
\\,'erpen zouden mijn agenda voor de komende jaren zijn.

Beleidsclirecties rvorden door de ambtelijke leiding nog

steeds uit de r'vind gehouden. Van beleidsdirecties mag \rer-

u.acht rvorden dat men proÍèssioneel opdrachtgeverschap

voor de uitvoerir-rg verzorgt. Daarnaast is strategischc

beleidsor.rtwikkeling relevant. Hierin r.r,ordt erg veel

capaciteit gestoken. In de praktijk blijkt echter re vaak

dat beleidsdirecties zich naurvelijks bezig houden met

professioneel opdrachtgeverschap. Ze Iijken als zichzelf in
stand houdende organisaties los van de dagelijkse praktijk
te functioneren. N4et als gevolg een gebrekkige cornmuni-
catie tLlssen beleid en uitvoering. Beleidsdirecties komen

daar nog steeds mee \\,eg. Terwijl de uitvoering juist vaak

kritisch wordt bekekcn.

In het r.erleden is veel grootschalige uitvoering op afsrand

gezet door de vorming van zelfstandige bestuursorganen.

Destijds was dit de enige vluchtroute voor de Haagse

bureaucratie. Nu is in de praktijk te zien dat mir.risreries

geen grip op de kwaliteit en de kosten van deze uirvoering

meer hebben. Soms lijkt men dit als een u,eelde te koeste-

ren. Zelfstandigheicl li jkt een exclllls te zijn voor her niet
h.r.'r'en sturen en afrekerre rr op lrestaties.
Behalve dat dit veel geld kost, draagt het ook niet bij aan

het krvaliteitsimago van de overheid.

Het r,vordt tijd dat de overheid deze trvee dogm:r's eens

gaat aanpakken. Alle initiatieven in de uitvoering ten

spijt, beleid kan en mag niet r.rog verder achterop raken.

Datzelfde geidt voor de ZBO's ten opzichte van de

agentschappen

We hollen met z'n aller-r achter prestatie-indicatoren aan.

N4et deze indicatoren lvillen r,r.e in principe het hele functio-
neren r,an de or.erheid in beeld brengen. Liefst op het niveau

van 'output' of 'outcome'. In de praktijk bli jken er echrer

Íraar zeel'rveinig cijfers beschikbaar te zijn. Vaak r,vorden

voorbcclder-r ger.roernd in de sfeer van doorlooptijden. We
u,eten dat in de praktijk het oorc'leel van een burger voor het

belangrijksre cleei bcpaalcl u,ordt door de inhoud van een

besluit. N4aar juist cle inhoud van een besluit blijkr moeilijk
meetbaar. Daarom bepalen wc ol1s tot het meten van de

snelheid waarmee rve teiefbonhorens oppakken, brieven

doorschuiven en in het algeme er-r alles rneten u,aar de factor

tijd bij te pas komt. Het enige rvat er dicht bij in de buurt
kornt zijn de sleutelcijfers voor het eigen personeel.

De absolute nummer 1 op de svndroomlijsr is'telefonische
bereikbaarheid'. KPN moet al minstens een jaar ofvijftien
bezig zijn met het doormeren r.an de telefonische bereik-
baarheid voor overheidsdiensten en er een aardig bedrag

n-ree hebben verrliend. Waarscirijnlijk heeÍi een gemeenre

als Enscirede gelijk als ze l.ret verbeteren vall deze bereik-
baarheid bovenaan pliratst in hct kader van h:rar'cultuur-
traject'. Want dat rve het hier over cultuur hebben is wel
duidelijk. Al blijft hen erbazen hoe vaak de oplossing van

zo'n cultuurprobleern rvordt aangepakt via de structuur-
opiossing r.an eer.r'call center'. Het is niet helemaal duidelijk
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