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Iï/ie stuurt de zee aan? lï/ie qnders dan de overheid. De overheid is

immers alttid yerantwoordelijk. In deze nieuwsbrief treft u korte
impressies aan van ontwikkelingen in de publieke sector. Als kleine
club is lllorthedge zo onbescheiden om haar eigen relatie met het
onderwerp steeds aon te duiden. OmdaÍ een mooi concert meer is
dan zwaaien naar de zee.

Europa: het caf van het koren scheiden
Binnen de Europese Gemeenschap vinden de eerste schermutselingen plaats over
de wijze waarop de kwaliteit van de publieke sector moet worden versterkt. Op
een conferentie in Stockholm is besloten tot het hanteren van een 'Common
Assessment Framework' (CAF) voor de benchmarking van kwaliteit in de

publieke sector binnen de EG. Binnen het EGPA, het Europees Instituut voor
Bestuurskunde in Maastricht, wordt een klein instituut opgehangen om e.e.a. te
coördineren en ondersteunen.
Inmiddels hebben een 150 organisaties zichzelf beoordeeld aan de hand van het

CAF. De meeste van deze organisaties komen uit België, Duitsland en Frankrijk.
België heeft op basis hiervan besloten het thema prioriteit te geven in het kader
van haar voorzitterschap van de Europese Gemeenschap.
Het is de bedoeling dat het proces, zoals dat nu in gang wordt gezet, n2002haar
beslag krijgt in de vorm van een grote conferentie van de zgn. Speyer-groep, een

groep van landen onder leiding van Duitsland, die het thema kwaliteit hoog in het

vaandel voert. Achter deze veelbelovende ontwikkeling schuilen echter wel
bronnen van spanning. Allereerst dringt zich de vraag op hoe serieus de landen,

die deel uitmaken van de EG, dit initiatief nemen. Gelet op het feit dat

kwaliteitszorg in de meeste overheden nog in de kinderschoenen staat, mag niet
verwacht worden dat regeringen er erg happig op zullen zíjn zich in de keuken te

laten kijken. Terz4 - en dat is de tweede bron van spanning - een regering meent
dat ze zich op dat punt juist kan profileren. Met name Groot-Brittanxië en de

Scandinavische landen willen graag wat laten zien. Maar juist zij zien niet veel in
het CAF.
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Het CAF is niet veel meer dan een vra-
genlijst, een heel summier EFQM-model
(in Nederland bekend als het INK-
model). Hoewel nu recent besloten is tot
het formuleren van echte criteria, is het
niet op hetzelfde niveau als het
excellence-model van de EFQM. Met
name Groot-Brittannië en Zweden willen
direct op basis van het excellence model
hun vergelijking maken. Kortom: de lan-
den zijn hun posities nog aan het kiezen.
Nederland doet aan deze discussie niet
mee, behalve de vertegenwoordigers van
de politie, die dan ook een voorsprong
hebben in de hantering van het model.
Maar er is sprake van een trein die lang-
zaam het station uitrijdt. Als we menen
iets te bieden te hebben, dan doet Neder-
land er verstandig aan er nog op te sprin-
gen.

Peter Noordhoek treedt op tijdens de

EGPA-conferentie van ll-12 juni over
kwaliteit in de publieke sector. Samen

met CSEND, Genève, wordt een panel
over dil onderwerp georganiseerd tij-
dens de IISA conferentie yan l1-14 juli
in Athene

Kwaliteit: waar staat de overheid?
Weinig opgemerkt door het publiek, is er
een stuwmeer van rappoften op het bord
van de Tweede Kamer terechtgekomen
die in hoge mate relevant zijn voor de

discussie over de kwaliteit van de pu-
blieke sector. Zo is n de Tweede Kamer
de bespreking van het V/RR-rapport
'Borging van het publiek belang' nog
maar net aan de orde gekomen. Belang-
rijk onderwerp daarin is de vormgeving
van kwaliteitszorg binnen de (Rijks)
overheid. Opvallend is dat bij de eerste

bespreking de Kamer geen genoegen nam
met een algemeen verhaal van minister
De Vries van BZK. Het WRR-rapport,
samen met de'verantwoordingshand-
vesten' die een paar alerte ZBO's hebben
geformuleerd en de ontwikkelingen
rondom de Kaderwet ZBO, maken de

Kamer extra alert op de rol van kwali-
teitsbenaderingen. De rapporten van de

ambtelijke commissie toezicht (commis-
sie Borghouts) en de rapporten rondom
Volendam en Enschede versterken deze

aandacht.

Punt is wel dat de Kamer geen echt idee
heeft wat het met het onderwerp moet,
behalve dat ze het belangrijk vindt. Het
voorstel uit het WRR-rapport voor een

kwaliteitskamer is, naar verwachting,
snel afgeserveerd. De bal ligt bij het Ka-
binet, in het bijzonder bij minister de

Vries van BZK.
Inmiddels is duidelijk dat deze minister
het signaal gegeven heeft om rijksbreed

de verschillende initiatieven op een rij te
zetten. Mogelijk beïnvloed door de
komst van een aantal nieuwe
secretarissen-generaal, is er een sfeer
ontstaan van verhoogde activiteit. Het is
nog onduidelijk waar dit toe zal leiden.
Het leidt weinig twijfel dat bij meerdere
departementen de topambtenaren seri-
eus kijken naar de mogelijkheden van

valt het meest te melden. Een stuurgroep,
onder leiding van burgemeester Lidth de
Jeude van Deventer, is hard bezig met de

vormgeving van een aantal instrumenten
gericht op het met elkaar in gesprek bren-
gen van bestuurders en ambtenaren. Als
zodar.rig is het de opvolger van de zgn.
BBl-impuls, die vooral resulteerde in ste-
vige produktbegrotingen. Het probleem

diverse kwaliteitssystemen, het INK-
model voorop. Tegelijk is er grote aar-
zeling om van bovenaf dingen op te
leggen die van onderop horen te komen.
Daarmee is de kans op een patstelling
niet ondenkbaar. De waarschijnlijke uit-
komst is de aanbeveling om actiever te
worden met de start van een reeks voor-
beeldprojecten om kwaliteit beter zicht-
baar te maken. Is dat wat de Kamer wil?
Na te zijn benaderd door een aantal
departementen heeft Northedge o.a. een
s c enar io bij e enkomst geor ganis e er d
waarin verschillende yormen yqn aan-
pakwerden besproken.

Planning en control lokale
overheid
De aandacht voor vraagstukken van
planning en control is behoorlijk. Door
de financiële termen waarin die discus-
sie gegoten kan worden, heeft het een

concreetheid die de discussie over krra-
liteit lijkt te ontberen. Tegelijk is die
koppeling aan de financiën de kern van
het probleem voor degenen die zich met
P&C bezighouden. Alle actuele inspan-
ningen richten zich op een betere koppe-
ling tussen financiële en bestuurlijke af-
wegingen.
Op het niveau van de lagere overheden

is dat deze begrotingen tegelijk heel goed

en totaal onleesbaar zijn geworden voor
de raadsleden. De stuurgroep, onder-
steund door BZK, VNG, VGS en
FAMO, wil dit ondervangen. Dit gebeurt
tegen de achtergrond van de zgn. ver-
nieuwingsimpuls zoals die is ontwikkeld
in het kader van de commissie Elztnga,
gericht op een dualisering van het lokaal
bestuur.
Northedge treedt op als secretaris voor
de stuurgroep planning en control en is,

sdmen met PriceWaterhouseCoopers,
mede-auteur van de ontwikkelde instru-
menten.

Bedrij fsvoering rij ksoverheid
Op het niveau van de rijksoverheid wordt
ook hard gewerkt aan nieuwe vorrnen
van planning en control, meestal onder
de noemer van de VBTB-operatie - be-
groting en jaarverslag nieuwe stijl. On-
miskenbaar is men binnen de rijksover-
heid benieuwd naar de doorwerking van
het fenomeen. Er is overhriging dat dit
meer dan een voorbijgaand fenomeen is.

Tegelijk helpt het niet dat er zo weinig
politieke aandacht is voor het fenomeen
van de 3" woensdag in mei. Het eerste
jaar kon het gebrek aan aandacht nog
worden verklaard uit het feit dat het

PTay it again, Sam.


