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Dns. D.P. Noononoex

aantal banen in ieder geval bij de rijksoverheid in feite met ongeveer 4o/o rs

toegenomen.
Al met al lijken de vele berekeningswijzen die er nu in omloop zijn omtrent her
effect van personeelsreductie bij de overheid het wenselijk te maken dat men in
het vervolg niet meer over formatieplaatsen of banen gaat praten, maar simpel-
weg over het aantal 'mensuren'. De formale basis voor deze 'mensuren' zouden
daarbij verder niet relevant moeten zijn wil men het probleem van het 'wit' oi
'grijs' zijn van het personeel kunnen vermijden.

'§íanneer de resultaten van de '4 x 2o/o-operatie' besproken worden, dan moe-
ten nog een tweetal effecten worden gemeld die te maken hebben met de wijze
waarop deze operatie is uitgevoerd.

In de eerste plaats is gebleken dat de reductie niet gelijkmatig over de ver-
schillende overheidsonderdelen zijn verdeeld. Niet alleen omdat er bij voorbaar
al groepen ambtenaren van de operatie werden uitgezonderd, ook is in de prak-
tijk gebleken dat de operatie meer effect heeft gesorteerd bij de Iagere overheden
dan bij de hogere. Met name de gemeenten - met soms personeelsreductie van
rond de 70% - presenteren dit als het zoveelste bewijs van de onevenredigheid
waarmee de departementen hun ombuigingen doorvoeren. In de tweede plaats
kan men binnen de verschillende overheidsinstellingen een verschuiving waar-
nemen van personeei met een lagere rang ten gunste van personeel met een

hogere rang: 'de koffiejuffrouwen gaan er het eerste uit'.

Concluderend - een groot aantal factoren en zijeffecten moesten onbesproken
blijven - kan men stellen dat de getalsmatige doel-/taakstelling van de '4 x
2o/"-operatie'redelijk haalbaar is gebleken. De beperkte mogelijkheden van het
ingeschakelde middel - de vakaturestop - en de gehanteerde beperkingen - de

uitzonderingsbepalingen, het verbod van gedwongen ontslag - maken echter
dat het effect van de operatie op de omvang van de personeelsformatie bij de

overheid per saldo gering is. Verder is bij het doorvoeren van de operatie geble-
ken dat rekening moet worden gehouden met een aantal factoren - ATV,'grijs'
personeel - die het werkelijke resultaat van dit soort operaties aanmerkelijk
kunnen vertekenen. Tenslotte zitten er in de wijze waarop de operatie tot nu toe
is doorgevoerd elementen - onevenredigheid naar bestuurslaag en rang - dre

bij een nieuwe operatie oppositie kunnen uitlokken.
Al met al acht ik een claim dat de '4 x 2"/"-operatie' een groot succes zou

zijn geweest niet meer dan een 'halve waarheid'.
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6.3. Naarhetvolgende k:"

Met het aantreden van D: K
kreeg het streven naar pers,-rr.::
het allereerste begin beteke::j. ,

re overheid. Hii presentcrrJr -:
- produktievergroting: hrt ::,

meer te presteren. f s 1)'. c:l:
voort een

- verhoging van het voorz:cr.,:
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6.3. Naar het volgende kabinet

\let het aantreden van De Korte als minister-ad-interim - in maart 1986 -
kreeg het streven naar personeelsreductie een belangrijke nieuwe impuls. Vanaf
net allereerste begin betekende een betere overheid voor hem vooral een kleine-
:e overheid. Hij presenteerde een drieledige strategie:

- produktievergroting: het moet mogelijk zijn om met minder ambtenaren
meer te presteren. De overheid moet gerichter gaan werken. Daaruit vloeit
voort een

- verhoging van het voorzieningenniveau. Als een variant op het uit het be-
drijfsleven bekende begrip 'klantgerichtheid' zou het apparaat.zich minder
met zichzelf moeten bezighouden en zich meer moeten richten op degenen
om wie het gaat: de burger.

- taakstellingen. De enige manier om op zinvolle wijze de omvang van de over-
heid te kunnen verminderen is door het aantal taken van de overheid te ver-
minderen.

)e uitspraken van de minister van Binnenlandse Zaken kregen natuurlijk de
::ote instemming van de WD. Het artikel in deze bundel van de hand van de
:cer Nijpels kan zelfs gezien worden als een rechtstreekse voorloper van de
::rspraken van De Korte.

De woorden van De Korte kregen uit onverwachte hoek nog een extra
.:eun doordat de uitslagen van een pakketvergelijking bekend werden. Daaruit
:.eek duidelijk dat het overheidspersoneel en de trendvolgers een dusdanige
.;hterstand in beloning op het bedrijfsleven hadden dat een verdere besnoeïng
: deze beloning voor de komende jaren uitgesloten lijkt en dat eerder aan een

: raalmanouevre moet worden gedacht. De enige manier die dan nog overblijft
r op de kosten van het overheidsapparaatte bezuinigen is een vermindering
.'.n het aantal ambtenaren.

Hoewel geen enkele grote partij volledig afwijzend tegenover het idee van
:: minister lijkt te staan - D'66 lanceerde bij monde van haar lijsttrekker Van
l,l:erlo al eerder het plan voor een forse reductie met 4o/" per jaar-zljn de

- innen van De Korte toch zeer kritisch ontvangen. Met name het taakstellend
. ::akter ervan is omstreden. Het lijkt erop dat de andere partiien nog niet ver-
::: kunnen denken dan het oude middel van de vacarurestop.

Opvallend was voorts het pleidooi van de Leidse hoogleraar openbare fi-
-.iciën Halberstadts om te komen tot een meerjarig project onder leiding van
:: r Stààtscofirmissie van maximaal drie ervaren buitenstaanders. Op aanvraag
.: dit drietal zou vervolgens een extern organisatiebureau jaarlijks één à twee

-::rrt€m€nten moeten doorlichten. Vervolgens zou een nota opgesteld moeten

' :den met een inventarisatie van de taken en de ambtenaren die daarbij nood-

lrRC Handelsblad van zaterdag26 aprrl 1986.
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zakelijk blijken. Op basis daarvan zou het parlement op korte termijn moeten

beslissen over een eventueel noodzakelijke vermindering van het aantal ambte-
naren.

Door minister De Korte wordt het plan afgewezen als zijnde te beperkt in
doelstelling. In een tempo van twee departementen per jaar duurt het veel te
lang voordat de overheid is doorgelicht. Op dit moment lijkt het plan ook ver-
der nergens bijval te vinden.

Inmiddels is een ambtelijke werkgroep met het oog op de komende kabi-
netsformatie al bezig met het opstellen van scenario's voor personeelsreductie
in de komende kabinetsperiode. Hoewel dit overleg nog vertrouwelijk is, lijken
de volgende conclusies van de werkgroep al genoteerd te kunnen worden:

- het zal om een personeelsreductie van ongekende omvang gaan;

- geen enkele overheidssector zal in principe worden uitgezonderd.
Getracht zal metname worden om dit keer de departementen nadrukkelijker
in de operatie te betrekken. De ministeries van Onderwijs en'§íetenschappen
en die van Volkshuisvesting staan al lang bekend als doelen voor een dergelij-
ke operatie, maar ook de andere departementen mogen niet ontkomen;

- het zal moeten gaan om een reductie van het aantal'manuren', Men realiseert
zich dat door arbeidsduurverkorting en andere factoren het aantal ambtena-
ren op zich wel eens zou kunnen stijgen;

- het moet niet alleen gaan om personeelsreductie als doel op zich.
Het echte doel van personeelsreductie moet een verhoging van de kwaliteit
van de overheid zijn. Om dat te kunnen bereiken wil men de 'opbrengst' van
de operatie niet zonder meer terugstorten in de algemene middelen, maar het
nadrukkelijk aanwenden om een aantal projecten te Saan financieren. Hier-
bij wordt met name gedacht aan automatiseringsprojecten en het beschik-
baar stellen van gelden voor training en opleiding van ambtenaren.

Een apart verhaal is de afstemming van de '4 x 2"/"-operatie' met de andere

grote operaties geweest. In twee opzichten is dit van belang. In de eerste plaats is
het zeer beperkte succes van de andere grote operaties tot nu toe van direct
belang geweest voor het beperkte resultaat van de '4 x 2"/"-operatie'. Met name
privatisering kan een belangrijke weg zijn waarlangs personeelsreductie kan
plaatsvinden; het is in feite de meest elegante weg omdat er altijd een koppeling
is met de taakstelling van de betrokken organisatie en er doorgaans ook vol-
doende aandacht kan zijn voor een rechtspositioneel juiste afwikkeling van de

personeelsovergang naar de private sector. Het nog slechts zeer beperkt van de

grond komen van privatiseringsprojecten in de afgelopen periode heeft dus een

sterkere doorvoering van de '4 x 2o/o-operatie' verhinderd. Mogelijk dat dit in
de komende kabinetsperiode kan veranderen. In de tweede plaats heeft gebrek
aan afstemming met de andere grote operaties verhinderd dat een aantal voor
de hand liggende terreinen voor personeelsreductie niet zijn aangepakt. Zo
wordt bijvoorbeeld te weinig een verband gelegd tussen de hoeveelheid regelge-
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vooral interessant waar zij gepresenteerd worden via grote operaties zoals de

reorganisatie rijksdienst, deregulering en privatisering.
Bij druk ontstaat tegendruk. Zeker blj operaties gericht op personeelsre-

ductie zijn er vele factoren te bedenken die een krachtige doorvoering ervan in

de weg kunnen staan. Op basis van de twee hiervoor genoemde motieven kun-
nen de volgende factoren genoemd worden.

Aansluitend op het financiële motief blijft het de vraag of budgettaire over\\'e-
gingen alleen voldoende kracht hebben om voor een langere tijd een neerwaard-
se druk te Ieveren op het aantal ambtenaren. Personeelsreductie is bij uitstek een

proces dat een lange adem nodig heeft om de eindstreep te kunnen halen. Zeker
bij een omhooggaande conjunctuur zal het voor een regering moeilijk worden
om de operatie door te zetten.

Daarnaast zullen er altijd mogelijkheden blijven voor inventieve ambtena-
ren om personeel aan te trekken buiten de officiële'formatie om. Ondanks po-
gingen om dit 'grljze'personeel weer 'wit' te maken, zullen lang niet alle sluip-
wegen kunnen worden afgesloten.

Door de grote verschillen in beloningsstructuur tussen het bedrijfsleven en

de overheid zrjn zoals bekend een groot aantal personen deze overheid gaan

verlaten voor de beter betaalde baan erbuiten. Vele van deze personen komen
later weer bij de overheid terug als duur betaalde adviseur. Voor het momenl
lijkt men deze situatie nog te accepteren, maar op langere termijn is het toch
waarschijnlijk dat men de benodigde expertise liever in eigen huis houdt.

Aansluitend op het maatschappelijke motief kunnen we constateren dat dezelf-

de problemen die de doorvoering van de andere grote operaties belemmeren
toch onvermijdelijk ook bij de personeelsreductie spelen. De complexiteit var:

de overheid en de natuurlijke inertie van het ambtelijk apparaat maakt iedere

veranderingsoperatie moeilijk. Tegen dit al zo vaak geconstateerde gebrek aan

reorganiserend vermogen van de overheid wordt vaak de noodzaak van een

betere sturing van het overheidsapparaat gesteld. Bij een duideliik regeerak-
koord en een regelmatige voortgangscontrole door de betrokken bewindsperso-
nen, is personeelsreductie een operatie die zich beter dan vele andere operaties
voor sturing leent. Toch zal voor de uitvoering ervan in belangrijke mate ver-

trouwd moeten worden op de medewerking van de betrokken ambtenaren en

het blijft devraagin hoeverre deze ambtenaren de gevolgen van de operatie niel
zullen proberen te ontwijken. Ook in het Georganiseerd Overleg zullen de amb-
tenarenbonden wanneer dat nodig is oppositie voeren tegen een beleid dat in
hun optiek vaak slechts werkloosheidvergroting betekent.

Buiten het kader van het Georganiseerd Overleg staat de ambtenaar ook menig
middel ter beschikking om te ontkomen aan het inleveren van personeel. Zo rs

het met name de vraag of de talloze budgetten en 'potjes' voor materiële uitga-
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ven niet verder gebruikt zullen worden om personeel mee te betalen' Dit on-

danks de goede poging.. u,n de afgelopen twee jaren om dit'griis' personeel te

'witten'.
èruciaal blijft het probleem van het aantal taken dat de overheid heeft te

verrichten. Ook in de ko*e.,de kabinetsperiode zullen regering en parlement

;;;;';;;;;..À.t h.t formuleren van belèidsinitiatieven' Daarnaast is het een

;;;;;;à;;hei ou.rheidsapparaat ook buiten deze initiatieven om de neiging

heeft zelf initiatieven ; ;.;;" en nieuwe taken te creeëren' Er zullen hele ge-

richte pogingen tot taakvermindering moeten worden geformuleerd om de te

verwachten toename uu.t h.t 
'ut"'ibtltidsinitiatieven 

ook maar te kunnen

.à-p.nr.r.n .Zolatgambtenaren kunnen verwiizen naar een legitieme taak die

;rl ;;;;t;i.hr.r, h.bb".íru[en zij altijd belangrijke argumenten in handen hou-

dÉn o* een druk om tot personeelsreductie over te gaan te kunnen weerstaan'

0.5. Perspectieven voor personeelsreductie en de mogeliikheid
van een alternatleve aanpak

Het is in het korte bestek van dit artikel niet mogelijk een.compleet overzicht te

qeven van alle aspecten die verbonden zi!n aan het willen doorvoeren van een op

i.rror..trr.duciie gerichte veranderingsoperatie' \íel zal het duidelijk zlin ge-

,rr.d.n dat een deigelijke operatie ge--compliceerder is dan het op het eerste

..ri.Àifiif.,. De prob"lemen di. ,utt eà dergelijke operatie verbonden ziin wor-

l.n ou"i het algemeen onderschat' Een aantal stellingen kunnen inmiddels

tààtri.fr,ig g.pà"..d worden over de Perspectieven van personeelsreductie in

:en komende regeerPeriode:
L e , ,rf ong.r*ï|f.ld besloten worden in de kabinetsformatie tot een operatie- 

;;t'.htdp.rrtn..lr..ductie die ten minste zal liggen op het niveau van de'4

? z"n-opir^tie'van de afgelopen kabinetsperiode' Als er echter geen nieuwe

middelen ter beschikking"ko*.n naast de;1 bestaande vakaturestop' en het

verbod op g.d*org.n oítrlug"n gehandhaafd bliift, dan valt-niet.te verwach-

ten dat dà.es,rltrten van een .,i.t'*t operatie erg indrukwekkend zullen ziin'

L De overige grote operaties zullen zeker wel een rol blijven spelen' met name

de heroverwegingen en privatisering, maar nog altiid Seen erg grote bijdrage

leveren aan de personeelsreductie'

. E.n b.t.r. kopp.ling uan het aantal ambtenaren aan het aantal dat taken dat

ze dienen te verrichtïn liikt op termijn het beste middel om tot personeelsre-

ductie over te gaan. Een dergèlilke aanpak vergt echter een uitgekiende stra-

tegie en bij de ierschillende iolitieke pàrtiien bestaat een dergel4ke strategie

voor het moment nog niet. fr.n g"'àus onvoldoende gewapend de slag aan

met het overheidsaPParaat.
-. i.r, ptrn om de rrit'perro.,.elsreductie vrijkomende middelen te bestemmen
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voor kwaliteitsverbetering van de overheid is aantrekkelijk en kan een bijdra-
ge leveren om de weerstand van het ambtelijk apparaat tegen personeelsre-

ductie te verminderen. Het is echter de vraag of het voldoend e zal zijn, net zo

als het ook nog zeer de vraag is of de minister van Financiën met een dergelij-
ke aanwending van de middelen zal instemmen.

De conclusie lijkt andermaal te moeten zijn dat een als 'grote' operatie bedoelde

verandering van de overheid wederom vrij 'klein' lijkt te zullen uitpakken. Be-

staat er dan geen alternatieve aanpak voor deze operatie? Voor wat de komende
kabinetsperiode betreft waarschijnliik niet. §íel zou er in de komende jaren

nagedacht kunnen worden over een alternatief. Het doel is immers niet'perso-
neelsreductie': het doel is 'verkleining van de overheid'. Daarbij maakt het per

saldo niet uit of het door middel van de materiële uitgaven dan wel via de perso-

nele uitgaven gebeurt. Het is het overwegen waard om binnen de overheid min-
der te gaan werken met het begrip 'formatie'. Vanneer men over zou gaan tot
een grotere verzelÍstandiging van de verschillende organisatorische eenheden

binnen de overheid, dan zou het mogelijk moeten zijn om deze organis atie zelÍ

te laten beslissen over hoe, en in welke mate, men de beschikbare middelen
aanwendt voor materiële dan wel personele middelen. Bij een veriaging van de

beschikbare begrotingsgelden kan men dan zelf beslissen waar de prioriteit
komt te liggen: afstoting van taken of minder mensen.

De verantwoordelijkheid voor veranderingen moet dus bij de betrokkenen
zelÍ worden geplaatst, waarbij de consequenties voor het niet nemen van deze

verantwoordelijkheid door het hogere niveau worden duidelijk gemaakt. Een

dergelijke verzelfstandiging sluit ook aan bii het gegeven dat ook de inkomsten
van de verschillende organisatorische eenheden steeds meer een mix worden
van zuivere begrotingsgelden en inkomsten die verkregen worden door de ver-
richting van diensten (marktinkomen). Daarmee komt in wezen ook het uit-
gangspunt ter discussie te staan dat iedere ambtenaar zich automatisch met de

uitvoering van een overheidstaak bezighoudt. De werkelijkheid laat een veel

gemengder beeld zien.
In een meer verzelfstandigde overheidsorganisatie hebben de verschillende

eenheden in principe een vriie hand in het bepalen wat ze met het - uit begro-
tingsgelden en marktinkomen beschikbare - budget gaan doen.7 Een deel daar-
van gaat op aan materiële lasten. Voor wat betreft de personele lasten zal men

vrij zijn in de bepaling van het aantal mensen dat men wenst aan te trekken.
Daarbij zal het vervolgens van de te verrichten taken afhangen of de aan te
trekken personen een contract krijgen aangeboden volgens het ambtenaren-
recht dan wel het burgerlijk recht. §7elke taken dat zijn hangt af van een te

7. Het hier onrwikkelde alternatief sluit aan op de ook in algemener verband gevoerde discussit

over financieringskosten via 'programmakosten' oÍ 'apparaatskosten'. Zie ook het stuk van Yar
Nispen aan het begin van deze bundel.
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naken statuut voor de organisatorische eenheid en staat los van het beschikba-
:e budget.

.'ange tijd is het verschil in rechtspositie tussen ambtenaar en private werkne-
:er nogal benadrukt. De praktijk laat zien dat deze verschillen - beloningsver-
.chillen daargelaten - meevallen. Wat dit betreÍt hoeft het niet bezwaarlijk te
u ijn dat het aantal arbeidscontractanten volgens burgerlijk recht gaat toene-
::ren. Of iemand al dan niet een 'overheidscontract krijgt aangeboden moet
:eer afhangen van factoren als de te dragen beleidsverantwoordelijkheid, ge-

reimhoudingsverplichtingen e.d., dan van het feit dat men behoort tot de alge-
rene organisatie die 'overheid' heet.

)e echte verkleining van de overheid - indien dat gewenst is! - moet hiermee
rorrefl van een vermindering van begrotingsgelden. Het voordeel van het ma-
ien van een onderscheid tussen'overheidscontracten'en'arbeidscontracten'is
,iat er een betere koppeling zal worden gemaakt tussen $'at de taak van de

rverheid en wat de taak van de ambtenaar is. Het summiere alternatief dat ik
rierboven heb ontworpen is vooral bedoeld als een voorzet voor discussie. Het
. r.oortgekomen uit een besef dat de grenslijn tussen overheid en marktsector

.reeds onscherper aan het worden is en dat de overheid daar de organisatorische
--onsequenties uit moet gaan trekken.

Net zoals grote operaties als deregulering en privatisering niet kunnen 1uk-
<en zonder dat er rekening wordt gehouden met de gevolgen voor de omvang
', an het ambtenarenapparaat, zo kan men niet tot verkleining van het ambtena-
:enapparaat over te gaan zonder zich rekenschap te geven van de taken van de
rverheid en de organisatorische vorm die daarbij past. Anders blijft het een slag
:n de lucht en niet een slag in het apparaat.
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