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Taakintegratie: winst en \ryaarschuwing

Uit het hoofdh.lnenald<oord van Balkenende II spreekt een centraliserende tendens. De touwtjes
r,vorden aangetrokken. Het hoofdh;nenald<oord is een tekst vol urgentre over het aanpakken van een uit
de hand gelopen overheid. Besluiten moeten worden genomen, Lastige keuzen moeten onder ogen
r.vorden gezien. Zoals onze premier het zegt: verantwoordelijkheid moet worden genomen.
Veel aandacht gaat in het akkoord uit naar de uitvoering, maar beleidsfuncties komen ook nadrukkeh;k
in het vizier. Onder het motto 'ontbureaucratisering' moet er flink in worden gesneden. Daarbq' gaan
er al1er1ei getallen over de tafel, maar eigenlqk zijn zoweT de getallen a1s de ratio achter die getallen
nog erg dun. De sleutel voor een verantwoorde verkleining van de beleidsfunctie moet worden gezocht
in een goed uitgevoerde takendiscussie. In het hootïli.lnenakkoord staan daar mooie woorden over in,
maar het bh;ft inderdaad brj hoofdh.lnen. In dit artikel worden de h.1nen wat harder gekokken. Vanuit
christen-democratisch perspectiefbetekent dit dat er wordt gekeken hoe daarbry een overdracht van
verantwoordehjkheid richting de samenleving beter vorm gekregen - want ook de passages die
daarover gaan z1n nog erg op hoofdlijn gehouden.

Mislukt onderzoek
De kennis over de feitelryke omvang van de overheid is bedroevend. De crjfers over de

personeelsformatie zijn bekend, in toenemende mate is ook bekend wat de inzetvan tildelijk en extem
personeel is, maar op zich zeggen die cryfers nog niets. Het wordt pas stuurinformatie als de aantallen
kunnen worden gekoppeld aan de feiteh.lke taken. Verder heeft het ook nog niet zoveel zin om
aantallen op njksniveau te gaan verzamelen als nog niet duidelijk is hoe de taken zich voor de gehele
publieke sector tot elkaar verhouden. Met name daar waar sprake is van mandatering en samenwerking
tussen overheden kan er sprake zijn van een opeenstapeling van ambtehjke bemoeienis. Dan ontstaat
ook het fenomeen van ambtenaren die vooral elkaar bezig houden. Wie zich een beeld probeert te
geven van de bestuurslast op lokaal niveau larjgt het al snel benaurvd. Het is geen uitzondering als
zich, bijvoorbeeld op het gebied van de ruimtehlke ordening, 9 tot 12 verschillende overheidspartrlen
met de keuze van een tracé bezig houden - en dan hebben we het nog niet over de private partrjen.
Zo zijn er talloze voorbeelden die duidelijk maken hoe het formatieproces kan stokken als het om
informatie gaat. Hoewel de forrnateurs worden overstelpt met brieven en documenten vol cijfers,
ontbreekt het aan het soort samenhangende informatie dat nodig is om een verantwoord besluiten over
taken te kunnen nemen. Onderzoek naar overlappingen hjkt veelbelovend, maar net als het onderzoek
naar het veronderstelde teveel aan regels, zaThet resultaat tegen vallen. Daar is in ieder geval sprake
van geweest in de aanloop van het hoofdhjnenakkoord. Het SG-beraad heeft opdracht gegeven voor
een onderzoek naar overlappingen in taken, maar is op het laatst toch op het rapporl blijven zitten. Niet
fraai, maar begrijpehjk als je weet hoe boterzacht de conclusies zijn.
In ieder geval; altljd zal er een motief en een belang zijn om uit te leggen dat de overlapping geen

echte overlap is maar een noodzakelryk gebeuren dat met wat afstemming verholpen is. Natuurlijk
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moet het onderzocht worden en evidente gevallen moeten worden aangepakt, maar het za7 niet
opleveren wat het hoofdhjnenakkoord belooft. Nog sterker: in het verlengde ewan za7 ook de discussie
over het aantal beleidsambtenaren en de inzet van externen sneuvelen. Degenen die obstructie
vennoeden kunnen dat zelden of nooit hard maken. Het echte resultaat van dergelijk onderzoek is
vooral ruzie en wantrouwen. De micro-informatie schiet telkens tekort. En terwrjl de opiniemakers in
ho11e woorden over de omvang van de overheid klagen. is vervolgens logisch dat de macro-economen
aan het r.verk gaan en vanuit abstracte modellen de pr.1n gaan berekenen. Nog erger: dat uiteindehjk de

anekdotiek ofeen geslaagde lobby de doorslag geeft voor bepaalde keuzes. Dat dit voor de totale
praktijk van de uitvoering dan niet zo goed uitpakt a1s gedacht is onverrmjdeh.lk.

Wijze van taakdiscussie
Is er een altematiefl In ieder geval moeten er inhoudelryke keuzen worden gemaakt. Taken moeten
worden afgebakend en afgeschaft. Zowel op departementaal als op lokaal niveau, zowel op
beleidsniveau als op uitvoerend niveau.
Om een juiste discussie te kunnen voeren oveÍ voÍïn en inrichting van de overheid, in het brjzonder de

deparlementale beleidsfuncties, moet kunnen worden geredeneerd vanuit de vele taken. Met andere
woorden: vanuit de uitvoeringsfunctie moet terug kunnen worden geredeneerd naar de beleidstaken.
Nu gebeurt het nog teveel andersom en dat lukt brjna niet - zoals de Rekenkamer onlangs heeft
bewezen toen ze haar rapporten op een rij zette. Het gaat overigens niet helemaal op, want er zijn een

aantal 'taken' die zo met afwegingen van algemeen belang verweven zijn dat er moeilijk een

eenduidige uitvoeringstaak uit valt te halen (denk aan het punt van de inrichting van ons kiesstelsel),
maar voor de praktr3k van het hoofdhlnenakkoord is dat van minder belang.

Hieronder worden daarvoor spelregels aangegeven, redenerend vanuit een aantal uitvoerende functies
die worden verricht en de processen die daarbij horen. Eerst wordt de wereld van de uitvoering in
kaart gebracht. In het verlengde daarvan komt de departementale beleidsfunctie aan bod.
Onverrnijdeh.lk gebeurt dat in abstracte taal. Voorbeelden kunnen illustreren, maar ze kunnen ook
afleiden.

Taken
Wat zljn de taken die de uifvoering bepalen? Hier worden er met het oog op de uitvoering
vijfonderscheiden: innen, verstrekken, handhaven, realiseren en garanderen.

Innenheeft alles te maken met het vergaren van collectieve middelen, al dan niet in ruil voor een

publieke dienst. De belastingdienst ver-r,'ult de traditionele inningfunctie, maar er zljn er genoeg andere

die zichhier ook mee bezig houden, zoals de in het akkoord genoemde gelden voor het gebruik van
water. Een deel van de inningfunctie wordt overigens door sociale partners gedaan (premies) of
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gebeurt zelfs particulier (verzekeringen). Het hoofdlijnenakkoord is doordrongen van de gedachte dat
de inningstaak gecentraliseerd moet worden en wel zo veel mogelijk via de belastingdienst.

Verstrekken betreft de (re)distributietaak waar in de samenleving afspraken over zijn gemaakl,
doorgaans ter compensatie van een gebrek aan draagveffnogen. Het gaat hierbij ruwweg om twee
sooften verstrekken: van informatie en van geld. Iir het akkoord wordt de verstrekkingfunctie niet a1s

zodanig benoemd, maar het is wel degehjk de bedoeling een aantal verstrekkingen ten minste op
elkaar af te stemmen. In het bijzonder kan hierbr; worden gedacht aan uitgaven in de sfeer van de
levensl oopverzekering.

Hcutdltaven Uit de BijlmerenqLrëte zijn twee lessen getrokken: functiescheiding en betere coördinatie.
Aan beiden is hard gewerkt. Op de meeste plekken is een nadruld<elijke scheiding gekomen tussen
beleidsformulering, vergunningverlening en het toezicht erop. De coördinatie is bevorderl door zoveel
mogelijk inspectiefuncties in hetzelfde huis onder te brengen. De overgang van de Voedsel en
Warenautoriteit naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Consumentenveiligheid en de
waarschijnhjke integratie met de Algemene Inspectie Dienst past binnen het beleid om de
inspectiefunctie per departement te concentreren.

Realiseren. Bij realiseren gaat het niet om de verstrekking van informatie of geld, maar is er sprake
van de verstrekking van materiële diensten. Denk aan het (laten) bouwen van een viaduct, maar ook
aan het reïntegreren van iemand in de arbeidsmarkt.
Bry deze laatste functie is er niet zozeeÍ sprake van een transactie van overheid naar burger, ais wel van
de overdracht van een bepaald immaterieel beleid.

Garanderen Veiligheid. Integriteit. Kiezen en gekozen worden. Hetzljn even zovele zaken die de
overheid aan burgers garandeert.

Het hoofdhjnenakkoord is revolutionair in de zin dat er voor het eerst een harde koppeling wordt
gemaakt tussen deregulering en taakvennindering. Uit de tekst en de maatregelen blijkt dat het weinig
zinheeft om over deregulering of vermindering van administratieve lastenverlichting te spreken
zonder het aantal ambtenaren te verminderen dat zich daarmeebezig houdt. Niet voor niets wordt de
portefeuille administratieve lastenverlichting van Economische Zaken naar Financiën gehaald. Bij dat
ministerie wordt de taken discussie verbonden aan een aantal organisatorische en financiële
consequenties op een manier zoals dat nooit zou kunnen brj een deparlement alsEZ.
Voor een goede discussie moet er een onderscheid worden gemaakt tussen functies en processen. De
functies zljn de omschrryvingen zoals die hun weerslag vinden in de organisatiestructuur van een
departement. De processen geven de verschillende stappen weer waarlangs een taak wordt
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gerealiseerd. Processen zijn functieoverschnjdend en nemen vaak het karakter aan van een keten.

Tegenwoordig is bijna elk 'dossier' functieoverschrijdend. Het spel wordt over de grenzen van

afdelingen en organisatie heen gespeeld. Vaker wel dan niet knjgt een dossier de status van een project

en dan is het aantal partijen dat er brl betrokken is brlna ongelimiteerd.
Het is de combinatie van functie en proces die zorgt voor het uitdenken en realiseren van

overheidstaak. De wisselwerking tussen beiden zorgt voor een complexiteit waarin we allemaal

dreigen te verdwalen.
Het denken over functies is lange tUd stil gehouden. Shucturen (de kapstok waaïaan de functies zijn
opgehangen) zijn nagenoeg ongewijzigd gebleven of volgden de ontwikkelingen slechts Tangzaam. Zo

langzaam, dat er inmiddels sprake is van een gevoel van achterstallig onderhoud.

Versimpeling van de structuur; zoveel als mogelryk terug tot op de kernfuncties op basis van beperkt

aanÍal spelregels;
Herkenbare publieke sturing en verantwoording, ruimte vooÍ procesvoering

Het beleid moet zoveel als mogehjk naar beneden worden gedrukt

B ack-offi c e inte grated, front-o ffi c e de dic ated

Het is van belang om dit verschil tussen functie en proces te maken, want met name

Functies moeten snel verticaal herleidbaar zr;n

Processen moeten altr.1'd horizontaal verankerd zljn

Ook binnen de beleidsfunctie kan een nader onderscheid worden gemaakt. Inhoudehjk kan een

drieslag worden aangehouden: oriënteren, creëren, implementeren. In de praktrjk zien we aantal

functies steeds terugkomen: onderzoeksfunctie, strategische functie, interfacefunctie, ondersteunende

functie medewerkers, ondersteunende functie facilitair en de communicatieve functie

Innen (I-variant)
Front- en back-office integreren, zo min mogehjk divergeren.

Het concentreren van de inningfuncties is zo logisch dat het telkens weer als een magische

oplossingen naar voren komt bry kabinetsonderhandelingen. Automatisering is hier de sleutelfactor,

zowel aan de voorkant, bij burgers en bedrrjven die hun aangifte elektronisch doen, als aan de

achterkant, bij de verwerking. Variatiereductie is het hoogste doel. Dat garandeert een optimale

efficiency en is tegehjk reden waarom het aantal wetten en regels tot het minimum beperkt moet

bhjven. Daarmee wordt tegelijk de zwakte van veel inningorganisatie gegeven; de oriëntatie is op
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kostenreductie, niet op inkomstenverhoging. Inkomstenverhoging wordt al snel vertaald in
fraudebestrijding, maar er valt meer te ontdekken. Zoals men bijvoorbeeld had moeten zien toen men
de dienst verantwoordelryk voor de omroepbr.l'dragen brj de belastingdienst integreerde en verzuimde
om te zien dat deze dienst in potentie veel meer mogelijkheden had om gelden te innen dan werd
aangenomen. De winst van de verminderde apparaatskosten werd daardoor in feite teniet gedaan.
Integratie van de inningfunctie is en bhjÍ1aantrekkeh.lk, mits de basis (de belastingdienst)
organisatorisch op orde is. Het criterium is de mate van beleidsgevoeligheid. Op het moment dat met
de inning veel beleidsgevoelige thema's binnen worden gebracht, moet er l«itisch worden gekeken
naar de ratio.
Centralisering van de inningsfunctie is dus aantreld<elijk. Maar ook niet geheel beleidsongevoelig,
zoals met name uit het voorbeeld van de OZB mag bhjken. Bry dat onderwerp ligt een centrale r,rlaag
voor: wil je wel een eigen belastinggebied voor de gemeenten? Wil je dat niet, zoals minister Zalmwij
ondubbelzinnig heeft laten weten - zelfs niet voor formeel autonome organisaties zoals gemeenten -
dan wil j e het zeker niet op andere tereinen. Lukt het om politieke redenen niet om d,e OZB af te
schaffen, dan kanje er op wachten dat het op andere gebieden gaat gebeuren, waar een dergehjke
blokkade niet geldt.
6 sigma, met relatief kleine (luridische) achtervang en betalerhandvest, inclusief een goede
ombudsfunctie

htnen - verstrekken (Iv-variant)
Hierbr.y is de inningstaak leidend en de verstreld<ingstaak wordt of kan er direct aan worden gekoppeld.
Het combineren van innen en verstrekken is vanuit het oogpunt van efficiency aantrekkehlk, maàier
zijn duidelijke risico's aan verbonden. Verstrekken is inherent beleidsgevoeliger dan innen. Bryna
altijd is er sprake van maatwerk, waarbij materiële en immateriële factoren moeten worden afger,vogen
in een - als het goed is - vloeiend samenspel van organisaties. De combinatie van verstrekken in het
verlengde van innen is daarmee alleen aantrekkehlk als het om verstrekkingactiviteiten gaat met een
minimum aan beleidsgevoeligheid, danwel dat het om zo'n overzichtelijk pakket van activiteiten gaat
dat het aantaT variabelen beheerst kan worden. Voor de huidige regering is er dan slecht nieuws; de
verstreld<ingstaken die samenhangen met de levensloopregeling zijn nagenoeg allen beleidsgevoelig
en zijn nauwelijks binnen een enkel pakket te persen.

Front- en back-office balanceren

Verstrekken - innen (Vl-variant)
B ack-o ffi ce inte geren, front-offi c e divergeren
Organisatie over departementsgrenzen heen is logisch om de meeste efficiencywinst te genereren. Wat
dat betreft mag ff omgekeerde bewgslast gaan gelden; de uitvoeringsorganisaties die aan het einde van
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deze kabinetsperiode nog geen samenwerking over de departementsgrenzen heen hebben krijgen een

straÍkorting -of hun departementen knjgen die'

Belangrijk is dat er .* ïuu, doorbrakenlijken te komen in de ICT-sfeer' waardoor de 'reference

library, het geheel van dàtabestanden, etc - makkelijker dan in het verleden kan migreren van de ene

settin!'naar"de andere. Daarmee ontvalt een technisch argument tegen veel omzettingen'

Realiseren
ÉU f-t., realiseren is de transactie van een andere aard danm biuj innen of verstrekken'

Front-office integreren, back-office divergeren

Geen opdrachtgever (alleen merit goods), wel regiseren en incasseur

Garanderen
Back-office organiseren op basis van inrichting front-office

Alleen dirigeren en controleren

De beleidskant van het garanderen kan aanzienlijk zijn' Het valt niet mee een heldere relatie te leggen

tussen de garantietuuk í de omvang van de duui'ooi benodigde beleidsfunctie' Misschien moet je dat

ook niet willen proberen. Het leidt precies tot het soort schijnexactheid waar hoogwaardige

professional, hr.ri,rerig ,rà or zljn' Oi ze daardoor beter af zljnis echter de waag' Hier geldt de wet van

kaasschaaf .r, d. orr[.k"erde bewrlslast' De beleidsfuncties groeien en l«impen mee met het

algemene uitgavenniieau. Moet daar een uitzondering op *oid"tt gemaakt' dan ligt de bewijslast br;

de betrokken beleidsdirecties'
Een probleem bi; veel van deze departementen is de uitdijende ondersteunende functies' Het gaat hier

behalve om de facilitaire functies vooral om de vele staffuncties die worden gecreëerd om de

professionele functies te verzoenen met de ambtelijke' Met name bij veel p&o-afdelingen is die

ondankbare taak terecht gekomen' De verleiding om hierin als eerste te gaan snijden is groot en vooÍ

een deel terecht. O, ,r1nírderdaad functies bijgàkomen waaÍvan het nut in de verste verte niet kan

worden aangetoond. Mua, *ie denkt dat tttlàJ" in de ondersteunende functies de beste manier is om

als overheid af te slanken , zalvaneen koudé kernis thuis komen' Het probleem start brj de

beleidsfunctie en de manier waarop deze wordt ingericht' De ondersteunende functie is daar slechts

een afgeleide van.

Een voorbeeld van een heldere en herleidbare functieverdeling wordt gevormd door het ministerie van

Sociale Zal<enen Werkgelegenheid' Ot uigttop"n jaren heeftàaar een heuse revolutie plaatsgevonden'

Het is alsof een mammoettankeÍ een gigaàlh"ett gehesen en daarrnee direct overstag is gegaan in

plaats van zljnspreekwoordelijk lange remweg te némen' Het ordeningsprincipe lijkt leidend te

worden voor andere ministeries, zeker nu veeitopambtenaren sleutelposities verwerven bij

depafiementen als Financiën enBZK'De formulà is simpel: scheiding tussen beleid' uitvoering en

toezicht. Concentratie van de drie functies in slechts enkele organisaties' Directe binding aan de
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rninisteriële verantwoordelijkheid. Geen raden van toezicht meer (bijvoorbeeld bij de SVB, maar het is
niet voor niets dat ook de Raad voor Werk in Inkomen gaat verdwrjnen). Overheveling van
bevoegdheden en budgetten, bgvoorbeeld naar gemeenten toe als het om de bijstandsuitkering gaat.

Last but not least; een toezichthouder die formeel en fysiek dichter aan het departement wordt
gebonden, die wel onaÍhankehjk mag gaan \Maamemen en oordelen, maar het aan het departement
moet overlaten om tot interventie over te gaan (daarmee het kabinetsstandpunt van Paars over een

goede toezichthouder negerend).
Op de korte terrmjn is de aanpak van SZW een weldaad. Op de wat langere termr.l'n uiterst riskant. De
minister maakt zich direct of indirect verantwoordelijk voor a11es wat er mis kan gaan. Er zit geen

buffer meer tussen. Daarnaast loopt hij steeds het risico dat hU zichzelf moet gaan beoordelen en dan
tot een te mild oordeel komt. De eerste tekenen daarvoor zijn al aanwezig. Kijkend naar het verslag
over het afgelopen jaar, meldt de minister dat het allemaal reuze meevalt met de startproblemen van
UWV en CWI. Dat is op zich niet onjuist, maaÍ zoLL dat ook zo door de minister zrjn geconstateerd als

hij verder van zljn eigen verantwoordelijkheid zou staan?
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