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Inleiding 

In haar streven naar meer efficiëntie en effectiviteit, kan Vlaanderen haar 

blik ook naar onze buurlanden richten. Ieder land mag dan wel zijn eigen 

voorgeschiedenis, politieke cultuur en omstandigheden kennen, elke 

overheid heeft ervaring met interne hervormingen, bezuinigingen en 

inkrimpingen. Het is dus niet zo gek om over de landsgrenzen heen te kijken 

op zoek naar bruikbare lessen. Als prominente handelspartner en 

geprefereerd spiegelbeeld, lijkt Nederland daartoe een uitstekende case.  

Als direct buurland kent de overheid van onze Noorderburen immers tot op 

een bepaald niveau gelijkaardige uitdagingen als de Vlaamse overheid. De 

burger wordt mondiger, het vertrouwen in instellingen (binnen de publieke 

sector) neemt af en de overheid komt financieel onder druk te staan. Om de 

burger beter te dienen, om het overheidsapparaat beter te doen draaien en 

om te bezuinigen, weerklonk de roep om hervormingen binnen de overheid 

ook bij onze Noorderburen luid.  

Dit alles om maar aan te geven dat het efficiëntie- en 

effectiviteitsvraagstuk zich ook in Nederland duidelijk stelt. Het debat 

wordt er momenteel volop gevoerd. Meer zelfs, het heeft zelfs al een 

concrete vertaling gekregen in het Programma Vernieuwing Rijksdienst. De 

overheid van de toekomst wordt daarbij door Nederlandse politici en 

leidend ambtenaren beschreven als 'kleiner doch slagvaardiger, zuiniger 

doch dichter bij de burger' (Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, 2007d). 

In dit onderzoeksrapport schetsen we de manier waarop onze Noorderburen 

getracht hebben antwoorden te formuleren op het efficiëntie- en 

effectiviteitsvraagstuk. Het Programma Vernieuwing Rijksdienst vormt 

daarvan het kernonderdeel. We trachten te reconstrueren hoe efficiëntie op 

de agenda kwam, hoe het thema leefde bij de burger, de politiek en de 

ambtenarij en hoe het vertaald werd in concrete programma's en 

doelstellingen. We proberen bovendien ook de verschillende actoren in dit 

proces te identificeren en de verschillende standpunten te duiden. Tot slot 

zullen we ook een poging doen conclusies en lessen te trekken uit de 

analyse van het Nederlandse efficiëntieprogramma. Niettegenstaande het 

feit dat het Programma nog in volle gang is en dat daardoor de precieze 
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weerslag en concrete resultaten nog niet kunnen opgelijst worden, moet het 

mogelijk zijn nu al een aantal interessante lessen naar voren te schuiven. 

We houden hierbij ook de bruikbaarheid onder het licht van deze lessen en 

aanbevelingen voor potentiële hervormingsplannen binnen de Vlaamse 

overheid. 

Om een goed zicht te krijgen op de wijze waarop de Nederlandse overheid 

de efficiëntie en effectiviteit probeert te verhogen, hebben we een 

grondige casestudy van het Programma Vernieuwing Rijksdienst gemaakt. 

Naast een documentanalyse van de sleuteldocumenten in dit proces, een 

verdieping in de historische achtergrond van de Nederlandse overheid en 

een toetsing van opinieartikels en wetenschappelijke evaluaties, zijn we 

ook in contact getreden met sleutelfiguren rond het Programma.  

Een interviewronde in Den Haag met de leidend ambtenaren achter het 

hervormingsprogramma werd gecombineerd met gesprekken met diverse 

betrokkenen (wetenschappers, vakbonden, politici, …). In bijlage kan u een 

lijst terugvinden van de personen die in het kader van dit onderzoek werden 

geïnterviewd. Hun bijdrage levert duiding, precisering en toevoeging bij de 

formele bronnen betreffende het Programma Vernieuwing Rijksdienst (zie 

bijlage 1). Om onze bronnen in dit verhaal te beschermen, hebben we de 

interviewees zo veel mogelijk trachten te anonimiseren. 

In hoofdstuk één schetsen we de Nederlandse overheid. We starten deze 

kenschets bij de Rijksoverheid, het totaal van alle bestuursniveaus en -

sectoren die in Nederland tot de overheid gerekend worden. Aangezien het 

efficiëntieprogramma waar we ons op focussen zich concentreert op de 

Rijksdienst, zullen we voornamelijk dit onderdeel van de Nederlandse 

overheid onder de loep leggen. De Rijksdienst is de verzamelnaam voor het 

centrale overheidsniveau in Nederland.  

In hoofdstuk twee buigen we ons vervolgens over de 

hervormingsgeschiedenis die Nederland achter de rug heeft. In een kort 

beschrijf geven we een overzicht van de efficiëntieplannen die de voorbije 

decennia de revue gepasseerd zijn. We focussen ons daarbij vooral op de 

personele taakstellingen binnen deze beleidsplannen. Een overzicht van de 

efficiëntieprogramma's van de laatste jaren werpt een ander licht op de 

efficiëntiediscussie die vandaag binnen de Nederlandse overheid gevoerd 

wordt. 
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In hoofdstuk drie richten we ons vervolgens op het Programma Vernieuwing 

Rijksdienst, dat momenteel binnen de Nederlandse overheid loopt. Dit 

hervormingsplan van de Rijksdienst is het sluitstuk van het debat over de 

efficiëntie en effectiviteit van de Nederlandse overheid. We onderzoeken 

hierbij hoe de Nederlandse regering probeert tot een kleinere en betere 

administratie te komen. Daartoe bespreken we in detail de concrete 

maatregelen die onder het Programma Vernieuwing Rijksdienst worden 

voorzien. 

In hoofdstuk vier maken we een beschouwing van het efficiëntiedebat bij 

onze Noorderburen. Op basis van de studie van het Programma Vernieuwing 

Rijksdienst, van de interviews die we in het kader van het efficiëntieplan 

voerden en van de interne en externe analyses van het efficiëntiebeleid, 

zijn we overgegaan tot een analyse van het efficiëntievraagstuk in 

Nederland. 

In hoofdstuk vijf tot slot komen we tot de conclusies van deze case study. 

We formuleren een synthese van het efficiëntieonderzoek in Nederland en 

kaderen deze in het breder project van 'De Efficiënte Overheid 

geanalyseerd'. 
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1. Omvang Nederlandse Overheid 

Een analyse van hervormingen binnen de overheid, begint altijd bij een 

kenschets van die overheid. Elke analyse van herstructureringen binnen de 

publieke sector kent zijn start in het weergeven van het aantal ambtenaren. 

De ambtenarenaantallen vormen immers doorgaans een belangrijk 

onderdeel van efficiëntieverhogende maatregelen. Personeel heeft dan ook 

een belangrijk deel in de kost van de publieke sector. 

De cijfers die een weergave doen van de omvang van de Nederlandse 

overheid, moeten in eerste instantie in absolute termen bestudeerd worden. 

De cijfers lenen zich immers meestal niet voor comparatieve oefeningen 

met andere landen. Bij het opmaken van dergelijke vergelijkingsoefeningen 

is er minimaal uiterste omzichtigheid geboden. Welke entiteiten, diensten 

en organisaties tot 'de overheid' gerekend dienen te worden en welke niet, 

is vooralsnog een vraag die geen eenduidig antwoord kent. Hoe de overheid 

afgelijnd moet worden, is een van de conceptuele problemen die op 

wetenschappelijke en internationale schaal nog dienen opgelost te worden.  

De slagzin 'Meten is weten', gaat immers enkel op als er eenduidigheid 

bestaat omtrent het meetobject. Een internationale standaard die gebruikt 

kan worden als meetlat voor de omvang van 'de overheid' dringt zich op. 

Enerzijds moet duidelijk zijn waar de grenzen van de overheid liggen, 

anderzijds dient er overeenstemming te bestaan over wie en in hoe grote 

mate meegeteld moet worden. Enkel op een dergelijke manier kunnen de 

ambtenarenaantallen op een betekenisvolle manier vergeleken worden, 

zonder dat deze comparatieve oefeningen gebukt gaan onder de controverse 

van de berekeningsmodaliteit. 

De ESR95-typologie, die Eurostat heeft uitgewerkt om macro-economische 

gegevens op internationale schaal met elkaar te vergelijken, heeft de 

potentie om op Europese schaal een standaard berekeningswijze te worden, 

maar is dat nog niet (Luts et al., 2008a). Bovendien blijft het probleem van 

de verschillende institutionele ontwerpen vooralsnog bestaan. Op nationale 

schaal bepaalt men vooralsnog de eigen regels om personeelsleden binnen 

de overheid te tellen. Zelfs op subnationaal niveau is er niet zelden een 

gebrek aan uniformiteit bij het bepalen van de telmethode. Hierdoor is het 

dan ook noodzakelijk om het aantal ambtenaren in Nederland niet 
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blindelings naast de statistieken van ons land te leggen. Pas wanneer er 

gelijke maten en gewichten aan de basis liggen van een dergelijke meting, 

kan men juiste conclusies trekken uit internationale vergelijkingen. 

Zoals ook uit de Belgische case naar voren kwam (Luts et al., 2008a) is de 

manier waarop de statistieken met betrekking tot de overheidsomvang tot 

stand komen cruciaal voor een goed begrip van de cijfers. Zo is er 

bijvoorbeeld een belangrijk numeriek verschil tussen de personeelsomvang 

in personen -waarbij ook deeltijdse werknemers ten volle worden 

meegeteld- en Voltijdse Equivalenten (VTE's). Bij die laatste wordt immers 

het gemiddelde van het aantal personeelsleden in een entiteit, die 

verwacht worden voltijds te komen werken en daarvoor betaald worden, als 

basis gebruikt (Departement Bestuurszaken, 2008).  

Of zoals men het in Nederland stelt: "onder 'arbeidsvolume' wordt verstaan: 

de som van het aantal volle tijdseenheden arbeid (FTE/VTE's), gebaseerd op 

de volledige werktijd van de werkweek die voor een specifieke groep als 

volledige werktijd geldt (twee halve betrekkingen vormen dus samen één 

volle tijdseenheid)" (Kenniscentrum Arbeidszaken Openbare Sector van het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2006).  

Daarnaast zou men er bovendien ook nog voor kunnen opteren de omvang 

van de overheid uit te drukken in termen van netto VTE's. Hierbij wordt ook 

rekening gehouden met ziekteverzuim, bevallingsverlof en andere 

afwezigheden. Deze laatste methode wordt echter weinig gebruikt, 

aangezien het bijzonder veel energie en tijd vergt om alle bijhorende 

informatie te verzamelen en samen te brengen. 

Het is daarenboven van vitaal belang te weten welke regels in acht werden 

genomen om organisaties en diensten al dan niet tot de overheid te 

rekenen. Als je ziet dat er voor een telling van het aantal ambtenaren bij de 

Vlaamse overheid alleen al meer dan een handvol kaders bestaan, mag er 

ook aan de achtergrond van de telling in Nederland niet voorbijgegaan 

worden.  

Ook de Nederlandse overheid kampte met het telprobleem. Er bestonden 

immers meerdere telsystemen om de Nederlandse overheid in kaart te 

brengen. Betrokkenen bij het Programma Vernieuwing Rijksdienst geven aan 

expliciet werk gemaakt te hebben van een eenduidige vaststelling van het 
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aantal ambtenaren, omdat efficiëntieprogramma's en -operaties uit het 

verleden onder andere stukgelopen zijn op de dubbelzinnigheid rond de 

ambtenarenaantallen (interview Ambtenaar).  

Roel Bekker, de Programma-Secretaris-generaal die aangesteld werd om het 

Programma Vernieuwing Rijksdienst uit te werken en te begeleiden, 

besteedde extra aandacht aan de vaststelling van het aantal ambtenaren. 

Hij had daarbij vooral aandacht voor een precieze bepaling van het aantal 

personeelsleden dat binnen het Rijk (en de Zelfstandige Bestuursorganen) 

werkte. Deze Rijkswerknemers vormen immers de focus van het 

efficiëntieprogramma Programma Vernieuwing Rijksdienst.  

"Het is uitermate belangrijk om alle controverse en onduidelijkheid rond de 

ambtenarenaantallen weg te werken, om op die manier een evaluatie op te 

maken over het effectief aantal gereduceerde personen binnen de 

Rijksdienst", aldus Bekker (interview Bekker). Er werd voor geopteerd om in 

de regel de cijfers van de salarisadministratie te gebruiken om de evolutie 

van de ambtenarenaantallen op te volgen. Een foto van de Rijksdienst voor 

aanvang van het efficiëntieprogramma -vastgesteld begin 2007- werd 

daarbij aangenomen als het startpunt. 

In de bijlagen van de Nota Vernieuwing Rijksdienst wordt de telmethode uit 

de doeken gedaan die gehanteerd wordt om enerzijds het aantal 

ambtenaren bij aanvang van het programma vast te stellen en anderzijds de 

taakstelling te monitoren die voor de periode 2007-2011 voorzien wordt 

(Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2007f). Hierin 

staat vermeld dat er in de ministerraad van 1 juli 2007 beslist werd om een 

zogenaamd dubbel slot in te stellen voor de taakstelling. Zo wordt er zowel 

sturing voorzien op de financiën, als op het aantal VTE's.  

Teneinde discussies en onduidelijkheid over de aantallen zo veel mogelijk te 

vermijden, werd het door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties jaarlijks uitgebrachte Sociaal Jaarverslag Rijk 

uitverkoren als referentiebron. De gegevens daartoe worden ontleend aan 

de salarisadministraties. Dit had onder andere te maken met het feit dat de 

ZBO's als zelfstandige overheidsentiteiten worden beschouwd, waardoor ze 

geen centrale rapporteringsverplichting kunnen opgelegd krijgen (interview 

Academicus). De rapportage wordt uitgedrukt in VTE's en gemeten als 

bezetting 'ultimo jaarstand'.  
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Daar de gegevens van het Sociaal Jaarverslag Rijk enkel het aantal 

Rijkswerknemers vertegenwoordigen, moeten de cijfers nog vermeerderd 

worden met de personeelsaantallen van de Zelfstandige Bestuursorganen 

(ZBO's). Deze werden tot recent niet op geconsolideerde basis bijgehouden. 

Het ministerie van Financiën heeft eind 2006 het initiatief genomen om voor 

elke 'fulltime ZBO', met minstens 50 VTE's in dienst, de personeelsgegevens 

op te volgen. Op die manier werd een lijst van 35 ZBO's opgemaakt 

(Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2007f). In bijlage 

kan u een lijst terugvinden van de ZBO's die onder deze noemer vallen (zie 

Bijlage 2). Om tot een continue opvolging van de personeelsgegevens van 

deze Zelfstandige Bestuursorganen te komen, werd via de 

Rijksbegrotingsvoorschriften van Financiën aan de verantwoordelijke 

ministeries gevraagd om jaarlijks de omvang (aantallen) en bezetting (VTE's) 

te rapporteren. 

De cijfers betreffende het Rijk, opgelijst in het Sociaal Jaarverslag Rijk, en 

de aantallen uit de ZBO's, worden vervolgens nog aangevuld met 

personeelsgegevens over Defensie (kerndepartement) en het Korps 

Landelijke PolitieDiensten (KLPD), dewelke in strikte zin niet onder het Rijk 

vallen (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2007f). Er 

wordt bovendien op gewezen dat de Nederlandse (Rijks)overheid groter is 

dan het overheidsgedeelte waarop het Programma Vernieuwing Rijksdienst 

betrekking heeft. 
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>  1.1. Nederlandse overheid 

De Rijksoverheid, zoals de overheid in Nederland genoemd wordt, wordt in 

de beleidsdocumenten voorafgaand aan de hervormingsplannen geschetst 

als een sommatie van zeven onderdelen (College van Secretarissen-

generaal, 2007). Vooreerst is er de Rijksdienst (Rijk), dat de kern van het 

centrale beleid uitmaakt en bestaat uit kerndepartementen en 

agentschappen. De nota 'De Verkokering Voorbij', die door de Secretarissen-

generaal ter advies bij de coalitiebesprekingen voor het kabinet Balkenende 

IV werd aangeboden, spreekt bij een laatste telling begin 2007 van ongeveer 

120.000 VTE's binnen het Rijk. De datagegevens worden voor deze oplijsting 

ontleend aan het Ministerie van Financiën.  

Ten tweede zijn er binnen de Nederlandse overheid de zelfstandige 

bestuursorganen (ZBO's), die de beleidsuitvoering voor hun rekening nemen. 

Het gaat om organisaties die overheidstaken uitvoeren, maar strikt genomen 

geen onderdeel uitmaken van een ministerie en ook niet hiërarchisch 

ondergeschikt zijn aan een minister. Deze ZBO's zijn goed voor ongeveer 

50.000 VTE's.  

Ten derde is er de Rechterlijke macht. Dit onderdeel, bestaande uit de 

Zittende Magistratuur (ZM) en het Openbaar Ministerie (OM), is goed voor 

ongeveer 3.000 VTE's.  

Ten vierde is er de politie. Bij de politiediensten zijn een 50.000-tal VTE's in 

dienst.  

Ten vijfde zijn er de specifieke overheidsonderdelen Defensie en de 

krijgsmacht. Samengeteld zijn er ongeveer 70.000 VTE's werknemers in 

dienst van deze component.  

Ten zesde wordt ook het onderwijs in de teloefening opgenomen. Ongeveer 

375.000 VTE's personeelsleden vallen onder het openbaar onderwijs en 

daarmee de overheid.  

Ten zevende zijn er tot slot nog de lokale besturen. Onder deze noemer 

vallen de gemeenten, de provincies en de Waterschappen, die samen 

ongeveer 200.000 VTE's tellen. Opgeteld komen we voor de Nederlandse 

overheid tot een totaalsom van 868.000 VTE's. 
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Een nog preciezere opdeling van de Nederlandse overheid vinden we terug 

in het jaarlijks rapport Kerngegevens Overheidspersoneel. Hierin wordt door 

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) op 

periodieke basis een beeld gegeven van de omvang en de samenstelling van 

het personeelsbestand bij de overheid (Kenniscentrum Arbeidszaken 

Openbare Sector van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, 2006). De opdeling per sector wordt ook jaar na jaar 

bijgehouden, wat volgend beeld oplevert (zie tabel 1). (Daar de beschreven 

rapporten telkens de 'ultimo jaarstand' weergeven, zijn er op het moment 

van schrijven nog geen gegevens voor 2007.) 
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Tabel 1: Evolutie personeelssterkte overheid per sector (2006-2007) 

Nederlandse overheid 2005 2006 

Rijk 108.435 111.993 

Onderwijs 217.330 219.117 

Beroeps en Volwasseneneducatie 42.262 44.251 

Hoger Beroepsonderwijs 25.095 26.668 

Wetenschappelijk Onderwijs 41.239 40.013 

Onderzoekinstellingen 1.931 2.425 

Defensie 68.974 69.981 

Politie 53.653 54.643 

Rechterlijke Macht 2.965 3.129 

Gemeenten 161.733 155.933 

Provincies 11.647 12.008 

Waterschappen 9.191 9.175 

Gemeenschappelijke Regelingen 15.562 16.360 

Universitair Medische Centra 46.987 47.113 

Totaal 807.004 812.810 

Bron: (Kenniscentrum Arbeidszaken Openbare Sector van het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2006; Kenniscentrum 
Arbeidszaken Openbare Sector van het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties, 2007) 
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We kunnen deze cijfergegevens ook in een breder tijdskader plaatsen. Het 

Kenniscentrum Arbeidszaken Openbare Sector, dat onder het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties valt, gaf in haar jaarverslag 

'Kerngegevens overheidspersoneel' van 2006 aan dat de Nederlandse 

overheid 956.459 werknemers in dienst had, oftewel 812.810 VTE's (zie 

figuur 2) (Kenniscentrum Arbeidszaken Openbare Sector van het Ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2007). Hierbij zijn de ZBO's 

die buiten de overheidssectoren vallen, niet meegerekend.  

 

Tabel 2: Evolutie personeelssterkte Nederlandse overheid (1999-2006) 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

749.962 765.471 797.492 827.847 833.992 819.785 807.004 812.810 

Bron: (Kenniscentrum Arbeidszaken Openbare Sector van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties, 2006; Kenniscentrum Arbeidszaken Openbare Sector van het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2007; Eigen bewerking) 

 

Dit totaalaantal is sinds 2000 met ongeveer 50.000 VTE's toegenomen. 

Hierbij moet wel vermeld worden dat 2003 en 2004 een daling in de 

personeelsaantallen kennen (zie figuur 1). Voornamelijk het Rijk, de 

gemeenten en het onderwijs zorgden in deze periode voor een 

personeelsdaling. 
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Figuur 1: Evolutie personeelssterkte Nederlandse overheid (1999-2006) 
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>  1.1.1. Geslacht 

De man-vrouw-verdeling binnen de Nederlandse overheid is relatief in 

evenwicht. In 2005 waren de mannelijke medewerkers binnen de 

Nederlandse overheid met 490.185 VTE's (of nog 51,4%), tegen 463.290 

vrouwelijke VTE's (48,6%) (Kenniscentrum Arbeidszaken Openbare Sector 

van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2006). 

Gegeven het feit dat vrouwen vaker deeltijds werken dan mannen, komen 

we tot een vrij evenwichtige verdeling van mannelijke en vrouwelijke 

werknemers binnen de Nederlandse overheidsdienst. Vooral de 

Waterschappen kennen een ongelijke verdeling van het aantal mannen en 

vrouwen. Bijna drie ambtenaren op vier is er van het mannelijke geslacht. 

In 2006 werd bij de overheid een percentage van 49% werkzame vrouwen 

geteld. De verdeling man/vrouw varieert nogal binnen de verschillende 

overheidssectoren. Bij de Onderwijssectoren is het percentage werkzame 

mannen (39%) lager dan het percentage werkzame vrouwen. Bij de 

Universitair Medische Centra zijn twee keer zoveel vrouwen dan mannen 
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werkzaam. Daarentegen werken er relatief weinig vrouwen bij de sectoren 

Defensie (13%), Politie (34%) en Waterschappen (26%). De reden zou wel 

eens kunnen zijn dat het hier om sectoren gaat met veel voltijdse banen 

(interview Academicus). 

>  1.1.2. Leeftijd 

Wat de leeftijdsverdeling in de Nederlandse overheid betreft, kent ook de 

Nederlandse overheid de gevolgen van de vergrijzing (of verzilvering, zoals 

de Nederlanders er naar verwijzen). Het personeelsrapport Kerngegevens 

Overheidspersoneel stelt dat "in vergelijking met de rest van Nederland de 

gemiddelde leeftijd van het totale overheidspersoneel relatief hoog ligt" 

(Kenniscentrum Arbeidszaken Openbare Sector van het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2006). In 2005 was de 

gemiddelde leeftijd van de Nederlandse ambtenaar 43 jaar. Vooral de 

leeftijdscategorie 40-59 vertoont een oververtegenwoordiging (Ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2007c).  

In 2006 lag de (gewogen) gemiddelde leeftijd van het overheidspersoneel bij 

mannen (45 jaar) vier jaar hoger dan bij vrouwen (41 jaar). De gemiddelde 

leeftijd van werkzame mannen is het hoogst in de sector Rechterlijke Macht 

(50 jaar). Ook bij de sectoren Onderwijs en Wetenschappelijk Onderwijs ligt 

de gemiddelde leeftijd van de werkzame mannen boven het gemiddelde. De 

gemiddelde leeftijd van werkzame vrouwen is het hoogst bij de sector 

Beroeps en Volwasseneneducatie (46 jaar). 

15% van de Nederlandse ambtenaren viel drie jaar geleden onder de 

categorie 55+. Het bovenvermelde rapport geeft verder aan dat de 

vergrijzing zich voornamelijk manifesteert in de sector Provincies, 

Waterschappen en Rechterlijke Macht. Het College voor Arbeidszaken (CvA) 

stelde in haar beleidsplan 2007-2010 dat vooral de gemeentelijke sector in 

de toekomst de gevolgen van de vergrijzing zal voelen. Het percentage 

werknemers boven de 50 jaar neemt veel sterker toe bij het 

gemeentepersoneel dan in de Nederlandse beroepsbevolking. Dit is 

overigens niet nieuw. De interdepartementale werkgroep Van Rijn, trok in 

2001 reeds de conclusie dat de overheid -met in eerste instantie de 

gemeentelijke sector- in een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt verzeild 

geraakt door de negatieve gevolgen van de vergrijzing (CvA, 2006). 



� 19 � 

Naast de vergrijzing, kent de Nederlandse overheid ook een zogenaamde 

ontgroening. Er zijn verhoudingsgewijs weinig ambtenaren onder de 30 jaar. 

Dit komt mede, doordat er bij de overheid veel hoger opgeleiden werken, 

die pas op latere leeftijd instromen (Kenniscentrum Arbeidszaken Openbare 

Sector van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

2007). 
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>  1.2. De Rijksdienst 

De hervormingsplannen die in dit rapport van naderbij zullen bekeken 

worden, richten zich voornamelijk op de Rijksdienst (ook wel naar verwezen 

als het Rijk), het kernonderdeel van de Nederlandse overheid. Hieronder 

vallen drie afgelijnde categorieën van personeelsleden (Kenniscentrum 

Arbeidszaken Openbare Sector van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, 2006).  

Ten eerste al het personeel dat in dienst is bij de ministeries, met 

uitzondering van Defensie waarbij de strijdkrachten een aparte categorie 

vormen. Nederland kent dertien ministeries, min het Ministerie van Defensie 

komen we aan twaalf. Ten tweede wordt ook het zogenaamde Kabinet voor 

Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken tot de Rijksdienst gerekend. 

Ten derde behoren ook de ambtenaren onder de Hoge Colleges van Staat tot 

de Rijksdienst. In totaal telde het Kenniscentrum in 2005 116.616 

personeelsleden bij de Rijksdienst, wat overeenkomt met 108.435 VTE's. 

Het Sociaal Jaarverslag van het Rijk 2007 verduidelijkt de cijfergegevens 

voor het onderdeel Rijk nog wat verder (Kenniscentrum Arbeidszaken 

Openbare Sector van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, 2007). Dit verslag werd opgemaakt op basis van 

gegevens uit de respectievelijke salarisadministraties en geeft ook een kijk 

op de evolutie die het Rijk heeft doorgemaakt.  

Tussen 2004 en 2005 verkleint het Rijk met ongeveer 3000 eenheden, wat 

neerkomt op een daling van ongeveer 2,5%, om vervolgens in 2006 en 2007 

met respectievelijk 3,2% en 2,3% toe te nemen. De laatste telling (2007) 

komt uit bij 123.171 personeelsleden bij het Rijk, ofwel 114.849 VTE's. Het 

Sociaal Jaarverslag Rijk van 2007 verduidelijkt dat de omvang van de 

Rijksdienst nog wel verder aangegroeid is, maar dat de toename grotendeels 

in overeenstemming gebeurde met goedgekeurde intensiveringen uit het 

verleden (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2008a). 

Vooral uitvoeringsorganisaties kenden in deze periode een groei. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van deze evolutie (zie tabel 3). 
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Tabel 3: Evolutie personeelssterkte Rijksdienst (2004-2007) 

 2004 2005 2006 2007 

FTE 111.347  108.431  112.088  114.849  

Aantal 119.630  116.621  120.383  123.171  

 

De ambtenaren van het Rijk worden vervolgens volgens aard van hun werk 

verder onderverdeeld in vier categorieën (Ministerie van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties, 2008a). Deze opdeling werd ingevoerd ten behoeve 

van het Programma Vernieuwing Rijksdienst. In plaats van een reeks 

uniforme besparingsmaatregelen van personeel, wilden de initiatiefnemers 

immers een gedifferentieerde taakstelling. Voorheen deden alle 

departementen hun eigen zin bij het opdelen van de personeelsgegevens 

(interview Ambtenaar). Hieraan moest een eind komen, wilde men duidelijk 

keuzes maken in de bezuinigingsplannen. Gevolg hiervan was een vierdeling 

Beleid, Inspectie, Ondersteuning en Uitvoering.  

Ten eerste zijn er de beleidsambtenaren, die een taak hebben binnen 

Beleid, Kennis of Advies. Ten tweede zijn er de toezichtsambtenaren, die 

worden ingeschakeld voor Toezicht en Inspectie. Zij dienen de naleving te 

verhogen van wetten en regels, als pijlers van een rechtstaat (Ter Horst, 

2008). Ten derde zijn er de ondersteuningsambtenaren, die onder Staf en 

Ondersteuning vallen. Onder Ondersteuning vallen onder andere de 

klassieke stafafdelingen -personeel, organisatie, informatie, financiën, 

facilitaire dienst- maar ook de beleidsmatige stafeenheden -voorlichting, 

communicatie, wetgeving, accountancy. Tot slot zijn er ten vierde de 

uitvoeringsambtenaren, die de beleidsuitvoering voor hun rekening nemen.  

Deze laatste categorie is veruit de grootste van de vier binnen het Rijk. 

Grote organisaties zoals de Dienst Justitiële Inrichtingen(verantwoordelijk 

voor het gevangeniswezen), de Arbeidsinspectie, de dienst Rijkswaterstaat 

en niet te vergeten de Belastingsdienst maken dat de uitvoering 

oververtegenwoordigd is binnen het Rijk. In 2007 waren maar liefst 88.272 

ambtenaren van de 114.849, ofwel meer dan 3/4e van het Rijk, werkzaam 

onder de noemer van Uitvoering (College van Secretarissen-generaal, 2007). 
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De Uitvoering is de laatste jaren overigens nog verder in omvang gestegen. 

Dit heeft in eerste instantie te maken met de verhoogde prioriteit die er de 

laatste jaren aan thema's als belastingen en veiligheid gegeven wordt in de 

Nederlandse politiek. Bovendien kampen deze diensten ook vaker met 

interne problemen, personeelstekorten of financiële krapte. Zo is volgens 

enkele interviewees de Belastingdienst in enkele jaren tijd hervallen van 

een van de best draaiende overheidsdiensten tot een overheidsorganisatie 

die wekelijks in het nieuws komt omwille van haar inefficiënte werking 

(Ringeling, 2008); interview Academicus; interview Ambtenaar). 

In de overzichtstabel van de vierdeling van de Rijksdienst hieronder, valt 

nogmaals de dominante positie van de Uitvoering op (zie tabel 4) (Ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2008a). Ook wordt 

cijfermatig aangetoond hoe de Uitvoering de grote verantwoordelijke is van 

de groei in de Rijksdienst. De omvang van de Rijksdienst nam in vier jaar 

tijd toe met een kleine 3.500 VTE's, terwijl de Uitvoering alleen al 

uitbreidde met een kleine 4.500 VTE's. 

 

Tabel 4: Evolutie personeelssterkte Rijksdienst volgens aard (2004-2007) 

Aard 2004 2005 2006 2007 

Beleid, Kennis 

en Advies 
12.814 12.038 12.435 12.157 

Toezicht en 

Inspectie 
6.992 6.226 6.707 6.707 

Ondersteuning 7.643 7.397 7.565 7.713 

Uitvoering 83.898 82.771 85.381 88.272 

Totaal 111.347 108.431 112.088 114.849 

 

Verdeeld over de verschillende ministeries, ziet de verdeling er als volgt uit. 

Vooral Justitie (met haar Dienst Justitiële Inrichtingen) en Financiën-
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belastingen (In Nederland is de Belastingsdienst ondergebracht in een apart 

ministerie) hebben een groot personeelsbestand. Beide zijn goed voor ruim 

30.000 VTE's. Bovendien zien we dat de stijging van het Rijk de laatste vier 

jaar in grote mate een gevolg is van personeelsverhogingen bij Justitie (zie 

tabel 5). Meer dan de helft van de groei tussen 2004 en 2007 zit in de 

toename van personeel bij het Ministerie Justitie. Procentueel gezien zijn 

voorts vooral het Ministerie BZK (Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties), OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en AZ 

(Algemene Zaken) in omvang toegenomen. Deze ministeries zijn met 

respectievelijk 23,5%, 10,0% en 8,4% toegenomen. 

 

Tabel 5: Evolutie personeelssterkte Rijksdienst volgens ministerie (2004-
2007) 

ministeries 2004 2005 2006 2007 

Algemene Zaken 408 440 445 442 

Buitenlandse 

Zaken 

3.180 3.081 3.101 3.137 

Binnenlandse 

Zaken en 

Koninkrijksrelaties 

2.736 2.862 3.208 3.383 

Economische 

Zaken 

3.412 3.253 3.549 3.600 

Financiën -

belastingen 

29.048 28.407 29.713 30.960 

FIN -departement 1.697 1.678 1.691 1.608 

Hoge Colleges van 

Staat 

1.564 1.572 1.553 1.560 

Justitie 28.812 28.791 29.758 30.960 
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Rechtspraak 7.149 
7.028 7.025 7.095 

Landbouw, Natuur 

en 

Voedselkwaliteit 

6.964 
6.716 7.051 6.919 

Onderwijs, 

Cultuur en 

Wetenschap 

3.065 
2.752 2.819 2.758 

Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid 
3.012 

2.926 2.938 2.750 

Rijkswaterstaat 9.620 
8.655 8.792 9.011 

Verkeer en 

Waterstaat 
3.005 

2.917 3.051 3.062 

Ruimte, Milieu, 

Wonen, Wijken en 

Integratie 

3.834 
3.591 3.640 3.717 

Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport 
3.840 

3.761 3.753 3.888 

Totaal 
111.347 108.431 112.088 114.849 

 

>  1.2.1. Geslacht 

De verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen binnen het Rijk is in 

2007 58,3% ten opzichte van 41,7%, een stuk hoger dus dan de verdeling in 

de gehele Nederlandse overheid. De kloof tussen mannen en vrouwen neemt 

wel stelselmatig af (zie tabel 6). In 2004 lag het aandeel vrouwen binnen de 

Rijksdienst immers op 39,4% ten opzichte van 60,6% mannen. De groei van 

het aandeel vrouwen zet zich temeer door op alle niveaus (Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2008b). 
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Tabel 6: Evolutie personeelssterkte Rijksdienst volgens geslacht (2004-
2007) 

Rijksdienst (pp) 2004 2007 

Mannen 72.442 71.842 

Vrouwen 47.188 51.329 

 

Ook op de figuur zien we een duidelijk verschil tussen het aantal vrouwen 

en het aantal mannen binnen de Rijksdienst (zie figuur 2). Ondanks de 

kloofverkleining tussen 2004 en 2007, blijft de onderrepresentatie van de 

vrouw binnen het Rijk overeind. 

 

Figuur 2: Evolutie personeelssterkte Rijksdienst volgens geslacht (2004-
2007) 
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>  1.2.2. Leeftijd 

De vergrijzing speelt ook het Rijkspersoneel parten. De gemiddelde leeftijd 

van het Rijkspersoneel groeit nog jaar na jaar, wat het uitstroomprobleem 

van ervaren ambtenaren verder vergroot. In 2003 bedroeg de gemiddelde 

leeftijd van een ambtenaar bij het Rijk 42,4 jaar, in 2006 was dit al verder 

gestegen tot 42,9 jaar (Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, 2008b). In 2007 was een werknemer bij de Rijksdienst 

gemiddeld al 43,2 jaar (zie tabel 7).  

Het aantal 50-plussers steeg ook door de jaren heen. In 2004 en 2005 was 

deze groep verkleind door enkele uitstroombevorderende maatregelen. De 

zogenaamde Remkes-regeling gaf duizenden ambtenaren (vanaf 57 jaar) de 

mogelijkheid om vervroegd op pensioen te gaan. In 2005 kwam het aandeel 

50+'ers neer op 26,6% van het Rijkspersoneel. In 2006 steeg dit verder tot 

28,3%. En in 2007 was dit percentage reeds opgelopen tot boven de 30% 

(30,3%) (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2008a). 

Opmerkelijk is dat de Nederlandse regering een regeling in het leven heeft 

geroepen (ingaand vanaf 2008) om Rijksambtenaren na hun 65e te laten 

doorwerken. Het gaat om een tijdige regeling (tot 2010), waar door de 

werkgever enkel kan van afgeweken worden als er sprake is van een 

zwaarwegend dienstbelang (Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, 2008b).  

 

Tabel 7: Evolutie gemiddelde leeftijd Rijksambtenaar (2003-2007) 

Rijkspersoneel 2003 2004 2005 2006 2007 

Gemiddelde 

leeftijd 
42,4 42,6 42,5 42,9 43,2 

Bron: (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2007i; Ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2008a) 
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2. Hervormingen in het verleden 

Nederland heeft de laatste decennia wel meerdere programma's gehad die 

de werking van het overheidsapparaat op een hoger niveau wilden tillen. 

Deze gingen meestal gepaard met een bezuinigingsdoelstelling ten aanzien 

van de overheid. De efficiëntieprogramma's waren echter geen onverdeeld 

succes. De gedeeltelijke mislukking van enkele van de initiatieven uit het 

nabije verleden, speelt zeker mee in het starten van een nieuwe 

hervormingsronde onder het nieuwe kabinet. Zo leefde na het onafgewerkte 

programma 'Andere Overheid' het gevoel dat er moest doorgegaan worden 

op het pad van de verandering, zij het met een nieuw inhoudelijk plan 

(interview Academicus).  

Nederlands Professor Emeritus in de Bestuurskunde, Arthur Ringeling, 

beschreef in een onlangs verschenen artikel treffend dat de 

bezuinigingsdoelstelling van Balkenende IV niet nieuw is (Ringeling, 2008). 

Zo start hij zijn overzicht bij de Commissie-Van Veen die reeds in 1971 het 

efficiëntieprobleem binnen de overheid centraal stelt. De versterking van 

coördinatiemechanismen op het niveau van het kabinet en tussen 

departementen werden als belangrijkste werkpunten geformuleerd. Van een 

vermindering van het aantal ambtenaren is hier nog geen sprake. 

In de periode 1981-1982 was er het zogenaamde 'Bestek 81' uit het 

Decentralisatieplan. Er moest binnen de Rijksdienst 50 miljoen op het 

personeelsbudget worden bezuinigd. Toenmalig Minister van Binnenlandse 

Zaken Ed van Thijn vertaalde die besparing in het afschaffen van die 

Rijksfuncties die toezicht hielden op of gerelateerd waren aan de 

decentrale overheden. Conform het Decentralisatieplan gingen die taken 

over naar die lagere overheden en door het schrappen daarvan op 

Rijksniveau kon men de bezuiniging realiseren (Klinkers, 2007). 

In 1982 trad het kabinet Lubbers I aan. Onder de doorvoering van enkele 

'grote operaties' ook de zogenaamde tweeprocentsoperatie. De ambtelijke 

dienst -de Rijksdienst- kreeg een taakstelling van 2% voorgeschoteld. Deze 

werd verdeeld op basis van de departementale personeelsbudgetten 

(Klinkers, 2007). Ringeling merkt op dat deze vooropgestelde reductie de 

facto groter is dan diegene die door Balkenende in het Programma 

Vernieuwing Rijksdienst wordt vooropgesteld (Ringeling, 2008). 
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Lubbers zou echter niet volledig slagen in zijn opzet. Meer nog, minder dan 

de helft van de taakstelling zou effectief doorgevoerd worden. Ringeling 

schrijft deze mislukking voor een groot deel toe aan de gebrekkige 

definiëring van de Rijksambtenaar. Door het openlaten van te veel 

achterpoortjes bleef de afslanking in de praktijk erg beperkt. Enkele 

onderzoekers menen zelfs de reductie van het aantal ambtenaren 

gedurende de jaren '80 simpelweg te kunnen verklaren door het vervangen 

van ambtenaren door externen. Een les die de Programma Secretaris-

generaal achter het Programma Vernieuwing Rijksdienst, Roel Bekker, 

duidelijk ter harte heeft genomen (interview Bekker).  

De provincies en gemeenten voelden de 4 x 2%-regeling wel in hun 

portefeuille en personeelsbestand. Hen werd immers via het Gemeentefonds 

het mes op de keel gezet. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 

reageerde overigens daarop door het vertrouwen in het kabinet Lubbers op 

te zeggen. Ook het tweede kabinet Lubbers -lopende van 1987 tot 1990 

zette de 2%-krimp voort (Klinkers, 2007). 

Anno 1991 werd in de zogenaamde Tussenbalans het objectief opgeworpen 

7.000 ambtenaren weg te werken. Net zoals bij de efficiencyoperaties van 

Lubbers, was ook hier de primaire overweging achter het programma van 

financiële aard. De 'fiscal crisis' noopte de regeringsleiders tot het zoeken 

van aanvullende besparingsmogelijkheden. Ringeling spreekt van een 'platte 

bezuiniging over de departementen heen', zonder veel visie over wat nu 

juist efficiënter zou moeten (Ringeling, 2008). 

Midden jaren '90 groeide dan de gedachte dat het probleem van de omvang 

van de Rijksorganisaties opgevangen kan worden door de afsplitsing van de 

uitvoerende delen. Dit mondde uit in de Grote Efficiency Operatie (GEO) 

halverwege het kabinet Lubbers-Kok (Klinkers, 2007). In deze periode 

kregen de kerndepartementen, de zelfstandige bestuursorganen en 

agentschappen vorm en werden ook talrijke bedrijfsmatige concepten in de 

Rijksdienst ingevoerd. De Commissie-Wiegel belichaamde de idee van het 

overbrengen van taken en ambtenaren van de departementen naar de 

zelfstandige bestuursorganen, zodat ze veranderen van loonlijst en ook de 

statistieken mooier doen ogen. 

In 1993 kwamen de Secretarissen-generaal -de leidend ambtenaren binnen 

de administratie- met een rapport, getiteld 'Organisatie en Werkwijze van 
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de Rijksdienst' naar buiten. Ook hierin werd het thema van de omvang van 

het ambtelijk apparaat aangeraakt. Maar meer dan het oprichten van enkele 

agentschappen zonder veel budgettaire en personele consequenties, bracht 

dit volgens Ringeling niet voort (Ringeling, 2008). De jaren '90 waren voor 

Nederland jaren van economische welvaart, de budgettaire druk 

verminderde sterk, wat ook de roep om minder ambtenaren deed afnemen. 

De inhuur van externen nam wel schoorvoetend toe, een evolutie waartegen 

anno 2008 door enkele politieke partijen fel wordt geprotesteerd. 

In 2001 zette Balkenende in zijn eerste kabinetsperiode hoog in door een 

kwart minder ambtenaren voorop te stellen. Balkenende I hield het echter 

niet lang uit, waardoor dit plan ook een snelle dood stierf. Balkenende II 

rakelde de idee echter terug op, zij het in een verlichte versie. Een kleine 

20% van de ambtenaren moest vertrekken, maar ook van die voornemens 

kwam weinig in huis. Het Programma Andere Overheid moest ten strijde 

trekken tegen de verkokering van het beleid (zowel horizontaal, als 

verticaal), trok geld uit voor een groot aantal nieuwe ICT-projecten die de 

slagkracht van de overheid moesten vergroten en wilde een vermindering 

van de bureaucratie in de hand werken.  

Over het aantal ambtenaren werd in het Programma Andere Overheid zo 

goed als niets gezegd. Er werd hoofdzakelijk ingezet op een besparing in 

financiële middelen. Via boekhoudkundige truckjes werd dit echter 

gemakkelijk omzeild. Tekenend voor de mislukking van het Programma is 

het feit dat er van de inhoud van de Andere Overheid zo goed als geen 

formele bronnen meer terug te vinden zijn, aangezien zelfs de websites in 

allerijl werden gesloten (Ringeling, 2008). 

In zijn eerste ambtsperiode, tussen 2002 en 2005, voerde de Minister-

president Balkenende wel enerzijds volumetaakstellingen en anderzijds 

efficiencytaakstellingen door. Op het vlak van head count reduction werden 

er taakstellingen van tussen de 3% en 7% verwezenlijkt, wat in totaal op een 

daling van 1.976 VTE's uitkwam. De uitvoeringsambtenaren werden in deze 

herstructurering gespaard. Wat de efficiencytaakstellingen betreft, werd 

een reductie met 8,2% bewerkstelligd. Niet minder dan 10.000 VTE's werden 

hierdoor in mindering gebracht, al kan een aanzienlijk deel van deze 

aantallen verklaard worden door de verzelfstandiging van het Centraal 

Bureau voor de Statistiek, dat in 2004 uit de statistieken van het Rijk 

verdween (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2007i).  
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In 2006 heeft deze krimp zich echter niet doorgezet en steeg het aantal 

personeelsleden bij het Rijk opnieuw met 3,3%. Dit laatste was een gevolg 

van specifieke politieke prioriteitsstellingen, zoals de veiligheidsketen en 

het jeugdbeleid. Ook een grotere vraag naar diensten in bepaalde 

domeinen, heeft hier en daar voor een stijging van het korps geleid. Dit was 

onder meer het geval voor de Belastingdienst, zo staat te lezen in het 

Sociaal Jaarverslag Rijk van 2006 (Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, 2007i). Balkenende gaf de moed in deze echter niet op 

en zette in zijn vierde kabinet (2007-2011) een nieuw programma op, meer 

bepaald het Programma Vernieuwing Rijksdienst. 
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3. Programma Vernieuwing Rijksdienst 

In dit hoofdstuk besteden we in ruime mate aandacht aan het Programma 

Vernieuwing Rijksdienst dat bij het begin van het kabinet Balkenende IV 

werd gelanceerd en op een termijn van vier jaar (2007-2011) een 

bezuiniging van de kosten van het overheidsapparaat met zich mee moet 

brengen en bovendien tot een betere overheid moet leiden. Onderdeel van 

dit Programma is ook een significante reductie van het aantal ambtenaren 

bij de Rijksdienst. 

We schetsen eerst het klimaat waarin dit Programma tot stand is gekomen. 

De politieke omstandigheden, de initiatiefnemers en de verschillende fasen 

in de aanloop naar het Programma komen in een eerste paragraaf aan bod. 

We hebben hier aandacht voor de triggers achter het efficiëntieprogramma, 

alsook de gunstige context en randvoorwaarden die bestonden voor een 

hervorming binnen de overheid. 

De tweede paragraaf besteedt aandacht aan de nota die de Secretarissen-

generaal op de tafel van de coalitiepartners legden bij de uittekening van 

het regeerakkoord. Deze nota, getiteld 'De Verkokering Voorbij', zou 

uiteindelijk de blauwdruk vormen van de Nota Vernieuwing Rijksdienst die 

de regering opstelde ter verhoging van de efficiëntie en effectiviteit van de 

Nederlandse centrale overheid. We hebben hierbij aandacht voor zowel de 

productiviteitsverhoging, als voor de taakstelling die de Rijksdienst 

opgelegd krijgt. 

De derde paragraaf is tot slot gewijd aan de Nota Vernieuwing Rijksdienst, 

die in detail beschrijft hoe door middel van departementale en 

bovendepartementale maatregelen gekomen moet worden tot een 'kleinere, 

doch betere overheid'. We overlopen het Programma over de hele lijn. 
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>  3.1. Aanloop 

Welke problemen, evoluties of gebeurtenissen nu precies aan de basis liggen 

van het Programma Vernieuwing Rijksdienst, is uiterst moeilijk in te 

schatten. Niet alleen geven de initiatiefnemers en betrokken partijen 

weinig concrete oorzakelijke gebeurtenissen aan voor het overgaan tot een 

hervorming van de overheid, de basis voor de herstructureringen zijn 

veeleer te zoeken in sluimerende maatschappelijke ontwikkelingen en de 

frequent aangehaalde uitdagingen en bedreigingen die Westerse overheden 

de dag van vandaag op zich af zien komen.  

Financiële druk op de overheid, de vergrijzing van de ambtenarij, de 

alsmaar mondig wordende burger, het verlies van vertrouwen in (overheids-

)instellingen, de overbevraagde en overwerkte overheid, terreurdreiging; 

het zijn allemaal evoluties die in meerdere of mindere mate de idee van 

een efficiëntere en effectievere, kleinere doch betere overheid in de hand 

hebben gewerkt. 

Adviseur bij de overheid Hessel Heins verwoordt de drijfveren van de 

hervorming als het herzien van politieke prioriteiten en het verbeteren van 

de bedrijfsvoering van het Rijk. Daarnaast was er in zijn ogen nood ontstaan 

voor een manier van werken die bestand is tegen een adhocratie waar 

actualiteiten de prioriteiten verdringen. Een stevige reductie van taken en 

regeldruk is daarbij volgens Heins onontbeerlijk (Heins, 2007).  

Tot slot kan ook het financiële aspect van een herstructurering binnen de 

overheid niet over het hoofd gezien worden. Sommigen hebben het daarbij 

nogal simplistisch over een platte bezuiniging. Feit is dat er in economisch 

welvarende tijden enerzijds veel minder over efficiëntieverhogende 

maatregelen gesproken wordt waardoor de ambtenaren dan ook minder 

onder druk liggen. Daarnaast zijn er ook analisten en onderzoekers die 

wijzen op de cyclische evolutie waarmee het efficiëntievraagstuk ten 

aanzien van de overheid opduikt.  

Zoals de Programma-Secretaris-generaal achter het Programma Vernieuwing 

Rijksdienst het verwoordde: "Het is zoals de mens en fitness. Zonder er erg 

in te hebben, komt de mens beetje bij beetje bij. Zo nu en dan moet er dan 

gefitnest worden om het overtollige gewicht weg te werken. Dit geldt ook 

voor overheden (interview Bekker)." 
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Ook de politieke elite was van deze overtuiging doordrongen, zodat het 

thema van een efficiëntere en effectievere overheid een belangrijke plaats 

kreeg in de verkiezingsprogramma's in aanloop naar de verkiezingen van 

eind 2006. Dat er bezuinigd moest worden op het overheidsapparaat en dat 

de bureaucratie diende teruggedrongen te worden, leek in de kiesstrijd niet 

eens meer een punt van geschil. Bijna alle leidende politieke partijen 

namen dit als uitgangspunt aan.  

Wel was er verschil in visie omtrent de omvang van deze 

hervormingsoperatie. De ChristenUnie sprak in haar programma van een 

bezuiniging van 500 miljoen euro, waar de PvdA de lat met 1 miljard euro 

nog een stuk hoger legde. Het CDA van uittredend Minister-president Jan-

Peter Balkenende spande de kroon met een vooropgesteld bedrag van 1,25 

miljard als besparing binnen het overheidsapparaat (College van 

Secretarissen-generaal, 2007). Het NRC Handelsblad berichtte dat er 

oorspronkelijk zelfs nog hogere besparingsdoelstellingen op de verschillende 

partijpolitieke tafels lagen: de VVD dacht initieel aan 1,7 miljard euro, het 

CDA aan 2,5 miljard en de PvdA zelfs aan 3,5 miljard euro besparing binnen 

de Nederlandse overheid (Kalse & Stokmans, 2007). 

Critici wijzen er echter op dat van een goede onderbouwing van deze cijfers 

zo goed als geen sprake was. Het had veel weg van een populair opbod van 

ambtenarenaantallen en bezuinigingsbedragen zonder een onderbouwde 

probleemanalyse eraan vast te knopen. Uiteindelijk kwamen de politici niet 

verder dan de stelling dat de overheid efficiënter (lees: kleiner) moest 

worden met het oog op een grotere tevredenheid en vertrouwen van de 

burger in het ambtelijk apparaat. Deze doelstelling zou later overigens ook 

opduiken in de Nota Vernieuwing Rijksdienst. Een betrokkene bij het 

Programma gaf echter in een interview aan dat dit vermoedelijk meer met 

politieke emotie te maken heeft, dan met een sterk onderbouwd 

programma (interview Ambtenaar). 

Programma-Secretaris-generaal Roel Bekker gaf aan dat er bij de politici 

een gevoel geslopen was dat de politiek zich met te veel zaken aan het 

bemoeien was. De politiek moest een stap terugzetten, de verwachtingen 

temperen en minder regel- en bemoeizucht tentoonspreiden. De simpele 

(simplistische?) redenering die daaraan werd vastgeknoopt was: 'met minder 

ambtenaren, komen er ook minder regels' (interview Ambtenaar; interview 

Academcus1). 
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Al bij al kenmerkt het hele hervormingsstreven in het kader van het 

Programma Vernieuwing Rijksdienst zich echter door een gebrek aan 

probleemanalyse. Ook veel onderzoekers wijzen op dat gebrek (o.a. 

Klinkers, 2007; Ringeling, 2008). Er worden veel oplossingen aangereikt voor 

het probleem, maar er wordt nergens aangegeven voor welk probleem dat 

eigenlijk is. 

Dat er een interne drive naar hervormingen binnen de Nederlandse overheid 

zat aan te komen, is reeds te voelen aan het Sociaal Jaarverslag Rijk van 

2006. Hierin werd de idee van 'een kleinere en betere organisatie' al diverse 

malen door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

geopperd (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2007i). 

De overheid diende meer flexibilisering door te voeren, de oprichting van 

interdepartementale samenwerkingsverbanden moest de werking 

verbeteren, de digitalisering van het Rijk moest zorgen voor een 

efficiëntere werking van het overheidsapparaat en de focus diende zich 

verder toe te spitsen op dienstverlening, aldus dit verslag. 
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>  3.2. Voorbereidende SG-nota 

Op 22 november 2006 vonden in Nederland Tweede Kamerverkiezingen 

plaats. Deze verkiezingen waren aanvankelijk voorzien voor 15 mei 2007, 

maar werden vervroegd door de val van het kabinet Balkenende II. Na een 

conflict tussen Minister van Vreemdelingenzaken en Integratie, Rita Verdonk 

(toenmalig VVD'er) en partijgenote Ayaan Hirsi Ali, zegde coalitiepartner 

D66 het vertrouwen in de regering Balkenende III immers snel op en moest 

Nederland vervroegd naar de stembus.  

Het ambtenarenvraagstuk was een belangrijk thema in de aanloop naar de 

Tweede Kamerverkiezingen. De leidende politieke partijen leken het er over 

eens dat er te veel personeelsleden binnen de Nederlandse verheid 

werkten, de enige vraag die nog restte was hoeveel ambtenaren zouden 

moeten verdwijnen. De leidend ambtenaren van de Rijksdienst voelden 

hierdoor reeds in de aanloop naar de verkiezingen al nattigheid. Met die 

druk in gedachten, kozen de Secretarissen-generaal (SG's), de hoogste 

ambtenaren van de ministeries, voor de vlucht vooruit. 

Bovendien speelde het volgens een van de onderzoekers die betrokken is bij 

het Programma Vernieuwing Rijksdienst, ook mee dat er in de aanloop van 

de Tweede Kamerverkiezingen commotie ontstond over de politieke 

benoemingen (interview Academicus). Vooral de CDA stelde alles in het 

werk om een onderzoek te gelasten naar de politieke benoemingen. De 

Christendemocraten verdachten er immers voornamelijk de PvdA van een 

grote benoemingsronde achter de rug te hebben.  

Deze verdachtmaking vertaalde zich in de aanloop naar de verkiezingen in 

een clash tussen de politiek en de ambtenarij. Ook dit speelde mee in de 

initiatiefname van de Secretarissen-generaal bij het Programma 

Vernieuwing Rijksdienst. Het was vanuit deze optiek een teken van loyauteit 

van hun kant uit wanneer zij de kar zouden trekken van dit 

efficiëntieprogramma (interview Academicus). 

Op 18 januari 2007 presenteerde het College van Secretarissen-generaal een 

anticiperende adviesnota aan de informateur Herman Wijffels (CDA). Deze 

partijgenoot van Jan-Peter Balkenende en toenmalige voorzitter van de 

Sociaal-Economische Raad in Nederland was in die functie een andere CDA-
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politicus, Jan Hoekstra, opgevolgd. Hij kreeg de doelstelling mee de 

coalitiebesprekingen uit het slop te halen.  

In de SG-nota, getiteld 'De Verkokering Voorbij: Naar een slankere en 

effectievere Rijksoverheid', braken de Secretarissen-generaal een lans voor 

een grondige hertekening van de overheid, die een besparing en een 

vermindering van het aantal personeelsleden binnen het Rijk met zich mee 

moest brengen (College van Secretarissen-generaal, 2007). Op die manier 

hoopten ze het roer bij deze stilaan onontkoombare hervorming zelf in de 

hand te houden.  

Onder druk van de doemscenario's die in de verschillende 

verkiezingsprogramma's opdoken (met besparingen tot 1,25 miljard euro), 

anticipeerden de Secretarissen-generaal op de politieke situatie door de 

coalitiepartners een nota aan te bieden, die een gedetailleerd programma 

uit de doeken deed met betrekking tot het inkrimpen van de Nederlandse 

bureaucratie.  

"Vanuit onze verantwoordelijkheid voor het functioneren van de Rijksdienst 

- een dienst waarop wij trots zijn, die ook internationaal hoog 

aangeschreven staat en waar voor wij staan - hebben wij de mogelijkheden 

om te komen tot een substantiële vermindering van de organisatie en tot 

een aanmerkelijke besparing van kosten onder ogen gezien. Wij willen u en 

de onderhandelaars in dat licht een voorstel doen", klonk het in de SG-Nota 

(College van Secretarissen-generaal, 2007). "We willen op deze wijze ook de 

basis leggen voor een goede samenwerking en communicatie tussen 

politieke en ambtelijke leidinggevenden in dit land." 

"Onderhavig voorstel kan de omvang en de kosten van de 

(Rijks)overheidsorganisatie onzes inziens aanmerkelijk verminderen, en kan 

de kwaliteit van het overheidsoptreden tegelijk bevorderen", aldus de 

Secretarissen-generaal verder in hun rapport. Dit kan volgens hen 

plaatsgrijpen door enerzijds efficiencymaatregelen door te voeren. Hierbij 

gaat het om maatregelen die geen bijzondere politieke besluitvorming 

vergen en vooral de bedrijfsvoering van de ministeries willen aanpakken. 

Anderzijds stellen zij ook verdergaande maatregelen voorop. Hierbij zijn 

politieke keuzes over al dan niet uit te voeren taken onontbeerlijk. 
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Meer concreet werpen ze een taakreductie op, moet er gestreefd worden 

naar een flinke vermindering van de regeldruk en moet er een aanzienlijke 

vereenvoudiging komen van de uitvoeringsprocessen. Daarnaast is een 

stevige terugschroeving van administratieve en toezichtslasten 

noodzakelijk, moet er meer getracht worden in vertrouwen en in 

programma's te werken en dient dit alles ook met minder bestuurders te 

gebeuren (College van Secretarissen-generaal, 2007). "Op die manier", zo 

stellen de Secretarissen-generaal Annink, Bekker, Buijink (waarnemend), 

Demmink, Gerritse, De Heer, Holtslag, Kalden, Van Maanen, Ruys, Van der 

Steenhoven en Van der Vlist (waarnemend), "kan er een vermindering van 

de omvang van het overheidsapparaat bewerkstelligd worden" (College van 

Secretarissen-generaal, 2007). 

Ook over waar er aan overgewicht moet weggesneden worden, hadden de 

SG's een uitgewerkt idee. De domeinen Beleid, Kennis en Advies moeten 

binnen de departementen met ongeveer 20% teruggedrongen kunnen 

worden. Staf en Ondersteuning krijgt met 25% een nog grotere taakstelling 

opgelegd. Inspectie en Toezicht binnen het Rijk vervolgens krijgt een 

taakstelling van 20%. De uitvoerende diensten tot slot moeten in de ogen 

van de SG's in grote mate gespaard worden van al te grote 

bezuinigingsmaatregelen en moeten het op termijn met maximum 10% 

minder doen. 

Opgeteld komt de rekening van "De Verkokering Voorbij" aan een 

bezuiniging van 1,25 miljard, te voltrekken in de vier jaar durende 

regeerperiode (2007-2011). Deze hervorming komt wel met een prijs. De 

Secretarissen-generaal stellen een investering van 500 miljoen euro over 4 

jaar voorop, voor ICT-bevordering en investeringen in het zittend personeel, 

alsook kosten voor flankerend beleid en sociale plannen bij deze grootse 

herstructurering. Netto zou de hervorming binnen de Nederlandse 

Rijksdienst dus ongeveer 750 miljoen euro kunnen opbrengen. 

Enkel het Rijk en de ZBO's worden met dit plan geviseerd, de andere 

overheidsonderdelen vallen buiten de hervormingsplannen. Vooral de 

inclusie van de ZBO's is volgens sommigen een opmerkelijk feit (Heins, 

2007). De ZBO's, die in grote lijnen instaan voor de uitvoering van het 

beleid, werden in het verleden immers in grote mate buiten de 

reorganisaties gehouden. Volgens betrokken experts en onderzoekers kan 
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het echter geen kwaad de ZBO's ook eens mee in de besparingsprogramma's 

op te nemen.  

Bovendien is het tijdstip waarschijnlijk niet slecht gekozen. De Kaderwet 

ZBO's, die 1 februari 2007 in werking zou treden, voorzag immers in een 

herijking van de taken en bevoegdheden van de ZBO's. Deze ingreep was er 

gekomen naar aanleiding van de aanhoudende kritiek aan het adres van de 

ZBO's, als zou hun beperkte verantwoording niet in verhouding staan tot de 

grote verantwoordelijkheid die ze dragen. 

Samengeteld richt de SG-Nota zich op ongeveer 175.000 VTE's, goed een 

vijfde van de personeelscapaciteit van de Nederlandse overheid in brede 

zin. De politie, defensie, de gemeenten en de provincies naast andere delen 

van de publieke sector blijven buiten schot van deze operatie. Er werd 

becijferd dat een arbeidsplaats binnen het Rijk, inclusief materiële kost, 

ongeveer 55.000 euro kost. De bezuiniging van 750 miljoen euro vertaalt 

zich bijgevolg in een vermindering van de overheid met ongeveer 15.000 

ambtenaren (College van Secretarissen-generaal, 2007). 

"Voorkomen moet worden", aldus de Secretarissen-generaal in hun nota, 

"dat taakstellingen op het apparaat, uiteindelijk worden gerealiseerd door 

besparingen op de programma-uitgaven" (College van Secretarissen-

generaal, 2007). Enerzijds zou er een taakreductie moeten komen, waarbij 

dus minder personeelsleden nodig zullen zijn. Anderzijds zouden ook 

efficiencyverbeteringen moeten kunnen doorgevoerd worden, die op zich 

reeds meer financiële ruimte creëren. Dit kan volgens de initiatiefnemers 

van deze nota enkel bereikt worden indien er ook een herijking van de 

politieke prioriteiten plaatsgrijpt. "De politiek moet beseffen dat de 

ambities hand in hand dienen te gaan met deze structurele hervorming 

binnen het overheidsapparaat" (College van Secretarissen-generaal, 2007). 

>  3.2.1. Productiviteitsstijging 

Zoals gesteld vallen de maatregelen, die in de SG-Nota worden voorgesteld, 

uiteen in twee categorieën. Enerzijds zijn er de efficiencymaatregelen, die 

terugvallen op een productiviteitsstijging. Anderzijds zijn er de maatregelen 

die verdergaan en politieke keuzes met zich meebrengen. 

Productiviteitsstijging is het gevolg een beter performerend 

overheidsapparaat, van een betere werking van de processen, van 
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maatregelen die de bedrijfsvoering van de ministeries efficiënter 

organiseert. 

De Secretarissen-generaal doen in hun nota 'De Verkokering Voorbij' enkele 

suggesties om efficiencywinsten te boeken. Zo stellen ze voor om minder 

overleg te plegen, zeker wanneer het -zoals gesteld wordt- niet nodig is. 

Een slimmere inzet van ICT moet voorts de productiviteit kunnen verhogen. 

Er moet ook sneller beslist worden in geval van meningsverschillen. Er moet 

meer eigen verantwoordelijkheid gegeven en genomen worden. Meer 

vertrouwen in elkaars kunnen moet verder de productiviteit ten goede 

komen. Minder managementlagen zou de werking moeten bevorderen. Ook 

een verhoogde samenwerking en coördinatie bij bijvoorbeeld 

aanbestedingen en aankoop kan volgens de initiatiefnemers alleen maar de 

efficiëntie in de hand werken (College van Secretarissen-generaal, 2007). 

Gemiddeld is er jaarlijks sprake van een natuurlijke productiviteitsstijging 

van 0,3%, de SG-Nota stelt een gemiddelde van 1,5% efficiëntiewinst per 

jaar voorop, wat moet leiden tot een structurele productiviteitsverhoging 

van 5% op 4 jaar. Samengeteld moeten deze maatregelen de overheid 400 

miljoen euro besparingen kunnen opleveren. De efficiëntiewinst moet 

volgens de auteurs in heel Den Haag gerealiseerd kunnen worden, al moeten 

de uitvoeringsdiensten zo goed mogelijk gespaard worden van 

taakstellingen. Bij de Uitvoering wordt immers rechtsreeks geraakt aan de 

dienstverlening en de vitale processen. Zo wordt onder meer voorgesteld de 

Belastingsdienst van extra maatregelen te ontheven. Deze uitzonderingen in 

acht genomen zou men moeten komen tot een besparing van 325 miljoen 

euro (College van Secretarissen-generaal, 2007). 

>  3.2.2. Taakstelling 

Naast de apolitieke efficiencymaatregelen die een beperkte 

productiviteitsverhoging tot doel hebben, worden er echter ook 

verdergaande maatregelen voorgesteld. Deze taakstellingen komen overeen 

met een "structurele verandering van de inrichting en vormgeving van het 

beleidsproces zelf" (College van Secretarissen-generaal, 2007). Het gaat 

hierbij om een gedifferentieerd bezuinigingsprogramma in de vier afgelijnde 

Rijksonderdelen. Ten eerste gaat het over de Kennis en Advies-functie, ten 

tweede over de Beleidsvorming in kernministeries (inclusief de 
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Ondersteuning en Stafdiensten), ten derde is er de Uitvoering van beleid, 

om ten vierde ook maatregelen aan te kondigen voor Inspectie en Toezicht. 

De Secretarissen-generaal geven in hun nota aan dat er in het Rijk 

mogelijkheden liggen om meer met minder te doen. Volgens hun plan kan er 

aan financiële en personele middelen gewonnen worden, door een reeks 

maatregelen te nemen die het beleidsproces an sich herstructureren en zo 

efficiënter en effectiever beleid voort te brengen. De nota 'De Verkokering 

Voorbij' stelt wel enkele voorwaarden (College van Secretarissen-generaal, 

2007). 

Ten eerste zien de SG's een noodzaak aan een resolute keuze binnen de 

politiek voor een vermindering van de regeldruk voor bedrijven, burgers, 

maar ook binnen de publieke sector zelf. Enkel als dit met volle steun kan 

gebeuren, kan er vooruitgang geboekt worden.  

Ten tweede is het van groot belang dat de beleidsvoornemens van de 

regering in verhouding worden gebracht met de doelmatigheden in de 

uitvoeringssfeer. Menig hervorming in de Nederlandse overheid is immers 

spaak gelopen door onaangepaste politieke ambities.  

Ten derde kan er wel bespaard worden op personele middelen, maar voor 

een deel dienen deze echter ook opgevangen te worden door introductie of 

intensivering van ICT. Dit vergt extra investeringen op dit vlak.  

Ten vierde zien de Secretarissen-generaal een nood aan een goed 

flankerend beleid voor een groot sociaal plan. "Herplaatsing en afscheid van 

ambtenaren dient gepaard te gaan met een goede begeleiding". De SG's 

werpen een bedrag van 500 miljoen euro op om tot een vermindering van 

het aantal ambtenaren voor een besparing van 750 miljoen euro te komen.  

Ten vijfde acht de SG-Nota het van fundamenteel belang dat de overheid 

een aanlokkelijke arbeidsplaats blijft. In het licht van de situatie op de 

arbeidsmarkt, dient er volgens hen extra aandacht besteed te worden aan 

het creëren en behouden van een positief imago van het werken voor de 

Nederlandse overheid. "Enkel indien de Rijksoverheid er in kan blijven 

slagen om competent personeel aan te trekken, kan er ook effectief meer 

met minder voortgebracht worden"; zo luidt het (College van Secretarissen-

generaal, 2007).  
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Tot slot doen de leidend ambtenaren ten zesde een oproep om de 

hervorming goed te ondersteunen, door er concreet expliciete politieke 

leiding aan toe te kennen. "Een 'zware projectleider' op ambtelijk niveau als 

verantwoordelijke lijkt daarbij onontbeerlijk" (College van Secretarissen-

generaal, 2007). 

Indien aan deze voorwaarden kan voldaan worden, zien de Secretarissen-

generaal in hun voorstel de mogelijkheid om binnen de Rijksdienst en de 

ZBO's aanzienlijke besparingen door te voeren en het aantal ambtenaren 

terug te brengen. 'De Verkokering Voorbij' werkt verder een gepreciseerd 

voorstel uit voor de vier onderdelen van de Rijksdienst en ZBO's. Zowel voor 

Kennis en Advies, voor Beleidsvorming, voor Staf en Ondersteuning, als voor 

Uitvoering worden een aantal maatregelen op maat van de diensten 

voorgesteld. We overlopen deze voorstellen kort. 

>  3.2.2.1. Kennis en Advies 

Kennis en Advies vormt de eerste fase in het beleidsproces. Meer concreet 

gaat het binnen de Nederlandse Rijksdienst vooreerst om de kennis- en 

strategieafdelingen in alle departementen. Ten tweede vallen ook alle 

strategische en technische adviesraden onder deze noemer. Ten derde zijn 

er de planbureaus. Samen zijn deze drie categorieën goed voor ongeveer 

1.000 ambtenaren. Daarbovenop zijn er nog bij benadering 10.000 

personeelsleden die onder verschillende kennisinstituten (o.a. TNO, KNMI, 

NWO, RIVM, CBS, etc.) werken (College van Secretarissen-generaal, 2007). 

Binnen het personeelsbestand van Kennis en Advies, zien de Secretarissen-

generaal verscheidene mogelijkheden tot vermindering. Ze voeren daartoe 

in eerste instantie een pleidooi om de vragen om advies te temperen. Meer 

samenwerking moet de efficiëntie bovendien doen verhogen en overbodige 

functies doen verdwijnen. Verder spreken de SG's de noodzaak uit om beter 

te focussen op de hoofdzaken, en bijkomstigheden links te laten liggen. Ook 

een betere interne communicatie -te verstaan tussen de top van de 

beleidskolom en de top van de kennis en advieswereld- kan tot een 

vermindering van de benodigde capaciteit leiden. 

De Kennis en Strategie-afdelingen binnen de Rijksdienst moeten volgens de 

SG-Nota beduidend kleiner worden. Niet alleen moeten deze kleiner 
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kunnen, de nu allemaal in afzonderlijke dienstonderdelen opererende 

functies, moeten ook actief op zoek gaan naar samenwerking en synergieën. 

Ook het kluwen aan adviesraden dient teruggebracht te worden en een 

herstructurering dringt zich op, naar de SG's voorstellen. Er wordt 

voorgesteld om de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) 

en de Sociaal-Economische Raad (SER) centraal te stellen, met daar rond 

enkele strategische advieskernen voor de domeinen Leefomgeving 

(samenvoeging van 4 bestaande raden), Volksgezondheid, Onderwijs en 

Cultuur. Voor de andere strategische adviesraden (met name ROB, AER, 

AGS, AWT, AIV, RMO, RVZ en RWI) zien de SG's geen plaats meer weggelegd, 

deze moeten geschrapt worden. De technische adviesraden mogen wel 

blijven bestaan. Als tegenhanger voor deze maatregel, stelt de nota wel 

voor gemakkelijker en sneller terug te grijpen naar ad-hoc adviescommissies 

waar nodig. 

De planbureaus tot slot kennen volgens de SG-Nota te veel overlap. Een 

gericht wegwerken van dit dubbel werk moet ook hier een aanzienlijke 

besparing kunnen opleveren. Op iets langere termijn moeten de bestaande 

planbureaus in de ogen van de SG's uitmonden in drie kernplanbureaus voor 

de thema's People, Planet en Profit. 

Deze maatregelen moeten, zo staat verder in de nota te lezen, bovenop de 

5% productiviteitsverhoging, een reductie van 15% in de kennis- en 

adviesfuncties opleveren. Om niet in een situatie van gebrek aan kennis en 

informatie verzeild te geraken, moet er wel meer kennis uit de 

uitvoeringpraktijk gehaald worden om zo de beleidsvorming te voeden. 

>  3.2.2.2.  Beleidsvorming 

De beleidskolom van de Nederlandse Rijksdienst is ongeveer 12.500 VTE's 

groot, wat volgens de Secretarissen-generaal relatief beperkt is op 

internationale schaal. Vanuit het denken vanuit nieuwe en betere 

organisatieprincipes lijkt het de SG's mogelijk aanzienlijk in de omvang van 

de beleidsvorming te snoeien. Hier moet de ontkokering vooral tot uiting 

komen. Niet langer coördinerende verantwoordelijkheden toedelen waar 

bevoegdheden ontbreken. In plaats daarvan moet er meer gewerkt worden 

vanuit programma's en projecten, waarbij medewerkers van meerdere 

ministeries met hun kennis en ervaring in dienst werken van een andere 
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minister. De SG-Nota stelt een verlaten van het werken in de besloten 

horizontale zuilen voor, ten voordele van efficiëntere en effectievere 

horizontale processen. 

Ten eerste stellen de SG's voor om meer programmatorisch te werken. 

Bevoegdheden moeten daartoe bij elkaar gebracht worden, onder 

eenduidige politieke verantwoordelijkheid. Op politiek niveau kan men gaan 

naar programma- of projectministers, op ambtelijk niveau kunnen de 

inspanningen gebundeld worden door meer gebruik te maken van 

detachering. 

Ten tweede willen ze toewerken naar een reductie van de politieke en 

ambtelijke drukte door meer projectmatig te werk te gaan op domeinen 

waar er raakvlakken bestaan tussen verschillende ministeries. De 

verantwoordelijkheid zou hierbij dan ook overgedragen moeten worden, 

zodat men niet steeds moet terugkoppelen naar de initieel bevoegde 

ministers. 

Ten derde zou er een rationalisering moeten plaatsgrijpen van 

internationale functies, zoals die worden uitgeoefend door Buitenlandse 

Zaken en al de verschillende vakdepartementen. Coördinatie op coördinatie 

moet op die manier zo veel mogelijk weggewerkt worden. 

Ten vierde stelt de nota voor te streven naar forse en daadwerkelijke 

decentralisatie. Veel kan worden gewonnen, aldus de SG's, door het 

afschaffen van de specifieke uitkeringen, onder gelijktijdige overheveling 

naar het Gemeente- en Provinciefonds. Enkele goed werkende uitkeringen 

(zoals WWB, WMO en ISV) dienen daarentegen behouden te worden, al moet 

voor deze de rapportage- en verantwoordingsverplichtingen wel fors 

verminderd worden. 

Verder zou ten vijfde veel van de interne controlelast beperkt kunnen 

worden als de "kramp" zou verdwijnen uit de rechtmatigheidscontroles op 

de uitgaven. In plaats van een algemene overbemoeienis, zou overgestapt 

moeten worden op een gerichte aanpak van de belangrijke risico's. 

Daarnaast kan een administratieve lastenverlaging voor de baten-

lastendiensten en de gemeenten worden bereikt door standaardisering van 

de verslaggeving in de publieke sector. 
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Ten zesde kan volgens de SG-Nota een substantiële vermindering van 

werkzaamheden bewerkstelligd worden door ook de subsidies te reduceren 

(door middel van een aparte subsidietaakstelling) en door een uniforme 

subsidiesystematiek te hanteren. 

Door middel van deze zes clusters van maatregelen zien de SG's de 

mogelijkheid om de omvang van Beleidsvorming terug te brengen. Criteria 

om verder te differentiëren tussen departementen kunnen vooral gevonden 

worden in het in overweging nemen van de beleidstrends van de afgelopen 

jaren, de beleidsvoornemens voor de komende jaren en de actuele 

bestuurlijke en ambtelijke drukte. 

>  3.2.2.3. Staf en Ondersteuning 

Begin 2007 werd een Benchmark Bedrijfsvoering Rijksdienst uitgevoerd 

binnen de gezamenlijke departementen, waaruit bleek dat de Staf en 

Ondersteuningsfunctie van het primaire proces bij de Rijksdienst gemiddeld 

een aandeel van 30% bestrijkt. Dit onderdeel wordt in de internationale 

literatuur benoemd met de term 'overhead'. De SG's achten dit te veel en 

stellen voor hier tot reductie over te gaan. 

De beoogde inkrimping kan er volgens het SG-voorstel onder andere komen 

door het inzetten op shared services en andere efficiëntere 

organisatievormen. Daarnaast zou er een grondige reductie van de 

controletoren moeten bekomen worden. Tot slot wordt voorgesteld de 

krachten te bundelen om verder te standaardiseren, zaken uit te besteden 

en gezamenlijke diensten op te richten. 

Deze aanpak moet boven op de 5% efficiencywinst een reductie van de 

overhead op de kerndepartementen met 20% kunnen opleveren. Bovenop de 

productiviteitskorting zou dit goed moeten zijn voor een besparing van 

rondom 70 miljoen euro. 

>  3.2.2.4. Uitvoering 

Het onderdeel Uitvoering van de Rijksdienst stelt veruit de meeste 

medewerkers tewerk. Meer dan 80% van het Rijk, of ongeveer 145.000 VTE's 

werken bij een of andere uitvoeringsdienst. Het gaat hierbij om 

verschillende departementsonderdelen (zoals de Belastingsdienst), een 
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aantal agentschappen (zoals de Dienst Justitiële Inrichtingen van Justitie en 

Rijkswaterstaat van Verkeer en Waterstaat) en ook enkele ZBO's (zoals UWV 

en CWI). 95.000 VTE's zitten bij het Rijk zelf, de overige 50.000 vallen onder 

de ZBO's. "De differentiële aard van de Uitvoering", aldus de SG-Nota, "zet 

de auteurs ertoe aan geen algemene uitspraken te doen, maar organisatie 

per organisatie de besparingsruimte in te schatten" (College van 

Secretarissen-generaal, 2007). 

Een algemene productiviteitskorting van 5% -zoals die ook voor de andere 

drie onderdelen geldt- moet volgens de SG's ook mogelijk zijn bij de 

Uitvoering. Hiernaast zien ze hier en daar ook mogelijkheden tot een 

aanvullende, doch beperkte doelmatigheid. Organisaties als de 

Belastingsdienst, het UWV, de Rijkswaterstaat en ook die in de veiligheids- 

en vreemdelingenketen hebben in de ogen van de SG's immers baat bij enige 

organisationele rust en moeten zo veel mogelijk gespaard worden van grote 

taakstellingen. Enkel op die manier kunnen deze organisaties de stabiliteit 

van hun bedrijfsprocessen garanderen. Temeer omdat deze organisaties in 

veel gevallen al reorganisaties hebben doorgemaakt gedurende de laatste 

jaren. 

In grote lijnen zien de SG's vooral in de verdere vereenvoudiging van beleid 

c.q. wet- en regelgeving kansen om de belasting van de uitvoering te 

verminderen. Organisaties zoals de Belastingsdienst, het UWV en de CBS 

worden expliciet vermeld als diensten die dringend nood hebben aan 

complexiteitsreductie. "Ook het verkorten van werkprocessen, verdere 

automatisering en standaardisering hiervan, en het inkorten van 

doorlooptijden van processen en daarmee samenhangende 

overdrachtsmomenten kunnen voor het UWV en andere 

uitvoeringsinstellingen soelaas brengen", zo stelt de SG-nota (College van 

Secretarissen-generaal, 2007). Mits de nodige investeringen kan zowel in 

Rijksdiensten als bij ZBO's een automatisering en digitalisering doorgevoerd 

worden, zodat de dienstverlening kan verbeteren en moderniseren, en er 

ook kostenbesparing op termijn mogelijk is. Concreet worden onder andere 

één loket, een eenmalige gegevensuitvraag en vooringevulde aangiftes 

voorgesteld om deze doelstellingen te bereiken. 

De 'Nota De verkokering Voorbij' concludeert dan ook voor de Uitvoering dat 

er een aanvullende besparing van 5% mogelijk is voor een reeks van 

Uitvoeringsinstellingen, die samen ongeveer 120 miljoen euro kunnen 
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opbrengen. Een aantal organisaties, zoals de Belastingsdienst en het UWV, 

worden daarbij buiten schot gelaten. De SG's zien in dat kader heil in een 

gedifferentieerde besparing binnen de Uitvoering. Het voorstel luidt 

bovendien om de besparing 'conditioneel in te boeken'. Er moet volgens de 

SG's immers met elke uitvoeringsinstelling nagegaan worden of een reductie 

wel zonder al te veel problemen kan plaatsvinden. Uitgangspunt moet zijn 

dat de uitvoering niet in het gedrang komt en dat de dienstverlening er niet 

onder lijdt. Bovendien moet er in twee richtingen rekening gehouden 

worden met de beleidsvoornemens van de regering. 

>  3.2.2.5. Inspectie en Toezicht 

Het onderdeel Inspectie en Toezicht in de Nederlandse overheid zit in de lift 

de laatste jaren. Er wordt een duidelijke groei van het aantal inspecties 

waargenomen. Tegelijkertijd wijst de SG-nota ook op tekenen van een 

inspectiemoeheid, waardoor er een politieke wens is ontstaan om de 

inspectie- en toezichtslasten voor burgers en bedrijven te verminderen. De 

SG's stellen daarom dat er moet afgestapt worden van het wantrouwen als 

basis van inspecties en toezicht. Er moet in de toekomst integendeel 

uitgegaan worden van vertrouwen en meer gefocust worden op de 

risicogevallen. Verder moet er meer samenwerking tussen de inspecties 

komen en moet er gestreefd worden naar een beperking van de 

toezichtstaken. 

De inzet die in de SG-Nota naar voren wordt geschoven, bedraagt 25% 

minder toezichtslasten. Er wordt voorts voorgesteld op zoek te gaan naar 

opportuniteiten voor samenvoegingen. Daarnaast moet ook het 

interbestuurlijk toezicht worden teruggeschroefd. Het beperken van beleid 

kan ook leiden tot minder noodzaak tot handhaving en in het algemeen tot 

het verminderen van inspectie- en toezichtslasten. 

Een vermindering van de regeldruk vormt een cruciaal onderdeel van het 

beleid dat binnen Inspectie en Toezicht moet gevoerd worden. Onder 

regeldruk verstaan we administratieve lasten, lasten van Toezicht en 

Inspectie, vergunningen en vergunningverlening, nalevingkosten van wet- en 

regelgeving en de Europese dimensie van de hoger genoemde facetten voor 

regeldruk. Nadat het Kabinet Balkenende II ook reeds was overgegaan tot 

een reductiedoelstelling van 25% voor de regeldruk ten aanzien van 
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bedrijven, stellen de SG's voor de periode 2007-2011 opnieuw een 

vermindering met een kwart voor.  

Ook voor de burgers wordt een reductie van 25% regeldruk vooropgesteld, 

waarbij extra nadruk gelegd wordt op de groepen van ouderen, 

gehandicapten en langdurig zieken. Naast de bedrijven en de burgers, moet 

ook de overheid zelf ontlast worden van een deel van de heersende 

regeldruk. Daartoe stelt de SG-Nota ook een taakstelling van 25% voor 

gericht op de regeldruk binnen en tussen overheidsinstanties en organisaties 

in de publieke sector. 

De manier waarop deze drievoudige reductie bereikt moet worden, is onder 

andere door een versterking van de elektronische overheid, door het 

invoeren van één loket, door het aanpassen van een aantal formulieren in 

'begrijpelijk Nederlands' en door een invoering van vaste verandermomenten 

voor nieuwe regelgeving. Een samenhangend beleid ten aanzien van de 

regeldruk gaat volgens de initiatiefnemers best samen met een eenduidige 

sturing. De SG's stellen dan ook voor om één minister verantwoordelijk te 

stellen. Deze kan verder ondersteund worden met een Ministerie Commissie 

of Onderraad waarin enkele ministers van kernministeries zetelen. Langs 

ambtelijke zijde kan best een project-SG aangeduid worden. Een extern 

adviesorgaan tot slot wordt aangeduid ter begeleiding en advisering van het 

kabinet in het verder terugdringen van de regeldruk. 

Met bovengenoemde maatregelen achten de SG's het mogelijk om bovenop 

de 5% productiviteitskorting die elk onderdeel dient te bereiken, een 

additionele 15% aan personele middelen te besparen. Dit zou een opbrengst 

van om en bij de 70 miljoen euro kunnen bewerkstelligen. 

>  3.2.2.6. Totaalbeeld 

Al deze maatregelen samengenomen, komen de maatregelen in de SG-Nota 

overeen met een structurele besparing of opbrengst van 750 miljoen euro. 

Daarmee kan de omvang van de Rijksdienst op een termijn van vier jaar 

gereduceerd worden met om en bij de 15.000 ambtenaren. Om deze 

maatregelen te kunnen doorvoeren, zal er echter ook geïnvesteerd moeten 

worden. De nota spreekt van een eenmalige kost van 500 miljoen euro. In 

onderstaande tabel worden de cijfers nog eens overzichtelijk 

samengebracht. 
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Tabel 8: Totaalbeeld taakstelling Rijksdienst (2007) 

 

Kennis, 

Advies 

en 

Beleid 

Staf en 

Ondersteu

ning 

Uitvoering 

Inspectie 

en 

Toezicht 

Totaal aantal VTE's 12.600 7.700 145.600 8.500 

Efficiencytaakstell

ing van 5% 
650 400 6.400 450 

Aanvullende 

maatregelen 
1.900 1.500 2.250 1.250 

Totaal  2.550 1.900 8.650 1.700 

 Bron: (College van Secretarissen-generaal, 2007) 
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>  3.3. Programma Vernieuwing Rijksdienst 

De coalitiegesprekspartners aan de onderhandelingstafel namen het 

initiatief van de Secretarissen-generaal in dank aan en baseerden zich bij de 

uittekening van het regeerakkoord wat betreft het hervormingsluik binnen 

de overheid in belangrijke mate op de nota 'De Verkokering Voorbij'. Na een 

lange formatieronde werd -twee en een halve maand na de verkiezingen- 

uiteindelijk een akkoord bereikt dat leidde tot het kabinet Balkenende IV. 

Op 7 februari 2007 sloten de CDA, de PvdA en de ChristenUnie een 

coalitieakkoord, onder de titel 'Samen werken, Samen leven' (Nederlandse 

regering, 2007). 

Dit document, dat melding maakt van de belangrijkste beleidsvoornemens 

van de regering Balkenende IV, bestaat uit zes pijlers. Pijler VI draagt de 

titel 'Overheid en Dienstbare Publieke Sector' en tekent het beleid uit dat in 

de publieke sector zal gevolgd worden gedurende de periode 2007-2011. In 

algemene termen klinkt het als volgt: "Een dienende overheid is een 

overheid die de burgers centraal stelt. Minder regels en bureaucratische 

lasten en een heldere handhaving zijn daarbij nodig, evenals een hoge 

kwaliteit van publieke voorzieningen" (Nederlandse regering, 2007). 

De strijd tegen de overload aan regels en bureaucratische lasten, ook 

aangevoeld als belangrijk punt van verbetering door de SG's in hun nota, is 

ook terug te vinden in het coalitieakkoord. Onder de subtitel 'Bestuurlijke 

inrichting en wetgeving' gaat men concreet in op plannen ten aanzien van 

de Nederlandse Rijksoverheid. "Een andere wijze van regelgeven, van 

toezicht en controle, en een meer geïntegreerde en meer projectmatige 

wijze van beleidsvorming wordt nagestreefd. Dit is tevens een noodzakelijke 

voorwaarde om minder 'bureaucratische' drukte op Rijksniveau te 

bewerkstelligen. Daardoor kan het aantal, de omvang en de gelaagdheid van 

primair de beleidsstaven op ministeries worden verminderd via 'normering', 

gerichte afslanking en flexibilisering (door alle ambtenaren in dienst van het 

Rijk te benoemen)" (Nederlandse regering, 2007). 

Zoals ook de Secretarissen-generaal in hun nota reeds hadden gesuggereerd, 

kiest het kabinet Balkenende IV resoluut voor een reorganisatie van de 

Rijksdienst. Hiertoe werd een ambtelijk zwaargewicht, met name Roel 

Bekker (tot dan toe Secretaris-generaal van het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport), aangeduid als Programma-Secretaris-
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generaal van het Programma. Dit gebeurde op 23 februari 2007 (Ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2007f). Zijn taak bestond 

erin de bureaucratie bij het Rijk terug te dringen en de leiding te nemen 

van een plan om een 'kleinere en betere overheid' te creëren. 

Op 14 juni 2007 werd -na honderd dagen- een beleidsprogramma 

overeengekomen tussen de coalitiepartners CDA, PvdA en ChristenUnie. 

Hierin werd nogmaals de ambitie onderschreven om zowel financieel, als 

personeel in middelen te verminderen. Daar waar er eerder nog sprake was 

van een besparing van 750 miljoen euro, is de bezuiniging in dit document 

echter teruggebracht tot 630 miljoen euro (Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties, ). Niet 15.000 ambtenaren, maar een kleine 

13.000 ambtenaren moeten in mindering gebracht worden, aldus deze 

politieke voornemens.  

Op 25 september 2007 werd de doelstelling uit het coalitieakkoord om het 

functioneren van de overheid te verbeteren en tegelijkertijd te komen tot 

een forse afslanking van de Rijksdienst dan ook in een concrete 

programmanota gegoten. De 70-pagina's tellende Nota Vernieuwing 

Rijksdienst beschrijft de doelstellingen en maatregelen die de regering in 

deze optiek van plan is te ondernemen. Zoals gesteld, is deze nota in grote 

lijnen een kopie van de SG-Nota van de leidend ambtenaren. "Een 

Rijksdienst die beter beleid maakt, minder verkokerd is, efficiënter werkt 

en in omvang kleiner is", luidt de kernboodschap van de Nota Vernieuwing 

Rijksdienst (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

2007f).  

In grote lijnen wordt daartoe een plan uitgewerkt, bestaande uit vier 

onderdelen (Nederlandse regering, 2007). Ten eerste moet er beter beleid 

komen. Ten tweede moet de bedrijfsvoering ook beter. Ten derde moet er 

gestreefd worden naar minder last van de overheid. Ten vierde zal er een 

verbeterde visie uitgewerkt worden op de overheid van de toekomst. Deze 

nota werd na uitwerking aan de Tweede Kamer gestuurd (Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2007e). 

We werpen een blik op de inhoud. 
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>  3.3.1. Inleiding 

In de inleiding van de Nota Vernieuwing Rijksdienst doen de auteurs een 

poging om aan te geven waar de voedingsbodem van deze reorganisatie ligt. 

De hoge kwaliteit en inzet van de ambtenaren wordt nadrukkelijk in de verf 

gezet, daar hebben de plannen niets mee te maken (Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2007f). Naar echt concrete, 

uitgesproken aanleidingen voor een hertekening van de Nederlandse 

overheid is het echter zoeken. Puntje twee doet een poging om de 

drijfveren te schetsen, maar komt ook niet verder dan het schetsen van erg 

algemene evoluties.  

"De overwegingen daarvoor (de vernieuwing van de Rijksdienst, ML) zijn van 

geheel andere aard. Ze komen voort uit ontwikkelingen in de maatschappij. 

Anno 2007 is buitengewoon veel in beweging en iedereen wordt dagelijks 

geconfronteerd met grote veranderingen. Dat zijn vaak positieve 

veranderingen, bijvoorbeeld in de vorm van een nog steeds stijgende 

welvaart. Eveneens is echter sprake van negatieve veranderingen, die 

bijdragen aan een groei van de onzekerheid. De klimaatontwikkelingen 

geven veel reden tot zorg, de terreurdreiging blijft actueel. Gevoelens van 

onveiligheid en scherpe maatschappelijke tegenstellingen gaan hand in 

hand met verval van woonwijken die er niet boven op lijken te kunnen 

komen. Internationaal is er sprake van grote maar ongewisse 

ontwikkelingen die leiden tot verschuivingen in de machtsverhoudingen. 

Gevestigde instituties blijken ineens te kunnen verdwijnen. Europa is in een 

nieuwe fase terechtgekomen. Globalisering manifesteert zich door de 

enorme groei van de mobiliteit maar ook door de spectaculaire opkomst 

van ICT die virtueel alle grenzen opheft en nagenoeg geen plek ter wereld 

meer onbereikbaar maakt. De individualisering neemt toe, hetgeen soms in 

scherp contrast staat met de neiging tot risicomijding waarop de overheid, 

in een pleidooi voor een zero-risk-samenleving, vaak wordt aangesproken" 

(Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2007f). 

De nota gaat verder door te stellen dat het geschetste beeld vooral bedoeld 

is om te illustreren dat deze ontwikkelingen leiden tot maatschappelijke 

onzekerheid die gepaard gaat met wantrouwen tegenover traditionele 

instituten. Ook de overheid ontsnapt niet aan dit proces. Het vertrouwen 

van burgers in de overheid, "dat tot enkele jaren geleden zeker in 

Nederland altijd relatief groot was" (Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
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Koninkrijksrelaties, 2007f), staat dan ook onder druk. Het Programma 

Vernieuwing Rijksdienst heeft de ambitie om hier op in te spelen. Daartoe 

wordt een andere wijze van optreden van de overheid voorgesteld. "Er is 

behoefte aan een nieuwe stijl van leiding geven, aan nieuwe vormen van 

communicatie tussen overheid en samenleving" (Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties, 2007f). 

Het enige concrete wat we daar kunnen uit afleiden is het feit dat de 

regering het afnemende vertrouwen van de burgers in de overheid als 

hoofdreden aangeeft om de Rijksdienst in een nieuw -enger- kleedje te 

steken. Over financiële drijfveren of besparingsaspiraties wordt niet 

gesproken. Overbodige en onnodig complexe regelgeving, detailbemoeienis, 

ambtelijke drukte, het principe van wantrouwen bij inspecties, en andere 

pijnpunten moeten met deze vernieuwingsactie weggewerkt worden. 

"Optreden van en dienstverlening door de overheid dienen efficiënt, 

professioneel en effectief te zijn. (Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, 2007f)" 

>  3.3.2. Hoofdlijnen 

In een tweede punt van het Programma Vernieuwing Rijksdienst worden de 

hoofdlijnen geponeerd. Daarbij wordt nadrukkelijk verwezen naar het SG-

rapport 'De Verkokering Voorbij'. De idee dat een betere en kleinere 

overheid mogelijk is, mits voldaan aan enkele voorwaarden, wordt daarbij 

overgenomen. Aan de ene kant moeten er politieke keuzes gemaakt 

worden; zoals minder regels, eenvoudigere uitvoeringsprocessen, minder 

toezicht, werken in vertrouwen en in programma's, maar ook met minder 

bestuurders. Aan de andere kant is er een noodzaak aan investeringen zowel 

in innovatie als in een goed sociaal flankerend beleid (Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2007f). 

Het Programma Vernieuwing Rijksdienst ziet in een beter werkende 

overheid en een vermindering van het aantal functies de modaliteit om tot 

een beter Rijksdienst te komen. Die betere Rijksdienst moet er een worden 

die ten eerste snel, adequaat en ontkokerd reageert op nieuwe 

maatschappelijke uitdagingen. Ten tweede moet ze minder (complexe) 

regels en administratieve lasten voortbrengen. Ten derde moet ze trachten 

beleid te maken dat uitvoerbaar is en het beleid afschaffen dat uitgewerkt 

is. Ten vierde moet ze resultaten laten zien en (enkel) optreden waar het 
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nodig is. Ten vijfde moet naar een Rijksdienst gestreefd worden die 

efficiënt en competent werkt en geen geld verspilt. Tot slot mag ze ook niet 

ophouden een goede werkgever te zijn voor ambitieuze, competente, 

integere en loyale ambtenaren (Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, 2007f).  

Binnen dit kader moet de Rijksdienst van de toekomst -volgens de Nota 

Vernieuwing Rijksdienst- anders en beter gaan werken. Dit moet gebeuren 

door enerzijds in te zetten op efficiencyvergroting en anderzijds door het 

schrappen van een aantal bestaande functies. Hierbij trachten de 

initiatiefnemers duidelijk te benadrukken dat er niet rechtstreeks in 

personeel wordt gesnoeid, maar in taken. Een kleinere, doch betere 

overheid is volgens de initiatiefnemers geen contradictorische doelstelling. 

"Net zoals bij mensen slankheid en fitheid vaak hand in hand gaan, geldt dit 

ook voor organisaties", aldus de Nota (Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, 2007f). 

Hoe dit gebeurt wordt verder in het Programma Vernieuwing Rijksdienst 

beschreven. Er wordt wel benadrukt dat het niet gaat om een marginale 

ingreep waarbij alle organisaties die deel uitmaken van de Rijksdienst een 

beetje afslanken, maar dat er een aantal strategische keuzen worden 

gemaakt. "Vanuit de gedachte dat de beleids- en coördinatiedrukte, de 

stapeling van nieuw beleid op oud beleid en overhead moet worden 

teruggebracht, is de grootste afslankingsopdracht gelegd op het beleid, de 

kennis- en adviesinfrastructuur en de ondersteuning. De overheid moet ten 

aanzien van de samenleving uitgaan van vertrouwen, niet van wantrouwen. 

Het vertrouwensprincipe indachtig wordt dan ook een drastische reductie 

van het toezicht doorgevoerd. De taakstellingen in deze gebieden zitten 

tussen de 20 en 30% van het huidige aantal functies. […] Vanuit het belang 

dat de regering hecht aan een zorgvuldige uitvoering van beleid is besloten 

de uitvoering zoveel mogelijk te sparen" (Ministerie van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties, 2007f). Ook de veiligheidsketen en enkele 

organisaties zoals de Belastingsdienst, de Rijkswaterstaat en het 

Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen (UWV) ontspringen in 

belangrijke mate de dans. Niettemin moeten alle organisaties in vier jaar 

tijd een efficiencyslag van 5% kunnen maken. 

Het Programma Vernieuwing Rijksdienst krijgt concreet vorm langs twee 

lijnen. Enerzijds wordt aan elk departement overgelaten zelf een Plan van 
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Aanpak op te stellen waarin ze voor zichzelf en de bij hen horende ZBO's 

zowel een verbetering van beleid en uitvoering kunnen realiseren als ook tot 

een reductie van het budget en de functies moet komen. Anderzijds worden 

er ook een aantal boven- en interdepartementale plannen naar voren 

geschoven. Op basis van deze twee reeksen maatregelen, moet gekomen 

worden tot een betere en kleinere overheid. Er worden bovendien financiële 

middelen vrijgemaakt om dit proces te ondersteunen en te investeren waar 

nodig. In wat volgt beschrijven we een aantal in het Programma 

Vernieuwing Rijksdienst aangehaalde punten die de visie van de hervorming 

van de Rijksdienst illustreren. 

Er wordt hoog ingezet op meer samenwerking, zoals taken uitvoeren op 

programmatorische of projectmatige basis tussen verschillende 

overheidsonderdelen of departementen. Enkel op die manier kan aan de 

maatschappelijke vraagstukken beantwoord worden en kan er niet alleen 

efficiënter, maar ook effectiever opgetreden worden. De Nota dringt ook 

aan op een verhoogd politiek vermogen om soms 'nee' te kunnen zeggen 

tegen de roep om overheidsinterventie, nee te kunnen zeggen tegen de druk 

om steeds meer gedetailleerde beleidsvorming, steeds verfijnder 

subsidieregelingen of steeds intensievere vormen van toezicht en controle 

en om weerstand te kunnen bieden aan de druk om voor elk denkbaar 

probleem een oplossing te bedenken.  

Hier vinden we het gevoel terug dat in de politiek geslopen was over de 

politiek als 'alles-redder' en 'overal-bemoeial'. De overheidsinterventie op 

een lager pitje zetten, moet resulteren in het reduceren van de 

administratieve lastendruk en regels. Zowel de lastendruk op bedrijven, als 

op burgers en overheden moet fors verminderd worden. Hiertoe moet 

minder en gerichte controle, toezicht en inspectie georganiseerd worden en 

uitgekeken worden naar decentralisatie van taken naar het juiste niveau 

(Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2007f). 

De Nota haalt ook concrete vernieuwingen aan. Zo zal er sprake zijn van een 

versterking van de horizontale band van de Haagse beleidskernen. Daartoe 

worden talrijke initiatieven gelanceerd die voor meer eenheid en 

gezamenlijkheid in de bedrijfsvoering moeten zorgen. Een in het oog 

springend voorstel daarbij is te komen tot één huisstijl voor de Rijksdienst, 

met bijvoorbeeld één logo en één standaard e-mailadres. Dit laatste wordt 

zowel door de trekkers, Minister ter Horst en Programma-Secretaris-
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generaal Bekker aangehaald als tastbaar en zichtbaar vernieuwingselement, 

als dat het gebruikt wordt ter spot door tegenstanders en critici van het 

Programma. "Met het wijzigen van enkele e-mailadressen verbeteren we ons 

ambtelijk apparaat niet", zo luidt de cynische opmerking aan deze kant.Tot 

slot wordt het belang van de ambtenaren nog eens aangehaald. "Het zijn de 

ambtenaren die de Rijksdienst zullen moeten blijven doen draaien" 

(Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2007f). Om die 

reden zal er ook fors geïnvesteerd moeten worden in de kwaliteit van de 

ambtenaren. Opleiding, loopbaanontwikkeling en beloning verdienen daarbij 

extra aandacht. Die moeten zich bovendien meer richten op het creëren van 

experten, daar waar tot op heden voornamelijk generalisten werden 

voortgebracht. Bovendien wordt er toegewerkt naar een flexibele overheid 

waarbij de ambtenaren ook flexibel kunnen ingezet worden. Flexibiliteit en 

arbeidsmobiliteit zijn daarbij kernopdrachten, de ambtenaar moet in dienst 

van het Rijk werken, meer dan in dienst van één departement, directie of 

afdeling. 

>  3.3.3. Beter beleid, goede uitvoering 

Het kabinet drukt in een derde punt haar wens uit om minder beleid te 

maken, belooft te bezien welk beleid kan worden overgeheveld aan andere 

overheden en neemt zich ook voor na te gaan welk oud beleid kan 

uitgedoofd worden. Op het vlak van de beleidsfuncties, wordt een 

taakstelling van 20% voorzien. De departementale plannen moeten verder 

duidelijkheid verschaffen over welke beleidswerkzaamheden het precies zal 

gaan. Zoals eerder aangehaald suggereert het Programma Vernieuwing 

Rijksdienst dat er niet meer vanuit de traditionele patronen gereageerd mag 

worden op maatschappelijke vraagstukken, maar dat er meer en meer 

overgestapt moet worden op ontkokerde beleidsvoering, waarbij 

bijvoorbeeld uitgegaan wordt van interdepartementale directies of 

samenwerkingsverbanden in programma's en projecten (Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2007f). 

>  3.3.3.1. Kennis en Advies 

Op het vlak van Kennis en Advies is het uitgangspunt om bij de 

totstandkoming van beleid meer naar wetenschappelijke inzichten terug te 

grijpen. Wat betreft de planbureaus wordt een reductie van vier (Ruimtelijk 

Planbureau, het Milieu- en Natuurplanbureau, het Centraal Planbureau en 
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het Sociaal-Cultureel Planbureau) naar drie voorzien. Voor een zelfstandig 

planbureau voor de Ruimte is geen plaats meer, de drie nieuwe planbureaus 

moeten georganiseerd worden volgens de indeling People, Planet en Profit. 

Het Ruimtelijk Planbureau en het Milieu- en Natuurplanbureau zullen vanuit 

deze doelstelling omgevormd worden tot een Planbureau voor de Duurzame 

Leefomgeving. Er moet voorts meer samengewerkt worden tussen deze 

bureaus, wat -samen met andere maatregelen- moet leiden tot een 

capaciteitsreductie van 20%. 

Op het vlak van kennis van openbaar bestuur en publiek management, en 

innovatie is er een te grote versnippering van informatie. Alle activiteiten 

binnen dit domein zouden volgens het Programma Vernieuwing Rijksdienst 

dan ook gecentraliseerd moeten worden binnen één organisatie, die onder 

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dient te vallen. 

Op het vlak van adviesverlening, wil het kabinet de kritiek aanpakken dat er 

"te veel (ongevraagde) en kwaliteitsloze adviezen worden verstrekt" 

(Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2007f). Er wordt 

een herontwerp van de adviesinfrastructuur voorgesteld. De 

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid moet haar centrale plaats 

in het strategisch adviseren bij 'grote' vraagstukken behouden. Ook de 

Sociaal-Economische Raad -in theorie wel geen adviesraad- functioneert 

goed. De andere adviesraden daarentegen wordt opgedragen een voorbeeld 

te nemen aan deze laatste twee. Zij zijn immers te zeer georganiseerd langs 

departementale, historisch gegroeide en daarmee naar beleidsterrein 

enigszins willekeurige lijnen. 

Een nieuwe, vruchtbaardere indeling van de adviesraden wordt voorgesteld 

met de fysieke omgeving, de sociaal-culturele omgeving, de economie, 

bestuur en veiligheid en het internationale veld als nieuwe domeinen. Ook 

op dit vlak wordt er door het kabinet meer samenwerking, betere 

afstemming, meer flexibiliteit en minder verkokering gevraagd.  

Vooral de secretariaten van de adviesraden moeten kleiner en in totaal 

wordt gestreefd naar een reductie van het aantal functies binnen de 

adviesraden met 20%. Aan de vraagzijde neemt het kabinet zich voor minder 

om advies te verzoeken en worden de departementen aangemoedigd hun 

advies- en kennisvragen duidelijker en beknopter te formuleren. Tussen de 

lijnen wordt er ook een reductie van het aantal ongevraagde adviezen 
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geïnitieerd. Deze zijn wel "van waarde, maar mogen niet de overhand 

krijgen" (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2007f). 

De ideale verhouding tussen gevraagd en niet-gevraagd advies ligt op 80/20. 

Ten aanzien van de adviesraden wordt een gefaseerd veranderingsproces in 

gang gezet. In eerste instantie zullen de VROM-raad, de V&W-raad en de 

Raad voor het Landelijk Gebied fuseren. Binnen het sociaal-culturele 

domein wordt een aparte 'kamer' ingesteld voor de domeinen gezondheid, 

onderwijs en cultuur. Een aanzienlijk aantal adviesraden moet volgens de 

Nota ook opgedoekt worden. Het gaat daarbij om de Adviesraad 

Internationale Vraagstukken (AIV), de Raad voor het Openbaar Bestuur 

(ROB), de Algemene Energieraad (AER), de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen 

(AGS), de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ), de Raad voor 

Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) en de Adviesraad Wetenschap en 

Technologie (AWT). Op enkele van deze domeinen zullen wel nieuwe 

initiatieven tot duurzame of ad-hoc adviesraden worden genomen. De 

zogenaamde technische adviesraden worden trouwens buiten beschouwing 

gelaten en worden op individuele basis op hun merites beoordeeld. 

>  3.3.3.2. De juridische functie en het wetgevingsproces 

Op het vlak van de juridische grondslag van het beleid, wordt een 

versterking van de juridische functies binnen de Rijksdienst voorgesteld. 

Hiertoe wordt een afzonderlijk plan uitgewerkt onder de titel Programma 

Versterking Juridische Functie Rijk. Hierin worden onder andere 

maatregelen in het vooruitzicht gesteld om juristen eerder en beter in het 

beleidsproces in te schakelen en juridische taken te bundelen en 

gezamenlijk uit te voeren. 

Het is een algemene doelstelling van het Programma Vernieuwing 

Rijksdienst om de kwaliteit van de wetgeving verder te versterken. Het 

kabinet stelt voor meer te werken met zogenaamde startnota's waarin de 

noodzaak, grondslag en uitvoerbaarheid van wetten expliciet aan de orde 

worden gesteld voordat het wetgevingsproces is gestart. Verder moet 

Justitie steeds betrokken worden in een vroegtijdig stadium van het beleids- 

en wetgevingsproces.  

Er moet ook een verbetering worden nagestreefd van de wijze waarop 

juristen betrokken worden in het onderhandelingsproces over Europese wet- 
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en regelgeving. Tot slot moet ook een versterking plaatsvinden van de 

kwaliteit van wetgevingsjuristen en moet samenwerking, detachering en 

uitwisseling van juristen vergemakkelijkt worden. Bovendien moet verdere 

promotie van ICT zowel in het wetgevingsproces zelf, als in de toepassing 

van de wetgeving haar vruchten afwerpen. 

>  3.3.3.3. De planning- en controlcyclus 

De titel van planning- en controlcyclus wordt ingeleid met de stelling dat er 

in het korte verleden reeds initiatieven werden genomen om meer betekenis 

toe te kennen aan het sturen op output en het accentueren van de 

verantwoording over het gevoerde beleid, onder de vorm van de 

zogenaamde 'Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording' (VBTB). "De 

werking hiervan loopt echter nog stroef", aldus het rapport. "De jaarlijkse 

verantwoording en het politieke debat daarover zijn nog onvoldoende uit de 

verf gekomen, en het sturen op output in plaats van op input blijkt ook 

weerbarstiger dan verondersteld. Er zijn grote veranderingen aangebracht in 

de begrotingsopzet, maar niet iedereen ervaart deze veranderingen als 

verbeteringen", zo klinkt het verder voorzichtig (Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties, 2007f). 

Het Programma Vernieuwing Rijksdienst ziet winstmogelijkheden bij een 

beter verband tussen de diverse onderdelen van de planning- en 

controlcyclus (voorbereiding, uitvoering, verantwoording en controle van 

beleid). Ook wanneer het iedereen duidelijk is dat de verantwoordelijkheid 

ter zake behoort tot de normale beleidsvoering en dus tot het werkpakket 

van het management en niet van de staf, kan de werking van de controle en 

planning geoptimaliseerd worden. Op die wijze zouden onderwerpen als 

risicomanagement, kwaliteitszorg, evaluatie en toezicht de plek kunnen 

krijgen die ze volgens het kabinet verdienen. In plaats daarvan wordt er 

momenteel voornamelijk tegenaan gekeken als ballast. 

Ook de begroting moet kwalitatief opgekrikt worden en efficiënter 

aangepakt worden. Het project Auteursomgeving heeft als doel het 

begrotingsproces efficiënter en minder foutgevoelig te maken door middel 

van ICT-ondersteuning en een koppeling met RIS/IBOS (het budgettaire 

informatiesysteem). Het doel is te komen tot een papierarme begrotings- en 

verantwoordingscyclus. 
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Wat de evaluatie en afschaffing van beleid betreft, wordt melding gemaakt 

van belangrijke mogelijkheden tot efficiencywinst door het systematisch 

beoordelen van het actuele belang van beleid. Soms blijft reeds uitgewerkt 

beleid in stand, waardoor de ruimte voor nieuw beleid wordt beperkt, 

regeling op regeling wordt gestapeld en het ambtelijk apparaat uitdijt. Dit 

is een probleem waar zo goed als alle Westerse overheden mee te kampen 

hebben. Een interviewee betrokken bij het Programma acht het overigens 

niet gemakkelijk om dit tegen te gaan (interview Ambtenaar). 

>  3.3.3.4. Communicatie 

Op het vlak van de communicatie wordt voor de vernieuwing van de 

Rijksdienst gekeken op welke manier de communicatiefunctie nog verder 

aangescherpt kan worden. Er worden in de Nota reeds een aantal 

voorstellen gelanceerd op dit vlak, die gaan van het creëren van een logo, 

over het maken van één Rijksintranet tot het afschaffen van de papieren 

knipselkrant voor ambtenaren om deze te vervangen door één digitaal 

nieuwsoverzicht voor alle ambtenaren via het Rijksweb. Ook neemt de 

overheid zich voor om de e-mailadressen voor alle Rijkswerknemers te 

standaardiseren. 

>  3.3.3.5.  De internationale kant van beleid 

Wat betreft de internationale dimensie van het te voeren beleid, moet 

vanuit het Programma Vernieuwing Rijksdienst meer aandacht geschonken 

worden aan de verankering van de internationale context (en meer specifiek 

dan de Europese Wet- en regelgeving) in de nationale beleidsagenda. 

Anderzijds wil de Nederlandse regering ook inzetten op een 

internationalisering van de ambtenaren van de Rijksdienst. Via gerichte 

opleidingen en detacheringen zullen werknemers van de Rijksdienst 

opgedragen worden meer EU-ervaring en -kennis op te doen. Hier zal ook 

meer rekening mee gehouden worden bij aanwervingen en promoties. 

Wat betreft de vertegenwoordiging van de Nederlandse overheid in het 

buitenland, stelt de nota dat in het kader van de taakstelling opnieuw 

kritisch gekeken zal worden naar de structurele omvang van individuele 

posten in het buitenland. Flexibilisering van de bezetting moet daarbij als 

uitgangspunt gaan dienen, wat concreet inhoudt dat er waar mogelijk 

uitgezonden personeel vervangen zal worden door lokaal personeel. Ook 
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moet er meer samenwerking komen binnen en tussen de verschillende 

posten. 

>  3.3.3.6. Goede Uitvoering 

Bij de Uitvoering van het beleid zit het overgrote deel van de 

Rijksmedewerkers. Onder uitvoering moet verstaan worden de rechtstreekse 

uitvoering van beleid zoals die plaatsvindt in direct onder het Rijk 

ressorterende uitvoerende diensten. Meestal gaat het om organisaties onder 

het Rijk zelf (zoals de Belastingsdienst, de Rijkswaterstaat of de Dienst 

Justitiële Inrichtingen), maar ook sommige ZBO's nemen uitvoeringstaken op 

zich (zoals het Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen (UWV), de 

Sociale Verzekeringsbank of de Rijksdienst voor Wegverkeer). 

De beleidsvoering staat erg dicht bij de burgers, de bedrijven en 

maatschappelijke organisaties. Omdat ze volgens de initiatiefnemers van 

het Programma Vernieuwing Rijksdienst het oordeel en het beeld van het 

beleid in de maatschappij bepaalt en daardoor van vitaal belang is, moet ze 

met anders aangepakt worden. De Uitvoering moet met andere woorden in 

verhouding tot de andere beleidsonderdelen in belangrijke mate gespaard 

worden bij de besparingsplannen. De efficiencykorting van 5% geldt ook voor 

de Uitvoering, maar daar bovenop moet ze zich slechts richten op een 

taakstelling van maximaal 5%.  

Een aantal Uitvoeringsinstanties worden om uiteenlopende redenen zelfs 

geheel gespaard van enige afslanking. "Deze aanpassingen zijn 

voortgekomen uit hetzij actuele problemen die Uitvoeringsdiensten ervaren, 

hetzij een extra druk op deze diensten door een toename van werk, dan wel 

de wens om de inhuur van externe krachten te verminderen en deze te 

vervangen door ambtenaren", zo klinkt het (Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties, 2007f). 

Betere samenwerking op het vlak van de uitvoering en een verbeterde 

besturing van de Uitvoeringsorganisaties waar nodig, zijn aandachtspunten 

van het Programma Vernieuwing Rijksdienst op het vlak van de Uitvoering. 
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>  3.3.4. Minder lastendruk, betere handhaving 

Op het vlak van de regelgeving zal het kabinet er naar streven niet meer 

regels dan nodig te produceren, geen overbodige administratieve lasten op 

te leggen en een professionele en doelmatige controle na te streven. 

Daarbij moet uitgegaan worden van het vertrouwen dat burgers en 

instellingen zich in beginsel aan de wet houden. In het Coalitieakkoord is 

een reductie van 20% op inspecties voorzien, de uitwerking hiervan krijgt 

vorm in het Programma Vernieuwing Rijksdienst (Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2007f). 

>  3.3.4.1. Administratieve lasten bedrijfsleven 

Het Plan van Aanpak ten aanzien van de regeldruk voor bedrijven, opgesteld 

door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

kondigt reeds een aantal punten aan die ervoor moeten zorgen dat de 

regeldruk bij bedrijven naar beneden gaat. 

Zo worden de administratieve lasten en toezichtlasten gedurende de 

regeringsperiode met 25 % verlaagd, worden de nalevingskosten van regels 

teruggebracht in de gevallen waar deze kosten onevenredig hoog zijn, wordt 

de procedure van vergunningverlening versneld door bundeling en waar 

mogelijk een uitbreiding van de Lex Silencio Positivo toegepast. De Lex 

Silencio Positivo houdt kortweg in dat een vergunning wordt geacht te zijn 

verleend bij het uitblijven van een antwoord binnen een gestelde termijn 

door het bevoegde bestuursorgaan op een aanvraag van een vergunning. 

Voorts dienen alle bestaande subsidies lastenarm ingericht te worden, moet 

de dienstverlening aan ondernemers sneller en beter verlopen, en moet de 

informatievoorziening aan ondernemers aanzienlijk performanter gaan 

verlopen. 

>  3.3.4.2. Administratieve lasten burgers 

Een oplijsting van de tien meest gevoelde knelpunten van burgers, 

opgenomen in het beleidsprogramma van het kabinet, vormt het 

uitgangspunt voor de maatregelen op het vlak van administratieve 

lastenverlaging voor burgers. De 10 punten betreffen ondermeer verkorting 

van wachttijden door afhandeling via internet, alle inkomensafhankelijke 
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regelingen op de Persoonlijke Internetpagina, mediation en minimaal een 7 

voor dienstverlening van Rijk en gemeenten (Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties, 2007f). 

>  3.3.4.3. Administratieve lasten overheden en professionals 

Het kabinet stelt zich ook tot doel de interbestuurlijke lasten en de lasten 

voor de overheid en de professional terug te dringen. Minder beleidsdruk 

veronderstelt ook minder toezicht en controle, waarbij bepaalde risico’s 

worden geaccepteerd. Zo moet de zogenaamde controletoren afgebouwd 

worden om zo de stapeling van instanties die belast zijn met controles 

tegen te gaan. "Deregulering is een belangrijke voorwaarde om aan de 

controletoren te toornen" (Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, 2007f). 

Via een aanpassing van de Financiële Verhoudingswet zal het kabinet onder 

meer streven naar een verdere decentralisatie van beleid, waaronder het 

met 50% verminderen van het aantal specifieke uitkeringen, en het 

verminderen van de bestuurlijke drukte (o.a. door shared services op 

Rijksniveau en een afbraak van de controletoren). 

Tegen het einde van de kabinetsperiode Balkenende IV moet een 

vermindering van de interbestuurlijke lasten met 25% zijn bereikt. Voor de 

groep van professionals (in sectoren zoals zorg, jeugdzorg en onderwijs) 

geldt het streefdoel de vijf grootste knelpunten weg te werken. 

>  3.3.4.4. Inspecties 

Inspecties worden onontbeerlijk genoemd voor het toezicht op de naleving 

van wettelijke regels. Bovendien kunnen ze vanuit hun directe waarneming 

van de uitwerking van beleid informatie opleveren voor elke 

beleidsorganisatie. Daar waar de initiële taak van de inspecties monitoring 

en rapportering betrof, is daar na verloop van tijd ook handhaving 

bijgekomen. 

De motie-Aptroot van 15 november 2005 werd ingesteld om een reductie 

van de toezichtslast met 25% te bewerkstelligen. Om dit objectief te 

bereiken werd destijds het Programma Eenduidig Toezicht opgezet. Het 

huidige kabinet wil de ingeslagen weg verder zetten en gaat voor een 
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taakstelling van 20% op de inspectiecapaciteit. Dit moet bewerkstelligd 

worden via een reductie van de lastendruk op de maatschappij, door middel 

van een betere prioriteitsstelling over wat er geïnspecteerd moet worden en 

dat met behulp van nieuwe methoden van risicoanalyse. Vertrouwen moet 

de plaats innemen van wantrouwen en er moeten bovendien meer 

incentieven in het leven geroepen worden voor zelfregulering bij 

beroepsgroepen en branches. 

Er wordt ook gestreefd naar een systeem waarbij bedrijven per domein 

maar met één loket te maken hebben dat namens de Rijksinspecties voor 

het totale inspectieapparaat functioneert. 

Ook verdergaande vormen van samenwerking worden bekeken, zoals 

taakoverdracht en expertisebundeling. Zo zal onderzocht worden of een 

deel van de inspectiewerkzaamheden kan worden gedecentraliseerd of via 

bijvoorbeeld certificering of zelfregulering overgelaten kan worden aan de 

private sector. De Nota Vernieuwing Rijksdienst vermeldt daarbij specifiek 

de Inspectie van de Drank en Horecawet en de Inspectie Verkeer- en 

Waterstaat als mogelijkheden (Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, 2007f). 

>  3.3.5. Efficiënte bedrijfsvoering 

Een betere werking van de bedrijfsvoering is een van de kerndoelstellingen 

van het Programma Vernieuwing Rijksdienst. Onder bedrijfsvoering wordt 

verstaan het geheel aan activiteiten en processen gericht op het mogelijk 

maken van de productie van een organisatie, alsmede de beheersing van en 

de verantwoording over die productie. Concreet gaat het bij de overheid 

dus over het personeel, de huisvesting, de informatievoorziening, het 

facility management en het financiële beheer. 

Grote delen van de bedrijfsvoering worden momenteel wegens het 

differentiële karakter van de taken van de Rijksdienst, per departement 

vormgegeven. Het Programma Vernieuwing Rijksdienst wil dit in de 

toekomst vanuit een geheel nieuwe visie een stuk efficiënter doen. Waar 

nodig, blijft de bedrijfsvoering gedecentraliseerd bestaan, maar waar 

mogelijk moeten eenheid, samenwerking en schaalvoordelen gecreëerd 

worden. Zo kan er volgens de Nota bijvoorbeeld op het vlak van ICT een 
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belangrijke vooruitgang in samenhang en kwaliteit gemaakt worden 

(Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2007f). 

De doelstelling van een betere bedrijfsvoering bij het Rijk is onder andere 

een doelmatige dienstverlening, zoveel mogelijk toegesneden op de eisen 

die de concrete situatie stelt. "Maatwerk daar waar nodig, standaardisatie 

daar waar mogelijk". De bedrijfsvoering moet vooral steeds gemanaged 

worden op het juiste niveau. De regel zou moeten worden dat belangen van 

het Rijk als geheel prevaleren in beginsel boven die van afzonderlijke 

departementen en Rijksdiensten, waarbij heldere verantwoordelijkheden 

ingesteld worden, met zo weinig mogelijk regels en controle. 

Het gepercipieerde probleem is dat sommige onderwerpen te vaak op maat 

van een departement worden geregeld, terwijl andere juist overgereguleerd 

zijn en de lokale leidinggevenden onnodig beperken. Sommige onderwerpen 

zijn daarenboven soms overdreven gedetailleerd geregeld, andere (zoals de 

ICT) zijn juist geheel versnipperd en onderbedeeld. Sommige zaken worden 

op een te hoog niveau behandeld, andere blijven te laag in de organisatie. 

De Nota vermeldt de veelheid aan huisstijlen en logo's als een perfecte 

illustratie van deze versnippering en wildgroei (Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties, 2007f). 

Het Programma Vernieuwing Rijksdienst wil aan dit fenomeen een einde 

stellen en stelt voor op het vlak van bedrijfsvoering over te stappen naar 

een één belangen behartigend centraal niveau. Hiervoor zou een nieuw op 

te richten Directoraat-generaal Bedrijfsvoering Rijk in het leven moeten 

geroepen worden. Met uitzondering van het financieel beheer, dat bij de DG 

Rijksbegroting blijft, gaat dat Directoraat-generaal in principe over de 

bedrijfsvoering op het niveau van het Rijk als geheel, waarbij ten aanzien 

van ZBO’s de zelfstandigheid op het gebied van bedrijfsvoering van de 

organisaties blijft gelden. Het domein zou dan onder andere personeel, 

huisvesting en facility management, informatievoorziening en inkoop 

bestrijken. Er wordt voorgesteld dit DG onder het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te plaatsen. 

De algemene doelstelling op het vlak van de bedrijfsvoering is dus naar 

meer eenheid te gaan. Departementen moeten meer eenheid vertonen 

zowel qua uiterlijk (bv. één logo), als qua personeelsbeleid (flexibele, 

Rijksbreed werkende ambtenaren), huisvesting (beleidsambtenaren zo dicht 



� 65 � 

mogelijk bij elkaar en bij het Binnenhof op gestandaardiseerde 

Rijkswerkplekken) en ICT (via het Rijksweb een digitale eenheid in de ICT-

ondersteuning). Deze aanpak moet de horizontale samenhang tussen de 

beleidskernen verder versterken. 

>  3.3.5.1. Personeels- en organisatiebeleid 

Op het vlak van personeelsbeleid moet er stevig bespaard worden. De Nota 

spreekt van een te hoog aantal personeelsfunctionarissen in verhouding tot 

het aantal medewerkers. Het P&O-beleid moet voor een goede begeleiding 

van de veranderingen zorgen en de overheid als aantrekkelijke werkgever 

blijven promoten. 

Van het huidige personeel wordt dan weer veel meer flexibiliteit en 

mobiliteit verwacht. "Via het stimuleren van mobiliteit zal gestreefd worden 

naar het voorkomen van moeilijkheden bij het realiseren van de afslanking", 

luidt het (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2007f). 

Een mobiliteitsorganisatie zal opgericht worden om de personeelsleden 

wiens functie komt te vervallen te begeleiden een andere plek te vinden. 

Medewerkers van de departementale personeelsdiensten moeten deze 

nieuwe organisatie gaan bevolken. Deze organisatie zal een belangrijke taak 

krijgen bij de begeleiding van 'baan naar baan', het herplaatsen van 

ambtenaren. 

In navolging van de CAO Rijk "van vast en zeker naar flexibel en veilig" 

wordt in beginsel getracht de organisatieveranderingen niet gepaard te 

doen gaan met het afvloeien van personeel. Werkgarantie komt in de plaats 

van baangarantie. Loopbaanontwikkeling, het breder inzetbaar maken van 

Rijksmedewerkers en een goede begeleiding van werk naar werk, moeten 

hiertoe helpen. Ook eventuele toekomstige organisatiewijzigingen moeten 

hierdoor vergemakkelijkt worden. 

Ook op het vlak van het opleidingsbeleid worden er een aantal 

veranderingen voorop gesteld. Het wordt problematisch geacht dat er grote 

versnippering bestaat bij bij het Rijk functionerende academies. Deze 

zouden meer moeten gaan samenwerken met elkaar. Voorts wordt er 

ingezet op het intensiveren van de EU-kennis en -ervaring bij de 

Rijksambtenaren in de toekomstige opleidingen. Er zal bovendien meer 

aandacht besteed worden aan een aantal basisvaardigheden zoals goede 
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communicatievaardigheden, talenkennis en vaardigheden op het vlak van 

project- en programmamanagement. Het aantal functioneringsgesprekken 

moet tot slot fors verhoogd worden (Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, 2007f). 

De Algemene Bestuursdienst (ABD) wordt een belangrijke rol toegedicht bij 

het verbeteren van de managementkwaliteit en de vervulling van de 

leidinggevende functies. Daarbij moet ze naast het vormen van uitstekende 

generalisten, ook meer oog hebben voor het ontwikkelen van experten. 

De Nota Vernieuwing Rijksdienst vermeldt voorts nog het voornemen binnen 

de Rijksdienst de samenstelling te bewaren die de diversiteit in de 

maatschappij weerspiegelt. Dat moet de kwaliteit van het werk bevorderen. 

De huidige situatie is er immers volgens de auteurs een van achterstand op 

dit vlak. Zo is er een tekort aan vrouwen in hogere functies en aan 

allochtonen en gehandicapten over de gehele lijn. In het Programma van 

eisen voor de Rijksdienst van de toekomst moet dit een duidelijke en 

voorname plaats krijgen. 

>  3.3.5.2. Huisvesting 

De grotere flexibiliteit die van de ambtenaren en de organisaties verlangd 

wordt, moet zich in de toekomst ook weerspiegelen in een grotere 

flexibiliteit van de huisvesting. Zo wordt er op lange termijn gestreefd naar 

het loslaten van het één-departement-één-gebouw-principe. Een meer 

functionele indeling moet in de plaats komen. Er wordt ook gestreefd naar 

het ontwikkelen van een zogenaamde Rijkswerkplek; een standaard voor 

een kantoor met toebehoren van een Rijksambtenaar. Dit levert niet alleen 

een rechtstreekse bezuiniging op, het zorgt ook voor meer flexibiliteit en 

mobiliteit. Ook thuiswerken zal vanuit deze principes verder gepromoot 

worden. 

Ook voor een geografische herindeling van de ministeries, bestaat een 

hervormingsplan. Zo zouden de ministerieonderdelen die veel te maken 

hebben met het politiek-bestuurlijk proces zowel dicht bij elkaar, als dicht 

bij het parlement moeten gehuisvest worden. Andere ambtenaren -

bijvoorbeeld bij uitvoerende diensten of inspecties- zouden vanuit diezelfde 

functionele redenering niet noodzakelijk dicht bij het Binnenhof gehuisvest 
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hoeven te worden (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

2007f). 

>  3.3.5.3. ICT 

"ICT heeft een belangrijke rol gespeeld in het verbeteren van de 

bedrijfsprocessen en zal die rol blijven spelen. Er zal dan ook fors 

geïnvesteerd worden in ICT", zo start de Nota ten aanzien van de 

informatisering binnen de Rijksdienst (Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, 2007f). Er blijken echter wel nog wat mankementen 

verbonden aan de ICT. De kosten lopen soms hoog op of de projecten 

brengen niet wat er van verwacht wordt.  

Door meer samenwerking en bundeling van expertise moet de kwaliteit van 

de ICT-functie bij het Rijk op vele fronten worden verbeterd en de 

efficiency verder worden vergroot. Op die manier hoopt het kabinet ook 

tegemoet te komen aan de kritiek die in de Tweede Kamer regelmatig 

opduikt ten aanzien van ICT-projecten (Ministerie van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties, 2007h). 

De departementen die nu al grotendeels op een lijn zitten als het gaat om 

ICT-strategie en -systemen nemen het initiatief om te komen tot een 

centrale IT-beheersorganisatie. Tegen het eind van de kabinetsperiode moet 

die organisatie ook de kerndepartementen onder zijn hoede hebben 

(Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2007h). 

Concreet komt er bijvoorbeeld een eenduidige wijze van e-mailadressering, 

als symbool van een samenhangende communicatie vanuit het Rijk. Een 

nieuw aan te stellen Directeur ICT moet een aantal acties in het getouw 

zetten om de ICT binnen de overheid te optimaliseren en verder uit te 

bouwen. Hiervoor kan beroep gedaan worden op een deel van de 500 

miljoen euro die beschikbaar wordt gesteld door de regering voor 

flankerend beleid (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

2007f). 

>  3.3.5.4. Auditfunctie 

Op basis van diverse studies werd in het nabije verleden onderzocht hoe de 

auditfunctie beter vormgegeven kan worden. Het doel daarvan is 
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uiteindelijk te komen tot een hoogwaardige, onafhankelijke en 

klantgerichte auditfunctie voor de Rijksdienst. Concreet wil de Nederlandse 

regering tot een Rijksbrede interne auditdienst komen die goed kan inspelen 

op de toenemende samenwerking tussen departementen op beleidsmatig 

terrein (programmaministers) en op het vlak van de bedrijfsvoering. 

Ook een aantal individuele maatregelen moeten zorgen voor efficiencywinst 

in de auditfunctie. Men denkt hierbij aan onder andere single 

information/audit/review, integratie van jaarverslag en begroting, een 

verruiming van toleranties en de invoering van de algemene wet subsidies. 

>  3.3.6. Gevolgen voor de omvang 

Het vooropgesteld doel van het Programma Vernieuwing Rijksdienst is de 

Rijksdienst te verbeteren door een vergroting van de efficiency en het 

afstoten van een reeks werkzaamheden. Dit zal leiden tot een financiële 

besparing en een vermindering van het aantal functies. 

De SG-Nota 'De Verkokering Voorbij', waarop het coalitieakkoord in grote 

mate is gebaseerd, spreekt in deze optiek van een potentiële besparing van 

750 miljoen euro en een reductie van om en bij de 15.000 functies (College 

van Secretarissen-generaal, 2007). De verdeling hierbij voorgesteld, was 20% 

op Beleid, 25% op Ondersteuning, 20% op Inspecties en 10% op Uitvoering. 

Aangezien de vergoeding voor de incidentele loonontwikkeling (ilo) bij alle 

overheidssectoren met ruim 100 miljoen euro is ingekort sinds het rapport, 

is er volgens het kabinet ruimte gecreëerd om de taakstellingen binnen de 

veiligheidskolom, bij een aantal andere uitvoeringsinstellingen en bij de 

Hoge Colleges van Staat verder te beperken (Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties, 2007f).  

Deze besluiten in acht genomen, komt het kabinet op een taakstelling van 

630 miljoen euro, oftewel een reductie van 12.800 functies. 11.000 daarvan 

zullen verdwijnen bij de departementen en de ZBO's, zoals besproken in het 

Programma Vernieuwing Rijksdienst. De zogenaamde tariefgestuurde 

diensten (agentschappen en ZBO's die geheel of gedeeltelijk door derden 

betaald worden) kunnen omwille van hun financieringsmodaliteit niet 

bijdragen aan een geldelijke besparing, maar kunnen wel hun aantal 
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functies reduceren. Aangezien het hier om uitvoering gaat, wordt een 

taakstelling van 10% ofwel 1.800 posten vooropgesteld. 

Met de verschillende departementen werd afgesproken om ter uitvoering 

van hun respectievelijke taakstellingen voor henzelf en voor de onder hen 

vallende ZBO's een Plan van Aanpak op te stellen waarin hun maatregelen 

concreet worden beschreven. Hierbij moet rekening gehouden worden met 

de afspraken betreffende geld en functies, alsook gewerkt worden volgens 

de voorgestelde fasering (1/8e in 2008 en 2009, 2/8e in 2010 en 4/8e in 

2011). Men opteert met andere woorden duidelijk vanuit een bottom-up 

approach. "De mensen zelf aan het werk zetten", zoals Bekker het in een 

interview zelf omschrijft (Thomaes, 2007). 
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Onderstaand schema geeft nog eens een samenvatting van de verdeling van 

de vooropgestelde taakstelling (zie tabel 9). 

 

Tabel 9: Totaalbeeld taakstellingen Rijksdienst (2007-2011) 

Departementen 

Nulmeting 
relevant 
voor taak-
stelling 

Taak-
stelling 

Correctie 
taak-
stelling 
eigenaars-
deel 

Taak-
stelling 
tarief-
gefinan-
cierde 
diensten 

Algemene Zaken 445 76 9 2 

Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 9588 535 -9 27 

Buitenlandse Zaken 3287 402 -11 0 

Defensie 7403 684 -6 6 

Economische Zaken 5708 630 27 64 

Financiën 32451 1140 -17 78 

Hoge Colleges van Staat 1553 78 0 0 

Justitie 39075 1713 -56 114 

Landbouw, Natuurbeheer en 
Voedselkwaliteit 8653 833 159 196 

Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 12098 771 62 603 

Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid 25833 1375 -9 0 

Verkeer en Waterstaat 16026 1065 -22 380 

Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en 
Milieu 5822 687 16 210 

Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport 7024 926 -143 105 

          

Totaal (VTE's) 174.966 11.015 0 1.785 
Bron: (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2007f) 

 

Voorts wordt er op uitdrukkelijke wijze op gehamerd dat de afgeslankte 

functies niet mogen opgevuld worden door de inhuur van externen. Hoewel 

voor kortdurende of specialistische werkzaamheden externe inhuur een 
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interessante optie is en blijft voor het kabinet, en ook het uitbesteden van 

bedrijfsvoeringstaken vaak de voorkeur mag blijven genieten, moet er op 

gelet worden dat reguliere functies niet door externe inhuur worden 

ingevuld of dat er ineens op grote schaal extern advies verleend wordt bij 

beleidsvraagstukken (Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, 2007f). 

Tot slot wordt er in de Nota nog vermeld dat in verband met de 

afslankingstaakstelling extra aandacht is gegaan naar een precieze telling 

van het aantal functies bij het Rijk en de ZBO’s alsmede naar het preciseren 

van de daarbij te hanteren begrippen. Er was immers gebleken dat daarover 

gemakkelijk misverstanden ontstaan. Om dit aan te pakken, is er een 

telmethode ontwikkeld door de departementen van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties en Financiën, in samenwerking met het Centraal Bureau 

voor de Statistiek en in afstemming met de Raad van Economische 

Adviseurs, die de garantie biedt dat over aantallen, definities en 

telmethode geen misverstanden meer bestaan (Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties, 2007f). 

>  3.3.7. Uitvoering Programma 

De plannen die binnen de Nota Programma Vernieuwing Rijksdienst 

ontvouwd worden, zijn grotendeels in algemene termen gesteld. Bedoeling 

was om er pas later een strakke planning aan vast te knopen, zodat 

daarover dan ook adequaat overlegd kon worden met de actoren met 

medezeggenschap.  

Voor de ontwikkeling per departement en de uitwerking van de 

departementale plannen wordt daarbij het gebruikelijke overleg met de 

ondernemingsraad vooropgesteld. Voor veel onderdelen van de 

departementale plannen geldt dat de desbetreffende ondernemingsraad 

advies of instemmingsrecht heeft. Voor bovendepartementale plannen zal 

ad hoc naar een bevredigende rol van de medezeggenschap moeten worden 

gezocht. Op het niveau van het Rijk bestaat immers vooralsnog geen 

ondernemingsraad. Een mogelijkheid die voorgesteld wordt, is om in het 

kader van het Programma Vernieuwing Rijksdienst wel over te stappen naar 

een Rijksbrede ondernemingsraad.  
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De initiatiefnemers van het Programma Vernieuwing Rijksdienst vinden het 

ook ontzettend belangrijk om goed te communiceren over wat het 

Programma Vernieuwing Rijksdienst precies inhoudt. De interne 

communicatie staat daarbij voorop. Het kabinet herhaalt nogmaals de 

intentie om niet over te gaan tot gedwongen ontslagen, maar ambtenaren 

waarvan de functie vervalt van werk naar werk te begeleiden. Hiervoor is 

wel een algemene bereidheid tot flexibiliteit en mobiliteit noodzakelijk. Op 

die basis moet -dankzij een natuurlijk verloop- de taakstelling voltrokken 

kunnen worden. 

De herstructurering komt natuurlijk met een prijs. Er wordt in het 

Coalitieakkoord dan ook 500 miljoen euro uitgetrokken voor de uitwerking 

van het Programma. Dit geld zal onder andere gebruikt worden voor de 

oprichting van een Mobiliteitsorganisatie die Rijksambtenaren moet 

begeleiden van werk naar werk. Daarnaast moet er ook geïnvesteerd worden 

in een aantal innovatieprojecten die hun nut hebben voor de verbetering 

van de Rijksdienst of de afslanking. Tevens wordt er budget vrijgemaakt 

voor sociaal beleid bij de uitvoering van de plannen. 

>  3.3.8. Besluit 

De Nota Vernieuwing Rijksdienst besluit met een beknopt overzicht van de 

objectieven en maatregelen. "De centrale vraag is natuurlijk of met dit 

programma een adequaat antwoord wordt gegeven op de in het begin 

geschetste problemen en of hiermee de gesignaleerde vermindering van 

vertrouwen zal worden gekeerd", vragen de auteurs van de Nota zich 

terecht luidop af. Een antwoord volgt echter niet. 

"Het doel van dit programma betreft een Rijksdienst die minder verkokerd 

en meer probleem- en resultaatsgericht werkt. Binnen deze verbeterde 

Rijksdienst moeten competente ambtenaren samenwerken. Deze 

ambtenaren werken op gestandaardiseerde kantoorwerkplekken voorzien 

van goede ICT. Het resultaat dat beoogd wordt, is voorts een Rijksdienst die 

beleid maakt dat getest is op zijn uitvoerbaarheid, niet gepaard gaat met 

onnodige regels en ingewikkelde toezichtvormen en waarbij vertrouwen in 

de samenleving het uitgangspunt wordt" (Ministerie van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties, 2007f).  
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De nieuwe Rijksdienst zal ook beduidend minder functies tellen, met name 

waar het de beleidsonderdelen, de ondersteuning en de inspectie betreft. 

Om dit te realiseren zullen er taakstellingen vastgelegd worden van tussen 

de 20 en 25%, waarbij de uitvoering in verhouding wordt gespaard. 

Uiteindelijk zal het programma dan ook afgerekend worden op deze 

cijfermatige doelstellingen. 

Het kabinet laat echter niet na er op te wijzen dat het niet om een 

wondermiddel gaat. "Het programma is niet een eenmalige operatie die een 

aantal verbeteringen realiseert waarna de ‘patiënt’ weer gezond door het 

leven gaat", zo luidt het (Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, 2007f). De initiatiefnemers verwachten een vallen en 

opstaan en een evolutionair karakter waarbij de baten pas na verloop van 

tijd duidelijk zullen worden. Voorts leggen de auteurs de nadruk op het feit 

dat er uit onderzoek blijkt dat het vertrouwen in de overheid voor een deel 

afhangt van het prestatieniveau van die overheid, maar ook sterk 

samenhangt met andere (externe) factoren zoals bijvoorbeeld economische 

groei. Hiermee relativeren ze de door hen zelf geopperde doelstelling in het 

Programma Vernieuwing Rijksdienst om aan het eind van de rit een 

waarderingscijfer van 7 op 10 te krijgen van de Nederlandse burger. 
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4. Analyse 

In dit vierde hoofdstuk zullen we een analyse opmaken van de manier 

waarop de Nederlandse overheid de efficiëntie en effectiviteit tracht te 

optimaliseren. Aan de hand van interviews met sleutelfiguren van het 

Programma Vernieuwing Rijksdienst, op basis van gesprekken met experten 

en onderzoekers en op basis van analyses van rapporten, plannen en nota's 

trachten we een analyse op te maken van het efficiëntievraagstuk in de 

Nederlandse overheid. 

In een eerste punt situeren we het Programma Vernieuwing Rijksdienst, dat 

de concrete vertaling vormt van het efficiëntiestreven binnen de 

Nederlandse overheid. In een tweede punt kaderen we dit Programma 

binnen gunstige randvoorwaarden. Deze speelden een faciliterende rol ten 

aanzien van een efficiëntieprogramma. 

Ten derde kaderen we het initiatief dat de Secretarissen-generaal namen in 

het hervormingsprogramma. Met hun Nota 'De Verkokering Voorbij' tekenden 

ze een plan uit dat de Rijksoverheid in vier jaar tot een 'kleinere doch 

betere' overheid moet leiden. Ten vierde gaan we ook concreet in op de 

gedifferentieerde aanpak die deze plannen met zich meedragen. 

Ten vijfde belichten we de modaliteiten om tot een efficiëntere overheid te 

komen. Hierbij benadrukken we de belangrijke combinatie van 

departementale en bovendepartementale maatregelen in het kader van het 

Programma. Ten zesde maken we een analyse van de governancestructuur 

die opgezet werd om het Programma te dragen. Een gebrek aan een goede 

projectstructuur zou het Programma niet ten goede komen. 

Ten zevende analyseren we de rapportagemodaliteiten die deel uitmaken 

van het Programma Vernieuwing Rijksdienst. Een nauwgezette 

voortgangsbewaking is immers noodzakelijk voor het bereiken van de 

doelstellingen. Ten achtste maken we ook een analyse op van de personele 

afslanking onder het Programma. Een head count reduction maakt immers 

een belangrijk onderdeel uit van dit efficiëntieprogramma. 

Ten negende analyseren we ook het risicomanagement verbonden aan het 

Programma Vernieuwing Rijksdienst. De verantwoordelijken van dit 
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hervormingstraject zien het belang in van het identificeren en afdekken van 

de achterpoortjes om de beoogde objectieven ook daadwerkelijk 

gerealiseerd te zien. Ten tiende maken we dan een tussentijdse evaluatie 

op van het efficiëntiestreven in de Nederlandse overheid in het algemeen, 

en het Programma Vernieuwing Rijksdienst meer specifiek. 
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>  4.1. Programma Vernieuwing Rijksdienst 

De Nederlandse Rijksdienst zit momenteel te midden een groot 

hervormingsprogramma, genaamd Programma Vernieuwing Rijksdienst. De 

Nota Vernieuwing Rijksdienst, die september 2007 door het kabinet 

Balkenende IV gelanceerd werd, vormt de blauwdruk van dit 

efficiëntieprogramma en moet op een termijn van vier jaar een besparing 

van 630 miljoen euro opleveren en tot een reductie van 12.800 ambtenaren 

binnen de Rijksdienst leiden. Op basis van een reeks concrete 

departementale en bovendepartementale maatregelen hoopt de regering de 

huidige Rijksdienst te ontkokeren, te verbeteren en te verkleinen.  

Er moet flexibeler gewerkt worden, meer aan samenwerking gedacht 

worden en efficiënter aan bedrijfsvoering gedaan worden. Er moet bovenal 

ook minder gedaan worden; de overheid wil minder lasten opleggen, zich 

minder bemoeien met de maatschappij, minder controle uitoefenen en 

minder managen. 

Roel Bekker, als Programma-Secretaris-generaal de ambtelijke 

verantwoordelijke van het Programma Vernieuwing Rijksdienst en fungerend 

onder de ministeriële verantwoordelijkheid van Minister van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties Guusje ter Horst, heeft hiervoor vier jaar 

gekregen. Dit is geen onbelangrijk detail.  

Waar het Programma Andere Overheid het nog met een Programma-

Directeur-generaal moest doen, werden de ambities van het Programma 

Vernieuwing Rijksdienst kracht bijgezet met het aanstellen van een 

Programma-Secretaris-generaal. Met een klein team concretiseert hij de 

programmadoelstellingen en efficiëntiemaatregelen en monitort hij de 

voortgang van het hervormingsproject. 

Voor de afwerking van de taakstelling -de te reduceren percentages- werd 

een strakke fasering afgesproken. Eind 2008 moet 1/8e van de doelstelling 

voltrokken zijn, eind 2009 moet minimaal een vierde van de taakstelling 

bereikt zijn, in 2010 moet elk departement aan de helft van de reductie 

zitten om tot slot in 2011 de andere helft te vervolmaken en de volledige 

taakstelling gerealiseerd te hebben. 



 

� 78 � 

>  4.2. Gunstige randvoorwaarden 

Als we kijken naar de triggers achter de lancering van het 

efficiëntieprogramma in de Nederlandse Rijksdienst, kunnen wel enkele 

elementen aangehaald worden. Ten eerste zat Balkenende en zijn politieke 

medestanders nog met een onafgewerkt programma, met name het 

Programma Andere Overheid. Dit programma, dat begin 2004 door het 

kabinet Balkenende II werd opgestart, liep niet volgens plan en werd dan 

ook voordat het haar doel bereikt had, opgedoekt. Ook het Programma 

Andere Overheid had de intentie om de overheid beter en efficiënter te 

doen werken. Betrokkenen van het Programma Vernieuwing Rijksdienst 

gaven aan dat de mislukking onder andere te wijten was aan het enkele 

slot. In tegenstelling tot het Programma Vernieuwing Rijksdienst, focuste 

het Programma Andere Overheid uitsluitend op een financiële besparing 

zonder ook over een reductie van het aantal ambtenaren te gaan. Op die 

manier werden er allerhande achterpoortjes gebruikt om zonder te veel 

hinder gewoon te kunnen verder werken zoals men bezig was. Er werd 

bovendien te weinig aandacht besteed aan het sluiten of op zijn minst in 

het oog houden van deze achterdeurtjes.  

In het Programma Vernieuwing Rijksdienst wordt deze les meegenomen. Er 

wordt een zogenaamd dubbel slot ingevoerd, met taakstellingen op vlak van 

financiële middelen en personele aantallen. Bovendien kent Programma-

Secretaris-generaal Roel Bekker de achterpoortjes naar eigen zeggen maar 

al te goed, waardoor hij ze extra in het oog kan houden (interview Bekker). 

Bovendien had het Programma Vernieuwing Rijksdienst de ambitie om eerst 

het politiek bestel te hervormen, vooraleer het ambtelijk apparaat aan de 

beurt was. Dit leverde veel oponthoud op, waardoor de vaart in het 

Programma al snel ten onder ging aan politiek getouwtrek. Ook hier hebben 

de initiatiefnemers van het Programma Vernieuwing Rijksdienst trachten 

lessen uit te trekken. Programma-Secretaris-generaal Bekker onderkent dat 

wijzigingen aan het politieke systeem belangrijk en nodig zijn, maar 

verkiest zich enkel bezig te houden met zijn 'eigen winkel'; de ambtelijke 

diensten (interview Bekker). 

Een andere trigger of randvoorwaarde voor de lancering van het Programma 

Vernieuwing Rijksdienst ligt in het draagvlak dat bestond voor het 

hervormen van de Rijksdienst. De politici riepen in aanloop naar de Tweede 
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Kamerverkiezingen van eind 2006 om ter hardst dat er ambtenaren moesten 

verdwijnen binnen de Nederlandse overheid. Er ontstond een heus opbod 

van besparingsbedragen die konden gerealiseerd worden. De politieke 

wereld was doordrongen van de gedachte dat de overheid niet efficiënt 

genoeg werkte, dat de ambities dienden teruggeschroefd te worden en dat 

er een te veel aan ambtenaren was. 

Dit zorgde er ook voor dat er voldoende politieke trekkers opstonden eens 

het Programma in gang is geschoten. Vooral Minister-president Balkenende 

en Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ter Horst werden 

in onze gesprekken met betrokkenen aangehaald als actieve voorstanders 

van het Programma Vernieuwing Rijksdienst.  

De ambtenaren zelf konden weinig anders dan meegaan in de 

hervormingsideologie. Zij anticipeerden op een zwaarder programma door 

zelf het initiatief te nemen met hun Nota De verkokering Voorbij, die als 

blauwdruk zou gelden voor het Programma Vernieuwing Rijksdienst. Enkel 

zo hielden ze de regie in eigen hand en konden ze er eigenhandig voor 

zorgen dat de taakstellingen binnen redelijke proporties -en onder de 

politieke aspiraties- bleven. 

Bovendien wilden de ambtenaren, volgens een onderzoeker (interview 

Academicus) maar al te graag hun loyauteit en devotie aan de overheid 

tonen na het conflict over politieke benoemingen in de aanloop naar 

diezelfde Tweede Kamerverkiezingen. De CDA had immers de positie van de 

leidend ambtenaren in twijfel getrokken door om een onderzoek te vragen 

naar politieke benoemingen (in het voordeel van de PvdA). Dit onderzoek 

kwam er uiteindelijk niet, maar gaf de ambtenaren wel het gevoel dat ze 

zich moesten bewijzen. 

Ook de vakbonden schaarden zich zonder al te veel protest achter het 

Programma Vernieuwing Rijksdienst. Een medewerker van het Programma 

Vernieuwing Rijksdienst stelt in een gesprek dat de werknemersorganisaties 

vrijwel onmiddellijk zijn mee gestapt in het hervormingsverhaal (interview 

Ambtenaar). "Ze hadden ook niet veel keus. Hun ledenaantal nam 

zienderogen af, waardoor ze zelf moesten afslanken. Bovendien hadden ze 

net een goede CAO onderhandeld gekregen. Op de koop toe hebben we hen 

de garantie gegeven om af te zien van gedwongen ontslagen" (interview 

Ambtenaar). 
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De CAO voor de sector Rijk, die een looptijd van 2007 tot en met 2010 

heeft, geeft onder andere garantie tot loonsverhoging van in totaal 13,2 

procent (over 4 jaar). Bovendien werd een stapsgewijze verhoging van de 

eindejaarsuitkering tot een volledige dertiende maand bedongen. Verder 

zijn er nog een aantal verbeterende afspraken gemaakt over de 

arbeidsvoorwaarden (Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, 2008a).  

Bovendien geven betrokkenen bij het Programma Vernieuwing Rijksdienst 

aan dat de zogenaamde Remkes-banen in de vorige legislatuur de situatie al 

ontmijnd hadden. Minister Remkes voerde immers een uitzonderlijke 

regeling in waarbij personen boven de 57 jaar vervroegd op pensioen 

konden met behoud van een hoog inkomen (in plaats van door te moeten 

werken tot 65). Hierdoor was een groot deel van de potentiële risicogroep 

reeds vertrokken vooraleer de taakstelling werd ingevoerd, wat de 

vakbonden deed inzien dat er geen grote problemen meer te verwachten 

zouden zijn (interview Academicus). 

Ook onze gesprekspartners binnen de vakbonden bevestigen dit verhaal. Zij 

gaven zelfs aan zich te kunnen vinden in de inhoud van het programma. "We 

hebben vanuit vakbondshoek niet het traditioneel standpunt verdedigd, 

zijnde het behoud van de status-quo. We waren mede voorstander van een 

reductie van de overheid. Ten eerste zagen we in dat er niet aan te 

ontkomen was. Ten tweede waren we van mening dat het Programma de 

werknemers zelf wel eens ten goede zou kunnen komen" (interview 

Stakeholder). 

Tot slot is er ook de vermeende goedkeuring van de burger. De Nota 

Vernieuwing Rijksdienst laat immers expliciet uitschijnen dat het 

programma ontworpen is vanuit het probleem van een gebrek aan 

vertrouwen bij de burgers in de overheid. In welke mate dit echt de 

(hoofd)reden is achter het efficiëntieprogramma binnen de Rijksdienst is 

maar de vraag. Zelfs Programma-Secretaris-generaal Roel Bekker maakt zich 

niet de illusie dat de hervorming daar veel aan kan veranderen (interview 

Bekker).  

Ook een geïnterviewde Secretaris-generaal stelde dit uitgangspunt in twijfel 

en stelde zich hardop de vraag of het niet om een gebrek aan vertrouwen in 

de politiek gaat in plaats van in de overheid (interview Ambtenaar). 
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Onderzoek wijst immers uit dat de burger wel vertrouwen heeft in de politie 

of andere uitvoerende ambtenaren. Een pijnpunt daarbij zou wel eens de 

kwaliteit en de werking van de Tweede Kamer zijn. Die wordt immers vaak 

als problematisch bestempeld door de media, burgers en onderzoekers 

(interview Academicus). 

Ook de financiële trigger was aanwezig. De begroting werd opgesteld en had 

nog nood aan extra financiële ruimte. Deze werd onder andere gecreëerd 

met de besparing van 630 miljoen binnen de Rijksdienst. In economisch 

welvarende(re) tijden zou het efficiëntievraagstuk vermoedelijk veel minder 

spelen. 

Ook de omgevingsfactoren tot slot leenden zich tot een verkleining van de 

Rijksdienst. De vergrijzing speelt ook binnen de Rijksdienst en maakt de 

afslanking een stuk draaglijker. Volgens diverse berekeningen is er een 

natuurlijk verloop van ongeveer 7.500 ambtenaren per jaar binnen de 

Rijksdienst, wat op zich reeds meer is dan wat er aan taakstelling jaarlijks 

moet gehaald worden. De krapte op de arbeidsmarkt speelt bovendien de 

overheid parten. Ook de Nederlandse Rijksoverheid geeft aan veel vacatures 

gewoonweg niet ingevuld te krijgen. Er zijn dan ook weinig personen te 

vinden die denken dat de vermindering van 12.800 ambtenaren op zich een 

probleem gaat vormen. 

En dan is er nog de theorie die sommigen poneren als zouden 

efficiëntieprogramma's met cyclische bewegingen opkomen en weer gaan. 

"De operatie is gewoon nodig om de vervetting van de overheid aan te 

pakken. Het ambtenarenkorps blijft immers stijgen. Net zoals in de private 

sector, moet er dan af en toe gesnoeid worden", aldus een Secretaris-

generaal in een interview (interview Ambtenaar). Ook Programma-

Secretaris-generaal van de Vernieuwing Rijksdienst Bekker zag eenzelfde 

systematiek als een van de oorzaken van het Programma Vernieuwing 

Rijksdienst, hetgeen hij vertaalt in zijn bekende gezondheidsanekdote in de 

Nota Vernieuwing Rijksdienst (Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, 2007f) (interview Bekker). 

Tot slot nog dit. Als we Programma-Secretaris-generaal Roel Bekker vroegen 

of hij dacht de doelstellingen van het Programma Vernieuwing Rijksdienst te 

kunnen realiseren, antwoordde hij bijna automatisch van niet (interview 

Bekker). Hij verduidelijkte dat hij dit steevast zegt om de verwachtingen te 
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temperen. Ook deze voorzichtigheid kan wel eens positief werken in het 

uiteindelijk voltrekken van het Programma vernieuwing Rijksdienst. 
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>  4.3. De Secretarissen-generaal kiezen de vlucht vooruit 

De idee van het hervormen van de Rijksdienst teneinde een kleiner 

ambtelijk apparaat, een efficiëntere werking en een minder verkokerd 

optreden te realiseren was een feit. De vertaling van deze algemene 

doelstelling in een concreet programma verliep volgens een opmerkelijk 

scenario. De ambtenaren namen immers met hun Nota De Verkokering 

Voorbij zelf het initiatief in het herstructureringsplan (College van 

Secretarissen-generaal, 2007). Volgens vele onderzoekers en betrokkenen 

een geniale zet (Ringeling, 2008). Op die manier stuurden ze zelf de 

hervorming en werden de taakstellingen tot op aanvaardbare hoogte 

teruggebracht. 

Ook voor de politiek was dit als het ware een godsgeschenk. Op die manier 

konden de politici het verkopen als zijnde een idee van de ambtenaren zelf. 

Bovendien bleven de politieke partijen op die manier gespaard van de 

moeilijke klus om keuzes te maken over waar er meer zal moeten 

gereduceerd worden. 

Ongetwijfeld mee doorgesproken met de politiek werd uiteindelijk een Nota 

op de coalitietafel gelegd onder de titel 'De Verkokering Voorbij'. De 

overheid werd daarin voorgesteld als een te verticaal georiënteerde 

organisatie, waarin nog flink wat marge zat tot reductie, besparing en 

efficiënter werken.  
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>  4.4. Voor een gedifferentieerde aanpak 

Om niet van een visieloze afslanking verdacht te kunnen worden, werd een 

gedifferentieerde taakstelling naar voren geschoven. De 

kaasschaafmethode, zoals er in Nederland wordt verwezen naar een gelijke 

reductie bij alle departementen, werd daarbij begraven (Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2007d).  

"De percentages die de departementen moeten inkrimpen, variëren van 4 

tot 19 procent. Als je het al een kaasschaaf wilt noemen, dan in elk geval 

een flexibele kaasschaaf", was de reactie van Minister van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties Guusje ter Horst aan het adres van haar 

criticasters (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

2007k). 

De initiatiefnemers kozen er in Nederland voor om vooral in de 

Beleidsfuncties te snoeien. Dit was in overeenstemming met het gevoel dat 

er te veel overhead zit in de Rijksdienst. De idee leefde dat 

beleidsambtenaren zorgden voor te veel managementlagen, te veel regels 

en te veel controle-, inspectie- en coördinatielast. Daartegenover stonden 

de uitvoeringsdiensten, die best zo veel mogelijk gespaard dienden te 

worden. Deze staan vaak direct in voor de dienstverlening aan de burger en 

moeten dus in grote mate ontzien worden, is de achterliggende gedachte. 

Ze bepalen het beeld en het imago van de overheid naar de buitenwereld 

toe en dienen daarom een fel verminderde taakstelling te krijgen. 

Concreet werd in een eerste fase een zogenaamde foto van de Rijksdienst 

gemaakt waarbij in beeld werd gebracht hoe de verdeling Beleid - 

Ondersteuning - Uitvoering - Inspectie was. Dit wordt overigens gedaan op 

het niveau van het ministerie als geheel, van een agentschap of baten-

lastendienst of van een ZBO. Binnen deze niveaus wordt er dan verder 

gedifferentieerd volgens de vierdeling.  

Vervolgens werd een besparingsgrootte vastgesteld. Dit bedrag werd 

vervolgens op basis van de gemiddelde kost van een baan in de Rijksdienst 

vertaald in een taakstelling per sector. De Nota De Verkokering Voorbij deed 

melding van een besparingsmogelijkheid van 750 miljoen euro (en een 

equivalent van 15.000 ambtenaren). Het Programma Vernieuwing 
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Rijksdienst zou dit aantal uiteindelijk herleiden tot 630 miljoen euro (en 

een equivalent van 12.800 ambtenaren).  

Deze reductie had te maken met het feit dat er op politiek niveau 

uitzonderingen gemaakt werden. Belangrijkste daarbij was de 

veiligheidskolom. Veiligheid stond die tijd hoog op de agenda en werd 

daarom relatief gezien gespaard. Programma-Secretaris-generaal Bekker 

vond dit een jammerlijke zaak, aangezien er op die manier gemakkelijk 

toegegeven werd aan het 'thema van de dag' (interview Bekker).  

Ook andere gesprekspartners vinden deze uitzondering een fout signaal. 

Bovendien is maar de vraag bijvoorbeeld hoeveel van het extra blauw op 

straat ook werkelijk op straat terecht komt, merkt een onderzoeker terecht 

op (interview Academicus). 

Uiteindelijk zou een compromis ontstaan over de verdeling binnen de 

vierdeling van de taakstellingen. Beleid en Inspectie kregen een taakstelling 

van 20% mee, Uitvoering moest een besparing realiseren van tussen de 5 en 

de 10%, afhankelijk van de organisatie en Ondersteuning tot slot kreeg een 

gedifferentieerd percentage afhankelijk van de positie van de dienst in de 

benchmark die werd opgemaakt in de Bedrijfsvoering. Deze 

benchmarkoefening had immers per departement in kaart gebracht hoe 

groot het aandeel ondersteuning betrof. De beste departementen moesten 

het stellen met een reductie van 20% overhead, terwijl de slechtste van de 

klas 30% moesten besparen. 
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>  4.5. Naar een combinatie van departementale en 
bovendepartementale plannen 

Het Programma Vernieuwing Rijksdienst moet dus op een termijn van vier 

jaar een reductie van 12.800 ambtenaren en een besparing van 630 miljoen 

euro bewerkstelligen. Het doet dit door middel van bovendepartementale 

en departementale maatregelen. De eerste worden beschreven in de Nota 

Vernieuwing Rijksdienst en zijn terug te vinden in de bijlage van dit rapport 

(zie bijlage 3).  

Grote of kleine samenwerkingsverbanden werden met het oog op deze inter- 

en bovendepartementale maatregelen opgebouwd. Programma-Secretaris-

generaal voor de Vernieuwing Rijksdienst Roel Bekker stelde collega-

Secretarissen-generaal aan het hoofd van deze programma's om ze te 

trekken. 

De departementale planning werd volledig overgelaten aan de 

departementen zelf. Tegen november 2007 werd van elke Secretaris-

generaal een zogenaamd Plan van Aanpak verwacht waarin die voor het 

eigen departement uitstippelt hoe en waar er maatregelen zullen getroffen 

worden om de taakstelling te realiseren. De taakstelling per departement is 

een gevolg van de differentiatie Beleid - Ondersteuning - Uitvoering - 

Inspectie, die rechtstreeks werd doorgetrokken naar elk Ministerie, en ligt 

dus vast. Ook de fasering moet voldoen aan het vooropgestelde schema 

1/8e tegen 2008, 1/8e tegen 2009, 1/4 tegen 2010 en 1/2e tegen 2011. 

Er is dus een differentiële taakstelling per departement, afhankelijk van de 

verdeling van ambtenaren in beleids-, inspectie-, ondersteunings- en 

uitvoeringstaken. Zo kreeg concreet vertaald het door ons bezochte 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een taakstelling 

van 530 VTE's op een bezetting van in totaal (ZBO's en baten-lastendiensten 

meegerekend) 9706 VTE's (departementaal plan BZK). Door de sterke 

aanwezigheid van uitvoeringsinstellingen bij het Ministerie BZK kent het een 

taakstelling van niet meer dan 5% op vier jaar.  

Het Ministerie VROM daarentegen -ook bezocht in het kader van deze 

studie- moet 685 VTE's zien weg te werken op een totale omvang van 2835,6 

VTE's (departementaal plan VROM). Het Ministerie dat instaat voor Ruimte, 

Milieu, Wonen, Wijken en Integratie moet met bijna een vierde afslanken, 
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wat het tot een grotere operatie maakt. Ook voor kleinere Ministeries, zoals 

het Ministerie Algemene Zaken, met slechts 451,5 VTE's in dienst, is het niet 

altijd simpel een dergelijke herstructurering door te voeren (Ministerie van 

Algemene Zaken, 2007). Hun taakstelling van 70 VTE's noopt Secretaris-

generaal Van Zwol tot het schrappen van een aantal taken en functies. 

Hoe een departement de efficiëntie denkt te verhogen, wordt aangegeven 

in het Plan van Aanpak dat elke Secretaris-generaal moest opstellen. Zo valt 

te lezen in het Plan van Aanpak van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 

dat er geopteerd wordt voor het opheffen van het Directoraat-generaal 

Regiobeleid en Consulaire Zaken (Ministerie van Buitenlandse Zaken, 2007). 

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties herwerkt dan 

weer onder andere de structuur van haar drie Directoraten-generaal 

Koninkrijksrelaties en Bestuur, Management Openbare Sector en Veiligheid 

om zo tot twee nieuwe DG's te komen (Bestuur en Publieke Dienstverlening, 

en Veiligheid) (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

2007g). 

De Verschillende Plannen van Aanpak werden verzameld door de 

Programma-Secretaris-generaal van de Vernieuwing van de Rijksdienst en 

kunnen op de diverse rapportagemomenten aan hun voortgang getoetst 

worden. 
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>  4.6. Governancestructuur 

In de Nota 'De Verkokering Voorbij' hadden de Secretarissen-generaal er al 

op aangedrongen om een sterke ambtelijke leiding toe te kennen aan het 

efficiëntieprogramma. Zo geschiedde het dan ook met de aanstelling van 

Roel Bekker als Programma-Secretaris-generaal van de Vernieuwing van de 

Rijksdienst. Daar waar er in het verleden allerhande vormen van ambtelijke 

leiding bij hervormingstrajecten zijn geweest, is het de eerste keer dat er 

een Secretaris-generaal aan het hoofd van een programma werd geplaatst. 

Zo werd het programma Andere Overheid sterk getrokken door de Minister, 

maar dan met een Directeur-generaal als ambtelijk steunpilaar. Nog vroeger 

werkte men met regeringscommissarissen. 

Bekker valt onder de bevoegdheid van het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties en rapporteert rechtstreeks aan de Minister-

president en Vicepremiers. Hij verlangde maar een kleine werkgroep ter 

beschikking te hebben (ongeveer 8 VTE's groot). "Om te voorkomen dat 

iedereen denkt dat ik alles aan het veranderen ben binnen de Rijksdienst", 

aldus Bekker (interview Bekker). Bovendien schuwde hij vanuit datzelfde 

oogpunt ook elke bevoegdheid en budget.  

Nog opmerkelijk is het feit dat het om een tijdelijke functie gaat. De 

Programma-Secretaris-generaal hoopt er zelf in 2009 mee op te kunnen 

houden. "Dan zou het vanzelf moeten kunnen lopen. Indien dit niet het 

geval is, zal dat zijn omdat ik dingen moet doen die anderen hadden 

moeten doen", aldus Bekker (interview Bekker). "Ik vind dat het Programma 

Vernieuwing Rijksdienst zichzelf zo snel mogelijk overbodig moet maken". 

Van verdere institutionalisering van deze dienst wil Bekker niet weten. In 

het kader van bedrijfsvoering, worden dan weer wel enkele duurzame 

structuren op poten gezet. Zo gaat bijvoorbeeld een nieuw Directoraat-

generaal een aantal zaken in het kader van de huisvesting coördineren. 
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>  4.7. Rapportage 

Eens de taakstelling verduidelijkt, de boven- en interdepartementale 

maatregelen vastgelegd en de Plannen van Aanpak met de concrete 

maatregelen binnengeleverd, was het aan Programma-Secretaris-generaal 

Roel Bekker om het hervormingsproces binnen de Rijksdienst te begeleiden 

en te monitoren. 

Wat betreft de hervorming binnen de departementen stelt zich volgens de 

Nota Vernieuwing Rijksdienst voor het kabinet geen aansturingsprobleem 

(Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2007f). De ZBO’s 

zijn echter in beginsel zelfstandig in hun bedrijfsvoering en hebben dus in 

feite de vrijheid zelf te bepalen waar zij hun productiemiddelen en -

capaciteit op inzetten. Voor de zogenaamde agentschappen geldt in wezen 

hetzelfde. Zij worden immers niet (meer) op input gestuurd, maar op 

output. "Maar over die agentschappen bestaat wel rechtstreekse 

zeggenschap, voor een belangrijk deel krijgen zij hun opdrachten van 

andere onderdelen van de overheid. Minder beleid en minder opdrachten 

leiden dan automatisch tot verkleining en omgekeerd geldt hetzelfde", aldus 

de Nota (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2007f). 

Er zijn dan ook een aantal voortgangsbewakingen in het Programma 

Vernieuwing Rijksdienst ingebouwd. Er is enerzijds een kwantitatieve 

rapportering en anderzijds een kwalitatieve rapportering. De kwalitatieve 

wordt twee keer per jaar gedaan en gaat ook twee maal per jaar naar de 

Tweede Kamer. De kwantitatieve voortgangsevaluatie wordt eveneens twee 

maal per jaar gedaan, maar gaat voor de sereniteit van het debat slechts 

eenmaal per jaar naar de Kamer (Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, 2007k). 
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>  4.8. Afslanking ambtelijk apparaat 

Ten gevolge van het dubbel slot dat in het Programma Vernieuwing 

Rijksdienst werd ingebouwd, moet er naast een financiële besparing ook een 

reductie van het aantal personeelsleden binnen de Rijksdienst plaatsgrijpen. 

Er werd begonnen met een financiële besparingsdoelstelling, die nadien 

werd omgerekend naar een knip van 12.800 arbeidsplaatsen. Een baan 

binnen de Rijksdienst in brede zin werd daarbij op een gemiddelde kost van 

55.000 euro begroot. 

Zoals gesteld werd vervolgens per departement op basis van de vierdeling 

Beleid - Ondersteuning - Inspectie - Uitvoering bepaald hoe groot de 

taakstelling betrof. Hoe en waar elk departement vervolgens in functies zou 

snoeien, mocht elke Secretaris-generaal zelf invullen. Minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Guusje ter Horst en Programma-

Secretaris-generaal Roel Bekker hebben van begin af aan steeds expliciet 

gesteld dat de afslanking zou verlopen zonder gedwongen ontslagen. 

"Ik heb nog nooit in de overheid mensen gedwongen zien ontslaan worden, 

nergens ter wereld. Dat zal ook helemaal niet nodig zijn", aldus een 

betrokkene bij het Programma Vernieuwing Rijksdienst (interview 

Ambtenaar). Op basis van specifieke berekeningen hadden de 

initiatiefnemers becijferd dat de taakstelling gemakkelijk aan de hand van 

natuurlijk verloop zou moeten kunnen gerealiseerd worden. Een voorwaarde 

hiervoor was wel een verhoogde flexibiliteit binnen het Rijk, gepaard 

gaande met een verhoogde arbeidsmobiliteit van de Rijkswerknemers. 

Het Sociaal Jaarverslag Rijk van 2007, waarin elk jaar de trends over het 

personeel binnen de Rijksdienst worden weergegeven en geduid, leert ons 

dat er bij de laatste telling 8.739 uitstromers waren (zie figuur ). Bijna de 

helft van de uitstroom is voor rekening van de leeftijdscategorie 35-55 jaar. 

Het aandeel vertrekkende 55-plussers, was in 2007 vrijwel gelijk aan de 

uitstroom vóór 2004. De cijfers van 2004 en 2005 geven een vertekend 

beeld, aangezien de -ondertussen afgeschafte- FPU- en FPU-plus-regeling er 

toen voor zorgde dat bovenproportioneel veel ambtenaren uit de categorie 

55+ het Rijk verlieten. 
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Figuur 3: Uitstroom Rijksdienst (2004-2007) 

 
Bron: (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2008a) 

 

Het Expertisecentrum Arbeidsmarktcommunicatie Rijk voorziet dan ook al 

bij al geen grote problemen in het aanduiden van de te schrappen banen. 

Meer nog. "Hiermee is het een stuk makkelijker voor ons om nog maar 4.500 

ambtenaren te werven. De krapte op de arbeidsmarkt maakt het nu 

bijzonder moeilijk om voldoende competente mensen te vinden, die 

zoektocht wordt hiermee vergemakkelijkt", aldus Mark Bressers, hoofd van 

het Expertisecentrum (Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, 2007a). 

In het Sociaal Jaarverslag Rijk van 2007 werd het probleem van de huidige 

krapte op de arbeidsmarkt nogmaals gestaafd met cijfers. Uit de 

statistieken bleek dat bij ongeveer 60 procent van de beroepsgroepen 

waarvoor het Rijk jaarlijks meer dan vijftig vacatures heeft, de komende 

vijf jaar knelpunten verwacht worden.  

Op academisch niveau gaat het vooral om hogere financieel-economische 

deskundigen, juristen, elektrotechnici en weg- en waterbouwkundigen. Op 

hbo-niveau blijken met name technisch en systeemanalisten, en hogere 
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functionarissen op het gebied van openbare orde en veiligheid moeilijk te 

vinden. Ook is er een schaarste aan leidinggevenden op hbo- en wo-niveau, 

aldus het Jaarverslag (Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, 2008a).  

Het motto onderliggend aan de taakstelling om op 4 jaar 12.800 ambtenaren 

te schrappen luidt 'van werk naar werk'. Het uitgangspunt daarbij is dat er 

geen personen, maar functies zullen weggesneden worden. Bovendien 

worden ambtenaren die hun baan verliezen, geholpen bij het vinden van 

een nieuwe betrekking; is het niet bij de overheid, dan wel in de private 

sector.  

Flexibiliteit en mobiliteit zijn in dit kader kernbegrippen. De ambtenaren 

zijn niet langer in dienst van een departement, maar van het Rijk. Er wordt 

van hen verlangd de flexibiliteit aan de dag te leggen een andere functie te 

aanvaarden, indien dit past binnen het Programma Vernieuwing Rijksdienst. 

De praktijk wijst uit dat het natuurlijk verloop van Rijkswerknemers in 

combinatie met verhoogde flexibiliteit in functie van herplaatsing van 

ambtenaren er voor zorgt dat de taakstelling binnen de departementen in 

grote lijnen probleemloos verloopt. Hier en daar zijn er echter 

probleemgevallen met geëlimineerde functies waarbij de ambtenaar niet 

zelf het initiatief neemt om van baan te veranderen. Een Secretaris-

generaal gaf ons in een gesprek aan dat dergelijke 'probleemsituaties' op te 

lossen zijn door deze functies als risicobaan te identificeren, wat de 

persoon op post er gemakkelijker toe beweegt om een jobverandering in 

overweging te nemen (interview Ambtenaar). 

Om dit proces vlotter te doen verlopen, is een nieuw orgaan opgericht, de 

Mobiliteitsraad. Deze raad maakt deel uit van het sociaal flankerend beleid 

dat gepaard moet gaan met het Programma Vernieuwing Rijksdienst. Een 

betrokkene bij het Programma omschrijft deze organisatie als "een relatief 

kleine clubje met in de kern twee dossierbakjes. Enerzijds een bakje met 

mensen die overtollig zijn, of een andere functie willen hebben. En 

anderzijds een bakje met openstaande mogelijkheden, vacatures. Dit 

laatste is dan nog eens opgesplitst in een overheidscompartiment en een 

privécompartiment" (interview Ambtenaar).  
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De mobiliteitsorganisatie is voor een goede werking onderverdeeld in 5 

regio's (Randstad, Zuid, Noord, Midden, Oosten). De ervaring leert immers 

dat de werkgelegenheidswissels niet onbeperkt zijn. Mensen zijn meestal 

wel bereid om van functie te veranderen, maar niet om over het hele land 

te verhuizen. Een regiocoördinator behandelt daarom enkel de 'fiches' van 

openstaande plaatsen en te plaatsen ambtenaren in een afgelijnd 

landsgedeelte.  

Er blijkt vooral een probleem te zijn in de Zuid-Nederlandse regio. Langs de 

andere kant wordt in het Sociaal Jaarverslag Rijk melding gemaakt van veel 

vacatures in Den Haag (interview Ambtenaar). Ook Utrecht en Gelderland 

zijn belangrijke regionale markten (Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, 2007a). Qua profiel zitten er bovengemiddeld veel laag-

middelbare-administratieve functies in het 'te plaatsen personeels'-bakje, 

aangezien de automatisering daar veel banen overbodig maakt.  

Ook de voor het Programma Vernieuwing Rijksdienst bevoegde minister, 

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Guusje ter Horst, gaf 

bij aanvang van het programma in 2007 aan dat er hier en daar 

probleemgevallen zouden opduiken bij het afslankingsprogramma. "Voor 

ongeveer 3.000 Rijksambtenaren zal het bij de afslanking van de 

Rijksoverheid moeilijk worden om hen direct aan ander werk te helpen", 

aldus ter Horst (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

2007j). 

Een probleem dat speelt bij de mobiliteit van ambtenaren, is het imago dat 

een dergelijk werknemer opgeplakt krijgt. "Het vervelende hierbij is vooral 

dat degenen die herplaatst worden een ticket opgeplakt krijgen als 'te 

plaatsen persoon' ", Aldus een betrokkene bij het Programma Vernieuwing 

Rijksdienst (interview Ambtenaar). De mobiliteitsraad probeert daarom 

deze personen zo vroegtijdig mogelijk op te pikken, om ze zo honorabel 

mogelijk van functie te doen veranderen. "Er dient bovendien beter 

gesproken te worden in termen van 'mobiele ambtenaar'. Dit klinkt immers 

beter als 'te plaatsen persoon', wat bijna neerkomt op een titel als 

tweederangsambtenaar", aldus deze persoon verder. 

Concreet is het zo dat het Expertisecentrum Arbeidsmarktcommunicatie Rijk 

(EC-AMC) vanuit een centrale aansturing de publicatie verzorgt van alle 

vacatures vanuit de Rijksoverheid. De vacatures worden eerst aangeboden 
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op de Mobiliteitsbank. Daarna kunnen vacatures extern worden opengesteld. 

Het Expertisecentrum regelt de publicatie in onder andere externe 

jobboards, kranten en vakbladen. In 2007 zijn 7.506 vacatures op de 

Mobiliteitsbank gepubliceerd. Daarvan werden 4.456 vacatures voor externe 

kandidaten opengesteld (Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, 2008a). 

Het Programma Vernieuwing Rijksdienst mag dan wel het doel hebben om 

een periodieke vermindering van het aantal functies binnen de Rijksdienst 

door te voeren, dat wil niet zeggen dat de aanwervingen helemaal worden 

stilgelegd. Aangezien het aantal functies dat jaarlijks op natuurlijke wijze 

komt te vervallen een stuk hoger ligt dan het aantal banen dat door de 

efficiëntieoperatie moet verdwijnen, is er nog ruimte voor nieuwe 

aanwervingen. Per jaar stromen er de laatste jaren gemiddeld tussen de 

7.000 en 8.000 mensen uit het Rijk, wegens VUT, pensioen of omdat ze een 

nieuwe betrekking buiten de overheid hebben gevonden. Dat zorgt ervoor 

dat er jaarlijks nog enkele duizenden nieuwe vacatures kunnen worden 

uitgeschreven voor een baan bij het Rijk (Bekker, 2007). 

Overigens is duidelijk, zoals wordt aangeven in het coalitieakkoord en ook 

expliciet herhaald wordt in de Nota Vernieuwing Rijksdienst, dat er 

niettegenstaande een algemene afslanking binnen het Rijk, ook diensten 

zijn die in omvang mogen stijgen. Zo worden onder andere de 

belastingsdienst en de Dienst Justitiële Inrichtingen met naam genoemd als 

diensten die een groei mogen kennen (Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, 2007d). 

Waar wel voor opgepast dient te worden door de initiatiefnemers van het 

Programma Vernieuwing Rijksdienst, is dat de hervormingen niet te veel ten 

koste gaan van de aantrekkingskracht bij jongeren om bij het Rijk te (gaan) 

werken. Een bedenking die ook een interviewee uit de onderzoekswereld 

maakt (interview Academicus). Deze gesprekspartner meent reeds de eerste 

tekenen van een slinkende jongerenvertegenwoordiging te zien bij het Rijk 

ten gevolge van het Programma Vernieuwing Rijksdienst. 

Om dit en andere negatieve gevolgen van het efficiëntieprogramma tegen te 

gaan heeft het Kabinet Balkenende IV ook ingezet op een imagoversterking 

van de overheid als werkgever. Het Expertisecentrum 

Arbeidsmarktcommunicatie (EC-AMC) is hiertoe in september 2007 met een 



� 95 � 

nieuwe arbeidsmarktcampagne naar buiten gekomen. Onder het motto 

'Werken bij het Rijk als je verder denkt' is een nieuwe impuls gegeven aan 

de profilering en werving van het Rijk.  

De nieuwe campagne is gebaseerd op het puzzelstukconcept. Werken bij het 

Rijk wordt daarbij gezien als het leveren van een bijdrage aan een mooier 

en beter Nederland, waarbij verschillende belangen vaak tegenover elkaar 

staan. Dit puzzelen met maatschappelijke vraagstukken staat centraal in 

alle uitingen van de campagne. In 2007 is verder veel aandacht besteed aan 

specifieke projecten gericht op schaarse doelgroepen, zoals juristen en 

ict’ers (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2008a). 

Om jongeren te interesseren voor een baan bij het Rijk werd bovendien 

begin 2008 ook een Rijksbreed Stageservicepunt opgericht. Via het 

aanbieden van stages aan leerlingen en studenten wil het Rijk zich blijven 

profileren als een aantrekkelijke werkgever. Door hen tijdens hun studie al 

te benaderen hoopt de Rijksoverheid een voorsprong te creëren in een 

krappe arbeidsmarkt. Doel voor de komende jaren is om jaarlijks minimaal 

duizend stageplaatsen te laten vervullen door mbo’ers, hbo’ers en wo’ers 

(Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2008b). 
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>  4.9. Aandacht voor de achterpoortjes 

Bij het min of meer opleggen van een besparing en taakstelling aan de 

departementen, agentschappen en ZBO's binnen de Rijksdienst, is het niet 

onbelangrijk oog te hebben voor achterpoortjes en de cheaters een stap 

voor te zijn. Programma-Secretaris-generaal gaf in een gesprek ook blijk van 

deze wetenschap (interview Bekker). Zo houdt hij er aan in periodiek 

overleg eventuele praktijken in die richting bij zijn collega-SG's aan de orde 

te stellen. Dit is op voorwaarde dat de achterpoortjes goed gedetecteerd 

worden via de diverse monitors en rapporteringen. 

Een verbetering op dit vlak is het zogenaamde dubbel slot, dat niet alleen in 

financiële termen doelstellingen oplegt, maar ook een effectieve reductie 

van het aantal personeelsleden wil zien. Vroeger was er enkel een 

financiële bezuiniging en werd er gewoon geld uit de beleidsprogramma's 

gehaald om personeel te betalen. Door de taakstelling in personele cijfers 

er aan toe te voegen kan er nu perfect via de cijfers van de 

salarisadministratie nagegaan worden of er daadwerkelijk actie is 

ondernomen. Het feit dat er op voorhand expliciet werd gesteld dat er 

slechts één bron als referentie geldt, met name die van de 

Salarisadministratie en volgens de telmethoden die in de Nota Vernieuwing 

Rijksdienst worden beschreven, kan er geen discussie meer ontstaan over de 

personeelsaantallen. 

Bij vroegere operaties stond ook nog te vaak het poortje van de detachering 

open. Departementen detacheerden ambtenaren bij elkaar, die ze op die 

manier virtueel wegcijferden. Ook dat deurtje heeft Programma-Secretaris-

generaal Bekker proberen af te sluiten. Detacheren mag nog wel, maar het 

moederdepartement blijft verantwoordelijk voor de aantallen. Elke 

detachering naar bijvoorbeeld Brussel, de NAVO of een ander departement 

zorgt nu niet voor een vermindering in de personeelsstatistieken.  

Een derde achterdeurtje is dat van de externe inhuur. Dit blijkt het 

hardnekkigste probleemgeval te zijn, aldus een gesprekspartner die 

betrokken is bij het Programma Vernieuwing Rijksdienst (interview 

Ambtenaar). Er zijn wel spelregels voor ontworpen, maar de telling is zo 

moeilijk dat er ruimte blijft voor truckjes. De externe inhuur kan immers op 

allerlei posten geboekt worden. Zo blijven er achterdeurtjes om de externe 

inhuur te camoufleren. Een dienstwagen met bestuurder kan immers 
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begroot worden als extra duur dienstvoertuig, in plaats van de persoon aan 

het stuur als externe inhuur te rapporteren.  

Er moet tegenwoordig wel centraal gerapporteerd worden over de externe 

inhuur, wat de excessen in bepaalde mate helpt in te dijken. Naar 

aanleiding van de evaluatie van het actieprogramma 'Meer focus op externe 

inhuur' moeten ministeries vanaf 2007 de uitgaven aan externen opnemen in 

hun eigen departementale jaarverslag. Dit is een radicale koerswijziging, 

aangezien ervoor veel onduidelijkheid en dubbelzinnigheid bestond omtrent 

de exacte omvang van de externe inhuur. De rapportering betreft 

momenteel de uitgaven voor beleidsgevoelige externe inhuur: interim-

management, organisatie- en formatieadvies, communicatie en 

beleidsadviezen. Vooral de Tweede Kamer blijkt verknocht aan externen. 

Dat het de initiatiefnemers achter het Programma Vernieuwing Rijksdienst 

menens is, blijkt uit de nauwe opvolging die de voortgangsrapportages doen 

van deze cijfers. De cijfers worden dus niet alleen transparanter per 

beleidsdomein, ze worden ook gecentraliseerd (Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties, 2008a). 

Naast de centrale rapporteringsverplichting is ook de afspraak gemaakt dat 

het aandeel externe inhuur zeker niet verder mag stijgen en op termijn 

zelfs moet gereduceerd worden met minstens zoveel (relatief gezien) als 

het aantal ambtenaren. Het is immers uitdrukkelijk de bedoeling van de 

initiatiefnemers van het Programma Vernieuwing Rijksdienst om de 

vrijgekomen plaatsen ten gevolge van de taakstellingen, niet op te laten 

vullen door het inhuren van externen.  

Ook de bevoegde minister, Minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties Guusje ter Horst, benadrukt dit streven. "Het 

uitgangspunt moet worden dat de externe adviseurs iets wezenlijks moeten 

toevoegen", aldus ter Horst. Consultants of externe adviseurs kunnen nog 

wel een nuttige rol spelen. "Maar als externe adviseurs de indruk geven dat 

ze de beleidsvorming of het management overnemen, zijn we op het 

verkeerde pad. Pertinent onjuist vind ik het dat reguliere beleidstaken 

worden uitgevoerd door niet-ambtenaren (Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties, 2007j)." 

De Rijksoverheid besteedde in 2006 meer dan 2,6 miljard euro aan de inhuur 

van personeel en advies. Dat staat te lezen in een rapport van het 
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Regiebureau Inkoop Rijksoverheid. In 2007 was dit bedrag teruggebracht tot 

1,2 miljard euro. 650 miljoen euro daarvan werd besteed aan externe 

inhuur van personeel, waar dit in 2006 450 miljoen bedroeg en een jaar 

eerder 400 miljoen euro. Het overgrote deel van dit bedrag werd 

gespendeerd aan uitzendkrachten (Trendnota Arbeidszaken Overheid, 2008). 
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>  4.10. Evaluatie 

Voor een algemene evaluatie van het Programma vernieuwing Rijksdienst 

(voor een steekkaart zie bijlage 4) is het eind 2008 nog een heel eind te 

vroeg. De einddatum van het Programma ligt immers op 2011 en de echte 

gevolgen in termen van efficiëntieverhoging zullen misschien pas na verloop 

van tijd ingeschat kunnen worden. Wel is het legitiem om vandaag reeds de 

vraag te stellen naar de manier waarop het Programma kan geëvalueerd 

worden. 

Het objectief een kleinere overheid te bekomen, is meetbaar. Of de 

taakstelling gerealiseerd wordt en of dit ook tijdig en duurzaam gebeurt, 

kan op basis van de financiële verslagen en rapporteringen van het 

Programma Vernieuwing Rijksdienst opgevolgd worden. Een betere 

overheid, een efficiëntere werking en een optimalere dienstverlening zijn 

echter concepten die zich minder gemakkelijk lenen tot metingen en 

evaluaties. 

Ook Programma-Secretaris-generaal Bekker beseft dit. "Uiteindelijk zal er 

afgerekend worden op basis van het behalen van de aantallen. Is de 

Rijksdienst werkelijk kleiner geworden? Of het ook beter is, is al moeilijker 

te bepalen. Beter dan wat?" Bekker stelt zich niettemin drie doelen voor de 

Vernieuwing van de Rijksdienst. Een kleinere overheid is de eerste, minder 

verkokering is de tweede en een betere dienstverlening de derde 

doelstelling (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

2007b).  

Voor deze laatste doelstelling wordt in de Nota Programma Vernieuwing 

Rijksdienst het streven vermeld dat de burger de overheid een rapportcijfer 

van 7 op 10 zou moeten geven (Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, 2007f). Dat tevredenheidscijfer heeft de Nederlandse 

overheid anno 2008 echter reeds bereikt volgens Bekker (interview Bekker). 

Bekker probeert echter in zekere mate toch zicht te krijgen op eventuele 

verbetering binnen de Nederlandse overheid. Dit wordt gedaan op basis van 

tevredenheidsonderzoeken (interview Bekker).  

Dit laatste houdt echter ook een hoop risico's in. Naast tevredenheid bestaat 

er immers ook vertrouwen of kwaliteitsinschatting. Het is moeilijk om een 

subjectieve indicator te vereenzelvigen met de kwaliteit van de overheid. 
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Dit zou immers kunnen inhouden dat niet de effectieve kwaliteit, maar wel 

het imago van de overheid gekwantificeerd wordt, zoals uit onderzoek blijkt 

(Luts et al., 2008b). 

Voorts wordt er een team van onderzoekers ingeschakeld om een visie op de 

Rijksdienst van de toekomst op te stellen (interview Academicus). Dit 

initiatief staat nog in zijn kinderschoenen, maar doel is om te komen tot 

een aantal waarden en doelstellingen van 'de ideale overheid (Rijksdienst)'. 

Deze visie kan helpen bij het nagaan van de kwalitatieve gevolgen van het 

hervormingsprogramma Vernieuwing Rijksdienst. Op die manier kan de 

realiteit immers getoetst worden aan de wensen op het vlak van de 

overheidsinvulling. Een van de betrokkenen acht de kans echter niet groot 

dat er uit het project ook daadwerkelijk tastbare indicatoren voor het 

Programma Vernieuwing Rijksdienst worden gehaald (interview 

Academicus). 

Opmerkelijk op dit vlak is overigens de afwezigheid van het thema sociale 

tewerkstelling als taak van de overheid in Nederland. Al onze 

gesprekspartners gaven aan dat het op nationaal niveau een non-issue is de 

overheid als werkgever te zien die extra aandacht heeft voor zij die op de 

reguliere arbeidsmarkt niet aan hun trekken komen (interview Ambtenaar; 

interview Academicus; interview Ambtenaar). Daar waar in ons land de 

vakbonden hoog inzetten op dit thema, heerst er op dat vlak in Nederland 

blijkbaar een heel andere cultuur. 

Ook Professor Frits van der Meer en Trui Steen worden met hun team aan de 

Universiteit van Leiden betrokken bij de evaluatie van het Programma 

Vernieuwing Rijksdienst. Hun team is immers opgedragen om een externe 

evaluatie en monitoring te verzorgen van het Programma, met de nadruk op 

de taakstellingen. Daar dit project nog in volle gang is, kan er moeilijk uit 

opgemaakt worden wat de conclusies ervan zullen zijn. Feit is wel dat het 

een interessant en moedig initiatief is om een externe critici hun oog over 

het hervormingsprogramma te laten gaan. Dit verhoogt de legitimiteit van 

het Programma en kan de leereffecten enkel ten goede komen. 
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5. Besluit 

In het onderzoek 'De Efficiënte Overheid geanalyseerd' werd onder een luik 

van internationale cases het efficiëntievraagstuk in de Nederlandse overheid 

bestudeerd. Doel van dit onderzoek was een beeld te krijgen van de manier 

waarop de overheid in een van onze buurlanden omgaat met de uitdagingen 

waar ook de Vlaamse overheid vandaag voor staat. Zo kampt ook Nederland 

onder andere met een dalend vertrouwen van de burger in de overheid, een 

latente terreurdreiging, krapte op de arbeidsmarkt en een toenemende druk 

op de overheidsfinanciën. Deze evolutie deed in Nederland de roep 

weerklinken om een efficiëntere overheid. 

De Rijksdienst, het kernonderdeel van de Nederlandse Rijksoverheid, werd 

immers gezien als een organisatie die niet efficiënt genoeg te werk gaat, te 

verkokerd problemen aanpakt en te weinig flexibiliteit aan de dag legt op 

personeelsvlak. Naast de marge die er volgens velen bestond aan 

kwaliteitsverbetering binnen het Rijk, werd de Rijksdienst ook bestempeld 

als te groot (in personeelsaantallen). Zoals Programma-Secretaris-generaal 

Roel Bekker het verwoordt: "Net zoals bij mensen slankheid en fitheid vaak 

hand in hand gaan, geldt dat ook voor organisaties. Overheden worden vaak 

enigszins ongemerkt te groot en te traag" (Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties, 2007f). Dit was volgens het merendeel van 

politici en leidend ambtenaren in de aanloop naar de Tweede 

Kamerverkiezingen van eind 2006 het geval voor de Nederlandse overheid. 

Wanneer we kijken naar de cijfers met betrekking tot de omvang van de 

Nederlandse overheid in haar geheel en de Rijksdienst in concreto, zien we 

inderdaad een stijgende lijn. De Rijksoverheid is sinds 2000 met bijna 

50.000 VTE's aangekomen, terwijl de Rijksdienst een groei van 3.500 VTE's 

kent sinds 2004. Naast het gevoel in de politiek dat de overheid met te veel 

ambtenaren werkt, leefde ook het gevoel dat de overheid te veel werk 

levert. De politiek laakte de overbemoeienis van de overheid in de 

maatschappij en vond het gezonder zowel in capaciteit te verminderen, als 

de verwachtingen ten aanzien van de burgers te temperen. 'De overheid kan 

en moet niet alles oplossen', was de gedachte. 

Deze overtuigingen en gevoelens bewogen de leidende politieke partijen in 

Nederland er toe aan de vooravond van de Tweede Kamerverkiezingen eind 
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november 2006 om een besparing en afslanking van de overheid hoog op de 

agenda te plaatsen. Er trok zich een heus opbod op gang van 

besparingsbedragen en afslankingsaantallen tussen onder andere de 

politieke partijen CDA, PvdA en ChristenUnie. Duidelijk was dat de overheid 

in een nieuwe regeerperiode een efficiëntieprogramma te verwerken zou 

krijgen. 

Om niet aan de zijlijn te moeten blijven toekijken hoe een nieuwe regering 

ongezien hoge besparingsdoelstellingen zou opleggen aan de 

overheidsdiensten, namen de leidend ambtenaren binnen het Rijk -de 

Secretarissen-generaal- het heft in eigen handen. Nog voor er een 

regeerakkoord gesloten werd, legden de Secretarissen-generaal een nota op 

de tafel van de informateur. Onder de titel 'De Verkokering Voorbij - Naar 

een slankere en effectievere Rijksoverheid' stelden ze een plan van 

efficiëntiemaatregelen voor die ervoor moesten zorgen dat de Rijksdienst in 

de toekomst kleiner en beter zou worden. 

Dit initiatief werd door het nieuwe kabinet -Balkenende IV- als basis 

gebruikt voor de uittekening van de Nota Vernieuwing Rijksdienst. Deze 

nota vormde de blauwdruk voor het efficiëntietraject dat de Rijksdienst 

tussen 2007 en 2011 diende af te leggen. Aan het eind van de rit zou het 

Programma de staat 630 miljoen euro moeten opleveren en zou de overheid 

12.800 ambtenaren kleiner zijn. Hier werd bovendien een 

investeringsbudget van 500 miljoen euro tegenover geplaatst. 

De Nota Vernieuwing Rijksdienst beschrijft hoe en waar deze besparing 

moet gerealiseerd worden. Aan de hand van een resem boven- en 

interdepartementale maatregelen en een reeks departementale 

maatregelen moet de Rijksdienst 'kleiner doch slagvaardiger, zuiniger doch 

dichter bij de burger' worden (Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, 2007d). 

Inhoudelijk hoopt het Programma Vernieuwing Rijksdienst ten eerste beter 

beleid te initiëren. Om beleid te verbeteren, zal er meer gelet worden op 

de uitvoerbaarheid van beleid. Ook moet de kwaliteit van wetgeving 

omhoog en wordt de planning- en controlcyclus verbeterd. Daarnaast wordt 

onder meer het aantal planbureaus teruggebracht van vier naar drie. Ook 

wordt de structuur van adviesraden anders opgezet. 



� 103 � 

Een andere concrete doelstelling is tot minder lastendruk te komen. Het 

kabinet zet hoog in op het verminderen van de administratieve lastendruk 

voor bedrijven, burgers, professionals en tussen overheden onderling. 'De 

overheid moet helpen, niet hinderen', is de idee. Het gaat daarbij om zaken 

als minder administratieve rompslomp, gemakkelijkere procedures bij 

vergunningen, betere dienstverlening en informatievoorziening. Bij de 

Rijksinspecties moet vertrouwen het uitgangspunt worden in plaats van 

wantrouwen. Door een andere manier van werken kan de omvang van de 

inspecties afnemen. 

Ten derde stelt het Programma ook een betere bedrijfsvoering voorop. De 

bedrijfsvoering van het Rijk moet efficiënter. Zo zullen de werkzaamheden 

meer ondergebracht worden in gemeenschappelijke werkapparaten. Zelfs 

het huisvestingsbeleid zal aangepast worden. De beleidsambtenaren komen 

dichter bij elkaar en bij het Binnenhof. Door de ontwikkeling van een 

standaard Rijkswerkplek krijgen alle beleidsambtenaren dezelfde 

werkomstandigheden en kantoorautomatisering. Dat kan de efficiency en de 

flexibiliteit enkel bevorderen, zo luidt de visie hierachter. Ook het 

personeelsbeleid zal een verandering ondergaan. De beleidsambtenaren 

worden aangesteld in dienst van het Rijk en niet meer bij een departement. 

Dit stimuleert de mobiliteit. Hierdoor wordt de samenwerking makkelijker 

en wordt verkokering tegengegaan. 

Er zit ook een expliciet afslankingsluik in het Programma Vernieuwing 

Rijksdienst. In totaal zullen er bij het Rijksapparaat ongeveer 12.800 

functies komen te vervallen; waarvan 11.000 bij het Rijk en 1.800 bij de 

Zelfstandige Bestuursorganen. Op een lager niveau wordt gekozen voor een 

reductie van de functies bij de beleidsafdelingen en bij de Rijksinspectie 

met 20%. Het ondersteunend personeel (Staf en Ondersteuning) dient af te 

nemen met gemiddeld 25%, afhankelijk van de mate aan overhead die er bij 

de nulmeting bestond.  

Bij de uitvoering tot slot blijft de afslanking beperkt tot maximaal 10%. Hier 

hebben de initiatiefnemers gekozen voor het sparen van de diensten die een 

directe rol spelen bij de dienstverlening aan de burger. De Uitvoering 

bepaalt overigens in grote mate het imago en de tevredenheid van de 

overheid als geheel, waardoor ze in grote mate wordt ontzien. 
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Het kabinet streeft ernaar om de taakstelling te realiseren zonder dat er 

gedwongen ontslagen vallen. Het natuurlijk verloop binnen de Rijksdienst en 

een verhoogde flexibiliteit en mobiliteit van de Rijkswerknemers zouden 

moeten volstaan om de cijfermatige doelstellingen te halen. Er wordt 

bovendien een Mobiliteitsorganisatie opgericht om mensen te stimuleren 

van werk naar werk te gaan. Ook voor sociaal flankerend beleid worden 

extra financiële middelen vrijgemaakt. Voor investeringen op het vlak van 

bijvoorbeeld ICT zullen er ook bijkomende financiën voorzien worden. 

Het Programma Vernieuwing Rijksdienst was in overeenstemming met de 

visie van de Nederlandse regering en zou dus ook hun steun meekrijgen. De 

ambtenaren hadden zelf de pen vastgehouden bij de uittekening van het 

Programma (via hun Nota 'De Verkokering Voorbij'), wat het programma de 

nodige legitimiteit opleverde. De vakbonden stelden zich bijzonder 

constructief op. Tevreden met een mooie CAO, verzwakt door een dalend 

ledenaantal en gerustgesteld met de garantie van geen gedwongen 

ontslagen, schaarden zij zich achter het Programma. Via de 

medezeggenschapskanalen bespraken ze mee de concrete maatregelen en 

bedongen ze een aanzienlijk bedrag voor sociaal flankerend beleid. 

De steun van deze stakeholders, in combinatie met de windows of 

opportunity van de vergrijzing, de krapte op de arbeidsmarkt en het hoge 

natuurlijke verloop binnen de Rijksdienst zorgden in dit kader voor een 

relatief gemakkelijke doorvoering van het Programma Vernieuwing 

Rijksdienst. 

Programma-Secretaris-generaal Roel Bekker houdt met zijn team binnen het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een oogje in het 

zeil op de voortgang van de taakstelling in de verschillende departementen 

en superviseert de maatregelen uit het Programma Vernieuwing Rijksdienst. 

Aan het einde van de ambtsperiode van het kabinet Balkenende IV kan op 

basis van de bezuinigings- en afslankingsstatistieken geëvalueerd worden of 

de verkleiningsdoelstelling bereikt is. 

Of dit ook een betere overheid initieert -zoals expliciet in de Nota wordt 

vooropgesteld- zal vermoedelijk een open vraag blijven. Beter dan wat, 

immers? Een kwaliteitsverbetering binnen de overheid is nog altijd bijzonder 

moeilijk vast te stellen. Op basis van tevredenheidscijfers en een spiegeling 

van de bereikte overheid aan de vooropgestelde overheid (opgesteld in een 
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visievorming van de Rijksdienst van de toekomst in de marge van het 

Programma Vernieuwing Rijksdienst) hopen de initiatiefnemers van het 

Programma toch een idee te krijgen van de kwaliteitsevolutie die de 

overheid ten gevolge van de hervormingen heeft doorgemaakt. 

Om het huidige efficiëntietraject binnen de Nederlandse overheid op haar 

merites te beoordelen, is het momenteel nog te vroeg. Het Programma 

Vernieuwing Rijksdienst startte pas een jaar geleden en loopt nog tot 2011. 

Pas aan het einde van de rit en mogelijks zelfs pas helemaal na verloop van 

tijd, zal de evaluatie van het Programma kunnen plaatsvinden. Wat wel aan 

evaluatie kan onderworden worden zijn de ambities. De lat ligt relatief hoog 

in het Programma. Bovendien getuigt de Nota Vernieuwing Rijksdienst van 

krachtdadige maatregelen en duidelijke keuzes.  
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6. Bijlagen  

Bijlage 1 Geïnterviewde personen 

 
Lijst geïnterviewde personen in het kader van het rapport 'De Efficiënte 
Overheid geanalyseerd - Naar een kleinere en betere Nederlandse overheid' 
 
 

Naam Functie Categorie Gesprek 

Hans van der 
Vlist 

Secretaris-generaal Ruimte, 
Milieu, Wonen, Wijken en 
Integratie (VROM) 

Ambtenaar 
Den Haag, 20 oktober 
2008 (interview) 

Roel Bekker 
Programma-Secretaris-generaal 
Programma Vernieuwing 
Rijksdienst 

Ambtenaar 
Den Haag, 21 oktober 
2008 (interview) 

Caecilia 
Kroon 

projectleider publiek / private 
samenwerking bij de Algemene 
Bestuursdienst 

Ambtenaar 
Den Haag, 20 oktober 
2008 (interview) 

Richard van 
Zwol 

Secretaris-generaal Algemene 
Zaken 

Ambtenaar 
Den Haag, 22 oktober 
2008 (interview) 

Frits van der 
Meer 

Bestuurskundige Professor 
Universiteit Leiden 

Academicus 

Leuven, 20 juni 2008 
(interview) 
Leuven, 31 oktober 
(interview) 

Mark van 
Twist 

Decaan Nederlandse School 
voor Openbaar Bestuur 

Academicus 
Leuven, 14 november 
2008 (telefonisch 
interview) 

Erik Scheijer 
Beleidsmedewerker Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Ambtenaar 
Den Haag, 21 oktober 
2008 (interview) 

Xander den 
Uyl 

Bondssecretaris van 
ABVAKABOFNV 

Stakeholder 
Leuven, 24 oktober 
2008 (telefonisch 
interview) 

Léon 
Sonnenschein 

Plaatsvervangend 
Programmamanager bij InAxis 
(Ministerie Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties) 

Stakeholder 

Leuven, 2 september 
2008 (schriftelijke 
vragenlijst) 
Leuven, 11 september 
2008 (schriftelijke 
vragenlijst) 

Gerrit Kreffer 
InAxis (Ministerie Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties) 

Stakeholder 
Leuven, 14 september 
2008 (schriftelijke 
vragenlijst) 

Peter Leisink 
Hoogleraar Bestuurs- en 
Organisatiewetenschap aan de 
Universiteit Utrecht 

Academicus 
Leuven, 13 oktober 
2008 (schriftelijke 
vragenlijst) 

Bram Steijn 
Hoogleraar bestuurskunde aan 
de Erasmus Universiteit 
Rotterdam 

Academicus 
Leuven, 13 oktober 
2008 (schriftelijke 
vragenlijst) 
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Bijlage 2: ZBO's onder het Programma Vernieuwing Rijksdienst 

 
Naast het Rijk, de Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) en Defensie 
vallen onderstaande organisaties onder het Programma Vernieuwing 
Rijksdienst: 
 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) 

1. Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie (LSOP), 
Politieacademie 

2. Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid (NIFV), voorheen NIBRA 

 

Ministerie van Financiën 

3. Autoriteit Financiële Markten (AFM) 
4. De Nederlandsche Bank (DNB) (ZBO-deel) 

 

Ministerie van Economische Zaken 

5. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
6. Onafhankelijke Post- en Telecommunicatie Autoriteit (Opta) 

 

Ministerie van Justitie 

7. Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) 
8. Raden voor Rechtsbijstand (RvRb) 
9. Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) 
10. College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) 

 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) 

11. College van Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB) 
12. Staatsbosbeheer 
13. Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel 

(COKZ) 
14. Stichting Kwaliteitscontrolebureau voor Groenten en Fruit (KCB) 
15. Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst Tuinbouw (NAKT) 
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16. Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdiensten (NAK) 

 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) 

17. Nederlandse Omroep Stichting (NOS) (Publieke omroep deel) 
18. Informatie Beheer Groep (IBG) 
19. Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) 
20. Koninklijke Bibliotheek (KB) 
21. Bureau Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) 
22. Bureau Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 

(NWO) 

 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) 

23. Centrale organisatie Werk en Inkomen (CWI) 
24. Sociale Verzekeringsbank (SVB) 
25. Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) 

 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

26. Dienst Wegverkeer (RDW) 
27. Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) 
28. Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR) 

 

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 

(VROM) 

29. Dienst voor het Kadaster en de openbare registers (Het Kadaster) 
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Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 

30. College Bouw Zorginstellingen (CBZ) 
31. Centrum voor indicatiestelling Zorg (CIZ) 
32. College voor Zorgverzekeringen (CVZ) 
33. Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 
34. Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) 

35. Zorg Onderzoek Nederland/ Medische Wetenschappen (ZonMW) 
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Bijlage 3: Overzicht boven- en interdepartementale plannen 

 

Betere beleidsvorming 

Herinrichting kennis- en adviesstructuur: 

Doelstelling is de inrichting van een slanker, evenwichtiger en flexibeler 

kennis- en adviesstelsel waarin plaats is voor algemeen strategisch advies 

over grote vraagstukken, advisering over zogenaamde kennisdomeinen en 

instituten die een essentiële rol spelen in de kennishuishouding van het Rijk. 

Juridische functie en wetgevingsproces: 

In het kader van het Programma Versterking Juridische Functie Rijk wordt 

een aantal hoofdlijnen (onder andere vergaande hantering van een systeem 

van startnota’s en versterken van rol van ministerie van Justitie) 

uitgewerkt. 

Planning en control: 

Het directoraat-generaal van de Rijksbegroting (DGRB) heeft een plan 

opgesteld om te komen tot onder meer een vereenvoudiging van kaders en 

control, tot een efficiëntere inrichting van het werkproces van de begroting 

en tot een verbetering van de kennis en kunde van ambtenaar in een 

financiële functie. 

Communicatiefunctie: 

Langs de lijn van het voorstel van de Voorlichtingsraad (VoRa) wordt ingezet 

op het centraliseren van een aantal communicatieactiviteiten zoals 

knipselkrant, interne communicatie (één intranet), internet, 

communicatieadvies en campagnes en coproducties). 

Eén logo 

Er wordt gewerkt aan één Logo voor de Rijksdienst. Daartoe is een lijst van 

prioritaire organisaties binnen het Rijk gemaakt. Niet alle middelen waarop 

uitingen staan hoeven in één keer vernieuwd, ook daarin is een prioritering 
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aangebracht. Voor de niet prioritaire organisaties en middelen kan een 

andere fasering gelden. 

Verbetering Internationale functie: 

In het project “Verbetering Internationale functie” zullen verschillende 

acties worden ondergebracht onder andere op het gebied van de organisatie 

van de internationale functie op vakdepartementen, de 

interdepartementale samenwerking en coördinatie op specifieke 

onderdelen, het postennetwerk, kennisbevordering en het internationale 

personeelsbeleid. 

Plan Evalueren en opschonen beleid: 

Belangrijke efficiencywinst kan behaald worden door stelselmatig en kritisch 

de levenscyclus van beleid te beoordelen. Onderzocht wordt of dit zal 

worden vormgegeven door middel van een methodiek van heroverweging 

van beleid, gericht op beëindiging van of afstoting in die gevallen waarin de 

beleidsprioriteit is gewijzigd. 

Goede uitvoering: 

Het kabinet wil aan het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de 

beleidsuitvoering hoge prioriteit geven. Acties die in dit kader worden 

uitgevoerd zijn intensiveren en dwingender maken van 

uitvoerbaarheidstoets, harmoniseren van subsidievoorwaarden en een 

onderzoek naar samenwerking van uitvoeringseenheden. 

 

Betere bedrijfsvoering 

DG bedrijfsvoering: 

De Rijksbrede taakstelling kan alleen in de voorgestelde omvang 

gerealiseerd worden als de bedrijfsvoering van de ministeries op een nieuwe 

leest wordt geschoeid. Voor die taak wordt een aparte project-DG 

aangesteld. 
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Personeels- en organisatiebeleid 

De kwaliteit en inzet van de medewerkers zijn allesbepalend voor het 

functioneren van het Rijk. Aan het nieuwe personeelsbeleid moeten nieuwe 

eisen worden gesteld. Kenmerkend voor de ambtenaar van de toekomst is 

enerzijds een grote mate van flexibiliteit, mobiliteit en een brede 

inzetbaarheid, met als noodzakelijke voorwaarde dat ambtenaren in 

beginsel in dienst van het Rijk zijn. Een aparte projectorganisatie werkt 

voorstellen op dit vlak uit, die met o.a. de bonden worden besproken. 

Mobiliteitsorganisatie: 

Via het stimuleren van mobiliteit zal gestreefd worden naar het voorkomen 

van moeilijkheden bij het realiseren van de afslanking. Medewerkers die op 

een plek zitten die komt te vervallen, zullen geholpen worden bij het 

vinden van een andere plek. Daartoe wordt een Mobiliteitsorganisatie 

opgericht die voor het hele Rijk werkt en die bestaat uit medewerkers van 

de departementale personeelsdiensten. 

Huisvesting: 

De langetermijnvisie van de Rijksgebouwendienst (RGD) zal zich primair 

richten op de efficiëntie, effectiviteit en duurzaamheid van de huisvesting 

met de blik op 2020. Deze wordt gediend door drie deelprogramma’s: 

‘Duurzame huisvesting’, Efficiënte en effectievere huisvesting’, en 

‘Verbetering stelsel en organisatie’. 

Rijkswerkplek: 

Het ontwikkelen van een Rijkswerkplek krijgt hoge prioriteit. De 

Rijkswerkplek is de standaard voor het kantoor met toebehoren van een 

Rijksambtenaar. 

ICT: 

In het kader van de vernieuwing van de bedrijfsvoering van het Rijk zal hoge 

prioriteit worden gegeven aan het verbeteren van de aanpak van ICT. 

Hierbij wordt o.a. gewerkt aan een standard Rijkswerkplek met een goed en 

doelmatig niveau van kantoorautomatisering, centrale voorzieningen als 
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Rijksweb en identitymanagement en bundeling en samenwerking op het 

terrein van aanschaf van ICT-middelen en de ontwikkeling van projecten. 

Voor het beheer van deze ICT zal een centrale beheersorganisatie worden 

opgericht. In het kader van de herindeling van de bedrijfsvoering is tevens 

voorzien in een sterke rol van de in te stellen DG Bedrijfsvoering Rijk als het 

gaat om ICT. 

Auditfunctie: 

De afgelopen maanden is in opdracht van het SG overleg een verkenning 

gemaakt hoe de auditfunctie beter vormgegeven kan worden. Het doel is te 

komen tot een hoogwaardige, onafhankelijke en klantgerichte auditfunctie 

voor de Rijksdienst. Een eerste stap is door bundeling van functionele 

bevoegdheden (horizontale sturing) op drie gebieden per 1 januari 2008. 

(HRM, Vaktechniek, Auditspecialistenpool). Uiteindelijke groei naar 

eindbeeld van één of twee Rijksaccountantsdiensten  

Shared service centers of samenwerkingsverbanden: 

Naast de lopende samenwerkingsverbanden zijn en worden zogenaamde 

expertisecentra opgezet die organisatorisch zoveel als mogelijk worden 

ondergebracht bij de werkmaatschappij. *Protocol, *Beveiliging, 

*Postbezorging, *Bibliotheek 

Plan CPO/CDI 

De Chief Procurement Officer (CPO) en de coördinerend directeuren inkoop 

(CDI) zullen de Rijksinkoop beter organiseren. Hiertoe investeren zij in het 

specialiseren en professionaliseren van inkopers en adviseurs in een 

productgroep, vakgebied of klantgroep. 

Rijksvastgoeddienst/ontwikkelingsbedrijf 

Binnen het Rijk zijn er meerdere organisaties bezig met vastgoedbeheer 

zowel in stenen als in grond. Onder leiding van de Programma-Secretaris-

generaal (PSg) Financiën wordt gekeken hoe een efficiëntieslag gemaakt kan 

worden in de organisaties die zich bezig houden met gebiedsontwikkeling. 
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Minder lastendruk 

Plan vermindering lastendruk  

Vernieuwing van de Rijksdienst houdt ook in het verminderen van de last 

van de Rijksoverheid zoals die door burgers en bedrijven ervaren wordt. 

Volgens beproefde systematiek wordt ingezet op een vermindering van de 

last voor bedrijven met 25% en het wegnemen van de 10 meest gevoelde 

knelpunten van burger. Het gaat hier om het bekijken van voorstellen voor 

verkorting van wachttijden door afhandeling via internet, alle 

inkomensafhankelijke regelingen op de Persoonlijke Internetpagina (PIP), 

meer verantwoordingsvrije bedragen in de zorg en sociale zekerheid, 

mediation en minimaal een 7 voor overheidsdienstverlening. 

Administratieve lasten terugdringen overheden en professionals: 

Het kabinet dringt ook de interbestuurlijke lasten en de lasten voor de 

overheid en de professional terug. Als er minder beleidsdruk moet zijn dan 

dient niet alleen sprake te zijn van minder regels maar ook van minder 

toezicht en controle, waarbij bepaalde risico’s worden geaccepteerd. Dat 

manifesteert zich in de wens tot reductie van de zogenaamde 

controletoren, de stapeling van instanties die belast zijn met controles, 

waarbij soms hetzelfde, soms net weer iets anders voorwerp van controle is. 

Plan Taxonomie: 

Het Programma Vernieuwing Rijksdienst verkent de mogelijkheden tot brede 

toepassing van taxonomie in de Rijksdienst. Taxonomie, een eenduidige 

vertaling van wetgeving in een gegevenswoordenboek waardoor de 

aanlevering door burgers en bedrijven van gegevens aan de overheid 

aanzienlijk vereenvoudigd wordt, leidt tot efficiëntere en kleinere 

uitvoeringsorganisaties, domeinoverstijgend bundelen en uitbesteden van 

toezicht en een minder kwetsbare ICT-infrastructuur. 

Inspecties 

Voor het Rijk wordt aangekoerst op een minder omvangrijk 

inspectieapparaat dat met nieuwe hoogwaardige methoden en met een 

kwalitatief hoogwaardige staf de inspectiefuncties vervult. Acties zijn onder 
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andere het doorontwikkelen van een professioneel, minder omvangrijk 

inspectieapparaat met kwalitatief hoogwaardige staf en methoden en het 

ontwikkelen van een nieuwe strategie: controlerend op hoofdlijnen, sturend 

op vertrouwen. 

Decentralisatie: 

In het kader van het Programma Vernieuwing Rijksdienst wordt ook gekeken 

naar de mogelijkheden om taken van de Rijksoverheid te decentraliseren. 

Overheveling van Rijkstaken en Rijksgelden naar medeoverheden maakt 

meer regionaal maatwerk in beleid en uitvoering mogelijk, maar levert ook 

een besparing op voor de Rijksdienst. 
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Bijlage 4: Steekkaart Programma Vernieuwing Rijksdienst 

 

Politiek verantwoordelijke: Minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties Guusje ter Horst 

Ambtelijk verantwoordelijke: Programma-Secretaris-generaal Roel Bekker 

Periode: 2007-2011 

Nota: Nota Vernieuwing Rijksdienst (Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, 2007f) 

Site: http://www.minbzk.nl/onderwerpen/openbaar-bestuur/programma 
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