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John Schattorie & Mario Kortman

Wat de rapporten Ongekend Onrecht en Werken aan 
Uitvoering duidelijk hebben gemaakt is dat de Tweede Kamer, 
ministeries en uitvoeringsinstanties de menselijke maat uit 
het oog is verloren. Dat leidt tot lastig uitvoerbaar beleid 
en burgers die ernstig in de knel kunnen komen. De eerste 
aflevering van de serie ‘Toekomst van de Rijksoverheid’ 
onderzoekt daarom hoe die menselijke maat onderdeel 
te maken van de totstandkoming en uitvoering van beleid, 
alsook binnen de organisaties die daarvoor verantwoordelijk 
zijn. ‘Aandacht voor het menselijke aspect bij het ontwerpen 
van de wet is één, maar we moeten tegelijkertijd onderzoeken 
wat uitvoeringsorganisaties daarvoor nodig hebben’, betogen 
John Schattorie en Mario Kortman.

1. Toekomst van de Rijksoverheid: de overheid als 
dienstverlener 
Hoe breng je de menselijke maat in beleid en uitvoering?
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onderzoeken hoe de samenwerking met andere partijen zoals 
banken of verzekeraars, daarbij zou kunnen helpen.’ 

3. Integreer de detectie van fraude en fouten zo vroeg 
mogelijk in het dienstverleningsproces
Er is een spanningsveld tussen dienstverlening en handhaving. 
Alsof klantvriendelijk zijn versus fraude en fouten willen 
voorkomen tegenstrijdig zijn. Veelal worden deze zaken 
binnen organisaties dan ook apart georganiseerd. Wij denken 
echter dat dienstverlening en handhaving prima hand in hand 
kunnen gaan, betogen Schattorie en Kortman. ‘Daarvoor is 
het nodig om handhavingsaspecten direct te integreren in het 
dienstverleningsproces’, stelt Schattorie. ‘Detectie van fraude en 
fouten moet je al zo vroeg mogelijk in het dienstverleningsproces 
inbouwen. Door detectie aan de voorkant voorkom je fouten bij 
burgers en het verantwoord inzetten van algoritmes kan daarbij 
van nut zijn.’ 

Handhaving is niet alleen het voorkomen van fraude, maar 
ook het voorkomen van oneigenlijk gebruik, legt Kortman uit. 
‘Burgers maken vaak in complexe formulieren heel begrijpelijke 
fouten, en als je hen op tijd de kans biedt om die te herstellen, 
dan leidt dat tot hetzelfde resultaat onder de streep, maar dan 
zonder pijnlijke vorderingen en andere ellende.’ Het is daarom 
nodig om misbruik en oneigenlijk gebruik vanuit hetzelfde team 
op te sporen. ‘Je kunt uiteraard een apart handhavingsteam 
behouden voor waar fraude onmiskenbaar is’, zegt Kortman, 
‘maar het is tegelijkertijd belangrijk dat ambtenaren die aan 
de voorkant werken, begrijpen dat ze twee zaken voorkomen; 
misbruik, maar juist ook oneigenlijke fouten van burgers die per 
abuis iets verkeerds doen, zoals bij de toeslagenaffaire.’ 

4. Maak leden van de Raad van Bestuur verantwoordelijk 
voor het resultaat van de maatschappelijke opgave van 
hun organisatie en voor het goed organiseren ervan.
Zo belangrijk als het is om de dienstverlening te vormen naar de 
burger, zo nodig is het ook dat leden van de Raad van Bestuur 
zich verantwoordelijk voelen voor wat er tijdens die end to end 
processen in hun organisatie gebeurt. ‘Dat is nu te vaak nog 
niet het geval’, constateren Schattorie en Kortman. ‘Hun rol is 
meestal om ervoor te zorgen dat projecten goed lopen, waarbij 
de maatschappelijke resultaten van projecten minder aandacht 
krijgen. Het gevolg is dat niemand zich integraal verantwoordelijk 
voelt op het moment dat er ergens problemen ontstaan.’ De 
oplossing is dat bestuurders inhoudelijke verantwoordelijk 
nemen voor het resultaat van de maatschappelijke opgave 
van hun organisatie, en voor het goed organiseren daarvan, 
legt Schattorie uit. ‘Daarmee borg je dat heikele punten of 

belemmeringen in dienstverleningsprocessen tijdig worden 
gesignaleerd en opgelost. Burgers zijn dan niet langer het middel, 
maar het doel.’ Kortman: ‘Wat telt is niet hoeveel telefoontjes er 
binnen twintig seconden zijn opgenomen, maar hoeveel burgers 
naar tevredenheid zijn geholpen op weg naar werk, subsidie of 
een correcte belastingaanvraag.’ ‘Met de Covid-19 crisis en de 
toeslagenaffaire is het denken over wat een goede overheid is 
omgeslagen’, vervolgt hij. ‘Bestuurders kunnen daar nu richting 
aan gaan geven.’ 

Tot slot: de dienstverlening van de Nederlandse overheid is, ook 
internationaal gezien, van hoog niveau. Desondanks zijn ook hier 
verbeteringen noodzakelijk om te voorkomen dat burgers en 
bedrijven tussen wal en schip vallen. Schattorie: ‘We zijn ervan 
overtuigd dat als de overheid de klant en de geest van de wet 
centraal stelt dat de effectiviteit van de overheid ten goede komt.’

“We zijn ervan overtuigd dat als de overheid de klant en de 
geest van de wet centraal stelt dat de effectiviteit van de 
overheid ten goede komt.”

“Het is een fantastisch 
uitgangspunt dat we alle 
burgers met de menselijke 
maat willen behandelen, 
maar we moeten tegelijkertijd 
werken aan de menselijke 
maat bínnen organisaties”

Als de toeslagenaffaire een uitdrukking populair heeft gemaakt, 
dan is het wel ‘de menselijke maat’. We lezen er inmiddels overal 
over. In het Belastingplan 2021 staat: ‘Het moet eerlijker, met 
meer oog voor de menselijke maat’. Maar hoe doe je dat, de 
menselijke maat borgen bij de totstandkoming en uitvoering van 
beleid? 

‘Het is een fantastisch uitgangspunt dat we alle burgers met 
de menselijke maat willen behandelen, maar we moeten 
tegelijkertijd werken aan de menselijke maat bínnen organisaties’, 
stelt Mario Kortman. Hij is senior manager bij Deloitte met een 
focus op digitale transformaties binnen de rijksoverheid. ‘Je komt 
niet uit deze discussie door te blijven wijzen naar de overheid die 
het niet goed doet, we moeten evengoed in gesprek gaan met 
uitvoeringsorganisaties en onderzoeken wat zij nodig hebben 
om beleid goed te kunnen uitvoeren en burgers te helpen.’

Een belangrijke oorzaak waardoor burgers in de knel komen, 
is omdat er weinig ruimte is voor uitvoeringsorganisaties om 
af te wijken van de regels van de wet in een klimaat waarin een 
sterke nadruk ligt op handhaving, zegt John Schattorie. Hij is 
Segmentleader Civil Government bij Deloitte, met een focus 
op de rijksoverheid en dienstverlening. Terwijl het wel degelijk 
mogelijk is om in grootschalige processen óók maatwerk 
te leveren, en zo de menselijke maat te borgen, benadrukt 
Schattorie. ‘Het is daarvoor nodig om aan verschillende 
knoppen tegelijk te draaien, zoals vaker bij grootschalige 
veranderingsprocessen. Wij doen hierbij graag een aanzet.’ 

1. Zorg dat elke uitvoeringstoets een ‘menselijke maat 
paragraaf’ bevat
Op het moment dat er nieuw beleid en wetgeving wordt 
gemaakt, vindt altijd een uitvoeringstoets plaats door de 
betreffende uitvoeringsorganisatie(s). Maak de menselijke maat 
expliciet onderdeel van deze uitvoeringstoets door precies te 

benoemen welke professionele ruimte uitvoerders nodig en 
beschikbaar hebben. ‘Een goed voorbeeld is de ontwikkeling 
van de economische steunpakketten’, zegt Kortman. ‘Die 
ontstonden onder enorme tijdsdruk en zijn vaak generiek. Nu 
corona langer duurt zijn ze in verandering en wordt door de 
Kamer en de uitvoeringsorganisaties actief naar mogelijkheden 
gezocht om schrijnende gevallen op te lossen. Een ‘menselijke 
maat paragraaf’ waarin staat benoemd wat in dergelijke situaties 
de ruimte van de uitvoeringsorganisatie is en op basis van welke 
criteria ze mensen dan alsnog kunnen helpen zou een mooi 
principe zijn voor alle uitvoeringstoetsen.’ Volgens Schattorie 
helpt zo’n menselijke maat paragraaf niet alleen de burger, maar 
ook de ambtenaar die daardoor een instrument in handen heeft 
om burgers die in de knel raken toch te kunnen helpen. ‘Op deze 
manier blijft er altijd een ontsnappingsroute voor gevallen die 
afwijken van het ideaaltypische burgermodel dat is gebruikt voor 
het ontwerpen van een wet.’ 

2. Om burgers goed op te vangen, kunnen we leren van 
organisatiemodellen uit andere sectoren
Een belangrijke vraag is vervolgens hoe je ervoor zorgt dat 
dit soort grootschalige processen soepel verlopen en dat je 
burgers bij wie iets mis lijkt te lopen goed kunt opvangen. ‘We 
kunnen op dat vlak veel leren van andere sectoren’, stellen 
Kortman en Schattorie die beiden veel ervaring hebben met 
het implementeren dit soort uitvoeringsmodellen. Kortman: 
’Zo wil iedereen online en geautomatiseerd een hypotheek of 
lening kunnen aanvragen, maar wanneer je een betaaltermijn 
dreigt te missen, omdat je tijdelijk zonder werk zit, wil je óók 
proactief gebeld worden door een bankmedewerker die je 
helpt, omdat hij snapt wat er met je aan de hand is.’ Datzelfde 
geldt voor luchtvaartmaatschappijen die gestrande reizigers 
helpen of ziekenhuizen die patiënten moeten bellen omdat hun 
operatie moet worden verschoven, zegt Schattorie. ‘Zo moet 
ook de overheid deze bulkprocessen anders organiseren en 
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Arno Bastiaans, Wietske de Jong & Tessa van Bon

De manier waarop verantwoording door de Rijksoverheid nu 
is georganiseerd kan efficiënter, transparanter en meer gericht 
op het snel verbeteren van beleid. De tweede aflevering van 
de serie ‘Toekomst van de Rijksoverheid’ onderzoekt hoe 
overheidsdata ontsloten kunnen worden om de Rijksoverheid 
wendbaar te maken. Maak informatie in principe openbaar, 
betogen Arno Bastiaans, Wietske de Jong en Tessa van Bon.

2. Toekomst van de Rijksoverheid: de overheid als één 
concern 
Combineren van data is essentieel voor een efficiënte, transparante en wendbare Rijksoverheid
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kan wel degelijk veel meer worden gedeeld dan nu. Neem de 
roep van burgers om meer transparantie serieus en ga bij het 
delen van stukken uit van ‘ja, tenzij’.” Op deze manier wordt de 
burger in staat gesteld om op basis van de eigen vraagstelling 
antwoord te krijgen vanuit de Rijksoverheid. “De burger 
krijgt hiermee de rol van ‘armchair auditor’: hij of zij kan een 
democratische rol spelen in het meedenken over beschikbaar 
gestelde informatie en blinde vlekken van ambtenaren 
opvangen,” aldus De Jong. Een vlotte combinatie van data kan 
er verder voor zorgen dat verantwoordingsprocessen sneller 

verlopen. “Verantwoordingsprocessen zijn nu reactief en vaak 
omgeven door wantrouwen,” zegt Bastiaans. “Technische 
mogelijkheden om snel en adequaat data te koppelen en te 
analyseren bieden de kans om deze cultuur om te buigen: 
verantwoording wordt zo meer proactief en gericht op de 
toekomst.” Het afleggen van verantwoording wordt zo efficiënter, 
én draagt bij aan een wendbare Rijksoverheid. Bastiaans: “Het 
wordt een manier om te zien hoe het loopt en om te leren wat 
beter kan. Zo kan tijdig worden bijgestuurd en kunnen we ervoor 
zorgen dat Nederland nóg beter wordt.”  

“Maak deze informatie in principe openbaar toegankelijk 
voor burgers, betoogt De Jong. Dit sluit ook aan op het 
recente kabinetsbesluit om transparanter te worden en de 
beslissingen uit de ministerraad direct openbaar te maken. ”

Het belang van verantwoording afleggen
De Rijksoverheid beschikt over een schat aan data. Die zijn nodig 
voor de uitvoering van haar dagelijkse werkzaamheden en voor 
haar verantwoordingstaken. De Rijksoverheid legt in de eerste 
plaats verantwoording af aan de burgers, onder meer via de 
Tweede Kamer en media. Dit gaat om de reguliere begrotings- 
en verantwoordingscyclus en de voortgangsrapportages per 
beleidsterrein. Daarnaast rapporteert het ambtelijk apparaat aan 
de ambtelijke top die dit als stuurinformatie gebruikt.

 “Het is logisch en nodig dat de Rijksoverheid goed 
verantwoording aflegt,” zegt Arno Bastiaans. Hij is director bij 
Deloitte Consulting en richt zich op transformatievraagstukken in 
de publieke sector. “We moeten weten hoe overheidsgeld wordt 
besteed en hoe beleid in de praktijk uitpakt.” Door de manier 
waarop de Rijksoverheid verantwoording aflegt te verbeteren 
wordt de meerwaarde van de Rijksoverheid voor burgers en 
bedrijven duidelijk en het vertrouwen in de overheid vergroot.

Ondanks veel data, weinig transparantie en weinig sturing
De Rijksoverheid verzamelt steeds méér informatie, constateert 
Wietske de Jong. Zij is senior manager bij Deloitte met een focus 
op de publieke sector. “Dat is ook logisch. Zo stelt de Tweede 
Kamer steeds meer vragen, wat voortdurend leidt tot nieuwe 
rapportages: meer informatie.” Tegelijkertijd wordt breed in de 
samenleving een gebrek aan transparantie van de Rijksoverheid 
ervaren, dit is onder meer terug te zien in de zwartgelakte 
pagina’s in de Toeslagenaffaire. Door toenemende complexiteit 
in de uitvoering is het voor burgers bovendien onduidelijk 
wie waarvoor aanspreekbaar is. “Gek genoeg leidt de grote 
hoeveelheid informatie dus niet tot een beter inzicht in het 
overheidshandelen,” aldus De Jong. 

Ook ziet De Jong dat er binnen de Rijksoverheid veel tijd wordt 
gestoken in het rapporteren aan zowel de ambtelijke top als aan 

de Tweede Kamer. “De vraag dringt zich op of deze tijd nog in 
verhouding staat tot het beoogde doel. Want we zijn het erover 
eens dat deze informatie dient om tijdig problemen te signaleren 
zodat het kabinet en de Tweede Kamer bij kunnen sturen,” 
zegt ze. “In de praktijk zien we dat het veel tijd en moeite kost 
om verantwoordingsinformatie aan te leveren, waardoor deze 
informatie relatief laat beschikbaar komt. Terwijl de Rijksoverheid 
zich juist slagvaardig en wendbaar wil opstellen.”

Flexibel combineren van databronnen
Hoe kan het beter? “Digitalisering biedt grote kansen voor het 
stroomlijnen van de informatievoorziening,” zegt Bastiaans. Op 
dit moment is veel data beschikbaar, maar deze is niet altijd 
makkelijk toegankelijk, legt hij uit. Data bevinden zich bovendien 
op verschillende platforms, zijn onvoldoende gekoppeld aan 
beleidsdoelen en niet gericht op het snel inzicht bieden in wat 
er speelt. “Met het flexibel combineren van diverse bronnen 
kan informatie realtime beschikbaar worden gesteld, wat 
grote sturingsvoordelen heeft,” aldus Bastiaans. “Het helpt de 
Rijksoverheid om binnen de geldende regelgeving (denk aan 
proportionaliteit, subsidiariteit en doelmatigheid) snel en juist 
informatie te koppelen en deze verder te gebruiken.” 

Tessa van Bon, manager bij Deloitte Consulting met een focus op 
de publieke sector, geeft concrete handvatten hoe de koppeling 
van data met beleidsdoelen gerealiseerd kan worden. Daarvoor 
dienen volgens haar vijf cruciale elementen aanwezig te zijn: 

01. Heldere beleidsdoelen 
02. Beleidsresultaten (KPI’s)
03. Financiële informatie
04. Niet-financiële informatie
05. Statistieken per beleidsterrein

 “In de eerste plaats dienen de beleidsdoelen helder te zijn,” legt 

Van Bon uit. Door deze voorop te stellen wordt steeds duidelijk 
waar het om gaat: het beter maken van Nederland voor burgers 
en bedrijven.” De beleidsresultaten worden beoordeeld met de 
bijbehorende KPI’s en gekoppeld aan zowel financiële informatie 
(hoe is het beschikbare overheidsgeld besteed) en niet-financiële 
informatie, bijvoorbeeld enquêtegegevens over de tevredenheid 
van burgers. Deze niet-financiële informatie kan worden 
aangevuld met informatie van buiten de Rijksoverheid: ook op 
andere plekken worden steeds meer data verzameld die het 
inzicht in beleidseffecten kunnen vergroten. Om deze te kunnen 
gebruiken als verantwoordingsinformatie is validatie van deze 
data door de Rijksoverheid noodzakelijk. 

Tot slot kan de Rijksoverheid per beleidsterrein statistieken 
beschikbaar stellen om informatie te structureren en eenvoudig 
inzichtelijk te maken voor de hele informatieketen. “De informatie 
is nu weliswaar beschikbaar, maar wordt nog onvoldoende 
verbonden aan het beleidsdoel waardoor de effectiviteitsmeting 
van het geïnvesteerde belastinggeld niet toegepast kan worden,” 
zegt Van Bon. “Door deze vijf elementen te verbinden met 
elkaar, ontstaat voor de Rijksoverheid sneller en beter inzicht 
om tijdig bij te kunnen sturen. Visualisatie is een pijler tot 
succes. Aangezien het gaat over complexe vraagstukken vanuit 
een jungle aan data uit diverse omgevingen is versimpeling 
door middel van een goede visualisatie een oplossing om 
vraagstukken inhoudelijk beter te duiden en beter te prepareren 
voor besluitvorming of bijsturing.” 

Maak informatie in principe openbaar
Maak deze informatie in principe openbaar toegankelijk voor 
burgers, betoogt De Jong. Dit sluit ook aan op het recente 
kabinetsbesluit om transparanter te worden en de beslissingen 
uit de ministerraad direct openbaar te maken. “Dit is het 
begin van een nieuwe werkwijze. Natuurlijk kunnen gevoelige 
overheidsstukken niet zonder meer gedeeld worden. Maar er 
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3. Toekomst van de Rijksoverheid: de overheid als 
werkgever 
Zet in op multidisciplinaire samenwerking en het gebruik van technologie

Kim van der Werf & Frederike Rip

De overheid moet snel kunnen reageren op onverwachte 
ontwikkelingen – de COVID 19-crisis heeft dat eens te meer 
duidelijk gemaakt. Om burgers en bedrijven goed van dienst 
te zijn is van belang de burger, en niet het proces centraal te 
stellen. In deze derde aflevering van de serie ‘Toekomst van 
de Rijksoverheid’ staat de vraag centraal: hoe kan de overheid 
als werkgever en dienstverlener een flexibele organisatie 
creëren met aandacht voor de menselijke maat?
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Aandacht voor soft skills is ook van belang voor de andere 
belangrijke trend bij de overheid: meer aandacht voor de 
menselijke maat. “Werknemers bij de overheid, met name bij 
de uitvoeringsinstanties, worden nog vaak beschouwd als 
productiecapaciteit,” zegt Van der Werf. “De focus verschuift 
nu van het volgen van procedures naar het daadwerkelijk 
helpen van burgers en bedrijven. Deze andere invulling van de 
taakopvatting vraagt om een andere benadering en mindset.”

Aandacht voor talent en wellbeing
Om de menselijke maat in uitvoering te bevorderen zal de 
overheid ook haar eigen medewerkers op een menselijke 
manier moeten benaderen. “Geef medewerkers de kans om 
hun talenten te ontwikkelen en hun potentieel ten volste te 
benutten,” zegt Van der Werf. “Dat gaat niet zozeer om het 
aanbieden van cursussen of trainingen, maar door ontwikkeling 
op het werk zelf centraal te stellen: ‘learning in the flow of work’. 
Schep ruimte voor medewerkers om te reflecteren op hoe het 
gaat en wat beter kan, geef seniore medewerkers tijd om hun 
kennis en ervaring over te dragen op nieuwe talenten, trek lessen 
uit hun ervaringen en bevorder individuele ontwikkeling. Zo 
creëer je een lerende organisatie.”  

We zien ook dat wat flexibiliteit van medewerkers vergt, in een 
virtuele context, de aandacht voor het welzijn van medewerkers 
belangrijker dan ooit maakt. Niet voor niets staan belonging 
en wellbeing bovenaan in de Human Capital Trends 2021 
van Deloitte. In tijden van COVID-19, waarbij mensen op 
grote schaal thuiswerken, is dat nog urgenter dan anders. 
“Ongeveer een kwart van de medewerkers bij de overheid 
heeft moeite met  virtueel werken,” zegt Frederike Rip. “Dat gaat 
deels om technische barrières, maar het wegvallen van een 
kantooromgeving maakt ook dat mensen zich minder verbonden 
voelen met de organisatie. Het is belangrijk om deze groep 
betrokken te houden en creatieve oplossingen te vinden voor de 

behoefte aan informeel contact. Ook het leidinggeven op afstand 
is iets wat vraagt om nieuwe manieren van werken.” 

Voor een ander deel van de werknemers heeft werken op 
afstand juist een positief effect op hun welzijn, zegt Van der 
Werf. “Het wegvallen van reistijd en de mogelijkheid om werktijd 
meer flexibel in te richten kan uitkomst bieden aan bijvoorbeeld 
ouders van jonge kinderen en mantelzorgers. Voor hen moeten 
manieren gevonden worden om werken op afstand ook na de 
COVID 19-crisis duurzaam in te bedden in de organisatie. 

Al met al zien wij een geweldige kans om nieuwe gewoontes 
en nieuwe manieren van werken duurzaam te verankeren in 
organisaties. Dit kan nog wel eens versnellend werken bij de 
uitdagingen die het onderzoek Werk aan Uitvoering stelt. Zoals 
bijvoorbeeld het gebrek aan flexibiliteit en wendbaarheid bij de 
Belastingdienst, UWV, SVB en DUO.” 

Verder lezen over trends in Human Capital: Deloitte Human 
Capital Trends 2021

COVID-19: De potentie van flexibiliteit voor 
klantgerichtheid
“De overheid heeft een bewogen jaar achter de rug,” vertelt 
Kim van der Werf, partner Human Capital bij Deloitte. “Door de 
COVID 19-crisis moest de overheid in ongekend tempo beleid 
ontwikkelen én uitvoeren. Denk aan de GGD die oplopende 
coronabesmettingen moet onderzoeken op basis van steeds 
veranderende richtlijnen. Of het UWV en RVO die in een razend 
tempo de TOFA- en NOW-uitkeringen moesten realiseren. Het 
is heel knap wat de uitvoeringsinstanties voor elkaar hebben 
gekregen in een tijd dat ook zij moesten uitvinden hoe virtueel 
met elkaar samen te werken”, benadrukt Van der Werf.

De flexibiliteit die benodigd was heeft de overheid veel gebracht. 
“We zien hierbij al langer een trend waarbij inzet van technologie, 
wendbaarheid en aandacht voor het welzijn van medewerkers 
groeit”, vult Frederike Rip aan. Zij is senior manager Human 
Capital bij Deloitte.

Technologie biedt ruimte voor klantgerichtheid
“Met behulp van technologie kan repetitief standaardwerk 
anders worden georganiseerd zodat medewerkers meer 
tijd hebben voor complexere zaken waarbij flexibiliteit en 
klantgerichtheid centraal kan staan”, legt Frederike Rip uit. 
“Dat maakt het werk interessanter voor medewerkers en kan 
bovendien zorgen voor meer klantgerichte dienstverlening. De 
zaken die menselijke aandacht nodig hebben, krijgen immers de 
aandacht die ze verdienen.” 

De overheid zet met dit doel op steeds meer plaatsen 
kunstmatige intelligentie (AI) in voor het automatiseren van 
repetitief werk, zowel intern als extern. Zo heeft de gemeente 
Amsterdam Robotics ingezet om te onderzoeken of een deel 
van haar interne processen kan worden versneld en is ze dit 
nu structureel aan het inrichten. Het Ministerie van Defensie 

zet Robotics heel breed in, op meer dan 30 HR-taken binnen 
in- door- en uitstroomprocessen, van planning voor militaire 
inzet, logistieke ondersteuning en veiligheidschecks tot het 
ondersteunen bij het maken van roosters voor opleidingen. 
Tevens zet Defensie Cognitive en AI al veel in, o.a. met chatbots, 
NLG en intelligent zoeken met AIDA. 

Daarbij is het altijd van belang dat technologie wordt beschouwd 
als ondersteuning en niet als vervanging van menselijk werk, 
alsook dat er bij toepassing nadrukkelijk oog is voor ethiek en 
privacy: wordt er zodanig geprogrammeerd dat er geen normen 
worden geschonden? 

Multidisciplinaire teams verhogen wendbaarheid
Binnen veel organisaties – ook bij de overheid – is een 
verschuiving gaande naar een agile manier van werken. “Daarbij 
werken multidisciplinaire teams in sprints samen aan het 
vervullen van een concrete missie,” zegt Frederike Rip. Door 
deze manier van werken kunnen organisaties sneller en meer 
flexibel reageren op vragen die buiten de standaardprocedures 
vallen. Een agile werkwijze vraagt om andere vaardigheden van 
werknemers, zegt Frederike Rip. “Met name op het vlak van soft 
skills: samenwerken, adaptief vermogen en ondernemerschap.”

In de publieke sector heeft Waternet, het waterbedrijf van 
Amsterdam, Amstel, Gooi en Vecht, al een aantal jaren 
geleden de ontwikkeling naar wendbaar en adaptief werken 
ingezet voor de hele organisatie. De werknemers van de 
klantcontactafdelingen van Waternet worden een aantal uren 
per week vrijgespeeld om naast hun reguliere werkzaamheden 
samen te werken in multidisciplinaire zelforganiserende teams. 

“Met behulp van technologie 
kan repetitief standaardwerk 
anders worden georganiseerd 
zodat medewerkers meer 
tijd hebben voor complexere 
zaken waarbij flexibiliteit en 
klantgerichtheid centraal kan 
staan”
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4. Toekomst van de Rijksoverheid: de overheid als 
beleidsmaker, uitvoerder en handhaver 
Beleid en uitvoering in een steeds sneller veranderende wereld

Vincent Viool & Sander Oudmaijer

De wereld om ons heen verandert sneller dan ooit tevoren. 
Beleidsmakers en uitvoerders staan daardoor voor enorme 
uitdagingen: ze krijgen steeds meer en grotere taken die ze 
met veelal gelijkblijvende middelen moeten zien te klaren. 
Daarnaast vindt de uitvoering van meerdere wetten vaak in 
meerdere bestuurslagen plaats, waardoor de uitvoerbaarheid 
complex is. Een onhoudbare situatie. De vierde aflevering 
van de serie ‘Toekomst van de Rijksoverheid’ schetst de 
belangrijkste complicaties bij deze situatie, en geeft daarbij 
enkele handvatten die beleidsmakers en uitvoerders, 
waaronder toezichthouders, kunnen gebruiken om de situatie 
het hoofd te bieden. ‘Ga voor iedere wettelijke taak met elkaar 
in gesprek om de kaders af te stemmen, zodat uitvoerders 
weten waarvoor ze aan de lat staan’, betogen Vincent Viool 
en Sander Oudmaijer die pleiten voor het opfrissen van de 
beleidscyclus.
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“Om weloverwogen keuzes 
te maken is de vraag hoe 
beleid gekwantificeerd 
kan worden, niet alleen in 
euro’s maar ook in sociale 
of milieu-indicatoren. 
Kwantificering van de effecten 
op verschillende gebieden is 
cruciaal om de juiste keuzes 
te maken.”

Er was een tijd dat je als ambtenaar af en toe het milieubeleid 
bijstelde of regelingen rondom vergunningen versimpelde. Maar 
met de snelle technologische ontwikkelingen, de opkomst van 
onder meer de deeleconomie en het steeds meer openstellen 
van wereldgrenzen, worden de ambtenaren en politici van 
vandaag de dag gebombardeerd met veranderingen waarvoor 
beleid nog ontbreekt of ontoereikend is.

Neem Covid-19. ‘Toen COVID-19 toesloeg moest er in allerijl 
nieuw steunbeleid worden ontwikkeld wat tot allerlei uitdagingen 
leidt in de uitvoering’, vertelt Vincent Viool. Hij richt zich op 
strategie en beleid binnen de Rijksoverheid. ‘In het algemeen 
zie je dat organisaties als de Belastingdienst, de Douane, het 
UWV, of de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) 
steeds meer en grotere taken krijgen die ze moeten zien te 
klaren met gelijkblijvende middelen. Dat is onhoudbaar’, stelt 
Viool. Als voorbeeld noemt hij een recentelijk gepubliceerd 
onderzoek uitgevoerd door Deloitte waaruit blijkt dat de goede 
uitvoering van NVWA-taken onder druk staat. Afhankelijk 
van het onderwerp, gaat het soms over meer dan 250.000 
inspectielocaties in Nederland, legt Viool uit. ‘Je zou verwachten 
dat er in dialoog tussen beleid en uitvoering wordt geformuleerd 
wanneer het toezicht voldoende is: wat voor vorm van toezicht 
gepast is en hoeveel toezicht je verwacht op zo’n populatie. 
Maar dat wordt niet of onvoldoende gedefinieerd, waardoor 
er een mismatch ontstaat tussen de verwachtingen van de 
beleidsmaker en de invulling door de uitvoeringsorganisatie.’

Sander Oudmaijer herkent Viools’ situatieschets. Hij richt zich 
onder andere op het uitvoeren van impactanalyses. ‘Neem het 
grote tekort aan te verwachte werknemers bij de Rijksoverheid 
de komende jaren’, vertelt Oudmaijer. ‘Net als in andere sectoren 
gaan de komende jaren veel medewerkers met pensioen 
en ze weten niet waar ze nieuwe mensen vandaan moeten 
halen.’ Een belangrijke vraag bij de impact assessments die 

Oudmaijer uitvoert is hoe je het meeste waar krijgt voor je geld, 
het gaat om het kwantificeren van beleidsdoelen. Oudmaijer: 
‘Om weloverwogen keuzes te maken is de vraag hoe beleid 
gekwantificeerd kan worden, niet alleen in euro’s maar ook in 
sociale of milieu-indicatoren. Kwantificering van de effecten op 
verschillende gebieden is cruciaal om de juiste keuzes te maken.’

Het zijn uitdagingen die je niet zomaar even oplost, benadrukken 
Viool en Oudmaijer. ‘Het gouden ei als antwoord op deze 
uitdagingen hebben we niet’, zegt Viool. ‘Maar we geven wel 
graag een aanzet, handvatten die helpen om naar een goede 
aanpak toe te werken’, zegt Oudmaijer.

Handvat 1: Ga over iedere wettelijke taak met elkaar om 
tafel zitten om te bepalen wat de kaders zijn
Door de jaren heen lijkt er een soort glijbaan te zijn ontstaan 
vanuit de politiek via beleid naar de uitvoering toe. Er komen 
steeds meer nieuwe of uitgebreidere taken zonder dat er grondig 
wordt uitgezocht hoe haalbaar en realistisch de uitvoering is, 
vertelt Viool. ‘Wij merken vaak dat er niet voldoende ruimte is 
voor een dialoog over de uitvoering van wettelijke taken.’ Viool 
ziet het in de praktijk vaak fout gaan, omdat de rolverdeling 
tussen beleid en uitvoering vertroebelt. ‘Het is goed als de 
beleidsmaker en uitvoerder zich in elkaars positie kunnen 
verplaatsen, maar ze moeten niet op elkaars stoel gaan zitten.’ 
Schoenmaker blijf bij je leest dus, want deze scheiding van rollen 
is er niet voor niets’, aldus Viool. ‘Die is er onder meer zodat als 
een beleidsmaker een nieuwe taak voorstelt, de uitvoerder met 
zijn expertise de vrijheid heeft om aan te geven wat wel en niet 
mogelijk is. Oudmaijer: ‘Ga kortom over iedere wettelijke taak als 
beleidsmakers en uitvoerders met elkaar om tafel om te bepalen 
wat de kaders zijn: wanneer is het beleid goed en wat is daarvoor 
nodig.’

Handvat 2: Maak gebruik van de (technologische) 
middelen die er zijn
Beleidsmakers hebben nu al verschillende middelen in handen 
om de sneller gaande verandering het hoofd te bieden, zoals 
onder meer pilot-omgevingen, burger- of bedrijfsparticipatie 
in beleidsvorming of nudging beleid. ‘Tegelijkertijd moeten 
eenvoudige taken veel vaker worden uitgevoerd door de inzet 
van technologische middelen als robotics en drones, met 
ondersteuning van AI en Big Data’, zegt Oudmaijer. ‘Zodat 
beleidsmakers en uitvoerders meer tijd overhouden om juist die 
complexere vraagstukken aan te pakken.’

Handvat 3: Schrap wetgeving die niet langer relevant is
Er moet meer gekeken worden naar de relevantie en het nut van 
beleidstaken, stelt Viool. ‘Zet in op zogenoemde “schrapsessies”. 
Tijdens dit soort sessies worden beleidsdomeinen onder de loep 
genomen en wordt er gekeken welke wetgeving er geschrapt 
kan worden omdat het vrijwel geen relevantie meer heeft.’ 
Oudmaijer: ‘Een effectieve manier om de werkdruk te verlagen is 
om wetten te schrappen. Daag beleidsmakers en politici uit om 
bij iedere wet die wordt ingevoerd, er minstens één te schrappen 
om de wettendruk te verminderen.’

‘Steek de koppen niet in het zand’, besluiten Viool en Oudmaijer, 
‘want als we doorgaan op de manier waarop we nu doen, in 
deze tijd van steeds snellere verandering, zal de druk op de 
beleidsmakers en uitvoerders alleen maar verder toenemen.’ 
Er wordt nog te vaak gedacht dat de problemen die er nu 
zijn gerepareerd kunnen worden met meer geld of een paar 
eenvoudige oplossingen, merken beiden op. Viool: ’Dat werkt 
niet. Het systeem is nog niet kapot, maar het vraagt wel om de 
juiste aanpassingen om het te redden. Het hervormen van de 
beleidscyclus vraagt om een holistische kijk op wat er aan de 
hand is.’
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