
PERSPECTIEF 

Strategische verl~enningen binnen 
een departement 

Een gesprek met Helen de Maat 

Door Bert Bakker , Allan Varkevisser en Christiaan de Vries 

C dV: Helen, je bent secretaris-ge
neraal op het departement van 
sociale zaken. Dat is, wat je zou 

kunnen noemen, de hoogste functie op het 
ministerie. Zou je in het kort je werk kun
nen karakteriseren? 

Een interview met Helen de menten. Toen ik hier aantrad heb ik dat 
ook ervaren. Voordat wij waren verhuisd, 
hadden mensen niet alleen hun eigen be
leidsterrein, maar ook hun eigen gebouw 
en soms hun eigen staatssecretaris. Het 
nieuwe gebouw is een geweldige stimulus 
in het proces van ontkokering geweest. 

Maat-Kooien, secretaris
generaal op het Ministerie 

van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. Over de 

HdM: De secretaris generaal (SG) is er 
voor de coördinatie van het beleid binnen 
het departement. De SG is de laatste 
adviseur, naast de directeuren-generaal, 
van de minister en staatssecretaris. Dus 
adviseren zij iets, dan kan ik daar, zono
dig en na overleg met hen, altijd nog een 
advies aan toevoegen. Bijvoorbeeld om-

voeding van een bureau
cratisch-ambtelijk apparaat, 
de principiële scheiding van 
uitvoering en toezicht en de 
kerntaken van de overheid. 

Ik heb voor mijn functie het accent ver
legd van de bedrijfsvoering naar vooral de 
coördinatie van het beleid. Ik merkte dat 
de SG alleen in uitzonderlijke gevallen 
kon interveniëren. Hij of zij bevond zich 
in de parafen cultuur aan het einde van 
het beleidstraject - daarom heb ik 't omge-
keerd en richt mij in de eerste plaats op 

trent de politieke aspecten en dus vooral 
in den brede. Ik heb hier geen vaktech

. ------------------------------. wat je het 'begin' zou kunnen noemen. 
Hoe komen de dingen tot stand? 

nische inbreng. De SG is verder verantwoordelijk voor het be
heer, dus de bedrijfsvoering en daarin krijg ik het mandaat van 
de minister: personeel, organisatie, financiën en informatica. 
De directeuren generaal (DG's) krijgen een mandaat van de mi
nister, rechtstreeks, voor de beleidsontwikkeling. Zij zijn dus ver
antwoordelijk voor de produkten op het gebied van beleid. Eén 
voor Sociale zekerheid, één voor arbeid - kwaliteit van de arbeid 
en arbeidsomstandigheden - en één voor inkomensbeleid, arbeids
verhoudingen. Zij maken met hun mensen beleid, bereiden wet
geving voor, beleidsnota's, et cetera. Waar ik voor moet zorgen, is 
dat er geen grote tegenstrijdigheden in voorkomen en dat op 
goede momenten een strategische alliantie wordt gevormd. De 
plaatsvervangend SG vervangt mij bij afwezigheid en ten aanzien 
van de bedrijfsvoering wordt de voorbereiding van beleid en 
tevens de uitvoering door hem gedaan. 
Ik heb dus drie taken: ik ben verantwoordelijk voor de coördi
natie van het beleid, ik ben verantwoordelijk voor de beleidsvoe
ring en ik ben laatste adviseur van de minister of staatssecreta-
ris. 

B.B.: Het inhoudelijk mandaat hebben de DG's doorgaans recht
streeks. Jij kunt er hooguit een advies aan toevoegen. Hoe gaat het 
nou in werkelijkheid? 

HdM: Dat verschilt. Ook al is het vastgelegd, maar de praktijk 
verschilt per departement en per persoon. Ik zal vertellen hoe het 
hier gaat en dan kom ik meteen op de veranderingen die er heb
ben plaatsgevonden en nog steeds plaatsvinden. 
Bureaucratie leidt tot verticale verkokering binnen de departe-
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Je moet goed begrijpen, binnen de grote koninkrijken heb je ook 
weer kleine koninkrijkjes. Het is een heel verfijnd proces, waarop 
ingebroken moet worden. Beleid en middelen horen bij elkaar; 
het zijn geen los van elkaar staande dingen. Mijn streven is ge
richt op een departement dat wordt gestuurd op het produkt: wat 
moet eruit komen? Dan gaat het ook om de allocatie van de mid
delen, over integraal management. Overigens dragen de DG's ook 
integrale managementverantwoordelijkheid, ik draag de eind
verantwoordelijkheid voor het departementale geheel. 
Mijn wens is een collegiaal bestuur aan de top van het departe
ment. De DG's moeten veel meer dan voorheen het manage
mentteam van het departement vormen. Vroeger waren zij voor 
80 % baas van hun eigen directoraat en 20% van het departe
ment. Ik verlangde 50 % van het departement en 50% van de 
eigen dienst. Dat is lastig want het wekt spanning op, maar het 
geheel is veel belangrijker dan de som van de delen. Het is hier 
een ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid, maar wat 
je merkte was dat het functioneerde als arbeid, als sociale zaken, 
enzovoort. Het functioneren als collegiaal bestuur is geac
cepteerd, maar toen moest het nog vorm worden gegeven. Wat 
daarmee samenviel was de grote efficiency-operatie (GEO). We 
hebben van meet af aan gezegd: we maken er een 'effectiviteits
operatie' van: wàt is nu de toegevoegde waarde, welke effecten 
brengen wij als SZW teweeg in de samenleving? Op grond van 
deze inzichten gaan we nu onze taken doorlichten om te kijken of 
ze nog gedaan moeten worden, of wij ze wel moeten doen en of wij 
ze wel goed doen. De belangrijke vraag naar doeltreffendheid en 
doelmatigheid moest worden gesteld. Wij hadden het voornemen 
dit in vijf jaar te doen, per jaar 20% van de taken. Dan zouden we 
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weer opnieuw beginnen. We waren 
nog maar net gestart met dat proces 
toen aan de GEO een bezuinigings

taakstelling van 660 miljoen werd 
verbonden en we in twee weken 
plannen voor een reductie van 10% 

van de formatie moesten inleveren. 
Maar we hebben ons hier niet door 
laten afleiden en zijn doorgegaan 

met ons proces. We hadden wel pro
blemen met wat onze meetlat moest 
zijn. We hadden niet zoveel gemeen
schappelijk, elk directoraat functio
neerde immers apart. Allemaal met 
de beste bedoelingen en met mooie 
produkten, maar een visie op waar 
sociale zaken in de jaren negentig 
voor moest staan en wat het kernta
kenpakket van zo'n departement zou 
moeten zijn, hadden we niet. We 
hebben dus eerst doorgelicht welke 
de taken zijn. We hebben een ana
lyse gemaakt van onze kerntaken en 
een sterkte-zwak te-analyse per be

leidsterrein. Dit geschiedde in een 
iteratief proces, dat is het verande
ringsproces bij uitstek geweest. Helen de Maat 

met de sociale zekerheid en nog een 
paar van dat soort vraagstukken 
heen moest in de toekomst. Dat bete

kende dat er een politiek produkt 
kwam dat zijn eigen ratio heeft. 

B.B.: De operatie die je in gang hebt 
gezet, raakt aan de kwestie van de 
kerntaken? 

HdM: Jazeker, bij onze strategische 
verkenningen is gewikt en gewogen 
wat het moest worden. De meer
waarde van het geheel is dat al die 

mensen daar aan hebben meege
werkt. Het voordeel is dat hiermee 
een koers is ontstaan, die een toet
singskader vormt voor het departe
ment. 
We hebben wekelijks de vergadering 
van ons managementteam en hier 
behandelen we nu gezamenlijk de be
langrijkste beleidsstukken en be
drijfsvoeringsvraagstukken. Wat er 
onder andere toe heeft geleid dat we 

vorig jaar een departementspro
gramma hebben gemaakt. Dit betreft 

A.v.: Je hebt het steeds over we, wie zijn dat? 
eigenlijk de programma-onderdelen 

die van strategische aard zijn, die van sectoroverstijgende aard 
zijn en dus heel belangrijk in politiek en maatschappelijk opzicht. 

HdM: Dat is het collegiale bestuur, het departementaal manage
mentteam en dit bestaat uit de SG, de DG's en de plaatsvervan

gend SG. 

B.B.: Kunje er een voorbeeld van noemen? 

A.Y.: Dat vormde de motor, de actor, 
die zich wendde tot de politiek? 

HdM: Ja precies. Ieder was gewend 
de dingen op zichzelf te doen, maar 

ook de eigen sector had belang bij die 
strategische verkenning. 
We hebben overleg met de directeu
ren, conferenties met de afdelings
hoofden belegd. We hebben work
shops georganiseerd, waarbij we wer
kende jongeren binnenhaalden en 
werkgevers en we hebben het uitein
delijke concept Strategische Verken
ningen besproken met allerlei gele
dingen hier in huis. En met werkge
vers en werknemers, met het net
werk om ons heen zal ik maar zeg
gen. 
Toen moest het nog worden vastge

steld en dat was een heel ingewik
keld proces want een minister en een 
staatssecretaris van twee heel ver

schillende politieke partijen moesten 

een uitspraak gaan doen waar het 

In een vijftal gesprekken (Idee 5 en 6, 1991; Idee 1,2 en 4, 
1992) is in Idee eerder aandacht besteed aan bureau

cratieproblematiek in relatie tot de politieke en culturele 
ontwikkelingen van onze tijd. Bureaucratie werd daarbij 

niet beschouwd als het ambtelijk apparaat, de vierde 
macht, maar als een maatschappelijk verschijnsel dat zich 
op meerdere terreinen voordoet of kan voordoen. De aard, 
diepte en omvang van het bureaucratiseringsproces wer
den onderzocht in zogenaamde verkennende gesprekken. 

De redactie van Idee heeft voor de komende nummers zich 
als doelstelling opgelegd om het algemene proces nader te 
belichten, door na te gaan hoe in specifieke velden het bu-

reaucratiseringsproces werkzaam is. Het gaat hierbij 
steeds om de vraag welke afstand bestaat tussen de geleef
de realiteiten en het niveau waarop over deze werkelijkhe
den in politiek-juridische termen wordt gesproken en be-

slist. Met andere woorden, het gaat om de afstand en 
wisselwerking tussen het concrete leven 

en de bureaucratische ordening. 
In deze serie gesprekken wordt als eerste het enorme cong
lomeraat van netwerken en relaties dat bekend staat onder 

de naam 'Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid' onder de loep genomen. Onze gespreks

partner is Helen de Maat, secretaris generaal van het 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
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HdM: Het gaat dan over de algemeen 
verbindendverklaring van CAO's, 
over werktijdverkorting als instru

ment, de stelselherziening sociale ze
kerheid. We hebben het over indivi
dualisering, over de nieuwe orgaru
satiewet sociale verzekeringen en de 
organisatie van het Toezicht. 

B.B.: Deze sectoroverstijging vond 
dus eerst niet plaats? 

HdM: De produkten van de sector 
kwamen op je bureau als SG en dan 
kon je een paraaf zetten. Nu gaat dat 
anders. Gelijk vanaf het begin af aan 
werken de medewerkers van die 
verschillende sectoren in een project
groep samen. Vroeger maakte één 
het produkt en haalde een paraaf bij 
de ander. Als het produkt bij mij te
recht kwam, was er al maanden aan 

gewerkt. Als er dan nog fundamente
le vragen of opmerkingen worden ge

plaatst, werkt dat frustrerend naar 
twee kanten. In het afgelopen najaar 



hebben wij hier een conferentie over belegd met de directeuren, 
want er zàt behoorlijk wat frustratie. Ze zeiden, dat die vragen 
eerder op tafel moesten komen. We hebben het proces nu zodanig 
ingericht dat enerzijds die vakinhoudelijkheid en anderzijds de 
sturing in strategische zin gelijk aan bod komen. Maar het blijft 
lastig in een organisatie van 2.500 mensen. 

CdV: Tot hoever gaat de vorming van zo'n projectgroep naar bene
den, in de organisatie? 

HdM: Meestal is een DG portefeuillehouder, een directeur pro
jectleider en nemen beleidsmedewerkers deel. 

CdV: En dat is vertakt, alle deskundigen dieje nodig denkt te heb
ben zitten erin? Die worden uit hun afdelingen gehaald, als het 
ware? 

HdM: Ja, en dat kan iedereen zijn op alle niveaus in de orga
nisatie. 

CdV: Dat is pas een culturele interventie! 

HdM: Het is een kwestie van langzaam en systematisch op
bouwen. Het meest zichtbare resultaat hiervan is dat wij vorig 
jaar voor het eerst een integrale Sociale Nota hebben uitgebracht. 
Vergeet niet wat dat betekent voor mensen die gewend waren 
hun produkt te maken voor hUn beleidsterrein. Dit ging nu onder 
in het geheel. Toch is die Sociale Nota er gekomen en heeft veel 
waardering gekregen. Het is een van de zichtbare, externe pro
dukten, dat is op zich aardig. 

A.v.: Waar wordt de grens getrokken voor het ministerie met de 
buitenwereld? 

HdM: 'Erbinnen' is alles wat onder de ministeriële verantwoorde
lijkheid valt. Het probleem van de verdeling van verantwoorde
lijkheden speelt momenteel bijvoorbeeld bij de Algemene Bij
standswet. De gemeenten hebben door de individualisering be
hoefte aan beleidsvrijheid. Terwijl de minister moet zorgdragen 
voor rechtsgelijkheid en rechtszekerheid van burgers. Het is een 
discussie die volop woedt. 

CdV: En het toezicht, is dat een binnen- of buitenactiviteit? 

HdM: Dat kan binnen en buiten zijn. Op bijvoorbeeld het Cen
traal Bestuur Arbeidsvoorziening, moet de minister toezicht hou
den. Bij de sociale zekerheid houdt de minister toezicht op de 
Sociale Verzekeringsraad en de SrV houdt weer toezicht op de be
drijfsverenigingen. Dit is toezicht op toezicht, maar het vloeit nu 
eenmaal voort uit de ministeriële verantwoordelijkheid. 
Het financiële element is bij verzelfstandigingen niet het meest 
ingewikkelde. Het ingewikkelde zit 'm in verzelfstandigen met 
een zodanig toezicht dat de ministeriële verantwoordelijkheid 
kan worden gedragen. De commissie Oele die adviseert over ver
zelfstandigingsoperaties aan het kabinet is ook bezig met dit pro
bleem. 

CdV: Waar komt de voeding voor de beleidsproduktie vandaan? 
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HdM: Je hebt de eigen deskundigen op het departement, die zorg
dragen voor 'monitoring en beleidsevaluatie', maar er is meer. Je 
doet ook onderzoek en bovendien oriënteer je je op de netwerken 
die er zijn, waarin allerlei maatschappelijke organisaties zijn op
genomen. 

CdV: Het gaat dus om de bronnen, die over de samenleving zijn 
verspreid? 

HdM: Ja, die moet je gewoon zelf opzoeken. 

B.B.: Maar dat is duidelijk de kern van de eerdere interviewreeks 
in 'Idee'. De grote afstand die er bestaat tussen de burger en de 
overheid en de eigen bureaucratische selectie. 

HdM: Mijn gedachten gaan uit naar een situatie binnen het de
partement, waarin we één of meerdere units hebben die zich 
bezighouden met beleidsproduktie. Uitvoering is uitbesteed, hand
having en monitoring doen we in onze buitendienst. 
Zowel de hoofden van de beleidsunits als van de buitendienst 
gaan deel uitmaken van het departementaal managementteam. 
Een verankering in de top van de organisatie, dus in een manage
mentteam, waar beleidsproduktie, beleidsuitvoering en -hand
having bij elkaar komen als onderwerpen. 

CdV: Die functie van toezicht en van uitvoering, waar interageert 
dat, waar schuift dat in elkaar? 

HdM: Als het goed is, blijft dat gescheiden. In mijn optiek moet 
dat echt functie-gescheiden zijn. Voor beleid en uitvoering ligt dat 
iets genuanceerder. Daar moet je goed kijken of het kàn en of het 
efficiënt is. Maar toezicht moet altijd onafhankelijk zijn, want je 
mag de kat niet op het spek binden. Niemand moet in de verlei
ding komen om verkeerde signalen af te geven, ook al zijn ze on
welgevallig voor een evaluatie van het ingezette beleid. 

CdV: Een ander vraag is of je wel je voeding krijgt die je wilt heb
ben als je zelf ook toezicht houdt. Dat is wezenlijk, ook waar het 
gaat om democratische verantwoordelijkheid en openheid. 

HdM: Ja, ook de informatie wordt geselecteerd. Waar en hoe ge
richt haal je informatie? Daar zijn we dus mee bezig om dat te 
systematiseren. Er komt aldoor informatie, iedereen die een 
boodschap wil uitzenden, die selecteert zelf al. 
Het gaat met name om hoe je regelt wie er wat selecteert en wat 
je gebruikt. Het is een kwestie van besturing in het algemeen. 
Dat is nog niet helemaal uitgekristalliseerd. 

CdV: Nog even. De buitendiensten welke zijn dat ook weer? 

HdM: De Arbeidsinspectie, de Loontechnische Dienst (LTD), 
Dienst Inspectie Arbeidsverhoudingen (DIA), de Dienst Collec
tieve Arbeidsvoorwaarden (DCA) en de Rijksconsulenten. Dat 
zijn de buitendiensten die we nu hebben. De Arbeidsinspectie 
valt onder de DG Arbeid, dat zijn zo'n 600 mensen. De DCA, de 
LTD en de DIA vallen onder DG Algemene Bijstandsaange
legenheden en de Rijksconsulenten vallen onder het DG Sociale 
Zekerheid. Dus als je daar clusters van mensen uit haalt en in 
een nieuwe lijn onderbrengt, dan verander je veel in die Direc-
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toraten Generaal. Overigens worden de Rijksconsulenten niet in 
de samenvoeging betrokken 

CdV: Nu weer even over de voeding. Het is duidelijk, de buiten
dienst verzorgt een belangrijk deel van de monitoring. Zij komen 
op de plekken waar de problematiek speelt. Hoe wordt de infor
matie dan verder geleid? 

HdM: We zijn bezig die nieuwe buitendienst in te richten. Het zal 
zodanig gebeuren dat zowel aan de 

gemeenten doen de uitvoering en de Rijksconsulenten houden 
daar toezicht op. De kritiek is dat Den Haag regels maakt, zonder 
te weten wat er in de praktijk gebeurt. Hier kom je de proble
matiek van bureaucratisering heel concreet tegen. Hoe wordt nu 
getracht die afstand tussen het beleid, de regels en de werkelijk
heid te verkleinen? 

HdM: Er speelt een aantal factoren in die discussie; de Algemene 
Bijstandsgelden, ongeveer 10 miljard, lopen voor 90% via onze be-

groting. Die moeten dus rechtmatig 
top als op beleidsdirectieniveau de re
levante infonnatie tijdig beschikbaar 
komt. 

De bijstand kost ongeveer 10 

miljard guldsen per jaar. 900/0 

zijn en dat betekent dat je laat zien 
dat het conform de wet is uitgevoerd. 
De minister is verantwoordelijk voor 
de uitgaven op zijn begroting. Dus 
moet hij bij de gemeenten toezicht 
houden. De gemeenten ervaren dat als 
bureaucratie. SZW is genoodzaakt 
geweest om een en ander te explicite
ren in een maatregel en vaststellings
beleid. Wij hebben laten zien op grond 

CdV: Is het de expliciete doelstelling 
dat de zaken, die relevant zijn, ook 
doorkomen? 

van dat bedrag loopt via het 

Ministerie van Sociale Zaken 
HdM: Vanzelfsprekend, dat is altijd zo 
geweest, alleen vroeger ging het pri
mair de 'koker' in. De infonnatie die 
gegenereerd was, werd niet uitgewisseld. 

en Werkgelegenheid. 

CdV: Hoe moet ik mij dat praktisch voorstellen? Want er werken 
enorme aantallen mensen in één zo'n lijn - er is ook een aantal 
mensen dat in de buitendienst werkt. Hebben deze laatsten con
tact met de mensen in de binnendienst? 

HdM: Dat is verschillend per DG. In sommige DG's zoeken ze el
kaar gewoon op, want die mensen kennen elkaar in het algemeen 
wel. Bij het DG-Arbeid, dat een veel grotere organisatie is, heb
ben ze regelmatig overlegvergaderingen, waar beleidsvoornemens 
worden getoetst op de uitvoerbaarheid. Dat soort dingen wordt 
nu ook georganiseerd in de nieuwe buitendienst. 

CdV: Dit is nogal 'top-down' geredeneerd. Ik denk even aan de ar
beidsinspectie. Ligt de informatie-blokkade in die praktijk zelf? 
Moet iemand zelf bedenken of hij het door moet geven, terwijl het 
voor beleid van het grootste belang zou zijn dàt het doorkomt? 

HdM: Vroeger was dat zo, toen kwam er maar weinig door. Wat 
er nu bestaat, is heel eenvoudig. Je hebt voor die dienst bijvoor
beeld 100 dagen inspectie per jaar en daarvan zijn alle 100 dagen 
gepland. Dáár wordt politieke prioriteit aan gegeven. Bedrijven 
en bedrijfstakken met een hoog ziekteverzuim en een hoge uitst
room naar de WAO worden extra gecontroleerd op dit moment, 
want dat heeft een hoge prioriteit in het kader van het preventief 
beleid. Daarnaast zijn er bedrijfstakverkenningen, waardoor in 
beeld wordt gebracht wat de grootste risico's zijn op het gebied 
van veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden. Op grond 
hiervan zijn alle probleemvelden in beeld gebracht en is het plan 
van aanpak meerjarig. Het wordt ingepland in het inspectiepro
gramma. 
Er is dus een heel programma gemaakt met bewuste beleids
keuzes. Van ieder bezoek wordt een verslag gemaakt en dit wordt 
automatisch verwerkt, geaggregeerd, gegenereerd en daar wor
den rapportages over gemaakt. 

B.B.: Als we het voorgaande nu eens toepassen op de bijstand. De 
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waarvan declaraties wel en niet zou
den worden geaccepteerd. Ik denk dat de huidige centrale regel
geving moeilijker uitvoerbaar is, naarmate de plurifonne samen
leving steeds meer leefvonnen kent. 
Het probleem is voor een deel de complexiteit van de werkelijk
heid. Je ziet jezelf geplaatst voor het vraagtsuk van de individua
lisering. Gezocht wordt nu naar globalisering van wetgeving 

CdV: Waarom neemt de rechtsongelijkheid altijd toe binnen glo
balisering? Gaat het er niet óók om hoe en op welke niveau je het 
verschil definieert? 

HdM: Binnen globalisering neemt het maatwerk en de beschik
kingsruimte, de interpretatieruimte, van de individuele ambte
naar aanzienlijk toe. Ministers zijn verantwoordelijk voor het feit 
dat burger X en burger Y in precies dezelfde omstandigheden he
tzelfde krijgen in gemeente A en B. Dat is het probleem. Voor de 
bijstand staat deze problematiek nu hevig in de belangstelling. 
Daarom hebben we op dit moment een onafhankelijk diepte-on
derzoek ingesteld naar het hele behandeltraject, bij de gemeenten 
en bij ons, onder leiding van de heer Van der Zwan. In aans
luiting hierop vindt ook een parlementair onderzoek plaats. 

B.B.: Over individualisering gesproken, er zit een probleem bij 
wat de regels voorschrijven -die steeds gedetailleerder worden 
want ze moeten op steeds meer verschillende situaties toepasbaar 
zijn- en het tegelijkertijd constateren dat er een kloof gaapt tussen 
de nieuwe regels en een werkelijkheid die zeg maar 1000 keer zo 
gevarieerd is. 

HdM: Het is aanzienlijk eenvoudiger als je uitkeringen aan in
dividuen bindt en niet aan de eenheden waarin zij samenleven, 
samenwonen enzovoort. Eigenlijk is er maar één oplossing, maar 
daar is geen geld voor: de basisuitkering. Volgens dat scenario 
zouje ieder jaar een aanzienlijke groei moeten hebben. 

A.V.: En het voorstel van de WRR: 50 % van het basisinkomen? 

HdM: Wat betekent individualisering als je vervolgens ge-
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noodzaakt bent om met 4 mensen te gaan samenwonen?! Het pro
bleem is dat je dan altijd in een toeslagen-maatschappij terecht 
komt. De overheid moet zich opnieuw inrichten, op een plurifor
me samenleving. We gaan nog steeds uit van een solidariteit, die 
helaas niet méér blijkt te zijn dan een administratieve 
solidariteit. 

B.B.: Is dat zo? Is er alleen sprake een administratieve solida
riteit? 

CdV: Ik ben er niet van overtuigd 
dat, wat zich heeft ontwikkeld, of dat 
langs die lijn van solidariteit is ge
groeid. De kritiek moet toch worden 
gericht op de oorzaak en dat is de 
bureaucratische afwijking en niet 
een afwijking van mensen. Helen's 
verhaal van het management is een 
verhaal waarin men intern, van bin
nenuit, probeert in te grijpen in de 
verkokering, anonieme processen en 
het verlies aan verantwoording pro
beert te keren. Je kunt je voorstellen 
dat het binnenste-buiten keren, het 
zichtbaar maken wat verborgen is geweest in het hart van die or
ganisatie, toereikender is dan het overboord gooien van een heel 
politiek-cultureel systeem: de verzorgingsstaat. 

B.B.: Laten we teruggaan naar je eerdere verhaal, Helen. Je 
constateerde een sterke verkokering, die je wilt doorbreken. Als je 
nu kijkt naar de uitvoering van de sociale zekerheid, dan zijn er 
gemeenten en bedrijfsverenigingen, vroeger een aparte medische 
dienst, maar die is nu geïntegreerd en daarnaast had je de ar
beidsbureaus en nu de Regionale Bureaus Arbeidsvoorziening. 
Daar bestaat ook nog een hele sterke verkokering. De discussie is 
nu hoe we dat zoveel mogelijk kunnen integreren. Een ander punt 
is de veelheid van regels die vanuit Den Haag naar beneden wordt 
gestuurd. Die arbeidsbureaus, maar ook bedrijfsverenigingen en 
gemeenten, hebben te maken met zo ontzettend veel regels op 
grond waarvan mensen op de een of andere manier weer moeten 
worden ingezet in het arbeidsproces. Veel scholingsmaatregelen, 
voor elke groep een ander, met elk zijn eigen criteria en voorwaar
den. Dit is onwerkbaar in de praktijk. Hoe zou je dat meer op el
kaar kunnen afstemmen? 

HelM: Ik ben zelf een voorstander van het koppelen van het ar
beidsvoorzieningsproces aan het uitkeringsproces in één orga
nisatorisch geheel. Vorig jaar bezocht ik in Engeland de job-cent
res en ik geloof heilig in een organisatie waar mensen, die hun 
baan verliezen, als eerste gevraagd wordt een contract te onderte
kenen voor drie maanden en waarin activiteiten worden afgespro
ken, die de werkzoekende de komende drie maanden gaat ver
richten. En dan krijgt hij voor drie maanden een uitkering. Na 
deze drie maanden komt hij terug en wordt opnieuw bepaald of 
hij weer een uitkering krijgt. Verder moet je, als mensen langdu
rig onvrijwillig werkloos zijn, maatwerk kunnen leveren, onder 
de voorwaarde van een individuele begeleiding. 

A.V.: Is dat niet het probleem van dit ministerie dat het eigenlijk 
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opereert in een veld dat sterk corporatistisch is georganiseerd. Het 
ministerie probeert nieuwe plannen te beramen en nieuwe in
centives aan te brengen, maar het gebeurt allemaal binnen dat 
veld, waar de uitvoering in handen is van maatschappelijke orga
nisaties. Ik zie in jouw organisatiemodel het ministerie meer actief 
in het veld opereren. De vraag is in hoeverre je de cultuur die daar 
heerst, kunt doorbreken. 

HelM: Of je nu in dit veld opereert of 
in een ander veld, je bent als over
heid in deze dynamische tijd, met 
zoveel invloeden -denk alleen al aan 
de internationale omgeving- , niet 
veel meer dan een actor en dat moet 
je gewoon onder ogen zien. Dat ont
slaat je overigens niet van een aan
tal essentiële ordenings- en regule
rende taken. Maar vergeet niet de 
impact van de omgeving. Wat kan 
Andriessen in het geval van de over
name van Fokker door DASA? Wat 
kunnen wij in Europa als piepklein 
landje? Europa dicteert zeer veel re
gelgeving, die wij moeten implemen

teren. Ook daar moet je steeds actief bij de voorbereidingspro
cessen aanwezig moeten zijn. Je werkwijze en de plaatsen waar 
de beslissingen worden genomen, dat verschuift allemaal. Ik 
denk dat het maatschappelijk middenveld een groot goed is 
geweest, uit het oogpunt van commitment en draagvlak binnen 
de Nederlandse samenleving als consensusmaatschappij. Maar 
naarmate de internationalisering toeneemt, zal het ons belemme
ren in de slagkracht, als de verhouding met het middenveld blijft 
zoals ze nu is. 

A.V.: Als je als ministerie constateert dat het veld eigenlijk altijd 
min of meer zelfstandig heeft gefunctioneerd, hoe legitimeer je dan 
de toename van de eigen activiteit? 

HelM: Door zelf sterker positie te kiezen en door verantwoorde
lijkheden opnieuw af te stemmen en te ordenen. Bijvoorbeeld, 
door de overheidstaak te beperken tot basisvoorzieningen en de 
bovenwettelijke taken over te laten aan anderen. 

CdV: Maakt het verschil of een overheidsorganisatie het doet of 
dat je het verzelfstandigt in organisaties, die toch uiteindelijk 
doen wat de overheid zou kunnen doen? Komt het niet neer op de 
overheid in een ander jasje? Wat is hierbijje maatstaf? 

HelM: De burger moet gewoon goed bediend worden. Waar is een 
ministerie voor? Dat is er vooral voor de minister. Waar is de mi
nister voor? De minister moet zorgen dat er een goede uitvoering 
plaatsvindt. Maar hij hoeft het niet zelf te doen. De overbelaste 
agenda die de overheid al heeft, dwingt de overheid tot een lager 
profiel. Het is eveneens een kwestie van democratie, aan de sa
menleving te laten wat zij zelf kan. Waar we aan moeten werken, 
is het reduceren van de problemen en minstens voor een deel is 
dat het terugbrengen van de problemen naar het niveau waar zij 
het best kunnen worden behandeld. Dit is een probleem dat 
speelt voor de ambtenarij en voor de politiek, zij het op een ver-
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schillende manier. De vraagstukken zijn te complex, vaak ook ge
detailleerd. De complementariteit van ambtenarij en politiek zou 
meer uit de verf kunnen komen als de overheid als geheel zich 
meer op afstand zou kunnen bezighouden met de maatschappelij-

ke vraagstukken. Nu kan er veel te weirrig reflectie plaatsvinden 
over de problemen. Overheid en samenleving houden elkaar in 
een dwangmatig aandoehde omhelzing. Daar moet weer een 
scheiding, een onderscheid, in worden aangebracht . • 

Heeft uw fractie, afdelingsbestuur of regio
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