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grip 'representativiteit, enige zekerheicl over. de waarde
van de check te krijgen. Maar clat is voer voor specialisten;
over het algemeen wil men gewoon werlcen op basis van de
fictie dat het systeem draait en dat de controle er is en vo1_
doende werkt.

Totdat de fictie wordt doorgeprikt. Een reeks van rarr-
pen, rel1en en incidenten rollen in de media over elkaar
heen en hebben in ieder geval binnen de overheid die fic_
tie van voldoende controle met een tuide knal cloorge_
prikt. Toezicht en inspectie is opeens een actueel thema
geworden. Net als met de fictie van de ministeriële verant_
woordelijkheid, staat stevig ter discussie hoe in hemels_
naam nog verwacht kan wolden dat de wet wordt
gehandhaafd en op tijd veranrwoording wordt afgelegd.
Achter de krantekoppen van Bijlmerramp, falend vervol-
gingsbeleid en al dan niet ingrijpencle OpTAs, verschuilen
zich structurele vraagstukken over de mate waarin ambte_
lijke diensten zich kunnen verzelfstandigen en over de
vrijheid van die ambtenaren ten opzichte van minister,
I(amer en burger. De discussie concentreert zich daarbij,
ook in dit artikel, op de overheicl. Maar wie bijvoorbeeld
volgt hoe banken worstelen met hun toezicht op wild spe-
culerende medewerkers, weet dat daar vergelijkbare pro_
blemen spelen.

Op zich zijn dit allemaa1 vraagstukken die geen dage_
lijkse kost zijn voor wie werkzaam is in c1e werelcl van
lcwaliteitszorg en organisatie-ontwikl<e1ing. Toch zij n er
goede redenen waaroln het de moeite waard is om hier
een poging te doen de belangrijkste aspecten van het
debat over toezicht en inspectie in beeld te brengen. llat
begint bij de vertrouwensvraag, de basis van de fictie.

Vertrouwensvraag

De vertrouwensvraag komt op scherp te staan cioor een
cómbinatie van ontwikkelingen. Hoeveel instanties en
ambtenaren zich met toezichtfuncties bezighouclen, is
nauwelijks te achterhalen en is in grote mate rfhankelijk
van de definitie die men hanteert, maar. het gaat om een
paar honderd instanties met toezichtfuncties met enige
duizenden ambtenaren. De klassieke toezichtfunctie
wordt uitgeoefend door de ir-rspecties, waarvan de onder_
wijsir-rspectie de grootste is en de politie_inspectie de
nieuwste. Met name de oude inspecties worstelen met een
aantal dilemma's die zich niet eenvoudig laten oplossen.
Moeten ze zjch beperken tot het znivere controleren, of
moeten ze zich ook opstellen als aciviseur of beleidsmaker
voor de sector? Wat moeten ze doen met c1e rapporten en
cijfels die ze maken? publiceren in c1e vorm van ranglijs_
ten zoals waartoe het dagblad Trouw de onderwijsinsptc_
tie dwong? En hoe clicht moeten we eigenlijk zitten op het
object van ons toezicht? I(unnen we het ons nog permitte_
ren onl samen met de luchtvaartmaatschappijen beleid te
ontwikkelen, zoals c1e iuchtvaartinspectie gewoon was, of
moet e[ meer afstand worden genomen? i(ortom; er wordt

I 
gezochL naar een nieuwe koers.

I Naast de traditioneie inspecties zijn er inmiddels vele
I toezichthouders bijgekomen. De afl<orting Ctsv is berucht
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geworden vanwege a1Ierlei managementproblemen en
niettegenstaande het feit ciat het hier inmiddels om een
zeer moderne toezichthouder gaat (zie SIGMA, 1999, num_
mer 4, red.), ldeurt de affaire nog steeds het beelcl. Andere
nieuwe toezichthouders als cle Nederlandse Mededingings_
autoriteit (NMa) en de eerder genoemcle OpTA (toezicht
telecom) zijn vol de confrontatie met een aantal sectoren
aangegaan. In de financiële wereld worden oncler leiding
van Docters van Leeuwen de toezichthouders geconcen_
treerd, nadat eerder de beurs het toneel van een aantal
schandalen was. Het broeit en beweegt. En dan is er nog
een kleine ontwikkeling die niet uit het oog mag worden
genomen als het gaat om een goed toezicht en dat is de
komst van een groot aantal bureaus binnen departemen_
ten en diensten die zich met ,kwaliteit, 

moeten gaan
bemoeien. Daarover later meer, eerst moet beter duidelijk
worden gemaakt wat we onder toezicht kunnen verstaan.

'Zwetend worden ministers
en topambtenaren wakker van

de gedachte aan weer een
incident dat wordt ontdekt
door een nieuwsrubriek in
plaats van door hun eigen

toezichthouders.'

Definitie

De Algemene Rekenkamer en het Ministerie van Binnen_
landse Zaken en I(oninkrijksrelaties hebben het afgelopen
jaar een reeks rapporten en onderzoeken cloen verschij_
nen over het verschijnsel toezicht (zie literatuurlijst).
Belangrijk is de definitie die daarbij wordr gehanreerd.
Die definitie omvat drie kenmerken:
- het gaat om het vergaren van informatie over het object

van toezicht;
- het gaat om het beoordelen van de informatie en het

daarover rapporteren;
- en het gaat om de mogelijkheid tot interventie.

Inspectie moet daarbij gezien worden als een specifieke
organisatorische ofinstitutionele invulling van het roe
zichtbegrip en is binnen de overheid nauw verbonden me
een wettelijke taak richting de burgers. Dat brengt ons
gelijk bij een belangrijl< onderscheid dat gemaakr moer
worden in het object van toezicht. Veel van de acruele pro
blemen hebben in de praktijk niet re maken mer her rradi
tionele object van toezicht ofinspectie. de burgers en
bedrijven, maar met andere insteilingen mer een publieke
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taak, zoals agentschappen en zelfstandige bestuursorga-

nen. Hetzelfde recente onderzoek heeft aangetoond dat er

naast de nodige overlappingen ook grote lacunes zijn in
het toezicht op deze op afstand geplaatste organisaties,

wat weer reden is voor veel ministers en hun topan-ibtena-

ren om zich zorgen te maken over hun verantwoolclings-

plicht richting de kamer en de media. Zwetend worden ze

wakker van de gedachte aan weer een incident dat wordt
or-rtdekt door een nieuwsrubriek in plaats van door irun
eigen toezichthouders, denk bijvoorbeeld aan de laatste

dioxinecrisis op het ninisterie van landbouw. Het voor-

spelbare gevolg is dat er nu en in de naaste toekomst vele

instellingen en personen bijltomen met toezicht- of inspec-

tietaken.
In de praktijk vervulien oude en nieuwe toezichtho*

ders een mix van functies. Ze informeren, rapPorteren,

adviseren, maken beleid en verrichten nog veel meer func-

ties. Dat is één van de redenen waarorl c1e identiteit van

veel toezichthouders difftius is en de effectiviteit van het
toezicht nogal eens ter sprake komt. Daarom is het goed

naar de definitie van toezicht terug te gaan en het laatste

element er uit te pakken. Dit iaatste punt, de interventie,
zou het rneest kenmerkend voor de toezichtfunctie zijn en

wordt tegelijk het minst gebruikt. De inspectie voor de

gezondheidszorg heeft sinds de zeventiger jaren
'Dennendall' eigenlijk nooit meer van die interventiebe-

voegdheid gebruik gemaakt. Het is voor deze inspectie en

andere een dode letter geworden. Er wordt per saldo gere-

kend op het gezag van de toezichthouder. Maar gezag is

een functie van vertrouwen. Vertrouwen in de effectiviteit,
vertrouwen ook in het vermogen iets af te kunnen dwin-
gen. Dat vertrouwen is geen gegeven meer, het gezag is

niet langer vanzelfsprekend. Je ziet al direct dat nieuwe
toezichthoudels anders tegen de interventiemogelijkheid
aankijken. De NMa haalde alle voorpagina's rlet haar

forse boete voor de stroomsector. Voor haar is gezag niet
meer vanzelfsprekend; dat dwing je af. En dat hebben ze

inmidclels zo effectief gedaan dat ze meestal met hun
wenkbrauwmethode kunnen volstaan; met andere woor-

den, de indicatie dat ze problemen hebben met een voor-

genomen fusie is doorgaans voldoende om de partijen
ervan af te doen zien. De oucle toezichthouders zu11en wat
dat betreft hun ro1 moeten herontdekken. Waar zitten
hun wenkbrauwen en voor wie halen ze ze op?

Sturend versus te sturen orgaan

Deze auteur heeft ooit eens voor een groep overheidsma-

nagers gestaan a1s docent in het kader van een INI(-audi
tolsopleiding. Echter, voordat ik kon beginnen, eisten de

deeinemers duideli.lkheid over de status van een eventueel

auditrappolt. Deze zou toch 'eigendorn' blijven van c1e

organisatie die de audit aanvraagt? Dat is inclerdaad de

systematiek van het INI(, zo kon ik bevestigen. Maar het
punt is dal ze zich wel moesten realiseren dat ze welk-
zaarn zijir binnen het hiërarchische verband van de over-

heid. I(unnen ze dat eigendomsrecht werkelijk gebruiken

om bedrijfsinformatie vertrouwelijk te houden, zoals ken-

tt6

nelijk hun wens was? Ook in de richting van hun minis-
ter, van c1e I(amer? Nee, dat l<onclen ze niet. Toch hoopten
ze dat de auditrapporten wel bij de organisatie zelfkon-
den blijven, want elke rapportage in het kader van de nor-

male verantwoording zou onvermijdelijk onderdeel

worden van een spel en via het INIGmodel wilden ze zich-

zelf echt eerlijk in de spiegel kunnen kijken. I(ortom, er

vond een botsing plaats tlrssen hun eigen wensen, de

mooie principes van het kwaliteitssysteem en de realitei-
ten van de overheidsorganisatie. Het is deze botsing die

naar mijn mening als een rode draad door a1le discussies

over toezicht en inspectie heenloopt.

Voor zover het object van toezicht de uitvoerende
dienst is en niet de individuele burger ofhet enkele

bedrijf, speelt het vraagstuk van toezicht en inspectie zich
afin het spanningsveld tussen een sturend orgaan (een

departement of bestuur, binnen het bedrijfsleven de ho1-

ding) en een aan te sturen organisatie (de dienst, de werk-

maatschappij). Traditioneel hebben toezichthouders zich
altijd zo neutraal a1s mogelijk wil1en opstellen in deze

relatie. De 'onaftrankelijkheid' van het toezicht is een

groot goed. Met andere woorden; ze stellen zich op a1s

externe toezichthouders in de relatie tussen sturencl

orgaan en aan te stllren organisatie. De vraag is ofdat nog

effectief is, mede gelet op de voorkeur van veel aan te stu-

ren organisaties voor zelfevaluaties en de daarbij horende

vormen van moderne kwaliteitszorg.
Om het debat over toezicht en inspectie uit te til1en

boven de krantekoppen en te kijken wat er werkelijk aan

de hand is, wordt hier de spanning geschetst tussen de

verticale aansturingsiijn enerzijds en de horizontale toet-

singslijn anclerzijds. Centraal staat hier dus de relatie tus-

sen een sturend orgaan en een aan te sturen organisatie.

Wordt deze gekenmerkt door een sterk verticale, hiërar-
chische oriëntatie. met een strakl<e vorm van toezicht
('tight control'), of door een relatie die tneer horizontaal,
gelijkwaardig is tnet een ruime marge in het toezicht
('loose control')?

Sturing zal er altijd zijn, maar de wijze waarop sturing
inhoud krijgt en c1e relatie vorm krijgt is van een wezen-

lijk andere orde. Centraal staat hierin het perspectiefbin-
nen de overheid, maar de vertaling naar holding-achtige
constructies binnen het bedrijfsleven moet niet al te moei
lijk te maken zijn. Vanuit het perspectief van het sturend
orgaan wordt toezicht in beginsel a1s in figuur 1 vorrlge-
geven.

Sturing vindt plaats op basis van een veronderstelde
gezagsverhouding en het toezicht wordt in het veriengde
hiervan vorn gegeven op basis van een door de wet
bepaalde ofgesanctioneerde (bij ISO certificering) vorm
van extern toezicht. De gezagsverhouding is binnen de

overheid uiteindelijk een uitdrukking van het politiek pri
maat en de daalaan verbonden fictie van de ministeriële
verantwoordelijkheid. Vermindering van sturing zal over-

wogen worden vool' zover deze niet strijclig is met de

gezagsverhouding. Zelfevaluatie, c.q. voÍmen van intern
toezicht, kunnen hoogstens aanvullencl werken op de

externe toetsing. De positie en opvattingen van de leiding
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Figuur 1 lnrichting van sturing en toezicht

van c1e aan te sturen organisatie ten aanzien van de eigen
autonomie zijn in de kern niet relevant. Zelfstr-lring is
alleen mogeiijk voor zover niet strijdig met c1e gezagsver-
houding en de uitkomsten van het extern toezicht.

I(eren we het perspectief om en nemen wij het per_
spectiefvan de aan te stllren organisatie tot uitgangspunt,
in het bijzonder van de leidinggevenden daarin, clan ver_

I onderstelien wij dat er een spiegelbeeldige situatie bestaat
] als in figuur 2.

De veronderstelling is hier dat een aan te sturen organisa_
tie in de praktijk afiarijzend zal staan tegenover sterke stu_
ring op basis van een gezagsverhouding. De leiding van de
meeste aan te sturen or.ganisaties zullen geneigd zijn cle
eigen autonomie te benadrukken. Dat is positief bedoeld,
in de zin dat de aan te sturen organisatie haar vermogen
tot zelfsturing wil verkennen; men wil ,op eigen benen
kunnen staan'. Dat is negatiefbedoeld, in de zin dat er
aan getwijfeld wordt of het sturend orgaan wel eÍÍèctief
met haar gezag omgaat; ,voordat 

ze ons gaan vertellen
hoe het moet, moeten ze eerst eens hun eigen zaken op
orde brengen'.

In het verlengde van het benadrul<ken van de eigen
autonomie, za1 men ook afivijzend staan tegenover cle
meeste vormen van extern toezicht. Wat gebeurt er met de
resultaten van de toezichthoudencle activiteiten? Worden
de lesultaten wel juist gebruikt? Is het toezicht we1 echt

Figuur 2 Afuuijzing en acceptatie van sturing en toezicht
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objectief.> Hoe onafhankelijk is het eigenlijk?, etc.
Anticiperend op een verkeerd gebruik van de uitkomsten
van het extern toezicht, kan het cienkbaar zijr.r dat de aan
te sturen or-ganisatie zich aan het toezicht za1 proberen te
onttrekken of de uitkomsten za1 trachten te beïnvloeclen
of zelfs te manipuleren.

In de kern gaat het hier om een gebrek aan vertrou_
wen van de leiding van een aan te sturen organisatie in de
richting van het sturend orgaan. Dit werl<t door naar de
wijze van toezicht. Dit hoeft niet te betekenen clat men
toezicht a1s zodanig afiarijst. Er zal echter een sterl<e voor-
keur zijn voor vormen van zelfevaluatie, vanuit de veron_
derstelling dat dit mincler becL.eigend is dan allerlei
vol'lren van extern toezicht.

Hier wordt er dus vanuit gegaan dat de mate waarin
de toetsing een horizontaal ofverticaal kalakter heeft
mede bepaiend is voor de acceptatie ervan. Tevens wordt
de veronderstelling gehanteerd dat de voorkeur van een
aan te sturen organisatie in de richting gaat van maxima_
le autonornie in combinatie met zelfevaluatie en dat het
aansturend orgaan in beginsel een gespiegelcle voorkeur
heeft. De aansluitende veronderstelling is, dat het vertrou_
wen tllssen sturend orgaan en aan te sturen organisatie
groter is naarmate de verhoudingen rtieer gelijkwaardig
(horizontaal) zijn en zelfsturing de norm is.

Anders gezegd: toezicht op basis van gezag met de bij
behorende interventiemogelijkheden wordt pas geaccep_
teerd, 'wordt pas effectief, als zelfevaluatie geaccepteerd
is. De mate waarin de aan te sturen organisatie zich dan
uit zichzelfbetrouwbaar zal opstellen, is dan het grootst.

Figuur 3 Verandering in de acceptatie van stuiing en toezicht

Meer zelfsturing voor meer toezicht

In de kern gaat het dus om het vertrouwen tussen sturend
orgaan en aan te sturen organisaties. De leiding vervult
hierin een sleutelrol. Gestelcl dat het onclerling vertrou_
wen tussen de leiding van sturend orgaan en aan te sturen
organisaties problematisch is of ten ninste gespannen:
hoe valt dit gebrek aan vertrouwen te doorbreken,l \\è
zien nu dat vanuit het perspectiefvan het sturend orgaan
een steeds sterker accent wordt gelegd op de verbetering
van het extern toezicht. Zonder verder iets aan de nood-
zaak ervan afte doen, is het echter de vraag ofdir i.ersier-
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ken van het extern toezicht zonder meer za1 leiden tot een

versterking van het vertrouwen tussen sturend orgaan en

aan te sturen organisatie. De veronderstelling die hier

wordt geforrnuleerd, komt er oP neer dat een aan te stu-

ren organisatie eerst voldoende vermogen tot zelfsttuing

za1 moeten opbouwen, inclusief de zelfevaluaties die daar-

voor noodzakelijk zijn, voordat de aan te sturen organisa-

tie de gezagspositie van het sturend orgaan werkelijk zal

accepteren, inclusiefde ro1 van het extern toezicht daarin'

Met andere woorden; ervaring met zelfevaluatie is een

voorwaarde voor de acceptatie en effectiviteit van extern

toezicht. Op dit moment is er nog weinig ervaring met de

praktijkvan zelfevaluatie. Er zijn in feite veel vragen over

wat de reil«,vijdte van die zelfevaluatie is en hoeveel ruim-

te een aan te sturen organisatie krijgt voor het verder

aansturen van de eigen organisatie op basis van de uit-

kornsten van een zelfevaluatie' Wie is 'eigenaar' van het

zelfevaluatierapport? Als de hierboven geformuleerde ver-

onderstelling k1opt, dan is het van belang dat de aan te

stulen organisatie van het sturend orgaan de tijd en de

ruimte krijgt om eerst met zelfevaluaties ewaring op te

doen voordat het extern toezicht wordt vergroot. Dit al1es

staat dus haaks op de feitelijke ontwikkelingen rondom

toezicht en inspectie.

Rol kwaliteitskundige

Wat is van dit alles relevant vanuit het standpunt van de

kwaliteitskundige? In principe is veel van wat een kwali-

teitskundige doet niets anders dan het organiseren en

ondersteunen van vor[fen van toezicht. Voor elke organi-

satie is de 'check' uit de Deming-cirkel een zwak punt en

juist de kwaliteitskundige houdt zíctrbezig met het orga-

niseren en ondersteunen van deze check. Tegelijk schuilt

er een grote valkuil in de wijze waarop dit wordt georgani-

seerd.

In nogal wat (overheids)organisaties valt te zien dat de

i«araliteitsfunctie en c1e inspectiefunctie in één bureau

wordt verenigd. Dat lijkt logisch, maar gelet op het voor-

gaande hoop ik dat het duidelijk is dat het dat niet is, met

name a1s het kwaliteitsbureau wil werken op basis van

een 'horizontaal' systeem a1s het iNl(-mode1. Vanuit beide

functies houdt men zich met toezicht bezig, maar ro1 en

cultuur van de ene is wezenlijk anders dan de andete

In het algemeen is het tijd om te pleiten voor een gro-

tere helderheid in de ro11en en functies van a11en die zich

op enigerlei wijze bezighouden met toezichtfuncties' Er is

zowel behoefte aan een streng en degelijk toezicht a1s aan

een op verbetering gerichte en ondersteunende toezicht-

functie. De eerste zou ik de inspectiefunctie willen blijven

noemen, mits deze zich echt verticaal positioneert en

haar interventiefunctie niet onbenut laat als het nodig is'

De tweede toezichtfunctie wil ik de kwaliteitsfunctie noe-

men en maakt gebruik van een breed scala aan advies en

verbetertechnieken. Vanuit deze optiek is het nog de vraag

waar certificering op basis van de ISO 9000 norrlen bij

hoort. In feite liik dit eerder bij de inspectiefunctie dan

I oii a" kwaliteitsfunctie te horen.
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Tot slot

De fictie van een goed toezicht is clus samen met c1e fictie 
I

van de ministeriële verantwoordelijkheid doorgeprikt. 
i

Voorlopig lijkt het antwoord op landelijk niveau echter 
I

niet te zijn dat er naar nieuwe oplossingen wordt gezocht'

Het antwoord lijkt vooral te zijn dat de ficties worden her- 
|

bevestigd. In antwoord op de standpunten van de secreta- 
I

rissen-generaal en tot op zekere hoogte minister Peper, die 
I

op verschillende manieren allemaal laten zien hoezeer die 
l

fictie is uitgehold, is de reactie van I(ok en anderen toch 
I

vooral een h.erbevestiging van die gedachte, min of meer 
I

vanuit de redenering dat er voor een goed functionerende 
I

democratie geen alternatief is. Voor de toekomst betekent 
]

dit een sterk herstel en waarschijnlijk een forse groei van 
I

de klassieke toezichtfunctie met een sneller ingrijpen als

het nodig is. Dat is nuttig en onvermijdelijk. Tegelijk is

het waarschijnlijk een illusie om te verwachten dat deze

vorm van klassieke inspectie echt in staat is om inciden-

ten te voorkomen, laat staan het functioneren van over-

heid en samenleving te verbeteren. El za1 dus ook een

groot beroep worden gedaan op de kwaliteitsfunctie,
zeker als deze echt ondersteunend en verbetergericht is'

Uiteindelijk maken 'horizontale' vormen van toezicht

meer kans dan de traditionele 'verticale'vormen van toe-

zicht. De kwaliteitsdeskundige moet temidden van al deze

ontwikkelingen het hoofd koel houden en kiezen voor een

zuiver profiel. Het gaat om öf de inspectiefunctie öf de

1§Maliteitsfunctie. I
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