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.Op ZOEK NAAR KERNTAKEN EN DOELTREFFENDE STURING: 

De vernieuwde 
overheid 
Belofte a~n de kiezer en inzet bij de onderhandelingen voor deelname van D66 aan 
Balkenende 11: de andere overheid van D66. In 2002 verscheen het ·pamflet "Wil de 
nieuwe overheid nu opstaan!", o.a. van de hand van -toen nog lijsttrekker- Thom 
de Graaf. Inmiddels is hij minister in Balkenende 11 en heeft hij deze vernieuwing 
in portefeuille. Hoe staat het na ruim een jaar met de Andere Overheid? De 
minister voor Bestuurlijke Vernieuwing aan het woord. 

DOOR THOM DE GRAAF 

De maatschappelijke onrust van de recente jaren heeft het gevoel van urgentie versterkt om 
de participatie van mensen aan de politieke democratie te vergroten, indirect en direct. Het 
was voor mij in het afgelopen jaar een belangrijke opgave om dat nu te vertalen in concrete en 
werkzame voorstellen voor de gekozen burgemeester en het kiesstelsel. 
Maar dat is maar een deel van het verhaal. Bestuurlijke vernieuwing is meer dan alleen staats
rechtelijke vernieuwing. Dat wil niet zeggen dat de .werking van ·de formele democratie, van 
onze staatsrechtelijke inrichting, niet belangrijk is. Die moet worden onderhouden, juist door 
haar te vernieuwen waar nodig. Het gaat ook om de materiële werking van de democratische 
rechtsstaat en dus om de structurele verhouding tussen de overheid en de samenleving, de 
burger. 
Het stelsel van de representatieve democratie is onder druk komen te staan door de te grote 
afstand en een te gering vermogen ·tot maatschappelijke binding en tot daadwerkelijk gevoelde 
representatie . Dat heeft natuurlijk ook te ·maken met veranderingen in de samenleving zelf, 
·met een verder individualiserende samenleving. Alle politieke instituties , van het parlement 
tot de partijen, zijn op zoek gegaan naar verbeteringen. 

Spiraal doorbreken 
De overheid ligt onder vuur. Er is cynisme, wantrouwen, of erger nog: onverschilligheid. 

Terecht of niet, h·et leidt in ieder geval tot legitimatieverlies dat een overheid zich in een 
democratische rechtsstaat niet kan veroorloven. Er zit een gapend gat tussen de pretenties en 
de prestaties van de overheid en de verwachtingen van de burgers. In een ongelukkige wissel
werking tussen politiek, media en consumerende burgers, worden de pretenties van .de over
heid · tot ongekende proporties opgeblazen. En daarmee corresponderen de verwachtingen van 
de burgers en hun belangenorganisaties. Die zijn in hun gedragspatronen in niet geringe mate 
afhankelijk geworden van interventies van de overheid en er soms regelrecht aan verslaafd 
geraakt:. Dat is dus gedoemd om te leiden tot onvrede en frustratie. . 
Zie hier de paradox van de succesvolle verzorgingsstaat die Nederland in de afgelopen 50 jaar · 
heeft opgebouwd: een steeds hoger opgeleide bevolking, steeds mondiger mensen die hun 
eigen keuzen willen maken en niet meer betutteld willen worden , steeds zelfbewuster in de 
invulling van hun leven, hun werk, hun relaties. Maar die emancipatie heeft niet geleid tot 
mee.r eigen verantwoordelijkheid voor de eigen leefomstandigheden en voor de samenleving 
waarin mensen verkeren. Integendeel: we lijken allemaal steeds meer te .willen leunen op .de 
overheid en we eisen ook steeds meer maatwerk om ons persoonlijk geluk te vervolmaken. 
Enerzijds verlangen mensen van de overheid meer ruimte, anderzijds vragen ze om een 
krachtig optredende, handhavende en presterende overheid. Zoals de behoefte om veilig aan 
het verkeer deel te nemen versus de aversie tegen het handhaven van de verkeersveiligheid via 
boetes. Of de maatregelen naar aanleiding van de rampen in Enschede en Volendam, die tot 
meer regels, en dus tot meer lasten voor de horeca hebben geleid. Of het bestrijden van terro
risme versus het respecteren van de grondwettelijke rechten van burgers . 
Het is overheid en samenleving de afgelopen tijden niet gelukt om deze moeizame spiraal te 
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doorbreken. Toch is dat noodzakelijk. Tussen rechten en plichten, wensen en wetten, werke
lijkheid en verwachting zal een nieuw eve.nwicht moeten worden gevonden. Daarop zullen we 
individuele burgers en maatschappelijke organisaties, de zogenaamde civil society, moeten 
aanspreken. Doorgaan op de weg van 'u vraagt wij draaien', met nog meer overheidsregu'le
ring, nog meer inzet van mensen en middelen, is' simpelweg niet mogelijk en biedt ook ge'en 
oplossingen. We zullen selectiever moeten zijn. bij het formuleren van beleid en de inzet v~n 
instrumenten. 

Forse ambitie 
Dat is de ene kant van het verhaal: een nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling tussen over

heid en samenleving. We zullen daar consequent in zijn: minder zelf regelen, meer vertrou-
. wen op de behartiging van maatschappelijke taken door de betrokkenen zelf, niet alleen de 
oude middenveld structuren, maar ook de mensen die rechtstreekse verantwoordelijkheid dra
gen:' de leraren, de artsen en verzorgers. De overheid zal de centrale sturing waar mogelijk 
moeten loslaten, checks and balances op een lager niveau leggen en de burger meer keuzevrij 
heid geven. Tegenover de grotere eigen verantwoordelijkheid van b,urgers en hun organisaties 
staat aan de andere kant de inzet van de overheid om meer vrijheid te geven,' minder bureau
cratische last te veroorzaken, mensen meer in staat te stellen om verantwoordelijkheid te dra
gen en béter te presteren waar de overheid echt zelf moet optreden. 
Een overheid die anders wil gaan werken, zichzelf anders en beter organiseert en andere rela
ties zoekt met de samenleving. Dat is een forse ambitie. Het is tijd voor actie. Ons programma 
is veelomvattend en ambitieus, en een collectieve verantwoordelijkheid van het hele kabinet. 
Veel gaat op de schop en dat betekent dat niet alleen in de uitkomsten, de resultaten, geen 
plaats meer is voor verkokering en tegenwerkende deelbeilingen in de overheid, maar ook in 
de aanpak. De overheid zal als geheel optreden, onorthodox en met nieuwe werkwijzen. Dat 
snijdt dus dwars door de bestaande verbanden en belangen heen. 

Concern het Rijk 
Het programma 'Andere Overheid' -mede gebaseerd op de analyses van de WRR in het rap

port 'De toekomst van de nationale rechtsstaat'- gaat over veel terreinen, veel initiatieven en 
veel verschillende actoren. Betrokkenheid van burgers en de kwaliteit van hun relaties met de 
overheid staat voorop, in alle sectoren, van het onderwijs tot de zorg, van de sociale zeker
heid tot de gemeentelijke dienstverlening. ICT speelt daarin een doorslaggevende rol ,' maar 
ook de ontvankelijkheid van de overheid om klachten snel en zorgvuldig te behandelen, 
beleid niet over mensen heen te strooien, maar het .gesprek aan te gaan, actief informatie te 
verstrekken en dienstbaar te zijn. Burgers en bedrijven hoeven straks ~aar een keer gegevens 
aan de overheid te verstrekken. Het is al mogelijk dat via internet aangifte gedaan kan worden 
bij d~ politie .. De gemeentelijke basisadmini~tratie wordt gemoderniseerd, en we werken aan 
de invoering van een burger-servicenummer. We zullen de administratieve lasten voor de bur
gers met een kwart verminderen. Daarbij gaat speciale aandacht uit naar langdurig zieken en 
gehandicapten, oudere~ en uitkeringsgerechtigden, die bij uitstek last hebben van langs 
elkaar heen werkende overheidsorganisaties. Ook hier levert ICT een wezenlijke bijdrage. 
Deregulering blijft een leeg woord als er geen concrete inspanningen aan verbonden worden. 
Minder regels is niet per se de opdracht, maar wel betere regels die eenvoudiger zijn, minder 
lasten voor burgers en bedrijfsleven geven en niet meer overheidsbemoeienis vragen dan 
noodzakelijk is. Veel departementen zijn al aan de slag gegaan om de eigen wetgeving te her
ijken, minder waar het kan, makkelijker toegankelijk, ' meer gericht op nieuwe verantwoorde
lijkheidsverdeling. Dat zijn institutionele vernieuwingen die, gecombineerd met bezuinigin
gen, zoals in' de sociale zekerheid, ook pijn kunnen doen en verwachtingen. frustreren . Op 
andere terreinen, in het onderwijs, de zorg, op het terrein van de ruimtelijke ordening, zorgt 
minder gedetailleerde overheidsbemoeienis jui'st voor ruimte en dynamiek die vroeger 
ondenkbaar waren. 
Ook in de relaties tussen de overheden kan het beter en effectiever om de problemen in de 
grote steden, in het jeugdbeleid, oP. veiligheidsgebied, aan te kunnen pakken. Het groteste
denbeleid wordt op een nieuwe leest geschoeid. Aan de steden wordt overgelaten hoe zij de 
afgesproken resultaten op verschillende terreinen willen bereiken. We vervangen de vele ver
schillende regelingen door slechts drie brede doeluitkeringen en een veelheid van administra
tieve voorschriften wOrdt afgeschaft. Heldere p~estatiesturing komt daarvoor in de plaats. Het 
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vergroot de slagkracht van de steden en de 
admïnistratieve last wordt geminimaliseerd. 
Ook dat is bestuurlijke vernieuwing. 
Sluitstuk vormt de organisatie en de werk
wijze van de overheid. Voor de rijksdienst 
betekent dat een zoektocht naar de kern van 
onze taken, het beëindigen van dubbel werk 
en een op de maat van de samenleving en de 
maatschappelijke opgaven toegesneden 
organisatie van de rijksdienst met een doel
treffende politieke sturing. Gericht op de 
sameriháng van het beleid in plaats van op 
departementaal verdeelde belangen. Het 
vergt onder politici en ambtenaren een cul
tuurverandering, een omslag in denken. 
Geen familie van onverenigbare departemen
ten, maar een concern het Rijk, dat zichzelf 
efficiënt organiseert en herkenbaar is als 
werkgever, dienstverlener, beleidsvormer en 
uitvoerder van hoog niveau. 

Geen rel.ativering 
"Als D66 meedoet aan een volgend kabi-

net, dan alleen als de vernieuwing wordt 
ingezet. Ik wil een nieuwe overheid, een 
ander bestuur, een nieuwe democratie, want 
ik geloof niet dat als we in Den Haag 
gewoon doorgaan zoals we nu werken, het 
onderwijs .in de scholen beter wordt, de pro
blemen in de zorg verdwijnen, de straten, 
treinen en trams weer veilige plekken wor
den en de verloedering in wijken wordt aan
gepakt." 
Dat waren mijn woorden, april 2002, als 
lijsttrekker op een verkiezingsbijeenkomst. 
Hoewel ik er nooit tegenop zie om een in . 
het vuur van de strijd gedane uitspraak later 
van een van realiteitszin getuigende relati
verende kanttekening te voorzien, heb ik die 
neiging hier geenszins. 
En 'zo maakt belofte schuld. 

Thom de Graaf is vice-premier en minister 
voor Bestuurlijke Vernieuwing en 
Koninkrijksrelaties. 


