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Kwaliteitszorg: Werkgroep 19 en de noodzaak van 
nuchterheid
Het verfrissende aan het werk van de heroverwegingswerkgroep 19 over Bedrijfsvoering is 
dat het zo heel erg over .. bedrijfsvoering gaat. Woorden als ‘cultuur’ en ‘professioneel’ 
worden spaarzaam of niet gebruikt. Postmoderne jargon is ver weg, klassiek kwaliteitsdenken 
verassend dichtbij. Ongetwijfeld zal dit nog kritiek ontlokken, maar voor nu schept deze niet 
verontschuldigende manier van werken veel ruimte.

In het rapport van de werkgroep zit een soort schaarbeweging a la Tsjeu la Ling. Voor de 
jonkies: hij was een van die mooie vleugelspelers van Ajax. Hij was een van de weinigen die 
de uitspraken van Cruijff gewoon wartaal durfde 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 onverwachte en lange 
passen om de bal – en de tegenstander – heen.

Korte stappen zitten er genoeg in het rapport. Processturing op basis van meer eenheid en 
uniformiteit 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 
ondersteunende functie op rijksniveau. Achter deze beweging zit een slimme combinatie van 
traditionele 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 uniforme huisstijl en toegangspas.

De lange stappen zijn vooral in het procesontwerp te vinden. Voor degenen die het denken 
over de vernieuwing rijksdienst hebben gevolgd, in het bijzonder wat Mark van Twist c.s. heeft 
geschreven over ‘vloeibaar bestuur’ in het kader van het programma vernieuwing rijksdienst, 
kan het resultaat geen verassing zijn. Voor iedereen die daar wat verder van weg staat zal het 
een forse slag in het denken vragen.

Bovenin, op beleidsniveau, wordt heel veel losgelaten. Natuurlijk worden er wat afwegingen 
meegegeven over de indeling van de departementen, maar men maakt zich er niet afhankelijk 
van. Er wordt wat ingedikt in de vorm van ‘beleidskernen’, maar alles wordt 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, maar een stevige keuze. Op basis van doel- en procesvergelijking wordt 
gekozen voor een zestal strakke clusters van uitvoering- en toezichthoudende functies, met 
daaronder de geconcentreerde ondersteunende functie. Bundeling in combinatie met 
meervoudig opdrachtgeverschap vanuit meerdere bestuurslagen (!) moet dat mogelijk maken. 
Daarbij is men niet bang om bijvoorbeeld de recente vorming 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 IB Groep) en de andere in de cluster gericht op 
subsidieverstrekkers terecht zou moeten komen. Ze hebben gelijk, maar zelfs voor het rijk is 
dit heel veel reorganiseren in korte tijd. Het is wel een voorbeeld van de daadkracht die door 
de werkgroep wordt verwacht, inclusief het vermogen om op procesniveau te kunnen sturen.

Het is makkelijk om sceptisch over de clustering te doen. Tegelijk is al langer merkbaar dat de 
angst om structuurdiscussies aan te gaan aan het minderen is. Of het nu als ‘achterstallig 
onderhoud’ wordt betiteld of als een voorliefde voor programmatisch werken; er hangt al 
langer verandering in de lucht. De werkgroep grijpt de kans en maakt een forse 
rationaliseringsslag. Rationeel? Ja. Iets te rationeel, zou deze veteraan van veel 
kwaliteitsslagen zeggen. In een gistende samenleving een vloeibaar bestuur willen invoeren 
vraagt om enige nuchterheid. En toch krijg je niet het gevoel dat deze werkgroep dronken van 
de eigen voorstellen was. Anders dan bijvoorbeeld werkgroep 18 over openbaar bestuur, 
proef je niet zo’n nadrukkelijke eigen agenda onder de voorstellen. De logica van de aanpak 
spreekt meer voor zich. De sfeer van frisse limoenen hangt om de voorstellen – bij eerste 
lezing.

Want bij het hele verhaal over de bedrijfsvoering blijft natuurlijk dat je geacht wordt het te 
lezen in termen van een stevige bezuinigingsdoelstelling. Is het, zoals oud-minister van 
financiën Ruding zegt, ‘allemaal gebakken lucht’? In ieder geval moet je constateren – en dat 
geldt ook voor de voorstellen van werkgroep 18 over het openbaar bestuur, voor zover er 
daar geen grepen in de fondsen wordt gedaan – dat de baten voor het overgrote deel in de 
periode na 2015 vallen. Daarmee 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 
2015 optimistisch ingeschat worden. Tegelijk bieden de voorstellen te weinig concreet zicht 
op waar de echte bezuinigingen moeten worden gezocht: de kwaliteitskosten.

Hoezeer 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 
goed doen van een handeling. Zelfs in de procesindustrie mag deze op minimaal 10% worden 
geschat. In de dienstverlening komt het percentage veel hoger uit. Het verhaal achter 
werkgroep 19 lijkt te zijn dat als je nu maar genoeg gaat indikken, automatiseren en clusteren, 
die kwaliteitskosten vanzelf gaan dalen. We weten echter al langer dat die redenering in de 
praktijk niet opgaat. De werkgroep houdt daar rekening mee door ruim te reserveren voor alle 
transformatiekosten, maar het komt me voor dat op dit punt de werkgroep zich wel moed in 
heeft gedronken. Daarbij is de werkgroep ook wel erg karig als het om uitspraken over de 
implementatie gaat; de stappen zoals die feitelijk genomen moeten worden om tot de nieuwe 
overheid te komen.

Hoe zal het lopen? Daarbij komt in mijn gemene hoofd steeds twee beelden omhoog. Beeld 
één: chauffeurs. Beeld Twee: koffieapparaten. Bij het eerste beeld komt de herinnering op 
aan al die pogingen om de departementale chauffeurspools te hervormen. Humor. Die 
chauffeurs zijn iedereen letterlijk en figuurlijk altijd een stap voor en de enige verandering die 
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altijd lukt is die van automodel. Bij het tweede beeld komt de gedachte op aan alle discussies 
over het wel of niet toestaan van koffiezetapparaten op de werkkamer. Hmm. Mijn beeld was 
dat je nog eerder een SG uit diens hoekkamer krijgt dan een koffieapparaat uit een 
werkkamer, maar de laatste tijd wordt ik steeds vaker naar een groot apparaat in een heuse 
koffiecorner gebracht voor mijn bekertje zwart. Alsof het toch kan, zonder eigen 
koffieapparaat.

Het is natuurlijk niet fair om een conceptueel goed doordachte miljardenoperatie plat te slaan 
tot twee van deze beelden, maar dat is tot slot precies mijn punt. Want wie is in staat het 
prachtige verhaal uit te leggen zonder het plat te rijden. Wie houdt het stuur vast en weet 
waar hij of zij moet zijn? Kortom; wie wordt de Bob?

Door Peter Noordhoek (www.northedge.nl)

Colofon Contact Disclaimer Privacy
Pages

2bestuurskunde: Kwaliteitszorg: Werkgroep 19 en de noodzaak van nuchterheid

13-4-2010http://www.bestuurskunde.nl/?page_id=355


