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Samenvatting - In haar streven naar een meer slagkrachtige overheid (als één van de ‘Vlaan-

deren in Actie Pact 2020’-doorbraken) heeft de Vlaamse Regering aan het college van ambte-

naren-generaal (CAG) de opdracht gegeven om een voorstel uit te werken van een meerjaren-

programma dat moet resulteren in de nodige efficiëntie- en effectiviteitswinsten. Om succesvol 

te kunnen zijn, dienen zulke overheidsbrede veranderingsprogramma’s voorzien te worden van 

een governancestructuur die zorgt voor een duurzame, stabiele aansturing en beheersing van 

het hervormingstraject. In deze bijdrage gaan we dieper in op de vraag naar welke actoren op 

welke wijze betrokken zijn bij het aansturen en opvolgen van veranderingsinitiatieven. Dit doen 

we aan de hand van twee buitenlandse gevallenstudies. Meer bepaald beschrijven we de rol van 

politieke, ambtelijke en externe actoren bij hervormingen in Nederland en het Verenigd Konink-

rijk, en bekijken we de wijze waarop vernieuwingen in deze landen aangestuurd en opgevolgd 

worden. De bevindingen uit de cases stellen ons in staat generieke aandachtspunten te formule-

ren voor de governance van hervormingsprogramma’s in Vlaanderen. 

1] INLEIDING

Pogingen tot hervorming, vernieuwing, verandering 
of modernisering van de overheid zijn de afgelopen 
decennia in overvloed terug te vinden in zo goed 
als alle OESO-landen. Bovendien bestaat er bin-
nen veel landen reeds een jarenlange geschiedenis 
van hervormingsprogramma’s en veranderings-
trajecten, zowel kortlopend als langlopend, zowel 
succesvol als falend of uitdovend. Algemeen wordt 
aangenomen dat de ideeën rond ‘New Public Ma-
nagement’ (NPM), die vanuit de Angelsaksische 
wereld zijn overgewaaid en sinds de jaren 1980 
meer en meer hun ingang hebben gevonden in 
continentaal Europese landen, deze golf van ver-
nieuwingsoperaties hebben aangestuurd. Tot op 
de dag van vandaag blijven de NPM-theorieën het 
overheidsmanagement sterk beïnvloeden.

In plaats van de bovenstaande zoektocht naar de 
motieven achter publieke sector hervormingen 
zullen we ons in dit artikel2 verdiepen in de vraag 
naar welke actoren op welke wijze betrokken zijn 

bij het aansturen en opvolgen van zulke vernieu-
wingsinitiatieven. We gaan met andere woorden in 
op de governancestructuur van hervormingstrajec-
ten. Immers, om succesvol te kunnen zijn, moeten 
veranderingsinitiatieven op een consistente en 
dynamische manier worden gestuurd, beheerd en 
geëvalueerd. Hiervoor dient een bestuursstruc-
tuur gehanteerd te worden die deze aansturing en 
opvolging mogelijk maakt op een stabiele wijze. 
Twee OESO-landen, Nederland en het Verenigd 
Koninkrijk, en vernieuwingsinitiatieven binnen deze 
landen maken in deze bijdrage het onderwerp uit 
van een descriptieve, internationale vergelijking 
betreffende het beheren en beheersen van over-
heidsbrede hervormingsprogramma’s. Met een blik 
op hoe veranderingspogingen aangestuurd worden 
in andere landen, willen we bijdragen tot de for-
mulering van generieke aandachtspunten voor een 
succesvolle governancestructuur van hervormings-
initiatieven in Vlaanderen.

Vooraleer dit artikel verder in te leiden en aan te 
vatten, is het belangrijk om de gehanteerde begrip-
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gen. De historische, sociale, economische, cultu-
rele en politieke structuren waarbinnen verande-
ringen worden gestuurd en uitgevoerd vormen de 
‘outer’-context (STEEN, 2001). Ten slotte is er de 
procesdimensie die beschrijft hoe de verandering 
ondernomen wordt. Deze dimensie gaat in op de 
verschillende actoren die betrokken zijn – en op de 
acties die zij ondernemen - in het proces van ver-
andering. Het mag duidelijk zijn dat dit artikel over 
de aansturing en opvolging van hervormingen zich 
voornamelijk situeert binnen deze laatste dimen-
sie: het veranderingsproces.

2.1. Fasen in hervormingsprocessen

Processen van verandering, waarbij verandering 
gezien wordt als een traject van een vastgestelde 
beginsituatie naar een gewenste eindsituatie, kun-
nen opgedeeld worden in een aantal fasen. In de 
literatuur van veranderingsmanagement zijn er 
tal van fasegerichte benaderingen van processen 
terug te vinden. Op basis van een gangbare pro-
cesbenadering van HOWLETT en RAMESH (2009) 
onderscheiden we vier fasen in hervormingspro-
cessen. Eerst en vooral is er de designfase, waarin 
de noodzaak voor een bepaalde hervorming op de 
(politieke) agenda wordt geplaatst. Ook de plan-
ning, voorbereiding, formulering en invulling van 
een moderniseringsprogramma valt binnen deze 
designfase. Een tweede fase in het hervormings-
proces is de besluitvormings- of beslissingsfase. 
Tijdens deze beslissingsfase moet er een consen-
sus bereikt worden tussen de betrokken actoren 
omtrent de programma’s en projecten van de 
hervorming, de nodige capaciteit en middelen, 
de gevolgde strategieën, enz. In een derde fase, 
de implementatiefase, wordt de uitgetekende en 
goedgekeurde hervorming in uitvoering gebracht 
doorheen alle organisationele niveaus waarop de 
hervorming zijn uitwerking kent. Tot slot dient de 
hervorming en haar implementatie geëvalueerd 
te worden. Deze evaluatiefase beschouwen we als 
de vierde en laatste fase in onze procesbenadering 
van vernieuwings initiatieven. De vier aangegeven 
fasen van hervormingsprocessen volgen elkaar 
niet noodzakelijk strikt op, maar kunnen deels 
overlappen en parallel naast elkaar evolueren. 
Door de omvang van veranderingsprocessen is het 
ook mogelijk dat verschillende deelaspecten van 
het hervormingstraject zich in verschillende fasen 
bevinden.

pen ‘hervorming’, ‘vernieuwing’, ‘verandering’ of 
‘modernisering’, die we in het verdere verloop van 
de tekst door elkaar zullen gebruiken maar die 
toch dezelfde lading dekken, verder te verduide-
lijken. We weerhouden hiervoor de definitie zoals 
gebruikt door VAN TWIST et al. (2009b) die stellen 
dat onder ‘hervormingsinitiatief’ wordt verstaan: 
een geformaliseerde poging om de betreffende 
overheid te vernieuwen. Het gaat dus steeds om 
een commissie, programma, project of een ander 
geformaliseerd verband, dat een samenhangende 
set maatregelen formuleert en/of implementeert, 
gericht op een meer of minder integrale vernieu-
wing van de overheid, met daartoe een vorm van 
‘opdracht’ vanuit het bestuur of vanuit een daartoe 
gemandateerd deel van het bestuur.

In het – na deze inleiding volgende – tweede deel 
van dit artikel gaan we eerst en vooral beknopt in 
op enkele theoretische aspecten met betrekking 
tot de governance van hervormingsinitiatieven, 
waarbij betrokken actoren bij en onderscheiden 
fasen in hervormingsprocessen geïdentificeerd en 
toegelicht worden. In het derde en vierde deel be-
schrijven we achtereenvolgens de bevindingen van 
twee buitenlandse gevallenstudies, Nederland en 
het Verenigd Koninkrijk, omtrent de aansturings-
wijze en -actoren bij overheidsbrede hervormingsi-
nitiatieven. We eindigen met een conclusie waarbij, 
op basis van de bevindingen, lessen getrokken 
worden voor de sturing van overheidshervormin-
gen in Vlaanderen. 

2] GOVERNANCE VAN HERVORMINGSPROCESSEN

Om onze bevindingen inzake het beheren en aan-
sturen van vernieuwingspogingen in Nederland 
en het Verenigd Koninkrijk te bespreken, is het 
wenselijk om eerst en vooral in te gaan op en-
kele theoretische aspecten met betrekking tot de 
governance van hervormingsinitiatieven. In hun 
onderzoek naar organisationele verandering heb-
ben PETTIGREW et al. (1992) een analysekader 
opgebouwd, waarbij ze drie dimensies van veran-
deringen onderscheiden die in constante interactie 
staan met elkaar, namelijk de inhoud, de context 
en het proces. De inhoud geeft aan wat er juist zal 
veranderen. De context richt zich vooral op waarom 
verandering aan de orde is. Hierbij wordt een on-
derscheid gemaakt tussen de ‘inner’-context en de 
‘outer’-context. Met ‘inner’-context doelt hij op de 
ontvankelijkheid van organisaties voor veranderin-
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2.3. Analysekader voor de casestudies

De hierboven toegelichte gefaseerde benadering 
van hervormingsprocessen enerzijds en de driedi-
mensionale opdeling van actoren anderzijds, vormt 
een analysekader dat ons toelaat om een globaal 
zicht te krijgen op (en een beschrijving te geven 
van) de governancestructuur van een bepaald her-
vormingsinitiatief (-ieven). Meer bepaald kunnen 
we voor elk van de vier fasen in veranderingspro-
cessen aangeven welke actoren een aansturende 
en toezichthoudende rol spelen in het proces, en 
die samen - in interactie met elkaar - de gover-
nancestructuur van het hervormingsproces vor-
men.

In de studie omtrent de governance van hervor-
mingsinitiatieven, dat een eerste onderzoeksmo-
dule vormde binnen het lopende SBOV-project 
‘Slagkrachtige Overheid’, hebben we op basis 
van dit analysekader twee buitenlandse geval-
lenstudies uitgevoerd, met name van Nederland 
en het Verenigd Koninkrijk. Voor beide landen 
werden hiervoor de belangrijkste publieke sector 
hervormingsinitiatieven van de laatste decennia 
in het kader omvat. Op die manier kwam een ana-
lyse tot stand over het beheren en aansturen van 
hervormingstrajecten in deze landen. In wat volgt 
bespreken we enkel de globale bevindingen van 
de twee casestudies die werden uitgevoerd. Voor 
een volledige uitwerking en beschrijving van de 
gevallenstudies verwijzen we naar het betreffende 
onderzoeksrapport (STROOBANTS & BOUCKAERT, 
2010).

3] BEVINDINGEN UIT NEDERLAND

Nederland kent een lange geschiedenis van ver-
nieuwing of reorganisatie van haar overheidsap-
paraat (de rijksdienst). De hervormingsdiscussies 
zijn reeds zo oud als de rijksdienst zelf en voeren 
ten minste terug tot 1945 (VAN TWIST et al., 2009b). 
Ondanks deze lange traditie in Nederland, blijkt 
het aantal initiatieven tot verandering beperkt in 
vergelijking met andere landen zoals het Verenigd 
Koninkrijk of Frankrijk (HONDEGHEM & DEPRE, 
2005). Wel geven analyses van de Nederlandse 
overheidshervormingen aan dat vernieuwings-
pogingen een soort ‘never-ending story’ lijken te 
zijn, waarbij dezelfde thema’s steeds opnieuw op 

2.2. Governance-actoren bij hervormingsprocessen

Hervormingsprocessen worden vorm gegeven door 
een wisselwerking tussen context (instituties) en 
actoren (PELGRIMS, 2008). Met andere woorden, 
bij processen zijn verscheidene actoren betrok-
ken (inhoud), en processen vinden plaats door 
actoren (governance). Uit internationaal vergelij-
kend onderzoek blijkt bovendien dat de meeste 
veranderingsprocessen binnen de publieke sector 
top-down gestuurd worden door een bepaalde 
kerngroep van actoren. POLLITT en BOUCKAERT 
(2004) spreken in dit verband van elitegedreven 
hervormingsprocessen. 

We kunnen deze governance-actoren bij hervor-
mingsprocessen (i.e. de aansturende, opvolgende 
en evaluerende actoren bij hervormingsinitiatieven) 
categoriseren volgens drie dimensies. De eerste 
dimensie betreft het type van betrokken actoren, 
waarbij we een onderscheid maken tussen drie 
soorten van actoren. Ten eerste zijn er de politieke 
actoren, zoals de regering, ministers, staatssecre-
tarissen, ministeriële kabinetten, het parlement, 
parlementaire commissies, politieke partijen, enz. 
Een tweede type van actoren zijn de ambtelijke 
actoren. Tot slot onderscheiden we externe actoren 
als een derde categorie. Dit is een erg brede cate-
gorie, gaande van management consultants, denk-
tanks en adviesraden over onafhankelijke instel-
lingen en internationale organisaties tot academici 
en onderzoekers.

De tweede en de derde dimensie hebben betrek-
king op de vorm en het tijdsaspect van de actoren. 
Betreffende de vorm, kunnen actoren personen 
zijn, organisaties of platformen. Met platformen 
bedoelen we een specifieke organisatievorm waar-
in samenwerking en overleg tussen verschillende 
groeperingen tot stand gebracht wordt, om kennis 
op bepaalde gebieden te delen of om invloed uit te 
oefenen op het gedrag van een bepaald bestuur. De 
actoren kunnen bovendien bestaande personen, 
organisaties of platformen zijn, maar ze kunnen 
eveneens tijdelijk (ad hoc) ingesteld zijn. Met dat 
laatste bedoelen we dat de actor specifiek is opge-
richt voor een bepaalde situatie of kwestie, en ook 
weer ontbonden wordt na een bepaalde periode of 
na het leveren van de gevraagde output.
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lopen zijn tijdens de afgelopen twee decennia. 
Onderstaande tabel 1 geeft een overzicht van de 
belangrijkste hervormingsinitiatieven in Nederland 
sinds 1990, zoals aangegeven door VAN TWIST et 
al. (2009). Zonder in te gaan op de inhoud en de 
eventuele uitwerking van de belangrijkste Neder-
landse hervormings initiatieven van de laatste twee 
decennia, trachten we in deze paragraaf een glo-
baal overzicht te geven van hoe en door wie de ver-
schillende moderniseringspogingen in Nederland 
beheerd en aangestuurd worden. 

de agenda worden geplaatst. Toch wijst het her-
verschijnen van bepaalde aspecten op de hervor-
mingsagenda niet noodzakelijk op het falen van 
voorgaande vernieuwingsprogramma’s: eerder dan 
hetzelfde probleem dat opnieuw wordt aangepakt, 
gaat het om andere problemen die eenzelfde label 
opgeplakt krijgen (STEEN, 2009).

In deze eerste case zullen we onze blik richten op 
de veranderingspogingen die in Nederland door-

Tabel 1: Hervormingsinitiatieven in Nederland sinds 1990

Jaar Initiatief

1993

1993

1993, 2002, 2006, 2007

2003

2007

Commissie-Wiegel 

Commissie-Scheltema 

Rapportages secretarissen-generaal 

Programma Andere Overheid 

Programma Vernieuwing Rijksdienst

Zoals reeds vermeld, blijkt uit internationaal ver-
gelijkend onderzoek dat de meeste initiatieven tot 
hervorming binnen de publieke sector top-down 
gestuurd zijn. Significante vernieuwingen van de 
overheidswerking zijn in bijna alle gevallen elite-
gestuurde veranderingen. Zo vereisen ze niet enkel 
de instemming, en zelfs de actieve steun, van lei-
dende politici. Ook de hogere ambtenaren vormen 
een cruciale actor in de hervormingsprogramma’s. 
Met andere woorden, overheidshervorming – ze-
ker in centrale overheden - is dus een proces dat 
eerder start aan de top dan aan de basis van een 
organisatie (POLLITT & BOUCKAERT, 2004; HON-
DEGHEM & DEPRE, 2005).

Deze algemene, internationale vaststelling van top-
down en elitegestuurde hervormingen vinden we 
ook terug in de governance van vernieuwingsinitia-
tieven in Nederland tijdens de laatste twee decen-
nia. Toch kunnen we een evolutie onderkennen in 
de rol van deze verschillende elite-actoren (politie-
ke, ambtelijke en externe actoren) in het aansturen 
van de vermelde moderniseringspogingen. 

De rol van de politiek in de verschillende verande-
ringspogingen in Nederland kunnen we omschrij-
ven als een grillige rol. Sommige van de initiatieven 
hebben een hoog politiek profiel, bijvoorbeeld door 
de verantwoordelijkheid (en soms zelfs de uit-
voering) bij een bewindspersoon te plaatsen (VAN 
TWIST et al., 2009b). Een voorbeeld hiervan was 
het Programma Andere Overheid waarbij een pro-
grammaminister werd aangeduid als leider van de 
hervorming. Bovendien kent Nederland een traditie 
van parlementaire commissies die zich buigen rond 
vernieuwingsthema’s. In andere gevallen was de 
politieke betrokkenheid eerder indirect. Zo werd de 
commissie-Wiegel gevuld met oud-politici, zonder 
directe politieke betrokkenheid, maar wel met een 
impliciet of expliciet politiek profiel. De sturing van 
Nederlandse vernieuwingstrajecten kent dus een 
spanningsveld tussen politieke betrokkenheid en 
toch afstand houden. 

We stellen bovendien vast dat het leiderschap van-
uit de politiek, wat als essentieel wordt beschouwd 
bij veranderingstrajecten in de overheid, eerder 
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den. De suggesties van de SG’s werden algemeen 
aanvaard door de betrokken politieke partijen (en 
vormde in een latere fase zelfs de basis van het 
Programma Vernieuwing Rijksdienst). Hierdoor 
namen de secretarissen-generaal een erg proac-
tieve en strategische positie in, en zijn ze in staat 
geweest de hervormingen zelf te sturen vanaf het 
prille begin (STEEN, 2009). Deze evolutie naar 
meer ambtelijk leiderschap in de Nederlandse ver-
anderingstrajecten wordt als een positieve tendens 
ervaren.

Wat de betrokkenheid van externe actoren betreft, 
is er in Nederland een relatief sterke relatie waar 
te nemen tussen de wetenschap van bestuurs-
kunde en de praktijk van publieke administratie. 
Veel professoren bestuurskunde komen uit de we-
reld van de praktijk en vice versa. Bovendien maken 
bestuurskundigen vaak deel uit van permanente 
en tijdelijke adviesorganen (cf. de commissie-
Scheltema) en worden ze met regelmaat vanuit de 
overheid ingehuurd om onderzoek te verrichten 
(KICKERT, 2000). Momenteel worden onderzoekers 
van de Universiteit Leiden zelfs ingeschakeld voor 
het monitoren van het ganse, meest recente her-
vormingsprogramma.

Naast de bovenstaande analyse van de rollen van 
de verschillende actoren binnen de governance 
van hervormingen in Nederland, kunnen we ook 
de wijze van aansturing bekijken. Een rode draad 
doorheen de Nederlandse hervormingen is zeker 
en vast de projectmatige aanpak van vernieu-
wingsprocessen. Steeds opnieuw werden tijdelijke 
platformen of ad hoc organen geïnstalleerd, hetzij 
voor het uittekenen en uitwerken (design), hetzij 
voor het implementeren van goedgekeurde hervor-
mingsprogramma’s.

De commissies zijn een typisch voorbeeld van het 
opzetten van ad hoc entiteiten voor het formuleren 
van adviezen in verband met overheidshervormin-
gen (designfase). De instelling van commissies is 
een fenomeen dat eigen is aan de Nederlandse 
polderdemocratie. Meestal gaat het om een groep 
van politici of mensen van buiten het ambtelijke 
apparaat, die de opdracht krijgen om rond een be-
paald thema een bijdrage te leveren aan het open-
baar bestuur door een onderzoek dat leidt tot een 
advies, vaak in de vorm van een rapport (SCHULZ 
et al., 2006).

beperkt is bij de afgelopen vernieuwingsinitia-
tieven in Nederland. Nochtans moeten publieke 
sector hervormingen worden uitgedragen als een 
gezamenlijk constructief project van administra-
tie en politiek. KICKERT (2000) geeft aan dat de 
Nederlandse hervormingspogingen in de jaren 
1990 plaatsvonden onder het expliciete oppervlak 
van een fundamentele staatshervorming. Politici 
waren nauwelijks geïnteresseerd in management 
en organisatie, noch in hervormingen van de over-
heidswerking op dat vlak. De politiek zag over-
heidshervormingen als het stokpaardje van de top-
ambtenaren. Ze heeft nauwelijks de hervormingen 
inzake overheidsmanagement besproken, en als 
het al het geval was, dan eerder als een financieel 
onderwerp in een parlementaire commissie voor 
financiële zaken. Nochtans stellen VAN TWIST et al. 
(2009a) dat de organisatie van de rijksdienst voor 
de toekomst meer dan ooit politieke gevolgen zal 
hebben, en ontstaat de noodzaak om van de ver-
nieuwing van de rijksdienst opnieuw een politieke 
kwestie te maken.

Het gebrek aan politiek leiderschap komt voor een 
groot deel voort uit het feit dat Nederland (net als 
in Vlaanderen) gekenmerkt wordt door een con-
sensusdemocratie, met zijn eindeloze deliberatie 
en een continue zoektocht naar compromis en 
consensus. Dit heeft tot gevolg dat revolutionaire 
hervormingen nauwelijks plaatsvinden, vaak zijn 
incrementele vernieuwingen het hoogst haalbare. 

Een voorbeeld van een sterke indicatie voor een 
gebrek aan politiek leiderschap dat vaak door cri-
tici wordt aangehaald, is de vraag vanuit de politiek 
aan de secretarissen-generaal om zelf met voor-
stellen voor de dag te komen. Binnen de politiek-
ambtelijke verhouding komt er daardoor veel meer 
gewicht op de ambtelijke schaal te liggen.

Deze steeds groter wordende ambtelijke leiding 
bij hervormingen wordt (zoals vermeld) geïllus-
treerd door het feit dat, vanaf de jaren 1990, het 
overleg van secretarissen-generaal meer invloed 
is beginnen krijgen als adviserend comité voor de 
regering (STEEN, 2009). Na het verzoek door de 
politieke verantwoordelijken om aanbevelingen te 
verstrekken over de organisatie en de werking van 
de rijksdienst, hebben de secretarissen-generaal 
enkele rapporten afgeleverd over hoe de centrale 
overheids administratie hervormd zou kunnen wor-
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‘“voor wat betreft de inspraak van het personeel er 
geen formele representatie was van overheidsvak-
bonden, vakbonden worden niet betrokken, en ook 
bij de opstelling van het uiteindelijke programma zijn 
vakorganisaties niet geconsulteerd geworden.” Veel 
hervormingsprojecten dringen te weinig door tot bij 
het middenkader en de werkvloer. Er zou dus meer 
aandacht besteed moeten worden aan het mobili-
seren van steun en het verhogen van de verande-
ringscapaciteit van de personeelsleden en zeker die 
op de werkvloer (HONDEGHEM & DEPRE, 2005).

4] BEVINDINGEN UIT HET VERENIGD KONINKRIJK 

Naar het Verenigd Koninkrijk wordt vaak gerefe-
reerd als zijnde de standaard case betreffende New 
Public Management (NPM). Immers, het Verenigd 
Koninkrijk was een pionier en is nog steeds een 
voortrekker van NPM (HONDEGHEM & DEPRE, 
2005). Sinds de late jaren 1970 werden in verschei-
dene landen management technieken en -ideeën 
uit de privésector geïntroduceerd in de publieke 
sector, maar het Verenigd Koninkrijk was één van 
de weinige landen waar zowat alle elementen die 
met NPM werden geassocieerd hun ingang vonden 
in de overheid. De eerste legislatuur met Margaret 
THATCHER als premier (vanaf 1979) wordt hierbij 
algemeen beschouwd als het startpunt van NPM in 
het Verenigd Koninkrijk.

Deze casestudie omvat de belangrijkste verande-
ringspogingen die de afgelopen decennia in het 
Verenigd Koninkrijk hebben plaatsgevonden, en 
waarbij 1979 als een evident startpunt wordt ge-
nomen. Tabel 2 geeft een opsomming van de voor-
naamste hervormingsinitiatieven in het Verenigd 
Koninkrijk (GOLDFINCH & WALLIS, 2009). Uit dit 
overzicht komt duidelijk naar voren dat er grote pu-
blieke sector hervormingen doorgevoerd zijn gedu-
rende de conservatieve regeringen onder premier 
THATCHER (1979-1990) en MAJOR (1990-1997). 
Meer nog, het was THATCHER die de grond legde 
voor de Britse NPM-hervormingen. Vervolgens 
hebben ook de Labour-regeringen onder premier 
BLAIR (1997-2007) en BROWN (2007-2010) de mo-
dernisering van de overheid verder vorm gegeven. 
In wat volgt zullen we deze vernieuwingspogingen 
analyseren voor wat betreft de governance ervan. 
Ook hier focussen we ons dus niet op de inhoud, 
maar wel op de actoren die de hervormingen lei-
den, aansturen, opvolgen en evalueren (en de wijze 
waarop).

Het speciaal instellen van een tijdelijke program-
maverantwoordelijke (minister, directeur-generaal 
of secretaris-generaal) is dan weer een voorbeeld 
van het creëren van een ad hoc functie voor wat be-
treft de implementatie van hervormingen. Het wer-
ken met een dergelijke programmastructuur heeft 
zo zijn voor- en nadelen (VAN TWIST et al., 2009a). 
Ten eerste heeft het instellen van een specifieke 
programma-actor het voordeel dat er flexibel geor-
ganiseerd kan worden rond complexe maatschap-
pelijke vraagstukken die de grenzen van een be-
leidsdomein overstijgen (in onze case: een betere 
werking en organisatie van de centrale overheid). 
Het draagt bij tot de ontkokering tussen verschil-
lende departementen. Er vindt dus een recombi-
natie plaats rond een concreet maatschappelijk 
of politiek issue. De kracht van een ‘programma’ 
is dat het de ‘lijn’ van de organisatie overstijgt en 
vanuit een externe positie kracht en aandacht voor 
de verandering mobiliseert (en afdwingt). Door te 
werken met een leidende programma-entiteit kan 
de verdere rol van de ministeries in de context van 
het programma ook duidelijk afgebakend worden 
en kunnen ministeries verantwoordelijk gesteld 
worden voor het behalen van overeengekomen 
doelstellingen.

Programmateams moeten wel wennen aan het feit 
dat er een verschil is tussen de aandacht van het 
onderwerp dat zij vertegenwoordigen en hun feite-
lijke bevoegdheden. Deze zijn vaak beperkt omdat 
veel verantwoordelijkheden gedelegeerd zijn naar 
andere (horizontale of verticale) bestuursniveaus. 
Bovendien bestaat het risico dat er competitie op-
treedt tussen het programmateam en bestaande 
(al dan niet hiërarchische) lijnen in de organisatie. 
De programma-entiteit is bovendien enerzijds 
gelijkwaardig aan zijn collega’s, maar heeft tegelij-
kertijd een zwakkere positie, geen of weinig eigen 
middelen en is niet ingebed in bestaande routines 
en processen (VAN TWIST et al., 2009a).

Zoals in het begin van deze paragraaf is aangege-
ven, worden (net als in vele andere landen) hervor-
mingspogingen in Nederland top-down gestuurd. 
We stellen vast dat er weinig directe participatie is 
via vertegenwoordiging (werknemersorganisaties, 
vakbonden…) in de verschillende fasen van de her-
vormingen. Dit wordt bevestigd door een eerdere 
SBOV-studie over het Programma Vernieuwing 
Rijksdienst (LUTS et al., 2008), waarbij een geïn-
terviewde vakbondssecretaris liet optekenen dat 



31

ganse overheid te loodsen. De redenen hiervoor 
liggen grotendeels vervat in het Britse politiek-be-
stuurlijke systeem. Zo kende het Verenigd Konink-
rijk tot voor kort steeds een stabiele meerderheid 
van één partij in het parlement (en dus ook één-
partij-regeringen), met een grote loyaliteit van par-
lementsleden aan de regering. De vaak aanwezige 
sterke politieke wil van een eerste minister om te 
hervormen wordt dus niet afgezwakt door politieke 
tegenstellingen en het zoeken naar een compro-
mis, net zomin als door belemmeringen vanuit de 
wetgevende macht. Bovendien heeft het Verenigd 
Koninkrijk geen formele - in één document vast-
gelegde - Grondwet, waardoor vernieuwingen via 
eenvoudige wetgevende initiatieven (en in sommige 
gevallen zelfs zonder een wettelijk kader) hun 
doorgang kunnen vinden (GOLDFINCH & WALLIS, 
2009). Met andere woorden, eens de regering tot 
een bepaalde verandering heeft besloten, zal ze die 
ook kunnen doorvoeren. 

Hervormingsinitiatieven in het Verenigd Konink-
rijk genieten dus sterk politiek eigenaarschap en 
leiderschap vanuit het centrum, met het Cabinet 
Office en de Treasury die elk een significante 
rol spelen in het formuleren en doorvoeren van 
moderniseringsplannen. Binnen deze kern is er 

Tabel 2: Belangrijkste hervormingsinitiatieven in het VK (sinds 1979)

Jaar Eerste minister Initiatief
1979 Thatcher Efficiency (‘Rayner’) scrutinies

1982 Thatcher Financial Management Initiative
1984-94 Thatcher (Major) Privatization of state owned enterprises
1987 Thatcher Performance-Related Pay
1988 Thatcher Next Steps Programme
1991 Major Citizen’s Charter
1991 Major Market Testing

1994
Major Private Finance Initiative

1994 Major White Papers: Resource Accounting and 
Budgeting; Civil Service: Continuity and 
Change 

1998 Blair Comprehensive Spending Review  
Public Service Agreements

1999 Blair White Paper: Modernising Government
1999 Blair Civil Service Reform Report
2004 Blair Gershon Efficiency Review
2006 Blair Capability Reviews
2006 Blair UK Government’s Approach to Public Service 

Reform
2009 Brown Working Together: Public Services on your 

Side

Eerst en vooral geldt voor het Verenigd Koninkrijk, 
net zoals algemeen wordt aangenomen in de lite-
ratuur en ook bleek uit de gevallenstudie van Ne-
derland, dat initiatieven tot hervorming binnen de 
publieke sector veelal elitegestuurd en top-down 
doorgevoerd worden. Bovendien kennen Britse 
hervormingen een zeer sterke centrale aansturing 
vanuit het Cabinet Office3 en de Number 10. Dit 
wordt bevestigd door POLLITT en BOUCKAERT 
(2004) die stellen dat de snelheid en scope van 
hervormingen groter zijn in sterk gecentraliseerde 
staten. In wat volgt gaan we eerst en vooral dieper 
in op de elite-actoren (politieke, ambtelijke en ex-
terne actoren) die de beschreven vernieuwingsini-
tiatieven (top-down en centraal) aansturen. Vervol-
gens bespreken we de wijze waarop deze aanstu-
ring in het Verenigd Koninkrijk plaatsvindt.

De rol van de politiek inzake het beheren en 
aansturen van moderniseringen in het Verenigd 
Koninkrijk is een erg krachtige rol, waarbij de po-
litieke macht en autoriteit zich specifiek situeert in 
het centrum van de uitvoerende overheid. De zoge-
naamde core executive (i.e. de Treasury, het Cabinet 
Office en het Prime Minister’s Office4) bezit immers 
een zeer sterke capaciteit om publieke sector her-
vormingen te ontwikkelen en deze doorheen de 
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externe (of directe) verantwoording voor de rollen 
en functies die zij bekleden, blijkt ook de interne 
verantwoording van ambtenaren aan hun minister 
erg zwak. Door de afwezigheid van een duidelijk 
systeem van verantwoording, dewelke transparant 
de verantwoordelijkheden van zowel de ministers 
als de ambtenaren verzekert en er voor zorgt dat 
ze rekenschap geven aan het uitvoeren van deze 
verantwoordelijkheid, lijkt de ambtenarij een eer-
der zelfbesturend instituut te zijn. Hierdoor is het 
mogelijk voor de ambtenaren om te pleiten tegen 
veranderingen en zo fundamentele hervormingen 
te vermijden. Er is geen externe druk om te ver-
nieuwen.

Gezien de ambtelijke (instrumentele) rol en ver-
antwoordelijkheid voor het adviseren van ministers 
en het implementeren van hun beslissingen (het 
hierboven beschreven gevaar tot vrijbuitersge-
drag in het achterhoofd houdend), is er dus inzake 
hervormingen een belangrijke rol weggelegd voor 
de civil servants. Meer specifiek blijken vooral 
topambtenaren (senior civil servants) in de cen-
trale agentschappen een significante positie in het 
hervormingsproces te bekleden (HALLIGAN, 2002). 
Zo hebben de Permanent Secretaries, de hoogste 
topambtenaren binnen de Britse overheid die de 
leiding uitoefenen over de verschillende depar-
tementen, een grote legitimiteit betreffende het 
uittekenen en implementeren van hervormingspro-
cessen. Bij wijze van voorbeeld verwijzen we hierbij 
naar de Permanent Secretary van het Cabinet Of-
fice, eveneens het hoofd van de Civil Service, die 
een cruciale rol heeft gespeeld (en heeft gekregen 
vanwege de eerste minister) in het hervormen van 
het Britse ambtelijk apparaat. Net zozeer heeft de 
Permanent Secretary van de Treasury een signi-
ficante adviserende rol voor wat betreft financiële 
hervormingen.

Een belangrijk gegeven in de analyse van de rol van 
ambtelijke actoren is het feit dat de ministers in 
het Verenigd Koninkrijk niet over politieke kabinet-
ten beschikken. De adviserende rol voor het op-
zetten van hervormingsinitiatieven wordt dus niet 
uitgevoerd door een politiek kabinet, maar door de 
(permanente en onpartijdige) civil service, met al 
haar opgebouwde kennis en expertise. Toch dient 
hierbij vermeld te worden dat de beleidsvoorberei-
dende rol van topambtenaren de laatste jaren meer 
en meer overgenomen wordt door externe politieke 
adviseurs, denktanks en consultants (FARNHAM et 
al., 2005). Dit heeft tot gevolg dat de ambtelijke rol 

bovendien een overheersende macht vanwege de 
eerste minister. Dit wordt duidelijk geïllustreerd 
door het bestaan van een sterk Prime Minister’s 
Office binnen het Cabinet Office. Of zoals HEFFER-
NAN (2003) het stelt: “[p]lacing the Prime Minister’s 
Office at the core of the core, the centre of the cen-
tre”. Naast deze dominantie van de eerste minister 
blijft echter ook de Treasury steeds gewicht in de 
schaal leggen. Alle ministers, inclusief de premier, 
moeten immers samenwerken met de Treasury en 
haar leider (de Chancellor) aangezien deze verant-
woordelijk is voor de departementale ‘getting and 
spending’, i.e. de economische en financiële aspec-
ten die onlosmakelijk verbonden zijn aan beleids-
beslissingen (en uiteraard ook aan hervormingen).

Naast deze politieke aansturing van hervormin-
gen vanuit het centrale triumviraat, kunnen we 
vervolgens ingaan op de rol van ambtelijke acto-
ren. We stellen vast dat de ambtelijke peiler in de 
governancestructuur van Britse hervormingen 
instrumenteel van aard is, eerder dan invloedrijk 
of autonoom (KNILL, 1999). De taak van de amb-
tenarij (civil service) bestaat immers vooral uit het 
adviseren van de ministers bij de beleidsbepaling 
enerzijds en het uitvoeren van het beleid onder de 
directe leiding van de politieke verantwoordelijke 
minister anderzijds. Hierbij moet de rol van amb-
tenaren begrepen worden binnen een specifieke 
politiek-ambtelijke verhouding in het Verenigd Ko-
ninkrijk. De Britse civil service wordt gekenmerkt 
door onpartijdigheid, permanentie en anonimiteit. 
Onpartijdigheid betekent dat civil servants veron-
dersteld worden niet-politiek te zijn. Ambtenaren 
werken dus voor de ‘government of the day’, en 
blijven in dienst bij wissels van regeringen en/of 
ministers. Dit leidt ertoe dat de Britse ambtenarij 
als permanent gekarakteriseerd wordt. Het derde 
principe, dat van de anonimiteit, maakt dat het 
in de eerste plaats de minister is, en niet de voor 
hem/haar werkende ambtenaren, die politieke ver-
antwoordelijkheid draagt (en verantwoording aflegt 
aan het parlerment) voor elk ambtelijk handelen. 
Met andere woorden, ongeacht de betrokkenheid 
en kracht die politieke leiders aan hun adminis-
tratie toekennen, de algemene verantwoordelijk-
heid voor de formulering en implementatie van 
hervormingsinitiatieven ligt bij de centrale over-
heid (KNILL, 1999). Toch wordt net deze doctrine 
van ministeriële verantwoordelijkheid door LODGE 
en ROGERS (2006) als een grote zwakte van de 
Britse ambtenarij beschouwd. Naast het feit dat 
de civil servants geen onderwerp uitmaken van 
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lijkt te verschuiven van het adviseren van de mi-
nister naar het implementeren van de ministeriële 
wensen (KNILL, 1999).

Dit brengt ons meteen tot de laatste categorie van 
actoren in de governancestructuur van publieke 
sector hervormingen, met name de externe spe-
lers. In het Verenigd Koninkrijk stellen we een zeer 
sterke betrokkenheid vast van externe actoren bij 
het uittekenen, implementeren en evalueren van 
hervormingsinitiatieven. Zo hebben we hierboven 
reeds aangegeven dat daar waar in het verleden 
hervormingen voornamelijk gestuurd werden door 
interne ambtelijke medewerkers, deze rol van-
daag de dag deels wordt opgenomen door externe 
experts. De term ‘expert’ wordt hierbij gebruikt 
voor een waaier van actoren zoals consultants, 
denktanks, onderzoeksinstituten, universiteiten, 
academici en wetenschappers. Vaak worden deze 
experts actief ingezet in kleine teams binnen mi-
nisteries en publieke organisaties (cf. infra). We 
verwijzen hierbij ook naar topmanagers uit het 
bedrijfsleven die door de politieke leiders werden 
ingeschakeld en belast met een specifieke taak. 
Voorbeelden hiervan zijn de aanstelling van CEO’s 
van multinationals als hoofd van de Efficiency Unit 
(Derek RAYNER, gevolgd door Robin IBBS) door 
premier THATCHER, of de aanduiding van Peter 
GERSHON door premier BLAIR als verantwoorde-
lijke voor een doorlichting van de overheidseffici-
entie. Bovendien heeft het inschakelen van externe 
management consultants in de beleidsprocessen 
er mede voor gezorgd dat managementideeën, als 
basis voor de NPM-hervormingen, hun ingang heb-
ben gevonden in de publieke sector in het Verenigd 
Koninkrijk (SAINT-MARTIN, 2000).

Om de bevindingen omtrent de governance van 
hervormingen in het Verenigd Koninkrijk te vervol-
ledigen, dient naast de bovenstaande beschrijving 
van de betrokken actoren vervolgens ook de wijze 
van aansturing van deze hervormingen onder de 
loep genomen te worden.

In tegenstelling tot het gebruik van een systeem 
van nationale hervormingscommissies (zoals bv. in 
Nederland), zien we voor het Verenigd Koninkrijk 
dat de regering steevast kleine, gespecialiseerde 
teams instelt die belast worden met specifieke 
veranderingsinitiatieven. Op die manier wordt als 
het ware een motor gecreëerd om hervormingen 
aan te sturen. Deze eenheden (vaak met de term 
taskforce, team of unit in hun naam) bestaan door-

gaans uit een beperkt aantal bekwame personen 
komende uit verschillende overheidsagentschap-
pen en bedrijfsorganisaties. Met andere woorden, 
de personen die aan de hervormingen werken zijn 
niet afkomstig van één enkele organisatie. Voor-
beelden van dergelijke kleine hervormingsteams 
voor wat betreft de in tabel 2 opgenomen Britse 
vernieuwingsinitiatieven zijn onder meer: Effici-
ency Unit, Financial Management Unit, Next Steps 
Team, Citizen’s Charter Unit, Private Finance Initi-
tiative Taskforce, Office of Public Service Reform, 
Efficiency Team… 

Deze kleine teams of entiteiten worden over het 
algemeen ingesteld als top level units binnen de 
kern van de Britse centrale overheid (Prime Mi-
nister’s Office, het Cabinet Office en de Treasury), 
meestal binnen het Cabinet Office. Dit is meteen 
de bron voor één van de voornaamste sterktes van 
deze teams. Aangezien het eerder onafhankelijke 
eenheden zijn binnen het Cabinet Office, is er een 
zeer sterke link tussen de leden van deze units en 
de eerste minister (en regeringsleden). De teams 
zijn aldus onderbouwd met sterke politieke steun 
en rugdekking. Ten tweede zijn deze eenheden, 
gezien hun beperkte omvang, eerder onafhanke-
lijk, flexibel, met lage kosten en veelal gefocust op 
één hervormingsinitiatief. Een derde sterkte van 
de kleine teams is dat ze niet tijdelijk worden inge-
steld. Door hun permanente karakter zorgen deze 
units voor een continuïteit in de hervormingstrajec-
ten, ongeacht een wijziging van de politieke macht. 
Tot slot faciliteren deze kleine teams de toegang 
van externe consultants tot de politieke besluit-
vorming van de eerste minister en het Cabinet, 
waardoor managementideeën hun ingang vinden in 
het beleid (BOWORNWATHANA & POOCHAROEN, 
2005).

5] CONCLUSIE

Ondanks de institutionele en politiek-bestuurlijke 
verschillen tussen de onderzochte landen, zijn 
er uit de case-analyses over de aansturing van 
hervormingstrajecten in het Verenigd Koninkrijk 
en Nederland toch significante bevindingen en 
aandachtspunten te halen. Op die manier kunnen 
we een reeks aanbevelingen formuleren aan de 
Vlaamse overheid betreffende het aansturen en 
beheren van veranderingsinitiatieven. Deze aan-
bevelingen kunnen niet alleen dienst doen in het 
kader van het huidige meerjarenprogramma ‘Slag-
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partementen overkoepelt en aldus het overzicht 
kan bewaard worden. Op die manier kan een een-
duidige en strakke horizontale regie plaatsvinden 
gedurende alle fasen van een veranderingspro-
gramma, en kan er tegelijkertijd verticale sturing 
gegeven worden aan de onderliggende projecten. 
Hierbij mag echter de delicate balans tussen dit 
overzicht enerzijds en het verzekeren van het ei-
genaarschap van het programma bij de individuele 
beleidsdomeinen anderzijds niet uit het oog verlo-
ren worden. Zonder deze balans zal de input van de 
beleidsdomeinen voor de design- en implementa-
tiefase van de hervorming moeilijk te garanderen 
zijn. De centrale taskforce dient gelokaliseerd te 
zijn daar waar het sterke politieke en ambtelijke 
steun geniet, en dient de benodigde capaciteit en 
middelen toegewezen te krijgen om haar rollen en 
functies op een effectieve wijze uit te voeren. 
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2 Deze bijdrage is gebaseerd op onderzoek uitgevoerd 
in het kader van het Steunpunt voor beleidsrelevant 
onderzoek - Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen (SBOV 
II - 2007-2011), gefinancierd door de Vlaamse overheid. 
De inhoud van deze bijdrage vermeldt de mening van de 
auteurs en niet deze van de Vlaamse overheid. Dit ar-
tikel is geschreven op basis van het eerder verschenen 
rapport rond een eerste onderzoeksmodule binnen het 
SBOV-project ‘Slagkrachtige overheid’ (STROOBANTS & 
BOUCKAERT, 2010).

3 In deze casestudie van het Verenigd Koninkrijk kiezen 
we ervoor om de namen en termen van politieke en 
administratieve instellingen veelal niet te vertalen naar 
het Nederlands.

4 Hoewel de Prime Minister’s Office formeel deel uitmaakt 
van het Cabinet Office, heeft ze een sterke eigen identi-
teit en wordt ze in de literatuur doorgaans als een derde 
kernactor (naast het Cabinet Office en de Treasury) bin-
nen de Britse centrale overheid beschouwd.




