
Toezicht is meer dan een

Drie top-toezichthouders in gesprek over hun werk

De politieke schijnwerpers zijn meer dan ooit gericht op toezicht en inspectie' Er wordt

veel van verwacht, nu steeds meer taken van de rijksoverheid worden afgestoten' Ook de

ministeriële verantwoordelijkheid lijkt er steeds meer van af te hangen' lVlaar kunnen de

toezichthouders de verwachtingen ook waar maken?

Openbaar Bestuur [vlagazine haalde drie top-toezichthouders bij elkaar voor een goed

gesprek mr H.C.J.L. Borghouts (secretaris-generaal Ivlinisterie van Justitie). mevrouw

O.M.B. Fles (lid College van Toezicht Sociale Verzekeringen, en dr F.J'H. Ítlertens

(inspecteur-generaal van het Onderwijs)' - Pierre Spaninks en Peter Noordhoek

Y f g1 96sprek gaxt over 'horizontalisering', onafhanke-

H ,tiin.to. beleiclsadvisering en een nette'decompo-

I Liti.' van de rijksdienst. Maar vooral ook: over

vertrouwen, in mensen en in systemen. Toezicht staat ten

dienste van de samenleving en niet alleen van de minister'

daarover zijn ze het eens.

u bent voor dit gesprek uitgenodigd omdat u alledrie een interessante

dubbelfunctie bekteedt. Borghouts als Secretoris-generaal van het

Ministerie van lustitie en voorzitter van de Ambtelijke Commissie

Toezicht, mevrouw Fles als lid van het College van Touicht Sociale

Verzekeringen en initistiefneenster tat een overleg van touichthouders,

Mertens als lnspecteur^generua! van het Onderwijs en voorzitter van

een plotform van zeven inspecties. Is dat geen mooi uitgangspuntvoot

een antwoord op de vraag waarom er ineens zoveel te doen is over uw

werk?

Mefiens: Een van de belangrijkste kwesties op dit moment is,

denk ik, dat van toezichthouders wordt verwacht dat zij op een

transparante manier tot hun oordeel komen' Niet alleen in het

openbaar bestuur, maar in de hele samenleving moet je tegen-

woordig kunnen uitleggen waarom je iets vir-rdt. Dat vraagt om

een systematisering van het toezicht. Er wordt gezocht naar een

methode van toezicht houden die je aan mensen kunt uitleggen

en die persoonsonafhankeliik is' Zodra je die manier van wer-

ken transparant gaat maken, en het niet meer alleen het ambt is

waardoor een toezichthouder gezag heeít' krijg je een maat-

schappelijk debat. Dat speelt bij de inspectie van het ondenvijs

heel sterk. Als je een effectieítoezicht probeert vorm te geven

- met criteria van transparantie, met het gelijkl.reidsbeginsel -
dan krijg je ook een debat over die criteria. En daar worden ze

niet slechter door. In toezicht is vertrouwen van groot belang.

Vroeger werd dat vertrouwen vooral gezien in de context van de

relatie tussen de individuele toezichthouder en het individuele

subject van toezicht. Dat vertr ouwen moet er nu nog steeds

zijn, maar meer op sl,steemniveau. Dat mensen kunnen zeg-

gen: 'Wij begrijpen waarom ze het doen zoals ze het doen, en

wat er uitkomt klopt voor minstens 95 procent.'

Fles: Dat is zeker waar, maar ik denk dat er meer aan de hand is.

Het openbaar bestuur maakt grote veranderingen door. Met

name het feit dat er zo veel taken zijn afgestoten en nog steeds

afgestoten worden, roept een sterke behoefte op aan legitime-

ring. Een hele krachtige manier voor een overheid om die

legitimering vorm te geven, is dan om toezicht te organiseren

op die verzelfstandigde organisaties. Onafhankelijk van de

politiek, maar wel werkend ten behoeve van de minister.

Borghouts: Het is ook een kwestie van belangstelling, hoor.

Sinds het eind van de iaren tachtig is er een grote mate van

consensus in de politiek e n zrjn er geen echt grote debatten

meer. Het kabinet Den Uyl had waarachtig wel wat anders te

doen dan zich met toezicht bezig te houden. De laatste jaren

zie je in elk geval bij de volksvertegenwoordiging de politieke

belangstelling verschuiven van het beleid naar de uirvoering

van dat beleid, en verder naar de uitvoerders in het veld. Dat
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boodschappenlijstje voor Den Ha ag

komt ook terug in de parlementaire enquétes. Voor de departe-

menten wordt het steeds belangrijker om zeker te weten of
de taken die op afstand zijr.r gezet nog wel worden uitgevoerd

zoals dat ooit was bedoeld. Dus niet alleen rechtmatig, maar

ook efficiënt en effectief. Toezicht is een instrument binnen die

structurele verhouding.

verticale lijn. Terwijl het in de openbare dienst steeds meer om

I'rorizontalisering gaat, met alle checks and balances die daarbij

horen. Inspectie en toezichtvormen daar een onderdeel van,

maar hoeven voor mij niet meteen aan die ministeriële verant-

woordelijkheid te worden gekoppeld. Formeel Ioopt het daar

natuurlijk wel in uit, maar het gaat mij nlr even om de praktijk.

In die is een stuk veelvormiger.

Mertens: Treffend uitgedrukt, ik zie dat ook zo. Het onderwijs is

typisch zo'n gemengd systeem met verticaie verbanden maar

vooral heel veel horizontale relaties. Er was eerder onderwijs

dan dat er beleid was, laten we dat niet vergeten. Het ondenvijs-

systeem is géén uirvoeringsorganisatie van de minister, al

moeten we daar ook de instellingen zelf soms aan herinneren.

Scholen zijn maatschappelijke instituties die een opdracht ver-

vullen waaryan de overheid vindt dat die van groot belang is, en

En dat ollemaal keurig in het verlengde van de ministeriële

ve ra n tuvo o rd el ij kh ei d ?

Borghouts: Dat vind ik een te enge invalshoek. Ik weet dat

daar sterk aan wordt gehecht: ook mijn commissie heeft als

opdracht meegekregen on-r te kijken naar de ondersteuning van

de ministeriële verantwoordelijkheid. Maar als je praat over

ministeriële verantwoordelijkheid dan l.reb je het alleen over de
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soort toezichthouders professionaliseert. Als we zulke per

maatschappelijk veld georganiseerde toezichthouders tenmin-

ste willen laten bestaan. Ie kunt daar afspraken over maken wat

je wilt, maar het blijft een systeem dat naar de buitenwereld toe

minder transparant is.

Metens: De meer onafhankelijke organisaties waar ik het over

had en de meer afhankelijke organisaties waar Borghouts op

doelt, zitten denk ik op verschillende punten van hetzelftle tra-

ject. Allebei hebben ze te maken met wat ik de decompositie

van de rijksdienst noem. Wat wij heden ten dage kennen als

rijksdienst is pas gedurende de laatste honderd jaar ontstaan.

De laatste vijftig jaar is het groeitempo steeds hoger komen te

liggen. Het grootste deel van de rijksdienst is ontstaan vanuit

de enorme aanzuigende werking van de overheid in de jaren

zestig en zeventig. Als gevolg daarvan hebben we nu te maken

mei een brei lan activiteiten waar eigenlijk nooit systematisch

over is nagedacht in termen van: \va[ hoort er nou eigenlijk

logisch rr èl bij en n,at niet. Ik delrk dat het aan ons is om de

iiecompositre van die rijl<sdienst op eerl nerre manier rot stand te

brengen.

Eehulve een ontvlechting van stru€tuÍeil zal het ook een ontvlechtíng

binnen mensen betekenen. Als je op het ogenblik naar de Rijks-

lucht'taartciienst kijkt, zie je dat de mensen die de controles ap de

vliegtuigen als het ware het beleidsdeel uit hun lichaam moeten

snijden. Die taak is op een andere plek neergezet.

Borghouts: lrofessionalisering, ik zei het al. De instrumenten

v:rn toezicht, dat weten rve nu r,vel. Het gaat mij om het

empathisch vermogen van de toezichtl'rouder jegens degene

die onder toezicht staat, en om het daaraan verbonden

vertrouwen. Daarin ga ik iets verder dan jullie. Institutioneel

vertrouwen ofyertrourven op systeemniveau, dat is mij nier

genoeg. Het gaat mij óók om vertrouwen fussen personen,

tussen de leden van een raad van bestuur oftussen een stel

directeuren. AIs daar geen goede chemie is, dan lukt het niet.

We l-rebben al die uiwoeringsorganisaties verder van de kern-

departementen gezet,we hebben ZBO's gevormd. Ik vind ook

dat we daarmee door moeten gaan, al is dat bijna vloeken in de

kerk. We hebben dat gedaan met het oog op het functioneren

yan de samenleving. Dàt rroet die toezicl.rthouder steeds in de

gaten houden. Uiteindelijk gaat het om het functioneren van de

uiwoeringsorganisaties, Íen dienste uan de santenleuing. En dan

heb ik het echt over wat anders dan ministeriële verantwoorde-

lijkheid!

Cespreksieiding: Peter Noordhoek (directeuÍ van adviesbureau Northedge)

Tekst: Pierre lpaninks (freelance journalist)

Column

Gl ij baa n i nspectil. warr Frequin

Het toezicht lijkt in Nederland goed op orde. Er is toezicht op de goede

smaak, 0p zeden(verwildering), op door rood licht rijden, op DNA gebruik,

op boomkappen, op dopinggebruik en 0p hoÍizonsvervuiling, Daarvoor

lopen heel veel beëdigde c0ntroleurs rond, zoals boswachters, verkeers-

bri gad iers, smaa ktesters, p0rnopol itie, zwem badbewa kers en recla mecode

controleurs, Het geeft een veilig en gerust qevoel.

lk kan bijna geen maatschappelijk veld bedenken of er is wel toezicht.

Soms publiek, maar ook vaak privaat. Denk maar aan de wijnproevers of

aan Í\,ilichelingids"steruitdelers. Er zijn nog enkele toezicht-braakliggende

terreinen. Zo'n braakliggend terÍein was tot vooÍ kort ook nog de glijbaan-

sector" I\,4aar gelukkig is daar nu ook toezicht op geregeld. Een ploegje

glijbaaninspecteuïs gaal elke dag in speciale korte broeken de glijbanen

op, Dat Iigt gevoeliger op een ander braakliggend terrein: het taalterrein.

Natuurlijk hebben we wel de Bond tegen hetvloeken en deTaalunie. Nlaar

politie om taalovertredingen te bekeuren, hebben we (nog) niet. ln tegen-

stelling tot Engeland waa( de taalpolitie miss iVialaprop bekeurde die

taaltech isch tei kens miskleunde met uitspraken a ls'eucharisma','op eigen

benen wonen' en 'frigidaire vrouwen'. ln Nederland zou de taaipolitie,

overigens de handen vol hebben, alleen al aanhet 'hun hebben'.

Sievig toezicht is overigens een internati0nale trend. Zo'n driejaar geleden

greep de EU-bananeninspectie al in. Die zit boven op bananen met te wei-

nig krommingsgraad. En binnenkort zullen ook chocoladecontroleurs in

EU-verband aan het werk gaan. Nu de EU heeft vastgesteld wat echte

chocolade is, zullen diverse bonbonnières tegen de chocoladelamp lopen.

Het enige kwetsbare aan al dat ioezicht is het toezicht op het toezicht,

Vaak is dat nog niet goed geregeld. Een veld waar dal wei goed is gere-

geld, is het voetbalterrein. Scheidsrechters en trainers zien toe. [Vlaar iohan

Crui)ff ziet daar vervolgens weer op toe. Waarbij hij elke fout genadeloos

afslraft. En zo hoort het ook, Toezicht hoorl boven alles verheven te zijn"

Zeker alsje beseft dalaan het toezicht ook wel nadelen zitten. Zo lijken

alle Belgische bonbons buiten de EU"regels te vallen. Zij overtreden de

cacaowet. En als het resultaat van stevig toezicht wordt dat alle Belgische

bonbons onwettig worden, is dat wel een hoge prijs voor goed toezicht.

Dat geldt o0k voor al die grote kerels in korte broeken op de glijbanen,

Het risico van smaakverwildering is niet denkbeeldig.

Waarmee maar weer de wet is bewezen van de toezichter aller toezichters

J. Cruijff: 'elk voordeel heb z'n nadeel'. iets voor de taalpolitie wellicht?
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