
Ontw1kkel1ngssamenwerk1ng 

Prof. dr. Jos G.M. Hilhorst 

Organisatie en kwaliteit 
van ontwikkelings
samenwerking 

Handhaving van de kwaliteit in de samen
werking tussen Nederland en ontwikke
lingslanden is een relevant onderdeel van 
het beleid. Daarom moet het ministerie 
van Ontwikkelingssamenwerking profes
sionaliteit en continuiteit waarborgen in 
het personeelsbeleid. Oit kan door oprich
ting van een Rijksdienst Uitvoering Ont
wikkelingssamenwerking. 

Binnenkort wordt het programma voor de 
komende verkiezingen vastgesteld en 
men mag verwachten dat de verschil
lende partijdiscussies over belangriJke 
aspecten van beleid daarin hun reflectie 
zullen vinden. Zo'n aspect is de samen
hang tussen de organisatie van het minis
terie van Buitenlandse Zaken en de kwali
teit van de ontwikkelingssamenwerking. 
Het kwam dan ook aan de orde in de Dis
cussienota Ontwikkelingssamenwerking 
die vorig jaar is besproken, en het word! 
ook vermeld in de resolutie van de partij
raad te Ede van afgelopen november. 
Beide stukken zijn echter niet erg expliciet 
op dit punt en het is daarom de moeite 
waard het probleem dat met betrekking 
tot de kwaliteit van de ontwikkelingssa
menwerking bestaat uiteen te zetten en 
oplossingen te bespreken alvorens het 
volgende regeerakkoord vorm krijgt. 

De aanleiding tot dit stuk is een toe
spraak van de huidige plaatsvervangend 
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directeur-generaal voor Ontwikkelingssa
menwerking, Jos van Gennip, over de 
problemen waarvoor hij gesteld is. Een 
daarvan is de handhaving en verbetering 
van de kwaliteit in de samenwerking Ius
sen Nederland en de ontwikkelingslan
den. Zijn bezorgdheid hierover betreft in 
de eerste plaats de 1nvloed op de kwaliteit 
die uitgaat van de integratie van de buiten
landse dienst in de verschillende taken 
van het ministerie. 

Hier worden twee oplossingen voor dit 
kwaliteitsprobleem besproken. In het ka
der van dit artikel kunnen uiteraard aileen 
de contouren van beide alternatieven aan 
de orde komen, maar die hebben dan ook 
een politieke betekenis. Voordat de twee 
oplossingen worden toegelicht zullen we 
eerst nagaan wat in dit verband moet wor
den verstaan onder kwaliteit, en waarom 
de integratie van de buitenlandse dienst 
tot problemen leidt. 

Kwaliteit 
Kwaliteit van het werk van Buitenlandse 
Zaken op het gebied van ontwikkelingssa
menwerking (OS) betreft de mate waarin 
de doelstellingen van OS-beleid worden 
bereikt en de efficiency van het gebruik 
van de daarvoor beschikbare middelen in 
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termen van menskracht en geld. De laat
ste Jaren wordt als doelstelling van dit be
leid genoemd structurele armoedebestriJ
ding. Los van de details van de betekenis 
van deze doelstelling 1s het duidelijk dat 
OS te maken heeft met een langdurig pro
ces (zoals wordt aangeduid door het 
woord structureel) en met het bestrijden 
van armoede, enerzijds via algemeen 
economisch en sociaal beleid, en ander
zijds via proJecten en programma's die di
rect de groepen armen in de verschillende 
ontwikkelingslanden ten goede komen. 

Nederland geeft dit beleid gestalte op 
drie manieren via biJdragen van allerlei 
aard aan de verschillende organisaties 
van de VN (multilateraal), via niet-gouver
nementele organisaties (de medetinancie
ring) en tenslotte, via directe samenwer
king met de regeringen van Derde Wereld
landen (de bilaterale samenwerking). Ne
derland kan biJ de derde vorm niet zonder 
meer in die Ianden aan de slag gaan Het 
mmistene moet daartoe overleg voeren 
met de betrettende regeringen, ware het 
aileen al om de priorite1ten van actie vast 
te stellen. Daarom zljn er Nederlandse 
ambtenaren die zich bezig houden met 
het identiticeren van de verschillende acti
viteiten, met het toezicht op de uitvoering 
daarvan, en tenslotte met hun evaluatie, 
niet aileen individueel, maar ook als sa
menhangend geheel. Voor d1t geheel van 
taken bestaat er binnen het ministerie van 
Bu1tenlandse Zaken het directoraat-gene
raallnternatlonale Samenwerking (DGIS), 
naast de andere daar tunctionerende di
rectoraten en directoraten-generaal, die 
zich bez1g houden met het buitenlands be
leid 1n engere zin, zoals Europese Zaken 
enzovoort, en die hier zullen worden aan
geduid met de term directoraat-generaal 
Pol1tieke Zaken (DGPZ). 

De activite1ten die 1n de bilaterale sa
menwerking worden ondernomen zijn 
van zeer uiteenlopende aard, zij het ook 
dat er in principe een keuze is gemaakt 
voor de echt Nederlandse specialismen, 
zoals drainage, dijkenbouw, streekontwik-

Chr~sten Democrat1sche Verkenn1ngen 3/89 

keling, enzovoort. Daarnaast krijgt een 
aantal Ianden betalingsbalanssteun in de 
vorm van leveringen, meestal atkomstig 
van Nederlandse bedrijven. 

Het gebruik van gelden voor het verant
woord entameren en uitvoeren van dit 
soort activiteiten vereist dat er een be
paalde hoeveelheid kennis aanwezig is op 
het DGIS zeit waarop het direct kan trek
ken. Hierbij gaat het dan om landenkennis 
en om specialistische sectorkennis. Het 
ene is nodig om prioriteiten mede te kun
nen beoordelen, het andere om inzicht te 
kunnen hebben in de aard van de project
voorstellen en de voortgang van project
uitvoering. Deze kennis is niet aileen in 
Den Haag een vereiste, maar ook op de 
ambassades, waar een deel van de pro
ject-identiticatie wordt gedaan, en waar 
ook een dee I van de verantwoordelijkheid 
ligt voor onderhandelingen over de priori
teiten van de bestedingen. Tenslotte is er 
het toezicht dat gehouden moet worden 
op de uitvoerders van projecten, of deze 
uitvoerders nu in directe dienst zijn van het 
ministerie (zogenaamd eigen beheer), of 
dat zij werken volgens een consultants
contract (uitbesteding). Ook dit vergt be
paalde kwaliteiten biJ het DGIS-personeel. 
Uit onderzoek is gebleken dat succes bij 
projecten in hoge mate geassocieerd is 
met een goede vertrouwensband tussen 
toezichthouder en uitvoerder. 

Het DGIS is voor bovengenoemde ta
ken georganiseerd in landenbureaus en 
een groep van sectorspecialisten. Het is 
duidelijk dat voor het bereiken van opti
male resultaten er tussen be ide soorten at
delmgen ook goede werkcontacten moe
ten bestaan. De opbouw van zulke con
tacten vergt een zeker verloop van tijd, zo
als dat trouwens ook het geval is met het 
verkrijgen van kennis over een bepaald 
land en de specitieke sectorproblematiek 
daar. Daarnaast is in het algemeen ook 
voortdurende actualisering vereist. 

Voor de kwaliteit van het werk van het 
DGIS kunnen dus tenminste twee voor-
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waarden worden aangedragen die bij het 
bezetten van de organisatie in acht moe
ten worden genomen: continuHeit en pro
fessionaliteit. 

In hoeverre wordt nu de kwaliteit van 
water bij het DGIS gebeurt bedreigd door 
de integratie? Alvorens op die vraag in te 
gaan is het goed in het kart te verklaren 
wat met 'integratie' wordt bedoeld. 

lntegratie 
Ten tijde van het m1nisterschap van Nor
bert Schmelzer werd in 1972 na een prin
cipebesluit zijnerzijds begonnen met het 
denken over de integratie van de Buiten
landse Dienst. Men meende dat het niet 
goed was dat diplomaten aileen in het bui
tenland verbleven en weinig of nooit in Ne
derland werkten. Daardoor zou vervreem
ding van de Nederlandse realiteit ont
staan. In die tijd was er nog geen DGIS, 
maar werd OS bedreven door een relatief 
klein directoraat, dat nauwelijks een rol 
speelde in de besluitvorming over deze 
zaak. Er werd een commissie ingesteld 
onder voorzitterschap van de vroegere 
burgemeester van Rotterdam, Thomas
sen. Het rapport van die commissie ver
scheen in 1975 en na ampele discussie, 
ook 1n het parlement, werd het aanvaard 
en kon de uitvoering ervan beginnen. Oat 
vergde een langdurige ambtelijke voorbe
reiding en het is pas vanaf 1987 dat van 
volledige 1ntegratie sprake is. 

Voor wat hier aan de orde is moeten ten
m~nste de volgende aspecten van de inte
gratie in ogenschouw worden genomen. 
Vooreerst wordt OS niet Ianger door een 
kleine eenheid bedreven: het DGIS omvat 
nu een vrij belangrijk aantal ambtenaren, 
die verantwoordelijk zijn voor de voorbe
reiding van de besluitvorming en de uit
voering van het beleid dat door de minis
ter voor OS wordt vastgesteld en verde
dtgd, en waarmee een zeer groot bedrag 
gemoeid is. Als zich hierbij een kwaliteits
probleem voordoet is dat dus niet van ge
ring belang. Een tweede aspect is dat 
deze ambtenaren worden gerecruteerd 
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volgens dezelfde critena als aile andere 
ambtenaren op Buitenlandse Zaken, of ze 
nu werken bij het DGPZ of op de ambas
sades en die voor hun conduite-staat met 
dezeltde maatlat worden beoordeeld. Het 
is in dit verband interessant te zien dat het 
potentiele eindstation van een ambtenaar 
bij het DGIS met de integratie totaal veran
derd is. Was voor de integratie de hoogst 
bereikbare rang die van directeur binnen 
het DGIS, nu is het in principe mogelijk dat 
men ambassadeur wordt, ztj het dater ook 
hier natuurlijk sprake is van een afvalrace. 
Dit houdt uiteraard in dat zij die een zekere 
bekwaamheid tonen in het uitvoeren van 
niet aileen het OS-beleid maar ook van het 
DGPZ-beleid hogere ogen gooien dan ziJ 
die aileen een van betde kwaliteiten bezit
ten. 

lnnovatief denken heeft de 
status van Nederland veel 
goed gedaan. 

Met dit laatste hangt uiteraard samen 
dat het denken over buitenlands beleid in 
de laatste circa viJftien Jaar natuurlijk wei 
enige verandering heeft ondergaan. Het 
is duideltjk geworden dat OS-beleid wei 
degelijk een vorm van buitenlands beletd 
is, en dat innovatief den ken over OS, zoals 
dat bljvoorbeeld in de periode-Pronk het 
geval was, de status van Nederland in in
ternationale fora veel goed heeft gedaan. 
Zo'n periode lijkt nu weer aan te breken en 
het is daarom goed zich daarop terdege 
voor te bereiden. Het is daarom nodig een 
oplossing voor het door Van Genn1p en 
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anderen gesignaleerde kwaliteitspro
bleem te vinden, zonder de positieve kan
ten van de mtegratie te verliezen. 

Twee praktische gevolgen van de inte
gratie zijn nog niet genoemd. Het eerste 1s 
dat het smds kort normaal is dat ambtena
ren die enige tijd met bijvoorbeeld NAVO
zaken belast waren, nu voor enige tijd as
dossiers zullen gaan behandelen, en ook 
dat z1j die eerst OS-werk verrichtten, belast 
worden met bijvoorbeeld consulaire ta
ken. Het tweede is dat de duur van deze 
werkzaamheden niet veellanger dan drie 
jaar zal bedragen. maar meestal minder. 

Het kwaliteitsprobleem 
Het kwaliteitsprobleem kan op verschil
lende manieren worden gepresenteerd. 
Zo kan men terecht zeggen dat er op het 
OGIS een afdeling zou moeten z1jn die 
z1ch bezig houdt met de schuldenproble
matiek van de ontwikkelingslanden om op 
die manier de Nederlandse inbreng bij het 
lnternationale Monetaire Fonds of b1j de 
Wereldbank ook van inz1cht in de ontwik
kelingsproblematiek te Iaten getuigen. Oat 
gebeurt nu aanmerkeliJk mmder dan ge
wenst zou ziJn. Zo'n afdeling zou ook met 
vrucht kunnen werken aan de voorberei
ding van OS-beleid binnen Europa, en biJ
voorbeeld na kunnen gaan wat de gevol
gen voor de ontwikkelingslanden zouden 
ziJn van de maatregelen die 1n de EG in 
1992 hun afronding moeten knjgen. Men 
zou ook kunnen wiJzen op de negatieve in
vloeden op de kwaliteit van de zeer snelle 
doorvoering van het bele1d om zoveel mo
gelijk projectactiviteiten aan ingenleursbu
reaus uit te besteden. Het l1jdt geen twijfel 
datal deze aspecten hun invloed hebben. 
maar ze raken n1et de kern van het pro
bleem dat is ontstaan door de integratle. 
Oat probleem betreft de onmogelijkheld 
om zonder verandering van de spelregels 
de bovengenoemde voorwaarden van 
continu1teit en professionalite1t te garande
ren. 

Het is du1delijk dat ten gevolge van de in-
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tegratie er een aantal uitstekende genera
listen binnen het ambtenarencorps van 
Buitenlandse Zaken zal worden gevormd. 
Het is echter ook duidelijk dat zij in het al
gemeen n1et in staat zullen zijn met de ver
eiste kennis van zaken ontwikkelingspro
jecten en -programma's te identificeren, te 
sturen en te evalueren, en, wat wellicht 
nog erger is, met zekere diepgang een 
OS-beleid te formuleren dat hout snijdt en 
dat in overeenstemming is met de ernst 
van de offers die de Nederlandse burger 
be reid is voor de oplossing van het armoe
deprobleem in de wereld te brengen. Een 
aantal van de taken waarvoor het OGIS 
staat kan ongetwijfeld door goed ge
schoolde generalisten vervuld worden. 
Toch zullen door het gebrek aan continui
teit en professionaliteit, die de taakvervul
ling gaan karakteriseren, een aantal be
langrijke aspecten van de kwaliteit van het 
werk van het OGIS op de tocht komen te 
staan. Een van die aspecten is bijvoor
beeld de beklijfbaarheid van de te onder
nemen activiteiten, een duidelijk onder
dee! van de kwaliteitseis doeltreffendhe1d. 
Uit evaluaties is gebleken dat dit onder
dee! van het grootste belang is. Het houdt 
1n dat de activiteit niet instort zodra de Ne
derlandse uitvoerders verdwiJnen. Voor 
het tot stand komen daarvan is echter no
dig, niet aileen kennis van zaken bij de uit
voerder, maar ook b1j degenen die vanuit 
ambassade, landenbureau en sectorafde
ling toezicht houden op wat er gebeurt. 
Veel daarvan is n1et in doss1ers neer te leg
gen en moet gebaseerd zijn op een ver
trouwensrelatle tussen de verschillende 
bij zo'n project betrokken partijen. De inte
gratie zal het moeilijk, zo niet onmogelijk 
maken die relaties te ontwikkelen. Deal te 
snelle w1sselmg 1n de persoon van de ver
antwoordelijke brengt met zich dat deze 
n1et bekend kan zijn met een aantal werk
afspraken, noch met de typ1sche proble
matiek d1e ieder van de projecten met z1ch 
brengt. Veeleer mag men verwachten dat 
daardoor spanningen optreden tussen 
het OGIS, de uitvoerder en de ambas-
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sade, omdat het niet nakomen van afspra
ken eerder wantrouwen opwekt dan het 
tegendeel. De praktijk van de afgelopen 
twee jaren heeft daar al vele voorbeelden 
van geleverd. Oaar komt bij dat iedere 
keer dat een plaats door een ander wordt 
bezet de kans groot is dat het beleid ten 
opz1chte van een bepaald project grondig 
wordt veranderd; dat dit iedere twee tot 
drie jaar gebeurt is jammer genoeg geen 
uitzondering. Dit komt de kwalite1t van de 
OS niet ten goede en is in hoge mate het 
gevolg van het gebrek aan continu1teit. 

Oat in het algemeen ook de professio
naliteit door de integratie geschaad wordt 
is niet mogelijk te bedenken. Van iemand 
die eerst NAVO-zaken of consulaire pro
blematiek heeft behandeld en die bijvoor
beeld geschiedenis of internationaal recht 
heeft gestudeerd, mag men niet verwach
ten dat hij begrip van OS-problemen 
heeft, zonder eerst tenminste een aantal 
Jaren op dat terrein te hebben meegelo
pen. 

Oit alles betekent uiteraard niet dat de 
afgelopen jaren geen verbeteringen heb
ben gebracht. Er zijn betere procedures 
tot stand gekomen, maar de vraag is na
tuurlijk of die zullen worden gebruikt door 
lieden die van wanten weten. 

In de twee volgende paragrafen worden 
twee alternatieven naar voren gebracht 
ter oplossing van het probleem. Beide 
moeten voldoen aan de volgende rand
voorwaarden. ledere oplossing moet on
verlet Iaten de plaats van OS als een be
langrijk onderdeel van het Nederlandse 
beleid, dat wil zeggen, dat het door een 
minister moet worden vastgesteld en in 
het parlement verdedigd. De tweede 
randvoorwaarde is dat de positieve kan
ten van de integratie niet terzijde gescho
ven moeten worden. De derde is dat er 
binnen het OGIS voldoende expertise 
komt om op gedegen wijze mee te kunnen 
spreken over het ontwikkelingsbeleid van 
de EG, en om de Nederlandse inbreng bij 
het IMF en de Wereldbank niet in strijd te 
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De inbreng in I M Fen 
Wereldbank moet niet in 
strijd zijn met het 
ontwikkelingsbeleid. 

Iaten zijn met het Nederlandse OS-beleid. 
De ene te bespreken oplossing bestaat 

uit het instellen van zogenaamde circuits 
waarlangs de ambtenaren van Buiten
landse Zaken zouden rouleren, de andere 
u1t het oprichten van een Rijksdienst Uit
voenng OS Het aardige is dat het ene al
ternatief de resolutie van de partijraad uit 
Ede lijkt te verwoorden, terwijl het andere 
meer lijkt op hetgeen in de dlscussienota 
stond. Of tussen be ide een keus moet wor
den gemaakt is een vraag die in de slotpa
ragraaf wordt beantwoord. 

Een ander personeelsbeleid 
Er bestaat een aantal seneuze mensen die 
van mening zijn dat een oplossing voor 
het genoemde probleem kan gevonden 
worden in het verfijnen van het overplaat
singsbeleid b1nnen het ministerie van BUI
tenlandse Zaken, met daaraan gekoppeld 
een apart beleid voor de recrutenng van 
sectorspecialisten. De basisgedachte is 
hier dat weliswaar regelmatig overplaat
singen dienen plaats te vinden, zowel van 
het OGIS naar het OGPZ als naar de 
posten en omgekeerd, maar dat dit n1et 
moet gebeuren zonder rekening te hou
den met vooropleiding en ervaring, of met 
de samenhang tussen de verschillende 
beleidsterreinen waarop Buitenlandse Za
ken werkzaam is. Het doel van zo'n perso
neelsbeleld zou ziJn om generalisten met 
een zekere mate van specialisatie te vor
men. Zo zouden de ambtenaren binnen 
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bepaalde circuits van plaats naar plaats 
circuleren, waarblj binnen ieder circu1t 
weliswaar tamelijk brede, maar geinterre
lateerde kenn1s en ervanng kunnen wor
den gebru1kt en opgedaan. Zo'n c1rcu1t 
zou een thema betreffen, dat wordt ge
vormd door drie of vier aanpalende speci
fieke bele1dsterre1nen. Hierdoor zouden 
op den duur ook zogenaamde OS-gene
rallsten ontstaan. Omdat van deze ambte
naren n1et kan worden verwacht dat zij als 
echte sectorspec1alisten zullen kunnen 
optreden, zou het nodig zijn het, overi
gens nu al bestaande, beleid ten aanzien 
van de recrutering en contractering van 
deze specialisten te verruimen. Deze 
groep zou aileen werkzaam ziJn binnen 
het DGIS en op de ambassades in die ian
den waar Nederland relatief veel projec
ten uitvoert van het soort waar zij verstand 
van heeft. 

Deze oplossing heeft als voordeel het ver
minderen van de overmatige nadruk die 
nu op de vorming van generalisten wordt 
gelegd, hetgeen de professional1teit ten 
goede zou komen. Niettemin zouden 
deze generalisten vooral geschikt ziJn 
voor het bezetten van plaatsen op de ver
schillende landenbureaus binnen het 
DGIS en het DGPZ 1n Den Haag en op de 
posten. Echte OS-specialisten zouden z1j 
1mmers niet kunnen worden. Oat hoeft 
geen bezwaar te zijn, als het flankerende 
beleid ten aanzien van de OS-specialisten 
doorgang zou vinden. Met zo' n perso
neelsbeleid zou het criterium van de pro
fessionallteit wat meer eer worden aange
daan. Oat wordt uiteraard ook bevorderd 
door het spec1ale regime voor de sector
specialisten, wat een essentieel onderdeel 
is van dit alternatief. De oplossing gaat 
echter mank aan continu1teit, met name bij 
de landenafdelingen, wat als een serieus 
nadeel moet worden beschouwd. Wellicht 
zou dit deels ophefbaar zijn als ook hier
mee rekening zou worden gehouden bij 
het samenstellen van de circuits. Alhoewel 
het voorstel voldoet aan de randvoor-
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waarde de integratie niet ongedaan te ma
ken, is de wijze waarop dit gebeurt nogal 
formalistisch: de sectorspecialisten zou
den namelijk geen vaste aanstelling krij
gen, waardoor z1j niet onderworpen zou
den zijn aan het overplaatsingsbeleid dat 
kenmerkend is voor de integratie. Zo'n 
aanstellingsbeleid brengt echter ook na
delen mee, zoals we nog zullen zien. 

Een Rijksdienst Uitvoering OS 
Voor hen die de discussie over de organi
satie van OS in de afgelopen jaren hebben 
gevolgd is het idee van een Rijksdienst 
niet nieuw. In het verleden werd het bin
nen het CDA afgewezen, omdat het be
staan van zo'n dienst het de minister voor 
OS onmogelijk zou maken om zijn ministe
riele verantwoordelijkheid te dragen. Oat 
kwam omdat de eerdere voorstellen 
steeds verwezen naar het Zweedse model 
van zo'n dienst. De Zweedse dienst wordt 
geleid door een soort bestuur waarin zo
wel parlementariers als vertegenwoordi
gers van onder meer vakverenigingen en 
niet-gouvernementele organisaties zitting 
hebben. Daardoor wordt het inderdaad 
moeilijk de minister voor OS in het parle
ment ter verantwoording te roe pen. Het al
ternatief dat hier wordt besproken kent 
zo'n bestuur evenwel niet; de relatie tus
sen de voorgestelde Rijksdienst Uitvoe
ring OS en de minister voor OS zou volko
men analoog ziJn aan die tussen bijvoor
beeld de Rijksdienst voor de Studiefinan
Ciering en de minister voor Onderwijs. 

De taken van de voorgestelde Rijks
dienst zouden bestaan uit het volgende 
pakket: het identificeren van projecten en 
programma's voor ieder van de program
malanden en -regia's in overeenstemming 
met de vierjarenprogramma's die door de 
minister voor OS zijn vastgesteld (de lan
denbeleidsdocumenten), het uitvoeren 
van die projecten en programma's even
als het doen van voorstellen voor nieuwe 
vierjarenprogramma's. Deze Rijksdienst 
zou projecten kunnen uitvoeren in eigen 
beheer of v1a u1tbesteding aan ingenieurs-
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bureaus, of dit nu Nederlandse bedrijven 
zijn of bedrijven in de Derde Wereld of 
combinat1es daarvan. De verantwoorde
lijkheid voor het vaststellen van het beleid 
en het daarover onderhandelen met rege
ringen van ontwikkelingslanden blijft in dit 
voorstel dus bij het ministerie. Ook de eva
luatie van het werk van de Rijksdienst zou 
bij het DGIS blijven berusten. Toezicht op 
de uitvoering ter plaatse zou echter de 
verantwoordelijkheid zijn van de RiJks
dienst. 

In dit alternatief worden zowel professio
naliteit als continuHeit gewaarborgd. Daar
naast wordt geen van de drie in paragraaf 
4 genoemde randvoorwaarden geweld 
aangedaan, zoals dat overigens ook met 
het vorige alternatief het geval is. 

Slot 
Het belangrijkste nadeel van het voorstel 
om het probleem via het personeelsbeleid 
op te lossen is dat het te weinig garanties 
geeft op het gebied van de continu1teit 
Het voordeel ervan is, dat het in principe 
binnen de nu bestaande mogelijkheden 
ligt om het door te voeren. De wankele po
sitie van de sectorspecialisten die een 
kenmerk vormt van dit alternatief IS echter 
rechtspositioneel noch bestuurskundig 
aantrekkel1jk, integendeel. Om de eerste 
reden kan men n1et veronderstellen dat 
zich veel goede specialisten zullen mel
den, tenzij het om detachering zou gaan. 
Als detachering niet mogelijk zou zijn, zou 
het ministerie slechts specialisten van de 
tweede garnituur kunnen aantrekken, zo
dat dit aspect van het eerste alternatief om 
bestuurskundige redenen als verwerpelijk 
moet worden aangemerkt Hoewel aan
passing van het personeelsbeleid in ieder 
geval zal leiden tot verbetering van de 
kwaliteit van het te leveren werk is de 
oplossing niet doeltreffend genoeg om het 
probleem voor het DGIS op te lossen. 

Het belangrijkste voordeel van het op
richten van een Rijksdienst Uitvoering OS 
is, dat daarmee de bestaande problema
tiek op adequate wijze het hoofd kan wor-
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den geboden. Zo' n dienst biedt meer ga
ranties voor het handhaven van continu'i'
teit en professionaliteit dan ooit voor een 
geintegreerd ambtenarencorps van Bui
tenlandse Zaken op het gebied van OS 
mogelijk zal zijn. Door de bele1dsaspecten 
van de huidige taken van het DGIS buiten 
de Rijksdienst te houden kan aan de mi
nisterlele verantwoordelijkheid geen af
breuk worden gedaan, te meer omdat het 
DGIS het werk van de Rijksdienst regel
matig zou blijven evalueren Het enige na
deel ervan is dat de kosten van de ontwik
kelingssamenwerking zouden stijgen. Ge
zien het belang van de zaak zou dit aspect 
niet mogen tellen. Ook h1er is het niet mo
gelijk om voor een dubbeltJe op de eerste 
rang te zitten. Maar ook wanneer voor het 
oprichten van een Rijksdienst Uitvoering 
OS wordt gekozen, is het probleem van 
het bestaande personeelsbeleid op Bui
tenlandse Zaken nog niet verdwenen. 

Op bas1s van het bovenstaande zal het in
mlddeld duidelijk zijn dat het creeren van 
genoemde Rijksdienst het best gekop
peld zou kunnen worden aan een verbe
terd personeelsbeleid bij het ministerie, 
waarbij expliciet gebruik gemaakt wordt 
van de specialisatie van het personeel in 
bepaalde thema's. Omgekeerd zou men 
ook kunnen zeggen dat deze conclusie in
houdt een keuze voor het eerste alterna
tlef, met dien verstande dat de zwakke 
kant daarvan, te weten het beleid ten aan
zien van de specialisten die de kwaliteit in 
de uitvoering moeten garanderen, wordt 
vervangen door het oprichten van een 
Rijksdienst Uitvoering OS. 
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