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Geen akkoord op kwaliteit
FIet nieuwe kabinet baseert haar beleid op het
gesloten 'Strategisch Akkoord'. Dit akkoord
moet in plaats komen van het klassieke
regeerakkoord. Een richtinggevend document
moet het zijn, meer niet. Het vastzetten en
dichttimmeren van de oude akkoorden zou bij
dit akkoord niet aan de orde mogen zijn.
Zokort als gehoopt is het echter niet
geworden. [Iet zou eerst slechts één .A.4
worden, maar het zijn er meer geworden: vijftig
bladzijden, inclusief bijlagen, oftewel287 Kb in
Word. Hoewel slechts de helft in omvang van
het regeerakkoord 1998 (43+ Kb), blijkt het
bestand volgens de computer wel groter te zijn
dan dat van het regeerakkoord, 1994 (180 Kb).
Daarmee is het in ieder geval voor wat betreft
de omvang een gewoon regeerakkoord.
Jarnrner, rnaar die grotere omvang zou in principe wel
kunnen helpen bij het krijgen van meer zicht op de
richting die het kabinet wil inslaan. Dit artikel wil zo'n
analyse zijn van het akkoord. Inhoudelijk is het gericht
op de wijze waarop het akkoord wel of niet spreekt
civer de kwaliteit van de overheicl en haar dienswerlening. IJoe richtinggevend is het akkoord en welke

richting wijst het op?
In dit artikel wordt een analyse gemaakt van het Strategisch Akkoord en de Regeringsverklaring. Eerst kijken u.e naar wat de akkoorden van 1994 en 1998 over
kwaliteit van de overheid en dienswerlening hebben
gezegd. Dan gaan u'e de diepte in. Een donkere diepte.

Paarse plannen
Zowel het kabinet Kok I als het kabinet Kok II heeft
het thema 'ku,-aliteit' in het eigen akkoord opgenomen.
In 1994 bleef dit beperkt tot een korte passage. Verbetering van de dienswerlening werd daarbij direct
gekoppeld aan een concentratie op de kerntaken van
de overheid (onderdeel f, van de inleiding). De meest
kenmerkende passage lijkt deze te zrjn: "De overheid
moet haar werk zo dicht rnogelijk bij de burgers doen,
gericht op goede, praktische clienstverlening, v,aarbij
het voorkomen van fouten beter is dan het herstellen
ervan." Qar. 5.b)

Werd in 1994 'kwaliteit'voor het eerst

als therna benoemd, in 1998 vormde het de rode draad van het akkoord. Met name in hoofdsruk \lII werd het therna
uitgebreid en genuanceercl benaderd. Conceptueel
vormde dit hoofdstuk wellicht het hoogtepunt van het
regeerakkoord, maar praktisch? Voorclat er al te lovend over deze kabinetten wordt gesproken, is het
echter nodig te constateren dat er veel in de retoriek is

biijven steken. Doelstellingen zijn niet helder gefcrrmuleerd en een tijdpad is nooit aangegeven. Budgetten zijn er in directe zin nimmer aan verbonden geweest (of het moet via de band van de elektronische
overheid zijn gegaan). F,r zljn ook geen of weinig
consequenties verbonden aan het niet waarmaken van
de rnooie woorden van de akkoorden. FIet ongenoegen dat Fortuyn heeft losgemaakt kan niet los u,-orclen
gezien van het falen van de overheid op dit terrein.

Minder aandacht
Het nieuwe Strategisch Alkoord is niet eenvoudig te
interpreteren. Het lijkt in eerste instantie geen aandacht voor het thema te hebben. Sorns zingen de
woorden, maàr meestal zljn ze weerbarstig. Wel u'ordt
er een hele nieuwe icleologische lading aan het thema
ge5ïeven. Pas aan het einde van het akkoord

komt er
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ring'. Net als bij de Paarse kabinetten v-ordt de kreet
'kwaliteit' wel gebruikt, maar \rooral erg sectorspecifiek inger,rrld. Het gaat orn de kwaliteit van de zorg,
om de kwaliteit van het onder-wijs, etc.
Een meer algemene benadering van het thema kwaliteit, gericht op de organisatie of cle dienswerlening
aan de burger, ontbreekt in ierler seval aan het begin
van het akkoord. In de samenvattende eerste bladzijde
(het oorspronkelijke A4) wordt kwaliteit alleer-r heel
specifiek gebruikt in het kader van de 'kwaliteit van de
leefomgeving'. Iets verderop spreekt rnen over de
'kwaliteit van het bestuur', waarbij men ste\rig uithaalt
naar de huidige kwaliteit, maar dat vooral lijkt te zien
in juridische termen. Over het algemeen blijft de kwaliteit van organisatie en dienstveriening echter buiter.r
beeld of w-ordt het op een heel eigen en in-rpJiciete
manier benaderd. Per saldo is er zeker minder aanc{achtvoor dan in de eerdere akkoorden. Fleel lang
lijkt het eerder een negeerakkoord dan een regeerakkoord. Dat gevoel worclt nog eens versterkt door de
financiële vooruitzichten. Hieronder enkele cijfers uit
de ombuigingstabel voor de publieke sector (p. 34
reg.akkoord)
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Gevreesd moet worden dat de korting versterkt zal
worden bij verdere econon-rische tegenwind. Het is
niet duidelijk of investeringen zoals clie door het oude
I(abinet zijn gedaan in bijvoorbeeld de eiectronische
dienstverlening op vergelijkbare wijze u'orden voortgezet. I)at dergelijke initiatieven minder hoog op de
politieke agenda komen te staan is waarschijnlijk.
Meer in de geest van het huidige Kabinet kan worden
gezegd dat men met minder geld meer moet laten
zien. Interessant is overigens cle vraag wat eï met het
profijtbeginsel gaat gebeuren. Met bijvoorbeeld de
door het Kabinet gewenste afschaffing van de OZB, is
het logisch dat zeker Eïemeenten gaan uitkijken nàar
nieuwe inkomstenbronnen. Het is logisch om dan te
kijken naar de hoogte van de leges. Omdat daar al op
bezuinigd moet worden ontstaat al snel een dubbel
effect voor de burger. Dat verhogingen van de legesgelden niet goecl zijn voor het beeld van de dienstverlening zal duideliik ziin.

van de uitvoering'. Zo wordt er heel nadrukkelijk een
onderscheid gernaakt tussen de beleiclsvoorbereiding
en de uiwoering. De eerste kan een stuk globaler blijven dan nu het geval is. Het is duidelijk dat eventuele
bezuinigir-rgen daar gevonden moeten worden. Uitvoering verdient een accent. De tekst geeft aan dat rnen
zich realiseert wat daar de consequentie van kunnen
zijn en dat men daar niet van terugschrikt, integendeel: "terugdringen van bureaucratie irnpliceert voorts
dat de politiek moet kunnen leven met verschillen in
uitvoering, u'aaronder verschillen in kv.aliteit." Gemeenten kunnen daar de boodschap uit halen dat ze
meer ruirnte krijgen om hun eigen koers te varen,
maar het is de vraag of dat ook zo wordt bedoeld. Nog
los van rnaatregelen als het afschaffen van de OZB
(wat in ieder geval het orngekeerde suggereert), moet
dit veeleer worden gezien als een opmerking richting
alle overheidsbureaucratjeën, inclusief gemeenten.
Nle lagen en geledingen dienen zich zorgen te maken
over de vertaling van beleid naar uitvoeringl.
In het beleid moet de nadruk r.erschuiven van de
voorbereiding naar de uiwoering. Het gaat om een
verschuiving van "plannen, nota's en richtlijnen, naar
resultaatgerichte en concrete uitvoering." Het is niet
alleen het eerste regeerakkoord waarin de scheiding
tussen front- en back-office herkenbaar is - er wordt
ook ondubbelzinnig voor cle front-office gekozen. Dat
het Kabinet door wil gaan met de digitalisering blijkt
overigens nietzozeer riit het akkoord als wel uit de
Regeringsverklaring: "De overheid zal meer digitaal
gaan. Het internet op: http://www.regering.nl Echt
cool.
FIet regeerakkoord gaat in feite nog een stap verder en hierin wordt de hand van cle grootste partij nadrukkelijk zichtbaar. De front-ofËce wordt stevig de
samenleving in geschoven. De samenleving - lees:
maatschappelijke organisaties - moeten verantwoordelijkheid nemen voor zoveel mogelijk taken. Ook individuen zelf r.l,orden aangesproken op hun verantwoordelijkheid en 'zelfredzaamheid'. Eigenlijk valt in
dat laatste geen groot verschil met vorige akkoorden
te ontdekken, rnaar de toon is anders, scherper.
Overigens wordt er wel een belangrijk voorbehoud
gemaakt. Overheidstaken kunnen niet door belangenbehartigers worden verricht. Dit lijkt een duidelijke
uitspraak, maar het roept veel vragen op over de verhoudingen tussen departementen, zelfstandige bestuursorganen en de organisaties van het rnaatschappelijk middenveld. Ns dan ook nog eens de Kader-wet
ZBO terloops op losse schroeven wordt gezet, weten
we dat hiér het begin van een nieuwe discussie te vinclen valt.

Yerschuivende aandacht
Er is sprake van meer dan alleen een andere aanpak.

Andere aandacht
Het beeld wordt pas anders als in hoofdstuk 9
(Binnenlands Bestuur) wordt gesproken over
'daadkracht zonder bureaucratie'. Dan blijkt dat de

Een paar echte verschuivingen zijn in het akkoord te

aandacht er wel is, maar heel anders wordt ingestoken.
Dit hoofdstuk bevat wel degelijk een aantal dl, ramische en veelbetekenende uitspraken over de 'kwaliteit

richte benadering, wordt er met zoveel woorden gezegd. Het kan niet altijd 'u vràagt en wij draaien' zljn.
Vergeet niet dat je als overheid de hoeder van het al-

lezen.

Nieuw, en eerder een kans dan een bedreiging, is de
aff<eer van consumentisme. Pas op met een te klantge-

gemeen belang bent. Een zielloos streven naar perfec-
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tie is er bij dit Kabinet dus niet bij. Hier en daar
schijnt een prettig besef door dat het allemaal mensenwerk is. Nuchter is ook de constatering dat er veel
meer beleidswensen zijn ingediend bij de formateurs
dan er middelen zijn. lrïet berer benumen van het bestaande geld is dan iogisch.

Inhoudelijk in het verlengde ervan, maar in toon heel
anders, is wel de sterk juridische benadering waal.voor
wordt gekozen. Het lijkt een paradox. Aan de ene kant

wordt er overal waar het kan tekeer gegaan tegen de te
grote regelzucht van de overheid, anderzijds wordt
daar meer dan ooit in rechtstatelijke termen over gesproken. I{et is, zeker in vergelijking tot eerdere akkoorden, een heel juridisch document geworden.

in zowel positieve

Dit

Het Strategisch
Akkoord lijkt het zichtbare bewijs van de juridisering

\z

als negatieve zin.

.

van de overheid. C)fis dat toch vooral een kwestie van
stijl? De hand van zowel Donner als Balkenende is
duidelijk herkenbaar. Zalmlljkt afivezig op een onderwerp als dit, het gedachtegoed van de LPF is herkenbaar in ruwe oprispingen over regeldrift en bureaucratiserinp;. Wat je mist is een helder verhaal over
u.at nu wel of niet gaat gebeuren. De bal wordt bij de
overheid zelfgelegd, rnaar geeft het kabinet daar dan
geen leiding aan?

Suggestiefen negatief
Helaas is er soms meer aan de hand dan alleerr een gebrek aan aandacht, ofeen verschuiving van accenten.
Daarvoor is de benadering; zowel re suggesrief als re
negatief. Zeker onder invloed van de LPF is de toon te
vaak een van 'bureaucrat bashing'. De overheidsorganisatie is het probleem, nier de oplossing. Dat wijkt
wat af van de benadering waarin de laatste jaren vooral
werd getracht de overheid op te vijzelen door het zelfvertrolrwen van die overheid te vergroten, maar het is
op zich natuurlijk geen nieuw geluid. Wel nieuw - in
ieder geval voor Nederland - is de relatieve felheid
waarmee de ambtenaar in het verdomhoekje is gezet.
Dat kornt het beste tot uiting in de passage over de

v

'kwaliteit van het bestuur': dat moet gebeuren door
"rninder regelzucht en bureaucratie en door meer
ruirnte voor eigen keuzen". Er wordt een schuldige
aangewezen: de overheid, de ambtenaar.

Het thema 'werken aan vertrolrwen' is gericht van de
politiek aan de burger. Terecht. Het is levenslicvaarlijk dat de suggestie wordt gewekt dat de schuldige een
ander is: de arnbtenaar.

Nu gaat er inderdaad veel mis en dat n.rag best gezegd
worden. De volkswoede van het voorjaar komt ergens
vandaan en de ambtelijke organisatie heeft ztchzel{
daarbij veel aan te trekken. Maar een potje schelden
volstaat niet, integendeel. Het werkt eerder averechts.
Hoe diezelfde ambtenaar, die de schuld krijgt van het
falen van de overheid, verwolgens vrolijk de creadviteit
gaat opbrengen om met minder geld en minder regels
rneer te doen, wordt er niet bijgezegd. Iedereen mag
en nloet de vinger op de zere plek leggen. Ns kabinet
rnag je daar echter niet mee volstaan. Een teken van

onvermogen?
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De burger is geen klant meer
Het is te simpel om de negatieve toon uitsluitend naar
de LPF te traceren. Het gebeurt weliswaar vanuir een
andere invalshoek, maar ook Balkenende is streng.
negatieve woorden zijn echter meer gericht op de
burger dan op de overheid zelf. Kort voor de verkiezingen heeft hij een rede gehouden voor Futur, de organisatie van jonge ambtenaren en die terecht is gekornen in zijn boek 'Anders en berer'. Daarin zet hij de
toon die nu in het regeerakkoo«l een luide echo krijgt.
Burgers zijn daarin vooral degenen die hun besefvan
waarden dreigen te verliezen, die als dacler ofslachtoffer een rol spelen bij problemen op het gebied van
veiligheicl, zorg en onder-wijs. Het zijn geen burgers
die gewoon iets willen wààt ze de overheid voor nodig
hebben - een vergnnning aanvragen, een fietspad laten
repareren. Nles staat zo sterk in het teken van datgene
r.r,.at misgaat, dat er in feite geen ruimte meer is om te
kijken naar de dagelijkse dingen. FIet motro wordt:
handhaven en handelen. Uit een dergelijk motto
spreekt een noodzaak tot correctie, van in de gaten
houden. FIet mensbeeld is somber. De burger"blijft

Zijn

niet buitenspel. Het akkoord zegt: "burgers kunnen
niet volstaan met zich als consument van het gebodene
op te stellen; zij ztjnzelf in cle eersre plaars rr.irrrrwoordelijk." Impliciet lijkt daarmee re worden gezegd
dat de hele trend richting een berere dienswerlening
een kwestie is van het bedienen l.an verwencle burgers.
Burgers die teveel als klant zijn benaderd en te weinig
zijn gewezen op hun eigen verantwoordelijkheid. Moderne kwaliteitszorg gaat juist uit van vertroutven, van
het gezamenlijk belang dat burger en instelling hebben om tot een goede uirwisseling te kornen. IIet is

moeilijk om te ontkennen dat Balkenende rnet zijn
kritiek op de tijdgeest ongelijk heeft ofalleen voor
zichzelf spreekt. Wel dreigt het kind met het badwater
te worden weggegooid. Burgers hebben plichten die
klanten ir-r de particuliere sfeer nooit hebben. Door ze
toch zoveel mogelijk als volwaardige klanten te be-

handelen ontstaat er een prikkel om tot betere presraties te komen. Die prikkel worclt docir het kabinet nier
gezien. Het is het verwijt rlat bliift.

Een harde conclusie
Het aardige van elk Regeer- / Strategisch- akkoord is
dat het bestaat uit veel grote woorden die heel veel
moeten dekken. Met een beetje moeite valt clit akkoord ook zo te interpreteren dirt het de aandacht
voor kwaliteit van de overheid alleen maar onderstreept. Dat de kwaliteit van de dienstverlening er alIeen maar op vooruitgaat als de dinp;en worden gedaan
die in dit akkoord ziin beschreven. Echt, zo kan het
gelezen worden. Zo wordt op meerdere plaatsen in het
akkoord gesproken over versterking van doelmatigheid en prestatiegerichtheid en dat is consistent mer
het moderne kwaliteitsdenken. Maar het zou niet juist
zijn. De waarheid moet gezegd worden: per saldo is
dit regeerakkoord slecht nieuws voor degenen die
willen investeren in kwaliteit van de overheid zelf. De
vele dingen die in gang zijn gezet- en die vaak nog
veel te weinigl effect hebben gekregen - krijgen geen
steun. De boodschap is dat het anders moet.

Dat is ronduit een teleurstelling voor degenen die in
de afgelopen jaren hebben geinvesteerd in kwaliteitszorg. Het nieuu,e kabinet mag worden aangerekend
dat ze in het akkoord aan het zwàrte pieten is geslagen
en dat ze te weinig duidelijk maakt wat etwoor in de
plaats moet komen. Geen goed beglin, maar gelukkig
wijst ze wel een richting op die r:rieuu,e kansen biedt.
Voordat deze worden besproken moet echter eerst de
hand in eigen boezem worden gestoken. Met dit
Strategisch Al<koord krijgen overheiclscliensten en hun
ondersteuners en adviseurs de rekeninq gepresenteerd
dat de vele kwaliteitsinitiatieven in g'oede intenties zijn
blijven steken. \Àrat er gebeurde was misschien goed,
rlaar het is niet goed genoeg gedaan.

Wat wel? Een verschuiving
De bovenstaande conclusie is hard. Dit Kabinet heeft
geen merkbare belangstelling voor ailerlei bekende
kw'aliteitsbenaderingen. Toch mag niet zonder meer
tot het omgekeerde u'orden geconcludeerd. Een be\\,uste verslechtering van de ku'aliteit is ook niet aan de
orde. Bezuinigingen mogen op zich niet leiden tot een
lager niveau van verrichtingen. Het akkoord is éérr
grote oproep tot slirnheid. IIet moet clus anders. Dat
geeÍt ruin-rte. En omdat de ver-',1'achtingen op een lager
niveau worden geformuleerd, worden de doelstellingen wellicht beter haalbaar. \'oor meer kwaliteit is
kennelijk een ander recept noclig. De belangrijkste
boodschap is dat de verbetering niet langer bij de
overheid moet worden gezocht, maar daarbuiten:
"Ons dagelijks leven en het maatschappelijk verkeer
worclen niet primair bepaald door wetten of transacries, maar door samenwerking, gerneenschappelijke
belangen, zorg voor elkaar en algemene opvattingen
over hoe het hoort." Dat is de paradigrnaverschuivir-rg
wàanran het akkoord doordrenkt is en waarbinnen
aandacht voor kwaliteit een logische plaats kan krijgen. Dit betekent dat alle orgJanisaties met een publieke taak in feite door hun takenpakket moeten wandelen en zich moeten afi,ragen wat een dergelijk verschuiving betekent. De verantwoordelijkheid voor de
kwaliteit moet worclen gespreid in de sarnenleving.
Hoe dit precies moet gebeuren is onduidelijk, rnaar
claar liggen wel de kansen.
Kwaliteit publieke dienstverlening
Wat gebeurt er Inet de dienstverlening van de overheicl zel0 Het is niet het Strategisch Akkoord maar de
Regeringsverklaring die de koers enigszins duidelijk
maakt als het om publieke dienswerlening- gaat. Kennelijk niet gehinderd àoor Zalm of Herben, zegt Bàlkenende' "De afgelopen jaren hebben aangetoond drt
extra geld alleen - zonder een andere wijze van u'erken
- geen oplossing meer kan bieden. "Ook bintten publieke
dienstzterlenitlg

lillet tuintte ziin

aoor een onderaemende,

aanpak."
Dat is leuk om te lezen. Niet alleen een uitdaging om
rnet minder middelen meer te doen maar ook ruimte
voor creativiteit. In het regeerakloorcl zit dit verscholen, maar de boodschap wordt gesmoord in het negatieve. De regeringsverklaring wijst een weg die meer
positief is. Laten we hopen dat in volgende docutnenten de lijn rneer helder en positiever wordt. Ondercreutiezte
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tusscn is het verstanclig de venr.'ijten te laten voor \\-at
z.e zijn en clc aandacht en creativiteit tc ricl.rten op cle
nieuu,e vornlen van ku,irliteit. binnen cle or-erl-reicl en
claarbuiter.r.

a

Peter Noordhoek
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lntegriteit in Amsterdam
De laatste iaren heeft Amsterdam veel aandacht
besteed aan ambtelijke en bestuurlijke

integriteit. De aanleiding daarwoor waren
enkele forse fraudezakerr en het rapport van de
Comrnissie Van Traa. Sinds september 2001
bestaat het gemeentelijke Bureau Integriteit
dat per jaar 1,2 miljoen aan budget heeft
gekregen van de gemeenteraad. Dit bureau
bevordert de integriteit van bestuurders en
ambtenaren van de gemeente AÍnsterdam.
Ontstaansgeschiedenis
Het besef dat er aan integriteit gericht aandacht besteed rnoest worden drong pas echt in Amsterdam
door toen halver-wege de 90-er jaren forse interne
fraudezaken, onder meer bij parkeerbeheer, aan het
licht waren gekomen. In 1996 was het rapport van de
Iandelijke Commissie Van Traa verschenen met veel
aanbevelingen. De gemeente Amsterdam ging na hoe
het er wat dat betreft in Ansterdam voorstond via het
gemeentelijke 'Van Traa-project'. Dat leidde uiteindelijk tot drie gemeentelijke organisaties:
r het zogenaamde 'Van Traa-team' (om de
georganiseerde criminaliteit aan te pakken)
r het Bureau Screening en Bewakingsaanpak (om de
aannelners w'aar de gemeente mogelijk mee in zee
zal gaan te screenen op integriteit).
r het Bureau Integriteit (om de integriteit van
bestuurders en ambtenaren te bevorderen)
Dit is dus het kader van waaruit het Bureau Integriteit
is opgericht.

z.
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Bureau lntegriteit
E,én van de aanbevelingen van de Comrnissie van Traa
luidde: zorg clat je een integer ambtelijk apparaat hebt

Daartoe u,ercl

in

1997 het gemeentebrede project

'Correct ... of corrupt' gJestart waarbij het hele concern (ruim 21.000 rnecleu.erkers) zichzelf doorlichtte.
Dit heeft bij alle diensten en stadsdelen geleid tot concrete verbeteracties. Het Registratiepunt Fraude en
Corruptie u,ercl in 1996 ingesteld, dat u'il zeggen dat
alle gevallen van fraude ofcorruptie sinds die tijd gemelcl moeten uorden. Ook is een klokkenluiderregeling ontworpen en u'erd het fundament gelegd voor
het Bureau Integriteit. In september 2001 is het eindrapport van het project 'Correct ... of Cormpt' vastgesteld en is het Bureau Integriteit fonneel opgericht.

Dit bureau

is tussen september 2001 ('+ rnedewerkers)
en augustus 2002 (15 medewerkers) uitgegroeid tot
een volwaardig expertisecentrum op het gebied van

integriteit.
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