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Een andere overheid 
¬ maar welke?

Waar moet het heen met onze rijksdienst? In een eerder dit jaar verschenen 
wbs-publicatie, Kerndepartementen, doen Ton Horrevorts en Ralph Pans  
enkele voorstellen. Cees Paardekooper en Henk Wesseling schreven een uit-
gebreide reactie. Over structuurveranderingen versus de programmatische 
aanpak. En over het toegenomen gebrek aan legitimiteit van de overheid.

cees paardekooper & henk wesseling

Ton Horrevorts en Ralph Pans, ‘Kerndepartementen. 
Een nieuwe overheid, ook aan de top’. 
Met commentaren van Elco Brinkman, Marjanne Sint, 
Ed van Thijn, Roel in ’t Veld en Jouke de Vries. Wiardi 
Beckman Stichting/Mets & Schilt, Amsterdam 2005

De toekomst van de rijksoverheid staat weer in 
de belangstelling. Weer, omdat er na enige jaren 
van betrekkelijke stilte auteurs opstaan die, in 
reactie op het kabinetsprogramma ‘Andere Over-
heid’, aansluiting zoeken bij publicaties en rap-
porten uit de jaren negentig. 
 Het betreft overigens vaak auteurs die zich 
in die periode ook al roerden. Zo ook Ton Hor-
revorts en Ralph Pans, een bekend schrijversduo 
op het gebied van het openbaar bestuur ¬ Hor-
revorts als zelfstandig beleidsadviseur, Pans als 
ervaren bestuurder (op dit moment voorzitter 
van de directieraad van de vng). De auteurs 
steken niet onder stoelen en banken dat ze 

het programma ‘Andere overheid’ als mislukt 
 beschouwen. 
 In de wbs-publicatie, Kerndepartementen. 
Een nieuwe overheid, ook aan de top, is ook een 
aantal commentaren opgenomen. Een leuke 
en spannende werkwijze, waarmee de auteurs 
zich kwetsbaar opstellen. Want de kritiek is 
niet mals. De belangrijkste reden daarvoor is 
volgens ons dat Pans en Horrevorts ‘het Haagse 
probleem’ van de verkokering van rijksbeleid en 
rijksdiensten als uitgangspunt nemen voor hun 
veranderprogramma. Onze kernvraag is breder: 
hoe moet die rijksdienst veranderen om aan de 
realisatie van de (sociaal-democratische) beleids-
opgave van de 21e eeuw te kunnen bijdragen? 

kerndepartmenten

In nog geen vijftig pagina’s geven Horrevorts 
en Pans hun analyse van de werkwijze en het 
functioneren van de Haagse departementen. 
Er worden, zo menen ze, onvoldoende lessen 
uit het verleden getrokken. Dat geldt met name 
voor het kabinet, dat, met behulp van een uit-
gebreide takenanalyse, voorstellen voorbereidt 
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voor een geheel nieuwe indeling van de Haagse 
ministeries.
 Zo’n alomvattende herindeling van de rijks-
dienst is niet nodig, zo menen de auteurs. Ze 
stellen voor om opnieuw aansluiting te zoeken 
bij de ‘praktische en uitvoerbare’ bevindingen 
van de Commissie-Wiegel uit het begin van 
de jaren negentig.1 Het betreft adviezen over 
de vorming van kerndepartementen, de Alge-
mene Bestuursdienst, projectministers en de 
aansturing van zelfstandige bestuursorganen. 
Zo kan, aldus Horrevorts en Pans, een oplos-
sing worden gevonden voor twee klassieke 
coµrdinatieproblemen met betrekking tot de or-
ganisatie van de rijksdienst: de coµrdinatie tus-
sen beleid, uitvoering en toezicht en een goede 
afstemming tussen de verschillende beleidster-
reinen.2 
 De auteurs zetten zich af tegen het recente 
rapport van de commissie-Kohnstamm dat uit-
voeringsorganisaties weer onder het directe ge-
zag van de ministeries wil plaatsen.� Ze pleiten 
voor meer vertrouwen in de relatie tussen beleid 
en uitvoering, onder meer door een betere ken-
nisuitwisseling en door een meer transparante 
uitvoeringspraktijk. Daartoe dienen de (kern-) 
departementen sterk in omvang te worden 
beperkt en dienen uitvoeringstaken te worden 
ondergebracht in zogenoemde Zelfstandige Uit-
voeringsorganisaties (zuo’s). Daarnaast moet 
het aantal toezichthoudende organen aanzien-
lijk worden teruggebracht.

 Om het probleem van de afstemming tus-
sen de beleidsterreinen effectief aan te pakken 
bepleiten de auteurs wat zij noemen een tus-
senoplossing: een kernkabinet bestaande uit 
vijf ministers en een minister-president, dat de 
uitgangspunten en de algemene richting van 
het beleid bepaalt. Elke minister geeft leiding 
aan een cluster van departementen. Die (kern-) 
departementen, ‘ontdaan van uitvoering en toe-
zicht’, concentreren zich onder leiding van een 
onderminister op de hoofdlijnen van de beleids-
ontwikkeling. De minister wordt ondersteund 
door een secretaris-generaal, de onderminister 
door een directeur-generaal.
 De auteurs zijn zich er bij dat alles goed van 
bewust dat deze aanpassingen in organisatie en 
werkwijze het gegroeide wantrouwen van de 
burger ten opzichte van de overheid niet zonder 
meer zullen wegnemen. Werken aan (good) 
public governance biedt daartoe wel kansen. De 
overheid blijft, in vergelijking met bijvoorbeeld 
het bedrijfsleven en het onderwijs, op dit punt 
ernstig in gebreke. 

programma of structuur

Horrevorts en Pans zeggen weinig op te hebben 
met structuurveranderingen. Hun eigen voor-
stellen tenderen echter toch in die richting, voor 
de organisatie van de uitvoering en het toezicht 
en voor de organisatie van de ministeries. Roel 
in ’t Veld merkt in dat verband op dat hij, als 
lid van de voormalige Commissie-Wiegel, hun 
aanbevelingen ‘mooi en krachtig’ vindt, maar 
toch onbevredigend gezien alle ontwikkelingen 
die zich de afgelopen tien jaar rond het openbaar 
bestuur hebben voorgedaan. Zijn commentaar 
leidt onmiddellijk tot de vraag waarom de poli-
tiek zo functioneert en hoe dat het functioneren 
van de rijksdienst beïnvloedt. Een bevredigend 
antwoord daarop geeft hij niet.
 Marjanne Sint gaat in haar reactie dieper in 
op deze vraag. Zij kwalificeert de voorstellen van 
de auteurs in een boeiend betoog als ‘wat archa-
isch aandoend’. Ze vindt de voorstellen weinig 
aansluiten bij belangrijke veranderingen en ont-
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Horrevorts en Pans zoeken een 
oplossing voor twee klassieke 
problemen met betrekking tot de 
rijksdienst: de coördinatie tussen 
beleid, uitvoering en toezicht en 
een goede afstemming tussen de 
verschillende beleidsterreinen
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wikkelingen: geen woord over de internationale 
context (Brussel!), geen reflectie op de overgang 
naar de grenzeloze netwerksamenleving, geen 
aandacht voor de veranderende verhoudingen 
tussen markt en overheid. Zich mede baserend 
op het werk van scp-directeur Schnabel for-
muleert Sint de stelling dat het verlies aan per-
spectief en het gevoel van veel burgers dat hun 
levensvoorwaarden worden bedreigd, het gevolg 
zijn van de vijf I’s: internationalisering, infor-
matisering, individualisering, informalisering 
en intensivering. Met het functioneren van de 

rijksoverheid heeft dit wel iets te maken, maar 
veel minder dan de auteurs willen doen geloven.
 Sint doet vervolgens interessante voorstel-
len om het beleidsvoerende vermogen van de 
overheid te versterken. Of, geformuleerd in de 
termen van Pans en Horrevorts, om het schier 
onoplosbare probleem van de coµrdinatie tussen 
beleidsgebieden op te lossen. Accepteer, schrijft 
ze, om te beginnen dat ‘Brussel’ verregaande 
invloed heeft op vrijwel alle beleidsterreinen ¬ 
en geef daarvan rekenschap in je werkwijze en 
functioneren. Zet daarnaast consequent in op 
verder professionalisering van de uitvoering, in 
plaats van een stellingenoorlog te gaan voeren 
over de toekomst van agentschappen. 
 Bundel waar mogelijk, zo vervolgt Sint, 
de bedrijfsvoering en organiseer het toezicht 
anders. En streef ten slotte, in samenhang hier-
mee, consequent naar kleine beleidskernen en 
vergroot de wendbaarheid en flexibiliteit van 
die beleidskernen. Zet ministers op maatschap-

pelijke portefeuilles en programma’s en maak 
daar goede afspraken over, dwars door de gren-
zen van de ministeries heen: ‘Het is niet interes-
sant bij welk ministerie ambtenaren horen: dat 
is hun administratieve thuisbasis.’ Het is een 
gedurfde, bijkans revolutionaire benadering. 
Ambtenaren worden in deze visie zakelijke 
dienstverleners (vergelijkbaar met bijvoorbeeld 
advocaten en consultants), die, opererend vanuit 
hun thuisbasis, steeds weer in andere program-
ma’s en projecten worden ingezet ¬ samen met 
vertegenwoordigers van andere overheden en 
maatschappelijke instellingen. Zowel vanuit het 
oogpunt van het organiseren van competenties 
als vanuit het gezichtspunt van sturing liggen 
hier interessante kansen.� 
 Er zijn overigens ook belangrijke overeen-
komsten tussen Sint en Pans en Horrevorts, 
zoals een focus op kerndepartementen en een 
versterking van de positie van uitvoeringsor-
ganisaties en inspecties. We merken hierbij op 
dat de mogelijkheid om uitvoeringstaken van 
het rijk over te dragen aan gemeenten enigs-
zins onderbelicht blijft. Elco Brinkman bepleit 
in zijn bijdrage functionele decentralisatie op 
beleidsgebieden als bijvoorbeeld onderwijs en 
streekvervoer. Ook Jouke de Vries ziet decentra-
lisatie als mogelijkheid om de uitvoering van 
overheidstaken te verbeteren. Sint accentueert 
echter veel meer dan de andere auteurs het 
programmatisch werken ten opzichte van struc-
tuurachtige wijzigingen.

van toezicht naar corporate 
 governance

Bij Horrevorts en Pans blijft de oplossingsrich-
ting programmatisch werken te veel buiten 
beeld, omdat hun probleemstelling zich concen-
treert op het leerstuk van beleid, uitvoering en 
toezicht. Op dit leerstuk graaft hun benadering 
onvoldoende diep. Ze hebben overigens wel oog 
voor de vorderingen die op bestuurlijk-organisa-
torisch gebied zijn gemaakt. Naast bad practices 
(waarover Ed van Thijn in zijn bijdrage spreekt), 
is er een lijst te maken van good practices. Het 

Als inspecties en uitvoerings
organisaties er niet in slagen de 
verantwoording goed te regelen, 
blijven we overgeleverd aan 
de Haagse reflexen, die tot de 
wcpotten van het uwv reiken
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gros van de uitvoeringsorganisaties en inspec-
ties functioneert zeer behoorlijk en veelal beter 
dan een aantal jaren geleden, zo moet ook de 
werkgroep van Kohnstamm vaststellen.
 Het verder professionaliseren van die uitvoe-
ring met de voorgestelde zuo’s is in principe 
een goede richting. Deze organisaties behoeven 
een stabiele setting. Zij zijn immers primair 
gericht op het realiseren van kwaliteit en opera-
tionele excellentie. Daartoe zijn kwaliteitseisen 
jegens burgers, bedrijven en maatschappelijke 
instellingen geformuleerd en is het afleggen 
van verantwoording volgens principes van 
corporate governance een vanzelfsprekende 
aangelegenheid. In zo’n stelsel worden uitvoe-
ringsorganisaties en inspecties tijdig in de ge-
legenheid gesteld om advies uit te brengen over 
de uitvoerbaarheid c.q. handhaafbaarheid van 
beoogde wets- en beleidswijzigingen. 

 Wat sterk onderbelicht blijft, is de wijze 
waarop uitvoeringsorganisaties en inspecties 
verantwoording afleggen over hun functione-
ren en presteren aan politiek en samenleving. 
In ’t Veld onderstreept grimmig hoe besturing 
is verworden tot een speeltje van accountants 
en planning and control-medewerkers. Vooral 
uitvoeringsorganisaties staan vaak aan de basis 
van de vele schandaaltjes en minicrises die onze 
dramademocratie teisteren. Daarbij moet ook de 
vraag worden opgeworpen welke eisen te stellen 
aan de wijze waarop ‘hybride’ uitvoeringsorga-
nisaties verantwoording zouden moeten afleg-

gen: wat zijn de consequenties van de grotere 
vrijheidsmarges die uitvoeringsorganisaties en 
inspecties hebben gekregen inzake marktge-
richte activiteiten en het verwerven van eigen 
inkomsten?
 Wij zouden het accent nog meer op zelf-
verantwoording willen leggen en niet op 
‘aansturing’ of ‘toezicht’. Zo heeft de Algemene 
Rekenkamer een analyse gemaakt van hoe pu-
blieke verantwoording naar de verschillende 
stakeholders vorm kan krijgen.5 Als inspecties 
en uitvoeringsorganisaties er niet in slagen de 
verantwoording goed te ‘regelen’, blijven we im-
mers overgeleverd aan de Haagse reflexen, die, 
zoals de auteurs zelf schrijven, tot de wc-potten 
van het uwv reiken.
  Een voorwaarde voor een betere (zelf-)ver-
antwoording is wel dat het woud van toezicht-
mechanismen wordt gesaneerd. Graag nodigen 
we beide auteurs uit om hun pleidooi voor het 
bouwen aan vertrouwen door een stelsel van 
good public governance te verdiepen ¬ en aan te 
geven wat dat impliceert voor de aansturing 
door departementen.�

andere accenten

De vraag dringt zich op of de voorstellen van 
Horrevorts en Pans, maar ook die van Marjanne 
Sint, een succes kunnen worden. En daaraan ver-
bonden is de vraag: waarom komen de door de 
auteurs bepleite veranderingen naar hun eigen 
waarneming zo moeizaam en traag tot stand, 
terwijl ze als hoognodig worden beschreven? 
Een bevredigend antwoord op deze vragen geeft 
geen van de auteurs. Toch zijn die antwoorden 
hard nodig om met enige zekerheid te kunnen 
bepalen wat nodig is om wél een succesvolle ver-
andering van de departementen te realiseren. 
 Het komt ons voor dat genoemde traagheid 
en moeizaamheid samenhangen met het toe-
nemend onbepaald worden van de rol van de 
departementen en, meer in het algemeen, van 
de rol van de nationale staat en de landelijke 
politiek. Klassieke dragers van de nationale 
staat, bijvoorbeeld de politieke partijen, zijn al 

Opmerkelijk is dat rechts erin 
slaagt grootscheepse verander
programma’s door te zetten 
binnen de kaders van de huidige 
departementale structuren. Dus zo 
onbeweeglijk is het allemaal niet
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jaren in crisis en krijgen geen vat op de nieuwe 
maatschappelijke tegenstellingen en proble-
men die zich rijkelijk voordoen. We noemen: 
de erosie van de collectieve solidariteit van de 
verzorgingsstaat, de spanning tussen veiligheid 
en rechtsstaat, tussen duurzaamheid en eco-
nomische groei, tussen leefbaarheid en groot-
stedelijkheid, tussen culturele diversiteit en 
nationalisme, tussen (allochtone) vergroening 
en vergrijzing, tussen het wantrouwende klant-

perspectief en het betrokken burgerperspectief.
 Deze tegenstellingen en problemen spelen 
zich af tegen het decor van een al jarenlang be-
staande onduidelijkheid over de toekomstige 
rol van de nationale staat in de context van de 
Europese Unie ¬ zoals nadrukkelijk aan het 
licht kwam bij het grondwetsreferendum. Het 
ontbreken van een duidelijke visie op de rol en 
het programma van de nationale staat lijkt de 
politiek en het politieke bestel ernstig op te bre-
ken. Het is vanuit dit perspectief bezien niet ver-
wonderlijk dat geen duidelijke richting wordt 
gegeven aan de verandering van de rijksdienst. 
Ieder departement blijft zo in de koker van de ei-
gen incidenten en dramaatjes gevangen; veran-
deringen lijken vooral te worden beoordeeld op 
efficiency en nauwelijks op hun betekenis voor 
de werking van het politieke en sociale bestel. 
 Daarnaast moeten we vaststellen ¬ Hor-
revorts en Pans wijzen hier zijdelings ook op 
¬ dat we te maken hebben met een fiks legi-
timiteitsprobleem. De ironie is dat, enigszins 
stereotiep geformuleerd, de huidige rechtse 
regering grootscheepse veranderprogramma’s 

in hoog tempo tot besluitvorming en uitvoering 
weet te brengen ¬ bijvoorbeeld op het gebied 
van de zorg, pensioenen, levensloop, publieke 
omroep en veiligheid ¬ maar er niet in slaagt 
legitimiteit onder de bevolking te organiseren. 
Opmerkelijk is bovendien dat rechts erin slaagt 
zijn programma door te zetten binnen de kaders 
van de huidige departementale structuren. Dus 
zo onbeweeglijk is het allemaal niet.
 De Partij van de Arbeid zou zich dat moeten 
aantrekken. Ze heeft wat ons betreft geen be-
hoefte aan nieuwe ideologische veren, maar wel 
aan een normatieve theorie over de nationale 
staat. Wij zien een blijvend belangrijke rol weg-
gelegd voor de nationale overheid. Een rol die 
zich richt op het politiek en bestuurlijk vormge-
ven van klassiek sociaal-democratische waarden 
als solidariteit, recht op een menswaardig be-
staan voor alle burgers en gelijkheid van kansen. 
De nationale staat heeft unieke mogelijkheden 
om deze waarden te borgen. Ten opzichte van 
de bundel van Horrevorts en Pans bepleiten we 
een drietal accentverschuivingen die onmisbaar 
zijn voor een succesvolle verandering van de 
rijksdienst. 
 Zoals Sint benadrukt, is een programmati-
sche aanpak van groot belang. Ten eerste zal die 
werkwijze dan wel stevig bestuurlijk verankerd 
moeten worden om niet tot nieuwe verkokering 
te leiden. Sint besteedt daar bij haar nadruk op 
programmatisch werken alleen aandacht aan 
door programmaministers te noemen. Zo’n ver-
ankering begint echter met een goed uitgewerkt 
en onderbouwd (sociaal-democratisch) pro-
gramma, dat bestuurlijk duidelijk richting geeft 
en daardoor verkokering voorkomt.
 De nationale staat moet zich, in de tweede 
plaats, rekenschap geven van het feit dat deze 
programma’s, gegeven de genoemde vijf I’s, 
slechts samen met burgers en maatschappelijke 
partijen in netwerken en ketens kunnen wor-
den gerealiseerd.7 Het is jammer dat het rapport 
Burger en overheid in de informatiesamenleving 
relatief onderbelicht is gebleven in het publieke 
debat over de toekomst van de nationale staat.8 
In dit rapport wordt met interessante argumen-

De PvdA heeft wat ons betreft 
geen behoefte aan nieuwe 
ideologische veren, maar wel 
aan een normatieve theorie 
over de nationale staat

Cees Paardekooper & Henk Wesseling  Een andere overheid — maar welke?

S&D12-2005.indd   39 08-12-2005   19:25:22



s& d  1 2  |  20 0 5

�0

ten gepleit voor een nationale overheid die zich 
richt op het bewaken, bevorderen en garanderen 
van de publieke dimensie van transacties tussen 
burgers, maatschappelijke instellingen en be-
drijven; en op het borgen van de democratische 
kwaliteit van door de civil society aangebrachte 
ordeningen.9 In hun artikel wijzen Horrevorts 
en Pans overigens wel op de noodzaak van die 
bestuurlijke vernieuwing. Met name aan de par-
ticipatie van burgers besteden zij aandacht.10

 De derde accentverschuiving betreft de in-
novatieve capaciteit van de overheid. De bundel 
heeft weinig aandacht voor de bevordering van 
kennismanagement, creativiteit en innovatie. 
De ‘Andere Overheid’ moet doorgaan met het 
stimuleren van de vele lopende innovatieve 
initiatieven om de dienstverlening en democra-

tische besluitvorming te verbeteren. In die zin is 
het gelijknamige project helemaal niet mislukt. 
Sommige departementsonderdelen en zbo’s 
lopen met een aantal gemeenten in innovatie 
voorop, mede gestimuleerd door kenniscentra 
en subsidieregelingen. Juist innovatieve capa-
citeit kan bijdragen aan een programmatische, 
ontkokerde werkwijze, mits, ook daar weer, 
bestuurlijk ondersteund. In veel steden is met 
een dergelijke werkwijze al intensief ervaring 
opgedaan.
 Juist voor het vergroten van het vertrouwen 
zou het een volgend kabinet met de PvdA sieren 
als het vanuit een duidelijke inhoudelijke koers 
een andere, ‘democratische, programmatische en 
innovatieve overheid’ met kracht gaat nastreven.
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