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F.J.P.M. HOEFNAGEL en PH. A.IDENBURG 

Reorganisatie Ri.jksdienst 

1 . Inleiding 

Dit artikel behandelt drie vragen: 
- In hoeverre is de reorganisatie van de rijks

dienst (RRD) niet alleen een organisatie-tech
nisch maar ook een politiek probleem? 

- Binnen welke bredere politieke context moet 
het probleem worden gezien? 

- Welke verdere politieke sturing is vanuit een 
D'66-visie gewenst? 

We nemen ·hierbij als vertrekpunt de rapporten 
van de door het eerste kabinet-Van Agt ingestel
de Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst - ver
der nader aan te duiden als CHR of Cie. Vonhoff 
- , in het bijzonder het derde rapport 'Elk kent de 
laan, die derwaart gaat' van I g80. 

Bij de nadere bepaling van ons onderwerp on
derscheiden we met de CHR een organisatiepro
bleem in brede en enge zin. In de brede conceptie 
is een vijftal probleemvelden in het geding: 
- de rol van de centrale overheid; 
- de relatie tussen de rijksdienst en de maat-

schappelijke organisaties in de omgeving; 
- de organisatie van de rijksdienst: de departe

menten, hun onderlinge verhouding, de in
houd, aard en aantal portefeuilles en de be
leidscoördinatie; 

- het bestuurlijk instrumentarium; 
- de organisatie van het veranderingsproces. 
Bij de enge conceptie gaat het alleen om de or-

ganisatie van de rijksdienst als onder het derde 
aandachtsstreepje is aangeduid. In dit artikel 
willen we niet op voorhand kiezen voor een van 
beide concepties. We willen ruimte openhouden 
voor pendelen tussen beide. 

2. Vonhoif en verder, een situatieschets 

2.1. Vonhoif 

DE BEVINDINGEN 

De rijksdienst, vooral de politieke en ambtelijke 
top, wordt steeds zwaarder belast. Hierdoor 
werkt de organisatie van de departementen niet 
goed en ontbreekt het bestuursvermogen om tot 
flexibele aanpassingen te komen. 

Dit vermindert de kwaliteit van het bestuur. 

DE ANALYSE 

De rijksdienst kent twee werelden. De machtigste 
is die van het sectorale deelbeleid, dat meestal in 
nauwe samenwerking tussen departementen en 
maatschappelijke organisaties tot stand komt. 
Politieke sturing en controle zijn hier gering. 

De tweede wereld is die van de samenhang en 
afweging van deelbelangen: de ministerraad, de 
onderraden, de coördinerend bewindslieden en 
de ambtelijke voorportalen . Haar relatieve zwak
te is terug te voeren op staatsrechtelijke, politieke 
en organisatorische factoren. 
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De individuele ministeriële verantwoordelijk

heid, het politiek coalitiegedrag en gebrek aan 
overzicht op het geheel worden genoemd. 

DE RICHTINGEN VOOR OPLOSSINGEN 

Uitgangspunten voor een goed bestuur vereisen 
een betere samenhang in het zicht op maatschap
pelijke problemen, een meer evenwichtige belan
genafweging en flexibiliteit van organisatie en in
strumenten. 

In de relatie tot de maatschappelijke omgeving 
dienen de maatschappelijk belangrijke doch 
zwakke signalen te worden versterkt, het externe 
participatie- en behoeftenpatroon beter in kaart 
te worden gebracht en het anticiperend vermo
gen van de overheid te worden versterkt. 

In de relatie tot het parlement dienen vragen 
van samenhang en afweging centraal te staan. 

Binnen de overheid moet waar mogelijk op 
verschillende manieren worden gedecentrali
seerd. 

Binnen de rijksdienst moet de wereld van de 
integratie worden versterkt, niet alleen op kabi
nets- en departementaal niveau maar ook op dat 
van de vijf hoofdbeleidsgebieden, dat tussen bei
de inzit. 

Het regeerakkoord dient te worden vertaald in 
een concreet actieprogram dat onderdeel uit
maakt van een jaarlijks op te stellen algemene 
begrotingstoelichting. Van de overige directe be
stuursinstrumenten vragen bij de wetgeving de 
samenhang en programmering om versterking en 
bij de financiering zou de bekostiging van de so
ciale zekerheid beter zichtbaar gemaakt kunnen 
worden in een sociale miljoenennota. 

De indirecte instrumenten - personeel, orga
nisatie, informatie en evaluatie - verdienen meer 
aandacht, samenhang en flexibiliteit. 

2.2. En verder 
Op het politieke vlak werden de analyse en voor-

gedragen oplossingen grotendeels aanvaard. De 

tot dan toe overheersende onverschilligheid 
maakte plaats voor een zeker gedogen van de 
politieke aandacht van enthousiaste enkelingen. 
Een van hen, Van Thijn, kreeg in 198 I een kort
durende kans om als projectminister de eerste 
uitvoerende maatregelen te nemen. Deze waren 
vooral van structurerende aard: benoeming van 
een Regeringscommissaris als onafhankelijk ad
viseur en aanjager, instelling van een Stuurgroep 
onder eigen leiding en van talloze startwerk- en 
deelprojectgroepen. Helaas kreeg M. Rood door 
tijdgebrek onvoldoende kans om dit belangrijke 
D'66-item in concreet beleid te vertalen. 

In het kabinet-Lubbers heeft minister Rietkerk 
de structuur weer flink vereenvoudigd en inge
past in de bestaande organisatie. 

Veel belangrijker is de geheel eigen kleur die 
dit kabinet aan het project gegeven heeft. Ten 
dele heeft een verbreding plaatsgevonden en is 
het politiek-ideologisch element versterkt, ten de
le heeft een beweging in omgekeerde richting 
plaatsgevonden. 

Van het eerste is in zoverre sprake dat het 
project is gerelativeerd en als randvoorwaarde 
wordt gezien voor het slagen van een groot aantal 
andere bestuurlijke operaties die alle in het teken 
staan van de terugtred van de overheid: bezui
nigingen, privatisering, deregulering, herover
weging, decentralisatie en de reductie van het 
personeelsbestand bij de overheid. 

De vereniging betreft vooral de selectieve keu
ze uit het geheel van CHR-voorstellen, die door 
Rietkerk als deelproject in enige fase van uitvoe
ring zijn gebracht. Zijn program van activiteiten 
is gegroepeerd rondom een vijftal clusters: plan
ning en presentatie van het regeringsbeleid, 
hoofdstructuur van de rijksdienst, vergroting 
personele en organisatorische dynamiek, verbe
tering van de bedrijfsvoering van en het mana
gement in de rijksdienst. 
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Behalve bij het eerste cluster gaat het steeds om 

een meer doelmatige interne verwerking van 
maatschappelijke eisen en signalen tot bestuurlij
ke maatregelen. De extern gerichte vragen: Voor 
welke maatschappelijke signalen moet de over
heid ontvankelijk zijn en wat is het maatschap
pelijk effect van haar handelen? krijgen veel min
der aandacht. CHR-voorstelJen die niet worden 
opgepakt, betreffen aan de invoerkant: de ver
sterking van de gevoeligheid voor de belangrijke 
maar zwakke signalen van buiten die niet door 
de georganiseerde belangen naar voren worden 
gebracht, onderzoek naar het participatie- en be
hoef ten patroon en vergroting van het anticipe
rend vermogen van de overheid. Aan de uitvoer
kant is er het niet opgepakte voorstel om het 
evaluatie-instrument te versterken, opdat de 
overheid zich beter relteR~ap geeft van de 
maatschappelijke gevolgen vanÎia- r beleid. Deze 
lacunes achten wij daarom zo belang" omdat 
bij deze thema's de democratische legitimatie n 
het overheidshandelen in het geding is. Een over
heid die selectief luistert, bewust of onbewus't, en 
niet stelselmatig de externe gevolgen van haar 
totale beleid nagaat, loopt een onnodig groot ri
sico haar steun te verliezen. Voor de genoemde 
verenging zijn wel enige verklaringen te geven. 
Iedere organisatie is het liefst met zichzelf bezig. 
Verder heeft dit kabinet over het externe over
heidsfunctioneren een duidelijk ideologisch 
standpunt: de overheid moet een paar flinke stap
pen terug. In deze gedachtengang lijken nadere 
voorzieningen als door de CHR bepleit minder 
nodig. Hetgeen Rietkerk nu onderneemt, is zeker 
ook gewenst. Daarover bestaat consensus. Waar
deringsvragen kunnen worden gesteld bij de poli
tieke context waarin hij een en ander plaatst en 
bij zijn besluit om bepaalde CHR-voorstelJen niet 
op te pakken. 

3. Bezwaren vanuit de wetenschap en de politieke theorie de 

tic 
De bezwaren welke tegen de cHR-voorstellen zijn Et 
ingebracht, zijn vooral van belang omdat zij de va 
politieke betekenis van de reorganisatie van de kr 
rijksdienst kunnen verhelderen. De bezwaren be- m 
treffen deels de probleemformulering, deels de Z\l 

probleemoplossing. de 
di, 

3.1. Bezwaren tegen de diagnose sel 
Zij die moeite hebben met het niveau van de he 
analyse, zoals de wRR-medewerkers Den Hoed on 
c.s., stellen dat de CHR maar een onderdeel van di: 
het politieke systeem onderzocht, de uitvoerende de 
macht van de rijksoverheid. Hierdoor heeft de de 
CHR de door haar gesignaleerde gebreken te wei· va 
nig gezien als een symptoom van veel bredere dil 
ontwikkelingen. Deze komen erop neer dat de ge 
overheid steeds meer als medespeler is gaan op' sal 
treden en minder als arbiter. H t is deze oneven· ce: 
wichtige vervulling van in pro cipe strijdige rol· tic 

die de werkelijke pro emen geeft. De ver· de 
kokerin o' nen de " sdienst is een afspiegeling scl 
van de toenemende politieke en maatschappelijke na 
ver kokering. 

De wat meer ideologische variant is vooral ge 
door de socialist Kalma verwoord . Hij verwijst en 
de Vonhoff-problematiek terug naar de hobby· Ee 
kamers van de bestuurstechneuten. Er is waar· de 
achtig wel wat belangrijkers aan de hand. Heel ha 
onze staatsconceptie is in het geding. Vragen te 
waar we ons echt druk over moeten maken, beo he 
treffen de herijking van nu geldende vanzelfspre. tel 
kendheden als de bestuurbaarheid van de samen· eel 
leving, het geldend primaat van de politieke de· te 
mocratie, de reductie van de democratie tot par· va 
lementaire spelregels, de fictie van het algemeen 
belang en het valse harmoniedenken dat de staat 3.2 
op een voetstuk plaatst. De 

bit 
Het eerste bezwaar roept de interessante metho· mt 
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dologische vraag op welk abstractieniveau func

tioneel is voor het oplossen van een probleem? 
Een enge probleemstelling roept het gevaar op 
van Kurieren am Symptom, dweilen met de 
kraan open e.d. Bij verbreding is er het risico van 

immobilisme, omdat op iedere oplossing een te 
zware hypotheek wordt gelegd van achterliggen
de oorzaken. Achter iedere oorzaak ligt een nog 
diepere, welke nog moeilijker grijpbaar en diffu
ser is. De roep om verbreding let onvoldoende op 
het gegeven dat je bij complexe problemen als de 
onderhavige niet kunt werken met een eenvoudig 
diagnosejremediemodel: eerst het probleem bij 
de kern te pakken krijgen. Zulk een causaliteits
denken honoreert onvoldoende de complexiteit 
van systemen waar sprake is van wederzijdse con
ditionering der elementen. Wel moet worden toe
gegeven dat versterking van de interne organi
satie binnen de overheid een verkeerde bestuurs
centrische reactie kan zijn op slecht extern func
tioneren. De bredere problematiek moet wel op 
de achtergrond meespelen bij wijze van waar
schuwing; waar dit niet nodig is, hoeft ze niet 
naar voren te worden gehaald. 

Hiermede is ook een begin van een antwoord 
gegeven op Kalma, die het niveau van het intern 
en extern functioneren wat door elkaar haalt. 
Een op zich gewenste bezinning op de taak van 
de overheid ontslaat haar niet van de plicht om 
haar interne mechaniek los daarvan regelmatig 
te herzien. Anders dient het één als alibi om voor 
het ander niets te doen. Altijd aanwezige amb
telijke en bureaucratische tekorten vormen dan 
een onjuiste rechtvaardiging om voorlopig niets 
te doen aan even noodzakelijke doorlichtingen 
van andere delen van het politieke stelsel. 

3.2. Bezwaren tegen de probleemoplossing 
De bezwaren van v.d. Kickert tegen de pro
bleemoplossing betreffen vooral de voorgestelde 
methode die te centralistisch zou zijn. De over-

heid mag vooral niet worden gezien als een mo

nolithisch blok, dat van bovenaf gestuurd kan 
worden. Zij is veel meer een netwerk van relatief 
zelfstandige organen met wederzijdse afhanke
lijkheid. Niet integratie maar wederzijdse contro
le en een goed machtsevenwicht zijn hier de sleu
telbegrippen. Gerichte besturing van zulke sys
temen kan alleen indirect, gedeeltelijk en decen
traal gebeuren. De delen moeten vooral worden 
gestimuleerd om uit zichzelf het gedrag te gaan 
vertonen dat voor het geheel het meest wenselijk 
is. De benadering van Kickert is in die zin basis
tisch dat het grondvak condities worden aange
reikt die de daar aanwezigen in staat moeten stel
len om hun eigen en elkaars problemen op te los
sen. 

Deze gedachtengang lijkt ons ook in de CHR

voorstellen best bruikbaar, maar is wel wat on
volledig. Een louter organisatiekundige aanpak 
lijdt sowieso al schipbreuk omdat de overheid 
niet zomaar een instituut of bedrijf is, maar een 
heel eigen normatief-symbolische lading heeft. Zij 
is primair een instelling waarmee men bepaalde 
maatschappelijke idealen wil realiseren binnen 
een democratische procedure. De rijksdienst heeft 
hier een dienende, instrumentele functie. Wil de
ze functie goed tot haar recht komen, dan zal in 
het overleg tussen regering en parlement de or
ganisatie en het functioneren van de rijksdienst 
aan duidelijke normen moeten worden gebon
den. Dit hoeft niet zonder meer te resulteren in 
een wet op de rijksdienst, zoals Vonhoff voor
stelde. Ook in het kader van een plan voor de 
rijksdienst kan de parlementaire sturing goed tot 
haar recht komen. Het werkplan van Rietkerk 
van 1983 is geen echt plan als hier wordt bedoeld, 
omdat het niet meer is dan een program van uit 
te voeren activiteiten. Een politieke visie moet 
niet alleen de taak van de overheid, maar ook 
haar belangrijkste werktuig, de rijksdienst zelf 
betreffen. 
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Uit de wetenschappelijke hoek is ook kritiek 

gekomen op de uitvoerbaarheid van de voorstel
len. Jolles stelt dat de voorstellen van de CHR een 
stabiele verankering in de ambtelijke organisatie 
nodig hebben, die nu net ontbreekt. Het huidige 
systeem van verkokering werkt en zal taaie weer
stand bieden. 

Men kan inderdaad zeggen dat in de CHR

analyse de voorwaarden voor slagen, door de 
CHR het 'reorganiserend vermogen' genoemd, 
niet voldoende uit de verf zijn gekomen. Zoals uit 
het bovenstaande blijkt, zal iedere louter orga
nisatorisch-technische of wetenschappelijke aan
pak stranden. Door politisering van het vraag
stuk gaan veel belangrijkere elementen als risico, 
creativiteit en het doelbewust gebruik van in
vloed en machtsmiddelen een rol spelen. Wat 
wetenschappelijk twijfelachtig is, wordt dan po
litiek de moeite waard. 

4. Richtingen voor verder politiek handelen 

4-1. De politieke praktijk 
Op het praktisch-politieke nIveau dient vooral 
het draagvlak van het project verbreed te wor
den. Men denke aan een betere externe voorlich
ting en verslaglegging, stimulering van de dis
cussie en vooral een sterkere politieke sturing 
vanuit het parlement. Politici hebben hier een 
goede kans om zich te profileren. De visie op de 
overheid laat zich goed vertalen in duidelijke 
criteria voor de reorganisatie. Ziet men de over
heid vooral als een instituut dat bepaalde waar
den moet symboliseren en effectueren, dan zijn 
naast doelmatigheid ook zaken als democratise
ring, openheid, vatbaarheid voor politieke con
trole en rechtvaardigheid van belang. Het is ver
heugend dat de betrokken kamerleden in de laat
ste ucv van maart 1984 deze verbreding ook 
hebben bepleit en Elida Wessel het eigen D'66-
gezicht goed heeft laten zien. 

4.2. De politieke theorievorming 
De CHR heeft het eind zeventiger jaren overheer
send bestuurswetenschappelijk denken goed 
geabsorbeerd, maar mag niet als eindpunt fun
geren en is ook niet als Bijbel bedoeld. Zeker op 
dit terrein domineren nog te veel denkbeelden 
welke hun kracht meer ontlenen aan de algemene 
aanvaarding door de spraakmakende gemeente 
dan aan hun doordachtheid. Een voorbeeld is de 
gedachte dat de bureaucratie vervangen moet 
worden door meer 'menselijke' structuren. 

Zeker, een tijd die bol staat van bestuurs
kracht, issue-politiek en 'doen wat de hand 
vindt', vraagt om een periodieke herziening van 
vanzelfsprekendheden, wil men niet vervallen in 
stuurloosheid. Vooral het idee van de bureaucra
tie vraagt om een diepere doordenking. Een dui
delijke visie op de relatie tussen de politieke over
heid en de burger was een van de ontstaansre
denen van onze partij. Ook wij hebben echter de 
bureaucratie als intermediair en Dritte im Bund 
in onze politieke filosofie wat verwaarloosd. Het 
gaat daarbij niet om de overheid als goed werk
gever, maar om de ambtelijke bureaucratie als 
instrument van democratische besluitvorming en 
beleidsrealisatie. 

Een goed aanknopingspunt vormt het Jaar
bericht van de Regeringscommissaris voor 1984 
dat over de ambtenaren handelt. Geconcludeerd 
wordt hierin dat de onderhandelingspositie van 
de ambtenaren in het beleid ook als zodanig moet 
worden erkend. Ministers en parlement moeten 
de onderhandelingsmarges aangeven. Een meer 
flexibele ambtelijke organisatie waarbinnen be
leid en beheer meer aan elkaar zijn gekoppeld, is 
nodig. Een stelstelmatige doorlichting van de or
ganisatie moet een koude sanering voorkomen. 
De bureaucratie moet worden teruggedrongen. 

VRAGEN DIE OPEN BLIJVEN 

De kracht van het stuk is ons InZienS ook Zijn 
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zwakte. Met een intelligente waarneming van het 

bestaande bestel kan niet worden volstaan. Een 
aantal vragen dat voor eenjuist analysekader van 
het fenomeen bureaucratie van groot belang is, 
krijgt onvoldoende aandacht. Wij denken aan het 

volgende: 
1. Wat te verstaan onder 'bureaucratie'? Een 

rationele organisatie (Weber), organisato
rische in efficiency (Crozier), bestuur door 
ambtenaren of een algemeen maatschappe
lijk verschijnsel, waarin functionele doel ra
tionaliteit steeds meer de plaats inneemt van 
substantiële zingevingsrationaliteit? Iedere 
conceptie heeft haar eigen diagnose en re
medie. 

2. Wanneer wij hier verder uitgaan van het 
weberiaans bureaucratiebegrip, met als ken
merken hiërarchie, specialisering, formalise
ring en rationalisatie, dan is er het gegeven 
dat in de sociaal-wetenschappelijke litera
tuur een belangrijke stroming de bureaucra
tie als een van de minst slechte organisatie
vormen ziet: een vorm waarbij het gevaar 
van slechte kwaliteit en machtsmisbruik on
der controle kan worden gehouden. De vraag 
wordt dan relevant of we de bureaucratie 
niet meer op basis van nieuwe inzichten en 
normen moeten verfijnen in plaats van te
rugdringen. 

Met name op het punt van de controle hebben 
Simon en Perrow hier interessante suggesties ge
daan. Sturing vanuit de top door middel van for
mele, hiërarchische bevelen is inefficiënt en ou
derwets. De sturing van boven dient de lagere 
niveaus enige vrijheid te laten en er vooral op 
gericht te zijn dat de uitvoeringsbesluiten binnen 
het kader van de juiste vooronderstellingen wor
den genomen. Het in de organisatie zelf veran
kerde geheel van vanzelfsprekendheden, zoals dat 
o.a. in de taal en de regels tot uiting komt, is 
uiterst belangrijk voor het produkt van de orga-

nisatie. In deze visie krijgen zaken als selectie, 

vorming en opleiding en meervoudige inzetbaar
heid van ambtenaren een groot gewicht, onder
werpen die het Jaarbericht haast niet aanroert. 
3. Wel aandacht schenkt dit stuk aan de vraag 

van de continuïteit van de organisatie als ver
zelfstandigde doelstelling, waarbij het ver
band met de taak waarvoor de organisatie is 
ingesteld, zoek is. Het is het overbekende ver
schijnsel waarbij (onderdelen van) organisa
ties 'problemen zoeken voor hun oplossing'. 
Het probleem kan zeker niet worden afgedaan 
met te stellen dat ook overheidsorganisaties 
flexibel moeten inspelen op externe maat
schappelijke ontwikkelingen. Dit moet na
tuurlijk ook, zoals in het Jaarbericht terecht 
wordt gesteld, maar deze oplossing betreft 
maar één kant van de medaille. Het werkelijke 
probleem is veel meer dat iedere grote (over
heids)organisatie aanpassing van de externe 
omgeving aan haar eisen nastreeft. 

Ook hier kan de theorie van Simon en Perrow 
zijn nut bewijzen. Wanneer tijdelijkheid . en re
latering van de organisatie aan de taakstelling 
algemeen worden ingevoerd en gemeengoed zijn, 
wordt het coûte que coûte vechten voor het be
staansbehoud van de organisatie iets abnormaals. 
Het continuïteitsprobleem krijgt bij de overheid 
een extra zwaar accent, omdat het ook een werk
gelegenheidsprobleem is. Reeds om die reden rust 
er een flink taboe op. Toch is het zinvol om de 
vraag te stellen of de overheid de arbeidsuitstoot 
in de particuliere sector moet opvangen, ook 
wanneer de kwaliteit van de politieke besluitvor
ming en van de dienstverlening aan de burger 
hierdoor niet echt worden vergroot. Mede gezien 
technologische ontwikkelingen zal dit probleem 
zich steeds scherper aandienen. 

Een vroegtijdige discussie kan bevorderen dat 
niet machtsverhoudingen, maar argumenten de 
oplossing gaan bepalen. 
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5. Slotconclusies 

Keren we terug naar de in het begin van dit ar
tikel gestelde vragen, dan kunnen we thans enige 
conclusies trekken. 

I. Allereerst hopen we aangetoond te hebben, 
dat de reorganisatie van de rijksdienst zowel 
een organisatie-technisch als een politiek pro
bleem is. In die eerste zin zijn de CHR-voor
stellen grotendeels nog zinvol. Van de op een 
bredere politieke context gerichte voorstellen 
is er een aantal ten onrechte onder tafel ge
vallen. Anderzijds is de vraagstelling door het 
kabinet-Lubbers zodanig gepolitiseerd dat de 
Vonhoff-analyses gedeeltelijk overstegen zijn. 

2. De bredere politieke context van het reorga
nisatievraagstuk schuilt in de eerste plaats in 
de legitimiteit van het gehele staatsoptreden. 
De oorspronkelijke n'66-inzet is ook onder ge
heel gewijzigde omstandigheden nog steeds 
relevant: de vergroting van de geloofwaardig
heid van het overheidsoptreden, zeker als die 
zich meent te moeten terugtrekken. 

3. De bewaking van het organisatie-technisch 
gedeelte van het reorganisatieproject is in han
den van de Minister van Binnenlandse Zaken 
en de regeringscommissaris. Als kamerfractie 
zal n'66 de regering in deze kritisch moeten 
volgen. 

De partij zal zich naar onze mening in de aller
eerste plaats dienen te richten op de hierboven 
onder 2 genoemde en in paragraaf 4.2. uitge
werkte bredere context van het vraagstuk. 

Een goede aanzet is daarvoor gegeven door de 

Vereniging van Bestuurskunde die haar jongste 
congres wijdde aan de politieke partijen en de 
vertegenwoordigende lichamen. Het echtpaar 
Lambers diende daarbij een paper in dat in ver

schillende discussiegroepen veel aandacht trok. 
Gaat n'66 eindelijk terug naar haar eigen 

grondslagen? 
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