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lk heb een paÍkeerprobleem lkwoon in de binnenstad van een middelgÍote stad en zoveel

,l"nï,i"*1rïJ"'.à!,en die binnenstad uit' Hoe dan ook moet er veel meeÍ betaald gaan

worden: tot 5 x zoveet. Veruotgens mag er alleen worden geparkeerd op-een parkeeÍplaats

iË""ii,"'""niàr"stuitoil atÉuitvatsíegenbij deslad Hoejeooktegenoverautoluwe

binnenstedenstaat,.oi"t"t'"xtni"ioi'1'-zekeinuniet 
MaaÍde^echteiruppeldiedeemmer

vanongenoegendoetouetropen'sot-*11revancommuniceren'Boilebrieven 
facturendlede

vreemde vorm van een verorden'ng nebËen rare btw'sprongen alles wat de gemeenteljke

belastingdienst fout kan doen' gaat ook fout

Er zin ergere zaken En als remand dre zich professioneel met kwalilert.bezig houdl waak ik

er over om alles wat rk hoor over tatmàe o'ensNeaening in een column te gooien' Wat de

Kafkabrigade en voorat de hurdrge omi-uJsman ooet' hàeft een functie' maar het kan ook een

valsbeeldgeven t'liemanOxanonuen-n-enàaie'O"iaatstel'r"nechtveelisverbeterdals

het om dienstverlening gaat' En ko;;a;i u"n' 
'"n 

n"t o'li"nland naar Nedeíand' Geweldig

- dacht ik.

Zo'nparkeerprobleempjezetjewelevenopscherp 
Ookvanmijneigengemeente Gouda'

heb ik eigenlijk best e"n noge pet oi'iee-tïut 't"'ig" 
u"'o"t"ringen doorgevoerd' digitaal

ooed bereikbaar, een meldpunt opeíb'àigàbi"o ouio" g"ten in de weg al repareert voordat

ie gemaakt zijn Nee tot voor kort geen k'agen'

Maar dan heb je zo'n incident gehad en dan je ga le eens rondbellen en,rondpraten' Wat je

overhoudt is het gevoet oat 1" x'i1gt 
"t; 

J" à"n »É'j op n"n g"iietst'.enkel.èn alleen om te

besetfen dat je op het punt staat oiel-e'à ivà"i *Ét é"n rondvaart te gail afdalen' Het is stil

boven op de berg, windstll' lvlaar het is d; stilte voor het grote ruisen naaÍ beneden'

Bezuinigrngskramp, p"'"on""t"t"roi"lnliuÈnJ" rr-pto1"it"n' afkeer van resultaatsturing' nul

politieke aandacht - raat ix nopen 
jaiif me vergis' maàr het gaat opeens hard bergatwaarts'

De grote sprong in de kwallrelt van de dienstverlening is ruweg in de laatste 20 jaar

oèmaakt. Deels is die toe te schnlven aan de digitalisering maar ik ben geneigd de

ï"#tiiarcà;r--,ru oer"ngrijxó'ie J;oen' tt<-t1t< er naàr - of moetik zessen: ik kijk er op

HJö]Ï. il;il 
"Àunoput'"l"*"sing' 

De ;ienstverlening werdb-eter omdat het

onderdeel was van een ureoere omgin-g àe urtvoering en het eÍfect 
-eruan 

op de burgers

belangrijk vond en v,no' u"' oor 
'n 

iJtt"irrjke zrn een mancipatiebeweging vroeger stond

degene aan de balie oie ecnt n'ets xoi àn il"i i""g't" in 
""nti"n 

was Als je Érrière maakte'

bewoog je je letterllk en nguun'1« vàn oe Ualie af 
-De 

aÍgelopen twee decennia mochten we

meemaken dat dle trunO *u'o o'g"k;J De schalen van de baliemedeweÍkers gingen

navenant omhoog Een hele goede ontwikkeling'

Die ontwikkeling stopt nu, als we niet oppassen' ln termen van oplossrng hooÍ ik niets anders

dan het inroepen van de zegeningen van de digltalisenng' En gij geleuft da ? lk ben nog van

de trid van de vaste tetefoon en noezeJr ift àof-g"ni"t u'n uff" digitale speeltjes het kan niet

;JÏ.'il#Ï ;;;iiilJ en gerd xwilt oen aan al dre speelties dan toen we nos aan

scniiven draaiden of op plastic toetsen'ríà"n' en r'o" g""n *e dat doen mèt wat misschien

;:i'fi;;"ï;;n;"p'uJn ou ou"muio it: desenen die niet kunnen beschikken or omsaan

met al die digitale apparaten? t'tee' zoaS ze Éet in het Engels mooi kunnen zeggeni we got to

come uP with something better'

Het is begln ÍebÍuari. Het is of koud of somber weer en de kranten maken me ook al niet

vroliik. Om over het pu,x"'"n t'"'t" iiili"n v""' out 
'o"'.toch 

anclers^kunnen?En dat kan

::ï';#""t',t;; ;';;ilxe'pa*"e'te'à'riËevindt zich naast de stadsschouwburs van Gouda

Dat theater is zoluist uitgeroepen tol it'à"i""un n"t '1""'' Dat is de verdienste van de

directrice nel Oskam en haar team' zow-J àrtiesten ats lezoekeÍs voelen zich ontzettend

welkom in het theater. let tneater is Ji ii g"tt"'go 
""n 

r'"'" goede relatieen persoonlijke op

tebouwenmetdegemeenschap'n"iir'""-t"irroÉt 
DittheatergaatzekeroveÍleven'Kijk'zo

kan het dus wel. ook al zrt er een M faif"e'pt"att naa"t' beheerd door een § dienst'
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Het verfrissende aan het werk van de heroveMegingswerkgroep 19 over BedríÍsvoering is

dat het zo heel erg over .. bedrijfsvoering gaat. Woorden als 'cultuui en 'professioneel'

worden spaazaaÀr of niet gebruikt. Postmoderne jargon is ver weg' klassiek kwaliteitsdenken

verassend dichtbij. Ongetwijfèld zal dit nog kÍitiek ontlokken, maar voor nu schept deze niet

verontschuldigende manier van werken veel ruimte

lnhetrapportvandewerkgroePziteens@rtschaarbewegingalaTsjeulaLing Voorde

lonries, i-rij *as een van diÀ mobie vleugelspelers van Ajax Hij was een van de weinigen die

ie uitspraien van Cruijff gèwoon wartaal durÍde te noemen' Helaas stierf zijn spel wel eens in

schoonheid, maar daar zullen we het nu niet over hebben' Wat bijstaat was de schitterende

manier waarop hij korte voetbewegingen combineerde met een paar onveMachte en lange

passen om de bal - en de tegenstander - heen.

Korte stappen zitten er genoeg in het rappoÍt. Processturing op basis van meer eenheid en

uniformiteii moet (schaal)voordeel en dus bezuinigingen opleveren Vooral op de klassieke

PIOFACH-functies wordt de ene na de andere snelle stap gezet richting een geÏntegreerde

ondereteunende Íunctie op rijksniveau Achter deze beweging zit een slimme combinatie van

lraditionele maatregelen - we gaan de inkoop weer centraliseren - en wordt tegelijk

voortgebouwd op al eerder genomen maatregelen met een sterk symbolisch karakter' zoals

de al eerder gelanceerde uniÍoÍme huisstiJl en toegangspas'

De lange stappen zlln vooral in het procesontwerp te vinden' Voor degenen dle het denken

or"roJr"rniur*ingrijksdiensthebbengevolgd,inhetbijzonderwatl''laÍkvanTwistc's heeft

geschreven over'vlr:eibaar bestuur' in het kader van hel programma vernieuwing rijksdienst'

ian het resultaat geen verassing zijn. Voor iedereen die daar wat verder van weg staat zal het

een Íorse slag in het denken vragen

Bovenin, op beleidsniveau, wordt heel veel losgelaten. Natuurlijk worden er wat afwegingen

màeg"geu"n ou", de indeling van de depaíementèn, maar men maakt zich er niet aíhankeliik

van 
-Eruordt 

wat ingedikt in de vorm van 'beleidskernen', maar alles wotdt merkbaar

vloeibaar gehouden, klaar om zich aan te passen aan de uitkomsten van de kabinetsformatie'

Beleid is vooral flexibel beleid.

Daaronder wordt de aanpak een stuk strakker' Geen scenario's zoals bij andere

werkgroepen,maareenstevigekeuze Opbasisvandoel-enprocesvergelijkingwordt

gekoien voor een zestal strakke clusters van uitvoering- en toezichthoudende functies' met

iaaronder de geconcentreerde ondersteunende functie Bundeling in combinatie met

meeruoudig oplrachtgeverschap vanuit meerdere bestuurslagen (!) moet dat mogelijk maken

Daarbij is;en niet bang om bijvoorbeeld de re@nte voming van de dienst DUO van OCW

teniet te doen, omdat het ene onderdeel in de cluster gericht op uitkeringen aan burgers

terecht zou moeten komen (tot voor kort de lB Groep) en de andere in de cluster gericht op

subsidieverstrekkeE terecht zou moeten komen. Ze hebben gelijk, maar zelÍs voor het rijk is

dit heel veel reorganiseren in korte tijd Het is wel een voorbeeld van de daadkracht die door

de werkgroep wodt veMacht, inclusief het vemogen om op procesniveau te kunnen sturen

Hetismakkelijkoms@ptischoverdeclusteringtedoen Tegelijkisallangermerkbaardatde

angst om sfuàtuurdiscussies aan te gaan aan het minderen is' Of het nu als 'achterstallig

on;erhoud' wordt betiteld of als een voorlieÍde voor programmatisch werken; er hangt al

langer verandering in de lucht De werkgroep grijpt de kans en maakt een Íorse

ratiinaliseringsslag. Rationeel? Ja lets te rationeel zou deze veteraan van veel

Xwatiteitsstag-en zeggen. ln een gistende samenleving een vloeibaar bestuur willen invoeren

vraagt om eÀige nuÓterheid. En toch krijg je niet het gevoel dat deze werkgroep dronken van

de e:rgen vooritellen was. Anders dan bijvooÖeeld werkgroep 18 over openbaar bestuur'

proefle niet zo'n nadrukkelijke eigen agenda onder de voorstellen' De logica van de aanpak

spreeK meer voor zich. De sfeer van frisse limoenen hangt om de voorstellen - bij eerste

lezing.

Want bij het hele verhaal oveÍ de bedrijfsvoering blijft natuurliik dat je geacht wordt het te

lezen intermen van een stevige bezuinigingsdoelstelling ls het, zoals oud-minister van

financién Ruding zegt, 'allemaal gebakken lucht'? ln ieder geval moet je constateren - en dat

geldt ook voor de voorstellen van werkgÍoep 18 over het openbaar bestuur' voor zover er

àaar geen grepen in de Íondsen wordt gedaan - dat de baten voor het overgrote deel in de

penoàe na-zoiS vatten Daamee komen alle verkiezingsprogramma's die zich rijk rekenen

via bezuinigingen op het Rijk in de lucht te hangen Mij komt het voor dat de baten zelfs na

201 5 optimlsti;ch ingeschat worden. Tegelijk bieden de voorstellen te weinig concreet zicht

op waar de echte bezuinigingen moeten worden gezocht: de kwaliteitskosten

lk wens je veel (Europees) budget
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H@zeer ook allerlei kwaliteitstermen worden gebruikt, tot een echte berekening van deze

kosten komt het niet Kwaliteitskosten zijn al die kosten die voortkomen uit het niet in één keer

lààJ oo"n u"n 
""n 

tandeling. zelfs in de procesindustrie mag deze op minimaal 10% worden

ieschat. ln de dienstverlening komt het percentage veel hoger uit' Het verhaal achteÍ

íerkgroep 19 lijK te ziin dat als je nu maar genoeg gaat indikken' automatiseren en clusteÍen'

die óaliteitskoiten vanzelf gaan dalen. We weten echter al langer dat die redenering in de

praxtlt niet opgaat De werklroep houdt daar rekening mee door ruim te reserueren voor alle

transiormatiekàsten, maar het komt me voor dat op dit punt de werkgroep zich wel moed in

À"àtt g"aronX"n. Daarbil is de werkgroep ook wel erg karig als het om uitspraken over de

irpt"i,"ntuti" grut. de itappen zoals die feitelijk genomen moeten worden om tot de nieuse

overheid te komen.

Hoe zal het lopen? Daarbij komt in rníjn gemene hooÍd steeds twee beelden omhoog' Beeld

één: chauffeuis. Beeld Ïwee: koffieapparaten Bij het eerste beeld komt de herinnering op

aan al die pogingen om de departementale chauffeurspools te hervormen' Humor' Die

cnautfeurs'zi1"n iàAereen letterlijk en Íiguurlijk altijd een stap voor en de enige verandering die
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aitiid lukt i5 die ían àrtofilfrÍc{. Blj hel lweede beeÍd komt de gedachte op aan alle discussies
over het wel oí nigt t@staan van koffiezetapparaten qp de werkkamer. Hmm. Mijn beeld was
dat ie nog &rder tr1r SG utl diBns hoekkanler kfljgt dan een koïrieapp€raal uit een
werkkamer, maar de laatste (ijd wotdt ik steeds vaker uaaí eefl gMt apparmt in eefr heuse
koÍÍiecomer gebÍacht voor mijn bekertje zwart. Alsof het toch kan, zon4ler eigsn
koffieappamat.

Het is natuurlijk njet Ía;r om trB con@ptueel g@d dmrdachte miliardenoperatie plat te slaan
tot twee van deze beelden, maar dat is tot slot precies mÍn punt. Want wie is in staal het
prachtige veíhaal uit te leggen zonder het plat te rrden \ Íe houdt het stuur vast en weel
waar hij oÍ zÍi moet zÍn? Koítom, wie wordt de Bob?

Door Peter Noordh@k ( -- .. , , - )
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