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Respons is recentelijk geactLlaliseerd op basis van leerervaringen

bij diverse organisaties en is toegesneden op het duale stelsel.

Respons is een effectief hr-rlpmiddel gebleken om de huidige situ-
atie ten aanzien van planning & control geobjectiveerd in beeld

te brengen en gezarnenlijke afspraken te maken tussen bestuur'

en ambtelijke organisatie over de gewenste ontrvikkelingsrich-
ting en concrete \rerbeterpLlnten.

In dit artil<el gaan de alrteurs in op de inhoucl en doelstelling
van Respons. Zij beschrijven vanuit de praktijk de belangrijkste
ervaringen en opbrengsten van deze scan.

Resporrs is bedoeld als hulprniddel vool het verbeteren van
(bestuurlijke) planning & contlol voor gelneenten, provircies,
regionale samenwelkingsverbanden en waterschappen. Het doel
var-r dit verbeterproces is niet alleen het versterken van de inter-
ne bedrijfsvoering, maar vooral het vergroten van de externe

oriëntatie: het r.erbeteren van de dienstverlenir-rg en het realise-

ren van maatschappelijke effecten. Daarmee firciliteelt Respons

de beoogde rolverdeling tussen Rirad/Provinciale Staten/

Algemeen Bestuur' (AB) en College/Gedeputeerde Staten
(GS)/Dagelijks Bestuur (DB) in een duaal stelsel door middel
\ran een positiebepaling op het gebied van planÍring 6( contr:o1.

Achtergrond
Na de lancering van cle scans is een pilotgr:r)ep van gemeenten

in het leven geroepen om ervaring op te doen rtret het toepassen

van de scans en deze onderling te kunner uitwisselerr. Verdel is
een introductietr:aining voor interne procesbegeleiders opgezet,

waaraan in 2002 vertegenwoordigers uit circa 100 gerneenten

hebben deelgenomen. Ook is een enquëte uitgevoerd naar de

bekendheid en toepassing van Respons. Al1e ervaringen zijn ver-

volgens verwerkt in een geheel velnieuwde versie van de scans.

Deze versie is op 19 febluari 2003 tijdens een lanclelijk congres

in Zeist overhandigd aan de VNG (Platform I(waliteit), die het

estafettestokje overneenit van BZI(.

lVaatschappij vraag om

doe I nnat i ge, t ransparante

overheid die actief
rekenschap af legt

'Waarom (nu) een planning & control scan?

De volgende aanleidingen zijn bepalend geweest om tot het

ontwikkelen van een planning & control-scan over te gaan:
r de nog veelal financiële en instrumentele oriëntatie van

planning & control;
. de beoogde ontvlechting en nieuwe rolverdeling in het kader

van het clualistisch stelsel;
. de maatschappelijke vraag naar een doelmatige, transparante

overheid die actief r:ekenschap aflegt;

" de hogere eisen van burgers en bedrijven aan externe dienst-

verlening en participatie (responsieve overheid);
. de ambitie van over:heidsorganisaties om een volgende stap

te maken op het gebied van sturen en beheersen.
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X4et deze aanleidingen wordt tevens de relatie duidelijk tussen

Respons en relevante andere trajecten, zoals de Vernieuwings-
impuls Dualisme en Lokale Democratie en het Besluit Begroting
en Verantwoolding.

Visie op planning & control
Respons is gebaseer:d op de visie op planning & control zoals de

ontwikkelaars die aan de hand van hun praktijkervaring hebben

ontwikkeld. Deze visie bestaat uit de door helr gehanteerde

basisprincipes, de gewenste ontwikkelingsrichtir-rg, de verschil-
lende dimensies van planning & control en het ontrvikkelings-
model. Zljhanteren de volgende basisprincipes die ten grond-
slag liggen aan hun visie op planning 8c control:
. planning & control is een hulpmiddel maar geen doei;
. planning & control is er voor meder'verkers, het (lijn-)mana-

gement, college van B&'§l en gemeenteraad;
. de noodzaak en nut van planning & control moeten tussen

de oren zitten;

" planning & control dient de externe oriëntatie en burger-
gerichtheid te versterken;

. helder:e en systematische langeter:mijnplanning geldt als rand-
voorwaarde voor adequate sturing en beheer:sing;

o instrumenten die op het gebied van planning & control
worden gehanteerd, dienen zowel horizontaal en verticaal
consistent te zijn;

. zonder kwalitatieve eniof kwantitatieve prestatienonnering is

er geen stuling (afhankelijk van het soort taak).

Veel lokale overheden u,illerr een volgende ontwikkelingssiag
slaan op het gebied van planning Ec control. Dit betekent in de

eelste plaats dat een verschuiving moet plaatsvinden van de hr-ri-

dige, veelal instrumentele, aanpak van planning & control naar
een insteek gericht op de 'zachte' kant (i.c. de gedragscompo-

nent van planning & control).
L'r de tweede plaats dient het cyclische karakter van planning &
control ster:ker: aangezet te worden, omdat in de huidige situatie
plannen en beheersen nog relatief vaak losgekoppeld zijn.
In de der:de plaats kent planning & cor:rtrol in de huidige situa-
tie een sterke financiële invalshoek, terrvijl idealiter planning &
control vanuit een integrale (beleid en middelen in samenhang)

invalshoek bekeken zoLl moeten rvorden.

Í guur.l

Het huis van planning & control
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Dimensies
De ontwikkelaars van Respons onderscheiden vier dinrensies
van planning & control, te weten rollen en gecl:ag, or:ganisatie,
processen en instrumenten. De uitdaging voor uu.rh.;irurguni_
saties op hun weg naar verbeterirg uan l_.,lrr,rnirrg Ec control
rvordt gevormd door het irr onderlinge samenhang vercler ont-wikkelen van deze verschillende dimlnsies ur,, flrrrnirg & con-trol. Voor het zinvol vormgeven yan cleze vier basisdirnensies
van planning & contr:ol zijn nog enkele ilndere elementen re[e_
vant. Deze elementen .voeden, 

als het ware het planning & con_
trol-s1.steem inhoudelijk. Het g:rar orn de visie, àe doelstelling,
de strategie, het besturingsmodel en d. -o,rng._"ntfilosofie van
de gemeenre. In afbeelding 1 wordt .i. .nrrl.l,ïrrg russen de zes
dimensies van planlring & control lr...*.*.u.n.

Het 'huis van planning & control, lijkt min of meer een srarisch
karakter- te dragen. De ervar.ing leer.t dat in cle ontwikkeling vanplanning & control (het .woonconrfort,) 

in lokale overheidsor_
galrisaties echter verschillende fasen te herkennen ziin. Deze
filsen zijn in figuur 2 schenratisch \,veergegeven. De karal<ter-
schers per fase geeft cluidelijke 

"rrrg.ilp;lrpunten voor: plan_
ning & contr:ol. Daarmee *ordt plunnirg & .orrtrul dynarniscl_r
van aard en zijn verbetermogelijkhed.r, À d. tijcl opeenvolgend
te plaatsen (bijvoorbeeld als onderdeel uor. ..,r'br.j"i;;;;r;;:
tie-ontwikkelin gstra ject).

figuur 3

Doelgroepen en toepassing Respons

Doelgroep Toepassing

Raad/College BeirLrstllrd lli ,.1
cnllrikkel ir.qs- chr .11

Raad/CoJ lege
topmanagement

lnz chl
op hoofd iln-.n

Topmanagement/

controJlers/
medewerkers G ede ger.t

posrtiebepaling

De bestuurs-scan is
veruit het populairst

In de praktijk is gebleken dat de scans zowel elk afzonderlijk alsin con'rbinatie met elk:rar. heel goecl t. gebrrike.r rijr-r. In depraktiik blijkt dat de Besruurs-scan ver.uir het populairst is.Met behuip van deze scan onrsraar relatief ,,-,.1 ..n goed beeldop hoofdiijnen. De bestuursscan wordr in de praktijk het meesrdoor lret politiek bestuur en het ambte]i;k topïrnugemenr geza-menlijk toegepast.

Praktijkervaringen en opbÍengsten
Vanuit de pr.aktijk van de deelne-... in de pilotgroep (onder.
andere de gemeenren Alkmaar:, Baarn, Capeile a/ï l1ssel, Epe,Heerlen en Zeist) leren we dat vrijwel elk. geme*te zijn eigen,op lokale behoefte afgestemcle aanpak ki..r'*rurfrf #;à.;-
genoemde stappenplan als kapstok dient.
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Typen scans
Afhankelijk van het sruringsniveau en de mate van diepgang
waarop men de (bestuurlijke) pianning en conrrol in beeid wilbrengen.om verbeteringen te kunnen a]uo_o.r.rr, f.an men ver-schillende typen scans hanteren. Het gaat hier om de volgende
typen: de Intro-scan, de Bestuurs-scar, .r,, ,i. Organrsatie_scan.

Ontwikkelingsfasen van planning & control

lnterne beheersing

l!'laairs.lra!it. i l:
-! Èatie:l

f iguur 2

P rod ucte n

lnput

Reactlef
P ro- act r eï

Extefl.te ori6intatie
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Toch is een aantal generieke lessen te tr:ekken uit de ervaringen

van deze gemeenten:
. bestur-ràers en ambtelijk apparaat ervaren de 'a-politieke'

cliscussie over PScC als plezierig en nuttig;

. de scan is relatie{ eenvoudig toepasbaar voor 'r-riet-financieel

deskundigen' (raacislid, wethouder, directeur' beleidsmede-

werker et cetera);
. elke gemeente kan de scan toepassen (klein/groot' stedelijk/

landelijk, beginners en (ver)gevorderden, et cetera);

. verschillende perspectieven (bestuurders, lijnmanagement'

controllers) op hetzelfde onderwerp (biivoorbeeld ber:api

marap) leiden tot soms basale eye-openers;

. de voorbereiclings- en uitvoeringstijd is voor deelnemers

relatief beperkt (gemiddeld circa een halve tot een dag per

deelnemer);
. de scan verschaft niet altijd een gedetailleerde lijst rnet coir-

crete verbeteracties maar we1 een bruikbare basis/kapstok

voor het verbeterPlan.

Scan is relatief eenvoudig

toe pas Óaar voor ' n iet-

f inancieel deskundigen'

42 Boegbeeld
R.rpàr. vraagt om een bestuurlijke en ambtelijk boegbeeld'

Eerrspecifieke ervaring van de gemeente Alkmaar is dat voor

"er-t 
succ.rrolle toepassing van de scans er zowel een bestuurlijk

als ambtelijk boegbeel.l c.q 'trekker' moet zijn' \íil de imple-

mentatie van de verbetervootstellen uit het plan van aanpak

slagen, dan zal er geen sprrke meer moger zijn van enige vr:ij-

blifvendheid. Van belang is ook dan te volgen of het plan van

aanpak ook tot de gewenste resultaten leidt' Arjen van Veen'

hooi.l Fi,.tur-t.ieel Beleid van cle gemeente Alkmaar' pleit ervoor

ook het verbeterplan te laten toetsen door een extern deskun-

dige waarmee ook een onafhankelijl< oordeel over de inhoud

van het plan kan r,vorden ingebracht'

Praktiikervaringen
Respons kan in een bleed organsatie-or-rtwikkelingstraiect

worden geplaatst. De gemeente Baarn heeft de toepassirlg van

Rerpo,-,s, ctncler aanvoering van de gemeentesecretaris en de

brr.i.-".rt.., doorgetrokken naar een breed organisetie-onr-

wikkelingsproces en eÍvaart daarmee planr-ring 8c cor-rtrol breed'

dus niet alleen financieel, in de organisatie te kunnen veranke-

ren. In het organisatie-ontwikkelingsproces heeft Baarn zelf nog

nadrr-rkkelijker de externe oriëntatie als vertrekpunt gehanteerd'

7i1 h..Lr.r, er cluidelijk aan zoveel mogelijk aan te sluiten op de

,r"ng .r-t behoe{ten van de burgers' Zo heeft men bijvoorbeeld

in het k"d". van bezuinigingsvoorstellen de opinie van de bevol-

king gepeild. De gekozen invalshoel< maakt dat met name aan-

duÀi*ordt besteed aan de dimensie 'rollen en gedrag' van de

organisatie-scan.

RÀpur-t, is uitstekend geschikt voor een gezamenlijk proces

'duaal P&C'.

De gemeente Etten-Leur heeft Respons toegepast in het kader

van cle ontwikkeling van een dr'rale begroting' Aanleiding was

dat <Je gevolgen van de dualisering voor de begroting en P&C-

cyclus in beeld moesten komen' De inhoud en het proces van

beirandeling van de programmabegroting moeten aansluiten bii

duale verhouding. Men stelde dat het niet louter een insrrumetl-

tele kwestie moest zijn. Het ging om een verandering van werk-

wijze en gedrag. Voor cleze gemeente rvas de doelstelling het

g.rur',r",'riilk (Raad, College en MT) benoemen en uitrverken

van kaders waarmee aan het duale stelsel in Etten-Leur concrete

invulling l<an worden gegeven' Tevens werd via weergave van

de 'huidige' naar 'gewenste situatie' aangegeven op welke wijze

de 'gewenste sitr-ratie' gerealiseerd kan worden'

I

I
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Basis voor eenduidig en aansluitencle instrumenten ,van hoog tot laag,

ONTROLLING

Drs. lohannes Boel ens en drs. H. IvÍ. Geuzendam zijn cle ontwik_
kelaars van Respons en waren tevens de begeleiders van de pilot_
organisaties io het kader van Respons. Drs p. Noordhoek is voor_
malig secretaris van de stuurgroep Respons.
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f iguur 4

^

Ie:t ?

Ambtelijk apparaat:
Hce ,.,oeter: vre ci t I :?

f iguur 5

Eenduidige en aansluitende instrumenten ,van hoog tot laag,

Het resultaat van het tÍaject in Etten Ler-rr is geweest dat:
o de raad, het college en her management zich bewust zijn

geworden van ieders rol binnen het dualistisch p&C;
. de raad zelf het initiatief heeft genomen om een raadspro_

gramma / meerjarenbeleidsplan op te stellen, waarin bewust
specifieke en meerbare doelstellingen worden opgenomen;

. de opstelling van de programmabegroting een gezamenlijk
traject wordt van raad, college en ambtelijke organisatie;

r gezamenlijk een meerjarig verbeterplan duaal p&C is
opgesteld.

Respons kan als ver:rrekpunr fungeren om p&C bij cle provincie
op orde re br:engen. De provincie Zuicl-Hollancl heeft als eerste
provincie alle drie de scans toe[lepast. Volgens projectleidster:
mr. dls. .foherlia virn Veldhuizen heeft de provincie Zr-rid_
Holland de afgelopen twee jaar hard gewerkt aan de verbere_
r:ing van zowel de bestuurlijke irls de ambteliike p&C.
Aanleiding hiervoor was onder meer de CETECO_affaire. Op
basis van de 'foto' van de huidige siruarie van p&C, die met
behulp van de scans en interviews en verschilende worl<shops is
gemaakt mer leden van pS, GS, Directieteam, afclelingshoofden,
hoofden en medewerkers planning & contr:ol, zijn concer.nbrede
en directiespecifieke verbeterplannen gemaakt. Deze plannen
richten zich onder andere op:
. invesreringen in kwantiteit en kwaliteit (opleicling) van

rrensen en formatie op het terr:ein van p&Cl
. eenduidig gedefinieerde op elkaar aanslr,rirende PEcC_instrr_r_

menten van hoog tor laag (zie íiguur 3 en 4);
r aanpassing en uniformering van de p&C_instrurnenten op de

dualisering (opstelling conceÍn-, directie- en afdelingsplannen,
voorbereiding prrrgrammabegrotillg enzovoorts);

r verbetering van doel- en prestatiefor.mr-rlering;
. verbetertraject rondom rollen cn gedrag, raken, bevoegd

heden en verannvoordelijkheden in het duale stelsell
. inrichrirrg eonrrol-funcrie.
De provincie Zuid Holland is vergevorderd met het meerjarig
verbeterplan. Succesfacror hierbij is ook dat voor clit ver:beter_
traject een speciaal projectbureau is ingericht en dat dit traject
zowel een bestr-rurlijk a1s ambtelijk boegbeeld kent (zie ook de
visie van de gemeente Alkmaar). _C
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MISSIE

Bureauplan

Concernplan

PS:

Wc ke iloe rl -.n
nr:latc^lttpLr- i ke cJIer:ien? I nema's

StrateEisch doel

Pr acl'rcten, alcel!roducten
er actilltaiten
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