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Inleiding:
de praktijk van uitkeren

In een klein vergaderzaaltje in een oud kloostergebouw in Amersfoort hebben
zich zo’n 30 mensen verzameld. Het zijn ambtenaren van verschillende grote
en kleine gemeenten die op uitnodiging van de vng met elkaar in gesprek
gaan over de aanstaande wijziging van de Financiële-verhoudingswet,
waarin onder meer afspraken over gemeentefonds, provinciefonds en het
uitkeringsstelsel zijn vastgelegd.
De verschillende standpunten en opgaven volgen elkaar in rap tempo op.
In hoeverre moet er bijvoorbeeld in het gemeentefonds rekening gehouden
worden met de toeristenbelasting die een gemeente int? Waar de een hiervoor pleit, is de ander kritisch: “Wat doe je dan als er een heel jaar regen
valt? Worden gemeenten dan gecompenseerd voor tegenvallende inkomsten
uit de toeristenbelasting?” En hoe gaan we om met gemeenten die een
centrumfunctie voor de regio vervullen? Moeten er minder maatstaven
komen om de verdeling van middelen te vereenvoudigen? Maar welke
kunnen er dan verdwijnen?
Waar de een de complexiteit van het systeem als een beperking ervaart, ziet
de ander het als een gegeven. Een perfect systeem is niet te bereiken, aldus
een van de aanwezigen: “Je kan nog zo hard stampen, de wereld blijft rond”.

Het is niet meer dan een kort fragment uit een langer en complex gesprek.
Desalniettemin markeert de bovengenoemde conversatie een aantal inge
wikkelde kwesties die samenhangen met de praktijk van uitkeren. Het
gaat immers om de verdeling van middelen tussen verschillende over
heidslagen. Dat lijkt op het eerste oog een tamelijk eenvoudig, rechtlijnig
en objectief proces. Het Rijk heft belastingen, waarvan vervolgens een deel
middels verschillende uitkeringen (zoals algemene en specifieke uitkerin
gen) wordt overgeheveld naar medeoverheden: provincies en gemeenten.
Zodra we echter verder inzoomen op dat proces, komen er tal van vragen
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op tafel die achter deze praktijk van verdelen vandaan komen. Politiek
wetenschapper Deborah Stone (2002) duidt dit verdelingsvraagstuk in haar
boek ‘Policy Paradox’ op eenvoudige wijze, met als voorbeeld de verdeling
van een taart. Hoe verdeel je de taart? Wie snijdt de taart aan? Krijgt ieder
een een even groot stuk? Of is er meer voor degene die de meeste honger
heeft, voor degene die de beste band heeft met de verdeler, of juist voor
degene die het hardst roept? En wie krijgt de kers op de taart? Of kijk je
bij de verdeling ook naar wie er nog het meest van moet groeien, wie er
vorige keer al meer of minder kreeg, en wie er misschien een groter stuk
heeft verdiend op basis van verdiensten of goed gedrag?
Natuurlijk gaat het bij het uitkeren van financiële middelen door het Rijk
aan medeoverheden om veel complexere materie dan de verdeling van
een taart, maar toch zijn de vragen niet heel anders. Ook bij verdeling van
geld komt elk van deze vragen op, of dat nu gaat om algemene uitkeringen
uit het provincie- of gemeentefonds, of specifieke uitkeringen die zijn
gekoppeld aan een bepaald beleidsdoel. Steeds is van belang wat de uit
komst van de verdeling moet zijn. Streven we naar een gelijkwaardige
verdeling voor alle gemeenten of provincies, uitgedrukt in een bedrag per
inwoner of per vierkante meter, of streven we naar een gelijk niveau van
voorzieningen voor alle gemeenten?1 En hoe wordt dat bepaald? Op welke
wijze moet rekening worden gehouden met de samenstelling van de be
volking, het aantal kinderen, gepensioneerden, werklozen? Of de grootte
van het gebied, aanwezigheid van rivieren en dijken, landbouwgrond,
industrie, toeristische attracties? Het zijn dergelijke vragen, en nog vele
vragen meer, die in de loop der tijd gezamenlijk hebben geleid tot een
complex geheel aan verdelingsmaatstaven op basis waarvan Rijksmidde
len worden verdeeld onder gemeenten en provincies, en een aanvullende
uitgebreide systematiek van uitkeringen. Het gaat naast de algemene,
vrij besteedbare uitkeringen via gemeente- en provinciefonds ook om de
zogenoemde ‘geoormerkte middelen’ die via specifieke uitkeringen door
ministeries worden verstrekt aan andere overheden om bepaalde beleids
doelen uit te voeren of te realiseren. Samen vormen deze afspraken het
geheel van technieken en methoden om Rijksmiddelen over te dragen aan
medeoverheden, zoals is vastgelegd in de Financiële-verhoudingswet.2
Een iets nadere bestudering van het uitkeringsstelsel maakt dus al snel
helder dat de praktijk van uitkeren in geen geval een eenvoudig, rechtlijnig
en objectief proces is. De bepaling op basis van welke maatstaven of voor
waarden geld wordt verdeeld, de afspraken die gemaakt worden over de
besteding van middelen, en de verantwoording die daarover plaatsvindt,
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zijn uitkomsten van een ingewikkeld proces. Het roept de vraag op waar
je naar wilt kijken. Wat telt mee, wat laten we buiten beschouwing? Welke
meetmethoden gebruiken we om het ‘resultaat’ van ingezet geld inzichte
lijk te maken, en hoe maken we onvergelijkbare situaties vergelijkbaar?
Hoe zwaar weegt het een, ten opzichte van het ander? Kortom: er gaan
vele kleine en grote afwegingen schuil achter de praktijk van verdelen en
uitkeren, die gebaseerd zijn op een politieke afweging tussen verschillende
redelijke alternatieven.3
De discussies over het uitkeringsstelsel zijn dan ook per definitie omgeven
door belangen. Elk van de betrokkenen heeft een bepaald belang. Niet al
leen de ontvangers, maar ook de verstrekkers, de toezichthouders, de uit
voerders. Behalve een rechtvaardige en evenredige verdeling spelen ook
andere factoren mee, zoals praktische uitvoerbaarheid, rechtmatigheid,
doelmatigheid van bestedingen en verantwoording. Want hoe houden we
het stelsel praktisch werkbaar en uitvoerbaar? Hoe blijft het overzichtelijk
en voor iedereen begrijpelijk? Welke informatie is er nodig om te kunnen
beoordelen of een uitkering rechtmatig, laat staan doelmatig, is besteed?
En hoe meten we het effect?
Het uitkeringsstelsel gaat daarom over meer dan alleen de verdeling van
middelen, en over meer dan alleen de financiële verhoudingen tussen ver
schillende overheden. Het gaat ook over de bestuurlijke verhoudingen tussen
overheidslagen, waarbij het gaat over wie primair voor welke taken ver
antwoordelijk is, en over hoe informatie-uitwisseling en verantwoording vorm
en invulling krijgt in die onderlinge verhoudingen.4
Financiële verhoudingen en bestuurlijke verhoudingen in een veranderend landschap
De hierboven genoemde aspecten maken duidelijk dat het uitkeringsstel
sel een complex geheel is van afspraken, waaraan subjectieve en politieke
afwegingen ten grondslag liggen. Die complexiteit is inherent verbonden
aan de praktijk van uitkeren, en daarmee ook niet zomaar te reduceren of
op te lossen. Dat wil niet zeggen dat deze niet hanteerbaar te maken is.
Daarvoor zijn binnen de Financiële-verhoudingswet afspraken vastgelegd.
Binnen deze wet is afgesproken op basis van welke maatstaven middelen
uit het gemeente- en provinciefonds worden verdeeld, via welke verschil
lende vormen van uitkeringen extra middelen van het Rijk naar medeover
heden worden overgeheveld, en welke vorm van informatie-uitwisseling
en verantwoording daar tegenover staat. In de Financiële-verhoudingswet
wordt een balans gezocht in de financiële verhoudingen, die door middel
van de wetgeving wordt uitgehard.
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Die stolling van de financiële verhoudingen in wetgeving maakt de com
plexiteit van uitkeren hanteerbaar, en zorgt ervoor dat het in principe voor
eenieder duidelijk is hoe, wanneer en op basis van welke criteria middelen
worden verdeeld. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk altijd uitzonderingen,
vinden er met grote regelmaat verschuivingen plaats en is de, in de wet
uitgeharde praktijk van uitkeren, ook met enige regelmaat onderwerp van
discussie. Bovendien verandert de bestuurlijke context waarin het uitke
ringsstelsel plaats heeft steeds van karakter. Denk alleen al aan de decen
tralisaties in het sociaal domein of de Omgevingswet. Het is dan ook niet
vreemd dat de werking en inrichting van het uitkeringsstelsel een terug
kerend onderwerp van gesprek is. Doen de vastgelegde afspraken nog
voldoende recht aan de praktijk en onderlinge verhoudingen? Sluit de
wijze van financiering, en vervolgens ook verantwoording, nog voldoende
aan bij de opgaven waar overheden voor staan, en bij de ontwikkelingen
in het bestuurlijke landschap?
Ook nu wordt de discussie over het uitkeringsstelsel gevoerd. In een be
stuurlijk landschap dat volop in beweging is, is het noodzakelijk om de
financiële verhoudingen en de afspraken die daarover gemaakt zijn op
nieuw kritisch te bezien, stellen onder meer de Studiegroep Openbaar
Bestuur (2016) en Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv, 2017). Zo
constateert de Raad voor de financiële verhoudingen dat de wijze waarop
gemeenten hun taken nu bekostigen, is gebaseerd op gestolde en vaak
onbewuste principes die tot uitdrukking zijn gekomen in de Financiëleverhoudingswet uit 1996. Dat was destijds een oplossing voor de financiële
vraagstukken en knelpunten die toen werden ervaren, maar sluit niet
altijd meer aan bij de huidige situatie. De Raad wijst erop dat de huidige
financiële verhoudingen niet meer volledig voldoen aan de voorwaarde dat
bekostiging van decentrale taken bijdraagt aan een effectieve en efficiënte
afweging van kosten en baten, en onvoldoende aansluiten bij de bestuur
lijke, maatschappelijke en economische ontwikkelingen van de afgelopen
periode: “Taak, schaal en sturing zijn uit balans”(Rfv, 2017:13). De Raad
stelt dat het financiële stelsel voor gemeenten soms belemmerend werkt
om goed op lokale opgaven te kunnen inspelen en pleit dan ook voor
nieuwe spelregels, onder te brengen in de Financiële-verhoudingswet,
om te komen tot een toekomstbestendig en samenhangend stelsel.
Die constatering dat de financiële verhoudingen niet goed meer aansluiten
op de bestuurlijke verhoudingen is een logisch gevolg van het feit dat de
context van het openbaar bestuur aan voortdurende verandering onder
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hevig is. Provincies en gemeenten hebben door grote decentralisaties meer
taken en bevoegdheden gekregen en staan voor grote opgaven. Opgaven die
bovendien verder strekken dan de grenzen van de gemeente of provincie,
en zich manifesteren op meerdere schaalniveaus. Overheden werken
daarnaast in toenemende mate, en in allerlei verschijningsvormen, samen.
Met elkaar, maar ook met bedrijven, maatschappelijke organisaties en met
burgers. Hoezeer dat ook een positieve ontwikkeling is, deze praktijkont
wikkeling verhoudt zich moeizaam tot de huidige systematiek van uitkeren.
Er is immers niet één partij die verantwoordelijkheid draagt voor een be
paalde opgave, maar meerdere partijen (overheid en niet-overheid) werken
samen in een netwerk. Dat leidt soms tot verwarring over verantwoorde
lijkheden en bevoegdheden. Geldstromen raken met elkaar vermengd,
waardoor het soms moeilijk is om nog duidelijk aan te tonen hoe door het
Rijk beschikbaar gestelde middelen in de regio zijn besteed. Daar komt
nog eens bij dat er van verschillende kanten kritiek komt op het huidige
uitkeringsstelsel. De Raad van State (2013), Algemene Rekenkamer (2015;
2018) en Raad voor de financiële verhoudingen (2013) wijzen onder meer
op onduidelijkheid over verantwoordelijkheden, de complexiteit van het
stelsel en ‘verrommeling’ van het stelsel door te veel uitkeringstypen die te
weinig onderscheidend zijn en inconsequente toepassing van het stelsel.
Zoeken naar een nieuwe balans in de financiële verhoudingen
Het zijn onder meer deze kwesties en kritiekpunten die voor de minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aanleiding vormen om de
financiële verhoudingen en het uitkeringsstelsel opnieuw kritisch tegen
het licht te houden en te werken aan de voorbereidingen van een volgende
herziening van de Financiële-verhoudingswet. Doel daarvan is om te komen
tot een “voorspelbare, transparante en stabiele verdeling van middelen”,
die goed past bij de interbestuurlijke verhoudingen, en om de uitgangs
punten van het stelsel opnieuw tegen het licht te houden.5 Het gaat daar
bij niet alleen om de verdelingssystematiek van de beide fondsen, maar
ook over de verantwoordelijkheden, informatie-uitwisseling en mate van
verantwoording in het uitkeringsstelsel: het inzichtelijk maken van de
bestedingen en effecten daarvan. Het is de vraag hoe deze informatieuitwisseling vormgegeven kan worden op een manier die past bij de ver
anderende financiële en bestuurlijke verhoudingen.
Op verzoek van het ministerie van bzk bieden wij in dit essay enkele re
flecties op de uitdagingen en dilemma’s in de financiële en bestuurlijke verhoudingen die het uitkeringsstelsel omgeven. We kijken met name naar de
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wijze waarop informatie-wisseling daarbinnen plaats vindt. Daarbij gaat het
om vragen over aansturing, onderlinge rollen en verantwoordelijkheden.
Over de wijze van het besteden van de middelen, en de wijze waarop daar
over wel of geen verantwoording wordt afgelegd. Over die kwesties van
sturing en informatie-uitwisseling, in een context van veranderende be
stuurlijke en financiële verhoudingen gaat dit essay. Daarbij moeten we
meteen een eerste belangrijke kanttekening maken over de terminologie:
wanneer spreken we nu over verantwoording, en wanneer over informatieuitwisseling? Waar de term verantwoording lijkt uit te gaan van een hiërar
chische relatie tussen de verstrekker en ontvanger van het geld, spreekt
uit de term ‘informatie-uitwisseling’ meer gelijkwaardigheid. Beide termen
worden in relatie tot het uitkeringsstelsel gebruikt, en welke van de twee
nu het meest passend is, is vooral een principiële discussie – waar we in
dit essay niet uitgebreid op in zullen gaan. Wat beide termen met elkaar
delen, is dat het gaat over de vraag op welke wijze inzichtelijk gemaakt
kan worden hoe de besteding van publiek geld verloopt. Hoe dat proces
kan worden ingericht, en welke dilemma’s daarbij aan de orde zijn, staat
in dit essay centraal.
Voor we ingaan op een aantal dilemma’s dat zich voordoet in de informatieuitwisseling binnen de financiële en bestuurlijke verhoudingen, geven wij
eerst in het volgende hoofdstuk een kort overzicht van de werking van het
huidige uitkeringsstelsel en de kwesties die aanleiding geven tot een wets
wijziging.
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Het uitkeringsstelsel anno 2019 op hoofdlijnen
Het uitkeringsstelsel betreft het totaal aan methoden en technieken waar
mee Rijksmiddelen worden overgedragen aan medeoverheden, op basis
van de Financiële-verhoudingswet. Grofweg zijn daarin twee soorten uit
keringen te onderkennen (met enkele subcategorieën):
1. Uitkeringen uit het gemeentefonds en provinciefonds (vrij besteedbaar
en zonder verticale financiële verantwoording)
Deze fondsen worden beheerd door de ministeries van bzk en Financiën,
en kennen enkele verschillende vormen van uitkeringen:
•

Algemene uitkering (au): een uitkering aan alle provincies en ge
meenten, op basis van objectieve maatstaven (bijv. aantal inwoners,
grondgebied, grootte van watergebieden, centrumfunctie etc.). Het
uitgangspunt bij de verdeling is om een gelijk voorzieningenniveau
te kunnen realiseren als een vergelijkbare medeoverheid, bij gelijke
belastingdruk. Er is geen verplichting tot financiële verticale verant
woording;

•

Integratie-uitkering (iu): bedoeld voor nieuwe taken waarvan de
maatstaven nog niet bekend zijn, waardoor deze uitkering nog niet
kan worden toegevoegd aan de algemene uitkering. Er is geen ver
plichting tot financiële verticale verantwoording;

•

Decentralisatie-uitkering (du): een uitkering waarbij geen termijn van
de overgang van de middelen naar de algemene uitkering is vastge
steld. Het betreft middelen die vanwege de aard van de verdeling niet
via de maatstaven van de algemene uitkering kunnen worden ver
deeld. Er is geen verplichting tot financiële verticale verantwoording;

•

Aanvullende uitkering: een aanvullende uitkering voor gemeenten in
financiële moeilijkheden, op basis van artikel 12 van de Financiële
verhoudingswet.
Het budget voor deze uitkeringen wordt beheerd en uitbetaald door
het ministerie van bzk en Financiën. Budgetten voor decentralisatie-
uitkeringen kunnen middels interne overboekingsformulieren van
de begroting van het verstrekkende departement worden verschoven
naar de begroting van de fondsen, van waaruit uitkering plaatsvindt.
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2. Specifieke uitkeringen, uitbetaald door departementen (met bestedings
voorwaarden en verticale financiële verantwoording).
Specifieke uitkeringen zijn uitkeringen, bedoeld voor een specifiek om
schreven doel, die door een departement aan medeoverheden worden
uitgekeerd. Over de besteding van de middelen moet financieel, verti
caal verantwoording worden afgelegd (met een accountantsverklaring
via de SiSa-methode). Binnen de Financiële-verhoudingswet wordt
onderscheid gemaakt tussen twee typen specifieke uitkeringen:
•

Specifieke uitkering (su): uitgekeerd door een vakdepartement voor
financiering van specifiek beleid. Medeoverheden zijn verplicht het
geld te besteden aan de voorgeschreven doelen en leggen daarover
verantwoording af. Onrechtmatig besteed geld kan door de verant
woordelijk minister worden teruggevorderd;

•

Verzameluitkering (vu): in een verzameluitkering worden per depar
tement specifieke uitkeringen opgenomen met een begroot totaal
bedrag lager dan 10 miljoen euro per jaar. Het bestedingsdoel be
treft de gehele breedte van de begroting van het verstrekkende
departement. Deze uitkeringsvorm wordt sinds 2015 niet meer
gebruikt.
Het budget voor specifieke uitkeringen staat op de begroting van de
verstrekkende vakdepartementen. Afzonderlijke uitwerking in weten regelgeving is nodig voor verstrekking van specifieke uitkeringen.
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Een blik op de ontwikkelingen
in het uitkeringsstelsel

De wens en ambitie om het uitkeringsstelsel aan te passen, past in een
lange historie van ontwikkelingen van het uitkeringsstelsel zoals we dat
vandaag de dag kennen. Het huidige Nederlandse uitkeringsstelsel is vast
gelegd in de Financiële-verhoudingswet en is voor het laatst gewijzigd in
2008. Een zeer beknopte weergave van het stelsel en de verschillende uit
keringen die daarbinnen onderscheiden worden, is weergegeven in het
kader op pagina 9 en 10.
Een aanhoudende roep om verandering
De roep om vereenvoudiging van het uitkeringsstelsel is niet nieuw. Er is
al jarenlang sprake van de wens om het uitkeringsstelsel te vereenvoudigen,
ook vóór de wetswijziging van 2008. Het voert te ver om hier terug te kijken
naar de ontstaansgeschiedenis van de Financiële-verhoudingswet in 1996,
maar een korte schets van enkele ontwikkelingen ten aanzien van het
uitkeringsstelsel uit de recente geschiedenis geven een goed inzicht in de
huidige discussie.
In 2004 stelt de Commissie Brinkman dat de grote hoeveelheid aan speci
fieke uitkeringen symbool is van een te grote verantwoordingsbureaucratie,

regels en controle van het Rijk op medeoverheden. De commissie stelt dat
het Rijk meer vertrouwen zou moeten geven aan medeoverheden en het
aantal specifieke uitkeringen terug zou moeten brengen van ruim 130 naar
maximaal 25 specifieke uitkeringen (waarvan een beperkt aantal onder de
grens van A5 miljoen mag liggen). In reactie op het rapport van de Commis
sie Brinkman worden in de jaren die volgen de nodige wijzigingen door
gevoerd in het uitkeringsstelsel, met als kernmoment de wijziging van
de Financiële-verhoudingswet in 2008.6 Met deze wetswijziging wordt de
decentralisatie-uitkering als nieuwe uitkeringsvorm toegevoegd, met als
doel het aantal specifieke uitkeringen omlaag te brengen en om de regels
en lasten voor medeoverheden te beperken. Dit kan, omdat de bureau
cratische belasting en verticale verantwoording die onderdeel zijn van een
specifieke uitkering, bij een decentralisatie-uitkering komen te vervallen.7
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Ondanks dat het aantal specifieke uitkeringen in de jaren erna fors wordt
teruggebracht (van 109 in 2009 (omvang A15 miljard) naar 22 in 2015, met
een totale omvang van A9 miljard, waarvan 60% onderdeel is van de ge
bundelde uitkering voor de Participatiewet)8, blijft de roep om vereenvou
diging van het stelsel en vermindering van de lasten met grote regelmaat
terugkeren. Zo laat de Algemene Rekenkamer zich in 2012 zeer kritisch uit
over het stelsel en de ‘bestuurlijke drukte’ en stelt vast dat door tekort
schietende lokale accountantscontroles op specifieke uitkeringen de be
stedingen van departementen voor een groot deel als ‘niet verantwoord’
moeten worden aangemerkt (zie kader):

“1,4 miljard euro uitgegeven in Niemandsland”
In mei 2012 constateert de Algemene Rekenkamer een “ernstige onvolkomenheid” bij de besteding van middelen die door het Rijk werden uitgekeerd aan
gemeenten en provincies. “1,4 miljard euro uitgegeven in Niemandsland”,
kopt De Volkskrant. De Rekenkamer geeft in het financieel jaarverslag van
het Rijk aan niet te kunnen beoordelen of het geld rechtmatig is besteed.
Geconstateerd wordt dat er vervaging optreedt tussen algemene en specifieke
uitkeringen bij de decentralisatie van taken van het Rijk naar gemeenten en
provincies. Lang niet altijd is duidelijk of een minister of het gemeentebestuur verantwoordelijk is voor de resultaten van beleid en hoe daarover verantwoording moet worden afgelegd. De minister van Binnenlandse Zaken
wordt opgedragen een verbeterplan op te stellen. (Volkskrant, 2012).

Beleidsvrijheid versus systeemverantwoordelijkheid
Het voorbeeld maakt de ongemakkelijke verhouding tussen enerzijds be
leidsvrijheid van lokale overheden en systeemverantwoordelijkheid van
het rijk voelbaar. Als taken en bevoegdheden zijn gedecentraliseerd naar
lokale overheden, dan betekent dat immers ook dat deze overheden zelf
verantwoordelijk zijn voor het beleid en tot op zekere hoogte ook beste
dingsvrijheid hebben. Juist in de toevoeging van de zinsnede ‘tot op zekere
hoogte’ zit het ongemak. Het markeert een grijs gebied, waarin niet hele
maal duidelijk is wanneer de Rijksoverheid wel, en wanneer niet verant
woording mag vragen over, of eisen mag stellen aan de besteding van mid
delen. De Algemene Rekenkamer is kritisch omdat ministeries niet altijd
goed kunnen verantwoorden hoe rijksmiddelen zijn besteed. Tegelijkertijd
constateren de Rekenkamer en Raad van State óók dat het rijk soms ten
onrechte beperkingen stelt aan de beleidsvrijheid en bestedingsvrijheid
van lokale overheden.
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Daarbij richt de kritiek zich met name op de oplossing uit 2008, de decentra
lisatie-uitkering. Zo stelt de Raad van State in 2013 dat de decentralisatieuitkering, in theorie een uitkering zonder verantwoordingsverplichting, in
de praktijk veelal wordt ingezet als ‘quasi-specifieke’ uitkering, zoals blijkt
uit het onderstaande voorbeeld.

Waddenfonds
Met ingang van 2012 werden de middelen uit het Waddenfonds – een fonds
voor extra investeringen in projecten in en rond de Waddenzee op ecologisch
en economisch gebied – van het ministerie van Infrastructuur en Milieu
gedecentraliseerd naar het provinciefonds, uit te keren via een decentralisatieuitkering, en zodoende voor provincies vrij besteedbaar. In het ‘Bestuurs
akkoord Decentralisatie Waddenfonds’ van het ministerie van ienm, de
provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland, welke werd getekend op
14 september 2011, bevat echter concrete bestedingsdoelen van de middelen.
De Raad van State laat zich hier kritisch over uit: “Het is opgevallen dat,
ondanks de beoogde decentralisatie, de regering vasthoudt aan de bestedingsdoelen van het Waddenfonds. Daarmee is feitelijk sprake van een decentralisatie-uitkering als ‘quasi-specifieke uitkering’, waartegen de Raad in eerdere
adviezen zijn bedenkingen heeft geuit.”. (Raad van State, 2013).

Het is een kritiekpunt dat ook in de jaren erna blijft terugkeren, waar naast
de Raad van State ook de Auditdienst Rijk, rob en ark op wijzen. Een meer
recent voorbeeld is de controle van de jaarrekening van het ministerie van
bzk van 2018 door de Algemene Rekenkamer. De Algemene Rekenkamer
(2019) constateert daarbij wederom dat er “diverse decentralisatie-
uitkeringen bestaan die op gespannen voet staan met de beleids- en
bestedingsvrijheid die een dergelijke uitkering kenmerkt”. Als voorbeeld
daarbij wijst de Rekenkamer op de decentralisatie-uitkeringen die worden
versterkt in het kader van regiodeals. Zo stelt het ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit (lnv) 130 miljoen beschikbaar voor de Regio
deal Brainport Eindhoven, maar kan bij onvoldoende resultaat (blijkend uit
een voortgangsrapportage) het beschikbaar stellen van een volgende tranche
uit het Gemeentefonds geheel of gedeeltelijk opschorten. Er worden dus
voorwaarden gesteld die niet passen bij een decentralisatie-uitkering,
waardoor er sprake is van onjuiste toepassing van het instrumentarium
en ‘verrommeling’.
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Steeds speelt hier de onderliggende vraag waar de balans ligt tussen be
leidsvrijheid van lokale overheden en systeemverantwoordelijkheid van
ministers op nationaal niveau. Als gevolg van decentralisaties, waarbij veel
taken en bevoegdheden zijn overgeheveld naar lokale overheden, maar
waarvoor de middelen nog wel door het Rijk worden uitgekeerd, worden
die kwesties immers ingewikkelder. De complexiteit hiervan komt tot
uiting in het vraagstuk van verantwoordelijkheid en verantwoording
(of ‘informatie-uitwisseling’) over de besteding van de middelen.
Een nieuwe wetswijziging
Ongeveer zeven jaar na wijziging van de Financiële-verhoudingswet kon
digt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opnieuw
aan het uitkeringsstelsel te willen vereenvoudigen. Sinds de wetswijziging
in 2008 is er ervaring opgedaan met nieuwe uitkeringstypen, en ook de
rapporten van de Raad van State (2009) en Algemene Rekenkamer (2009)
hebben de minister in de indruk gesterkt dat het stelsel geëvalueerd dient
te worden. Het huidige stelsel wordt als te ingewikkeld beoordeeld, en
sommige uitkeringstypen zouden teveel op elkaar lijken.
De minister van bzk schrijft in 2015 dat bij de vormgeving van het uitke
ringsstelsel geldt dat het de beleids- en bestedingsvrijheid van medeover
heden zoveel mogelijk moet bevorderen. Het is de ambitie te komen tot
een robuust en overzichtelijk stelsel met voldoende (maar niet te veel)
typen uitkeringen. Anderzijds moet elk van die typen een duidelijk eigen
karakter hebben en goed kunnen functioneren in en aansluiten bij de be
leidspraktijk. Op basis van deze uitgangspunten stelt de minister dat er –
naast de algemene uitkering van het gemeente- en provinciefonds, twee
andere typen nodig zijn: de decentralisatie-uitkering en specifieke uitkering
(bzk, 2015). De integratie-uitkering gaat op in de decentralisatie-uitkering,
en de verzameluitkering komt te vervallen. Met ingang van 2015 worden
deze uitkeringsvormen in de praktijk dan ook niet meer toegepast bij nieuwe
uitkeringen. In een Kamerbrief van 2016 schrijft de minister dat er sinds
die wijziging drie uitkeringstypen zijn overgebleven, met een duidelijk
karakter: de algemene uitkering uit het provincie- en gemeentefonds
(met bestedingsvrijheid), de specifieke uitkering (met beleidsmatige en
financiële sturing van het Rijk), en de decentralisatie-uitkering uit het
gemeente- en provinciefonds, met bestedingsvrijheid, maar wel met
‘beleidsafstemming’ tussen medeoverheden en Rijk. De aanpassingen
zijn grotendeels ingevoerd, zo schrijft de minister in 2016, maar hebben
wel consequenties voor de Financiële-verhoudingswet (bzk, 2016). In aan
vulling op het voornemen uit 2015 om het aantal uitkeringstypen te ver
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minderen, werkt het ministerie van bzk sinds 2018 ook aan een aanpassing
van het uitkeringsstelsel in de Financiële-verhoudingswet, gericht op het
creëren van een financieel instrumentarium dat samenwerking tussen het
Rijk en decentrale overheden beter faciliteert (bzk, 2019).
Een voortdurende zoektocht naar balans tussen vertrouwen en verantwoorden
De korte beschrijving hierboven van enkele ontwikkelingen in de recente
geschiedenis van het uitkeringsstelsel, is verre van volledig. Toch maakt
het duidelijk hoe ingewikkeld het vraagstuk is. De fricties van het stelsel
zijn immers gelegen op meerdere onderdelen. Er is de constatering van
de Commissie Brinkman dat het uitkeringsstelsel teveel gepaard gaat
met verantwoordingsregels en –controles. Er is de constatering van de
Algemene Rekenkamer (2015) dat vakdepartementen zich te weinig kunnen
verantwoorden over de middelen die ingezet worden ten behoeve van een
bepaald beleidsdoel, bijvoorbeeld omdat bij een decentralisatie-uitkering
de middelen vrij besteedbaar zijn. En pogingen om aan die decentralisatie
gelden in de praktijk toch bestedingsvoorwaarden te koppelen, betreffen
beperkingen van de beleids- en bestedingsvrijheid van lokale overheden
en zijn daarmee in strijd met de wet. Bovendien is er sprake van groeiende
samenwerking, waardoor verantwoordelijkheid gedeeld wordt door een
netwerk aan partijen (Studiegroep Openbaar Bestuur, 2015).
De verschillende rapporten en discussies markeren het spanningsveld en
laten zien hoe ingewikkeld de verhouding tussen rijk en medeoverheden
soms kan zijn als het gaat om de praktijk van uitkeren, en de informatieuitwisseling die daarbij komt kijken. Het gaat om onduidelijkheden in
rollen en verantwoordelijkheden, en om de vaak verticale relatie tussen
rijk en medeoverheden. Maar het gaat óók om juridische verantwoordelijk
heid: wie neemt een besluit over de hoogte van een uitkering, en bij wie kan
een overheid daartegen bezwaar aantekenen? En om horizontale relaties:
wat als een uitkering bedoeld is voor de uitvoering van beleid, waarvoor
niet alleen één overheid, maar meerdere, publieke en private actoren samen
met elkaar op moeten trekken?
In de volgende paragraaf gaan we in op de gelaagdheid van het vraagstuk.
Daarbij onderscheiden we enkele discussies en dilemma’s die een rol spelen
bij de herziening van het uitkeringsstelsel, die nadrukkelijk verder gaan
dan alleen de (veronderstelde) lineaire relatie tussen de geldverstrekker
en ontvanger, maar naast de financiële verhoudingen juist ook gaan over de
interbestuurlijke verhoudingen en de wijze waarop informatie-uitwisseling in
die verhouding vorm en invulling krijgt.
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3

Informatie-uitwisseling
onder de loep

In het licht van de veranderende bestuurlijke context kunnen we stellen
dat de praktijk van uitkeren, evenals de informatie-uitwisseling over de
besteding van uitkeringen, allerminst een eenvoudige en hoofdzakelijk
administratieve praktijk is. In dit hoofdstuk zoomen we nader in op drie
verschillende uitdagingen in de informatie-uitwisseling die relevant zijn
voor de bestuurlijke en financiële verhoudingen tussen het Rijk en mede
overheden, en die aandacht verdienen bij een herziening van de Financiëleverhoudingswet. De drie vraagstukken hebben betrekking op de volgende
niveaus:
•

Wie: welke actoren zijn betrokken bij de besteding van het geld, ver
kregen middels een uitkering? Op welke schaal of binnen welk verband
krijgt die betrokkenheid vorm? In hoeverre is die betrokkenheid helder
afgebakend en begrensd? Hier doet zich een grensvraagstuk voor.

•

Wat: wat wordt meegenomen onder de doelen, resultaten en effecten
van de besteding van het geld? Hoe wordt de publieke waarde ervan
gedefinieerd? Is daar één heldere vorm van meten voor of bestaan er
meerdere opvattingen over? Hier doet zich een waarderingsvraagstuk
voor.

•

Wanneer: wanneer manifesteren zich de te meten of te monitoren
effecten van de beoogde besteding van het geld? In hoeverre zijn
die effecten traceerbaar en zichtbaar te maken? Hier doet zich een
tijdvraagstuk voor.

3.1 Een grensvraagstuk: organisatie versus netwerk
Een eerste vraag is welke actoren betrokken zijn bij de besteding van het
geld. In sommige gevallen is dat alleen de partij die de uitkering ontvangt,
maar zeker bij complexe vraagstukken is er sprake van een multi-level en
multi-actor omgeving. Rond publieke vraagstukken zijn naast overheids
organisaties ook veel andere partijen actief. Dat kunnen maatschappelijke
organisaties zijn, maar ook private partijen, of individuele burgers die zelf
een initiatief opzetten. Bijvoorbeeld om eenzaamheid onder ouderen tegen

16

Vorm geven aan inhoud

te gaan, om de eigen leefomgeving te verduurzamen, of om activiteiten
te organiseren voor kinderen uit achterstandswijken. Deze ontwikkeling is
breed bekend onder de noemers van de netwerksamenleving (Castells, 1996)
en vermaatschappelijking (van der Steen et al., 2014). In toenemende mate
werken overheden bij het realiseren van publieke doelstellingen samen
met – en zijn soms ook wederzijds afhankelijk van – andere organisaties,
of die nu publiek, privaat, of semi-publiek zijn (Van der Steen et al., 2014).
Het wordt in de bestuurskunde ook wel geduid als een ontwikkeling van
government naar governance: de overheid heeft bij het aanpakken van maat
schappelijke opgaven te maken met tal van andere, in meer en mindere
mate georganiseerde actoren (Rhodes, 1996; Scherpenisse en Van der
Steen, 2018).
In die context trekt de overheid samen met anderen op in netwerken, en
ligt de verantwoordelijkheid en regie voor het aanpakken van een vraag
stuk dus ook bij het collectief en niet uitsluitend bij de overheid. In veel
gevallen blijft de gemeente of de provincie wel eindverantwoordelijk,
maar de resultaten kunnen alleen in het samenspel met anderen worden
behaald. Het aantal en de diversiteit van betrokken actoren bij het werken
aan maatschappelijke vraagstukken neemt toe. Terwijl uitkeringen aan
een specifieke overheidsorganisatie worden uitgekeerd, werkt die overheid
in de praktijk samen in netwerken met vele andere partijen.
Overheidsorganisaties redeneren daarnaast zelf steeds meer vanuit de
opgave, en minder vanuit specifieke problemen, concrete projecten of
taken, onder de noemer van ‘opgavegericht werken’. Maatschappelijke
opgaven worden in toenemende mate in samenhang met elkaar bekeken,
middels een integrale aanpak of een gebiedsgerichte aanpak. Het doen van
investeringen in de infrastructuur van een gemeente of provincie is vaak
ook aanleiding om na te denken over andere ruimtelijke opgaven, over de
leefbaarheid van het gebied, groenvoorzieningen of recreatiemogelijkheden.
Het gaat dan vaak over de ‘meekoppelkansen’ die er zijn om de omgeving
in het geheel wat mooier, leefbaarder, groener en beter bereikbaar te maken.
Ook hierdoor komen nieuwe relevante partijen in beeld die invloed kunnen
hebben op de realisatie van publieke waarde.
Er is ook sprake van een diversiteit aan partijen en samenwerkingsver
banden doordat maatschappelijke opgaven meestal niet binnen de be
stuurlijke grenzen van een gemeente of provincie blijven, maar een groter
gebied beslaan. Voor veel problemen en opgaven ligt de oplossing dan ook
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niet op het lokale, maar regionale of zelfs nationale niveau. En dat vraagt
van overheden om slim te kunnen schakelen tussen verschillende schalen.
We noemen het ook wel ‘meerlaags werken’, of gewoon multi-level gover
nance (Teisman et al., 2018). Naast de tendens van schaalvergroting in
het openbaar bestuur staat dan ook de ontwikkeling van regionalisering,
waarbij taken steeds vaker op regionaal niveau worden belegd en uitgaven
ook op regionale schaal worden gedaan. Soms krijgt dat bijvoorbeeld vorm
en invulling in regionale samenwerkingsverbanden voor specifieke terrei
nen (bijvoorbeeld jeugdzorg of de Wmo). Soms betekent het dat verschil
lende overheidslagen samen aan een opgave werken in een netwerk (denk
aan een gezamenlijk bereikbaarheidsprogramma in de metropoolregio’s).
In andere gevallen krijgt regionalisering invulling door gemeenten die als
‘centrumgemeente’ taken op zich nemen voor meerdere kleinere gemeen
ten in de omgeving.
Kort gezegd kunnen we stellen dat in huidige bestuurlijke landschap
maatschappelijke vraagstukken waar overheden voor staan, zowel op in
houd (meerdere beleidsdomeinen zijn met elkaar verweven), op het niveau
van de spelers (meerdere partijen betrokken) en op het niveau van schaal
(lokaal, bovenlokaal, of regionaal) grensoverschrijdend zijn. De opgaven en
uitdagingen waar overheden voor staan, blijven niet binnen de grenzen
van hun bevoegdheden en grensgebied. Dat leidt tot verwevenheid en
vervlechting van partijen in gezamenlijke structuren. Terwijl één partij de
uitkering ontvangt, vindt de besteding ervan in de praktijk plaats in een
netwerk van partijen. In dat netwerk komen meerdere perspectieven op
publieke waarde samen, wordt er samen gestuurd en wordt gezamenlijk
verantwoordelijkheid gedragen voor genomen beslissingen.
In dat proces van netwerkvorming kan het dan ook zo zijn dat geldstromen
met elkaar vermengd raken. Terwijl de ‘potjes’ vaak nog beleidsdomein
gebonden zijn, zijn de vraagstukken en de aanpak daarvan dat niet. Geld
stromen bestemd voor verschillende beleidsdomeinen raken vermengd
en stromen in en uit verschillende afgebakende gebieden. Verschillende
spelers met verschillende schaal en inhoudelijke doelstellingen brengen
middelen in, die vervolgens door het samengaan daarvan niet meer als
afzonderlijke lijnen zijn te volgen.
De veranderende bestuurlijke verhoudingen verhouden zich in dat opzicht
moeizaam tot de huidige inrichting van de financiële verhoudingen en
het uitkeringsstelsel.9 Rijksmiddelen worden via uitkeringen immers toe
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gekend aan één overheidsorganisatie, maar kunnen vervolgens in de prak
tijk vermengd raken met geldstromen van andere organisaties, of besteed
worden in regionale verbanden die de bestuurlijke grenzen overstijgen.
Er is dan niet (meer) één partij die geld ontvangt en het uitgeeft in een
geïsoleerd project. Dat is een beeld van de werkelijkheid dat steeds minder
op gaat. Geld gaat bijvoorbeeld naar een gemeente, maar wordt uitgegeven
in een regio of in regionale samenwerkingsverbanden, in netwerken. De
schaal waar de taak belegd is, komt daardoor vaak niet meer overeen met
de financiële sturingsmogelijkheden.
Deze veranderende context levert in de praktijk van uitkeren, en daarmee
ook in de informatie-uitwisseling daarover, een aantal ingewikkelde kwes
ties op. Want hoe vindt de verdeling van middelen plaats wanneer de ont
vangers niet meer uitsluitend mede-overheden zijn, maar verschillende,
en andersoortige coalities kunnen zijn? Kunnen middelen bijvoorbeeld
worden toegekend aan netwerkverbanden waar een gemeente of provincie
wel aan deelneemt, maar niet de trekker van of besluitnemer over is? Kan
het zo zijn dat gemeente A en B de ontvangen middelen voor een specifiek
beleidsdoel samenvoegen, en dat geld vervolgens inzetten voor activiteiten
die strikt genomen niet onderdeel zijn van het specifieke beleidsdoel maar
in het kader van een integrale aanpak wel wenselijk zijn? En als de uit
keringen wel aan één overheidsorganisatie gebonden blijven, hoe kan dan
in de informatie-uitwisseling toch recht worden gedaan aan de multiactor realiteit waarin gewerkt wordt?
Het ingewikkelde aan deze vragen is dat het vanuit een perspectief van
maatschappelijke meerwaarde vaak een door de partijen gewenste ont
wikkeling is: partijen werken in toenemende mate met elkaar samen, en
kijken daarbij verder dan alleen specifieke beleidsdoelstellingen maar
werken meer opgavegericht, waarbij meerdere beleidsdomeinen betrokken
kunnen zijn. Maar het is tegelijkertijd ingewikkeld: geld wordt uitgekeerd
aan een specifieke organisatie maar wordt besteed in een netwerkverband.
Middelen zijn hierdoor niet altijd meer rechtstreeks herleidbaar naar
concrete resultaten, waardoor niet zomaar is vast te stellen (bijvoorbeeld
door een rekenkamer, Provinciale Staten of gemeenteraad) of middelen
wel rechtmatig zijn besteed. Dat brengt ons dan ook bij een volgend in
dringend dilemma: hoe kan er in de informatie-uitwisseling mee worden
omgegaan dat er in de multi-actor realiteit ook meerdere perspectieven op
maatschappelijke waarden bestaan?
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3.2 Een waarderingsvraagstuk: output versus outcome
De korte overview van de ontwikkelingen ten aanzien van het uitkerings
stelsel uit hoofdstuk twee brengt, behalve de spanning tussen organisatie
en netwerken, een tweede belangrijk spanningsveld aan het licht. Het is
niet alleen de vraag wie informatie verstrekt (organisatie vs. netwerk),
maar ook wat de doelen en opbrengsten zijn die daarbij in beeld (moeten)
komen. In een multi-actor omgeving bestaan er immers meerdere per
spectieven op de publieke waarden die in het geding zijn. Deels omdat de
betrokkenen daar ander zicht op hebben, en dus is de optelsom van deze
waarnemingen meer dan het zicht van één partij. Maar ook deels omdat de
opvattingen hierover pluriform zijn, en er dus verschillende waarderingen
van bepaalde ontwikkelingen en effecten zullen zijn. Er kan in termen van
output worden gemeten wat de effecten van de bestedingen zijn, zeker als
er één partij is die eenzijdig kan bepalen wat daarvoor de relevante para
meters zijn. Maar wat de maatschappelijke meerwaarde (outcome) is, daar
over bestaan doorgaans verschillende perspectieven en opvattingen.
Niet alleen in het netwerk, maar ook in de relatie tussen departement en
uitkeringsontvanger speelt dit vraagstuk. Het is per uitkering de vraag in
hoeverre er specifieke doelen en resultaten worden bepaald en in hoeverre
er beleidsvrijheid en bestedingsvrijheid is om die decentraal te bepalen.
Tegelijkertijd blijft de betreffende minister die de middelen verstrekt
‘systeemverantwoordelijk’. In een eerder essay beschreven we systeem
verantwoordelijkheid aan de hand van de ‘som en de delen’. Decentrale
overheden dragen verantwoordelijkheid voor een specifiek ‘deel’ van een
beleidsterrein, terwijl het Rijk op diezelfde terreinen een overkoepelende
verantwoordelijkheid voor het geheel (de ‘som’) draagt. Hoe de som en de
delen zich precies tot elkaar verhouden, ligt nog niet zo eenvoudig. Wat
het begrip systeemverantwoordelijkheid betekent, hangt ook af van vanuit
welk perspectief het wordt benaderd. Het begrip kan verschillende dingen
betekenen vanuit juridisch, financieel-economisch, politiek-bestuurlijk of
sociaal-maatschappelijk perspectief. Vanuit dat laatste perspectief is de
verhouding tussen de som en de delen vooral het product van een gezamen
lijk proces, waarbij onderlinge afspraken en randvoorwaarden de ver
houding bepalen (Van der Steen et al., 2016). Systeemverantwoordelijkheid
is dan ook vooral te bezien als een gedeelde verantwoordelijkheid, stelt
de Raad voor het openbaar bestuur (rob). Systemen zijn niet eenduidig te
definiëren en af te bakenen, en door de interacties tussen een ‘systeem’ en
de omgeving en tussen systemen onderling, zijn de grenzen van systemen
vaag en kunnen ze bovendien ook verschuiven. In een dergelijk grijs ge
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bied is het buitengewoon ingewikkeld om te bepalen wanneer iemand, of
een overheidsorganisatie, nog verantwoordelijk kan zijn voor wel of niet
behaalde resultaten (rob, 2016).
Die realiteit verhoudt zich moeizaam tot het idee van systeemverantwoor
delijkheid vanuit een meer hiërarchische benadering. De beleidsvrijheid
van medeoverheden en een zekere mate van systeemverantwoordelijk
heid van de nationale overheid staan dan op gespannen voet met elkaar.
Decentrale overheden voelen zich vaak in hun beleidsvrijheid beknot,
zo stelt de rob (2019), en ook de Raad van State uit kritiek op de mate van
verantwoordingsverplichting die het Rijk vraagt aan de medeoverheden,
door aanvullende convenanten af te sluiten bij formeel vrij besteedbare
uitkeringen. Tegelijkertijd is de Algemene Rekenkamer, vanuit een formeeljuridisch perspectief, óók kritisch op de wijze waarop het Rijk haar systeem
verantwoordelijkheid invult. Namelijk vanuit het perspectief dat een
minister zich moet kunnen verantwoorden over middelen die worden
ingezet ten behoeve van een beleidsdoel, maar dat niet altijd kan en de
Rekenkamer niet kan constateren of publiek geld rechtmatig is besteed.
Dit dilemma raakt daarmee ook aan de praktijk van tellen. We wezen daar
bij de start van dit essay ook al even op (De Jong et. al., 2018). Het meten
van effect van een besteding vereist een duidelijke opvatting over wat er,
op welk moment, geteld moet worden, en wat er buiten beschouwing wordt
gelaten. Maar sommige waarden zijn telbaar (het aantal mensen in de
bijstand), terwijl andere veel moeilijker in cijfers zijn weer te geven (bijvoor
beeld het aantal ‘eenzame ouderen’). Het roept de vraag op welke meet
methoden worden gebruikt, en door wie en waar deze wordt uitgevoerd.
Steeds is het van belang om aandacht te hebben voor de meervoudigheid van
waarden en waarderingen in de informatie-uitwisseling die tussen Rijk en mede
overheden plaatsvindt. Wat is het soort resultaten dat in beeld gebracht
moet worden? Zeker in domeinen waarin verschillende waarden en logica’s
aan de orde zijn. Daarbij is onderscheid te maken tussen informatie-
uitwisseling over output en outcome: wordt verantwoording afgelegd aan
de hand van concrete resultaten of aan de hand van informatie over het
maatschappelijke resultaat? In hoeverre zijn effecten meetbaar te maken
in concrete output en hoe kan zicht worden gegenereerd op de maat
schappelijke meerwaarde van de bestedingen? Daarover moeten Rijk en
medeoverheden overeenstemming zien te vinden, in een context waarbij
ook het spanningsveld tussen beleidsvrijheid en systeemverantwoordelijk
heid zich manifesteert.
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3.3 Een tijdvraagstuk: statisch versus dynamisch
Een derde dilemma vloeit voort uit de constatering dat geldstromen en
doelen meer en meer met elkaar vermengd raken, en er desalniettemin
bij uitkeringen veelal om een verantwoording wordt gevraagd (of in ieder
geval het inzichtelijk maken van de bestedingseffecten) die uitgaat van
statische effecten die te fixeren zijn. De vraag is daarom niet alleen óf er
om verantwoording wordt gevraagd, maar ook hoe en wanneer er verant
woording wordt afgelegd. Want wanneer geldstromen van verschillende
partijen met elkaar vermengd raken, in een dynamische praktijk waarin
vele ontwikkelingen op elkaar inspelen, hoe is de besteding van het geld
dan nog te traceren en inzichtelijk te maken, en wat is het beste moment
om dat te doen?
Dit derde dilemma heeft behalve op de diepgang van informatie-uitwisse
ling ook betrekking op temporaliteit. Zeker in netwerkverbanden geldt dat
de verschillende partijen die deelnemen in het netwerk en daarbij een
steentje bijdragen aan het realiseren van een bepaald beleidsdoel, een
verschillende tijdhorizon hanteren. Terwijl de ene partij de toegevoegde
waarde van de besteding, de ‘additionaliteit’, uitdrukt in direct zichtbare,
korte termijn effecten, zal een andere partij bezig zijn met het bijdragen
aan een lange termijn beweging waarvan de effecten niet altijd direct
zichtbaar zijn. Sommige effecten krijgen daardoor veel nadruk, terwijl
andere niet in beeld (kunnen) worden gebracht. Dat is niet alleen een
technisch vraagstuk, maar ook politiek. Sterker nog, het politieke oordeel
over bepaalde effecten is niet altijd stabiel en kan met de tijd veranderen.
Zo is de timing en de tijdhorizon waarop gemeten wordt welke effecten
een bepaalde uitkering heeft juist ook een politieke kwestie. Daar wordt
immers bepaald wat meetelt (en dus ook wat buiten beschouwing blijft),
wanneer er wordt geteld en hoe lang er wordt geteld. De uitdaging is niet
alleen gelegen in het (technisch) inzichtelijk maken van deze effecten,
maar ook in zowel de ‘politiek van tellen’, als de ‘politiek van timing’ in de
verantwoording en oordeelsvorming.
Bij de aanpak van complexe vraagstukken geldt immers dat effecten zich
op verschillende momenten in de tijd voordoen. Sommige effecten zijn
direct zichtbaar, terwijl andere zich pas veel later manifesteren. Weer
andere effecten doen zich indirect voor, als neveneffect van de aanpak of
als bijvangst tijdens het proces. Soms staat een effect voor een eenmalig
en op zichzelf staand resultaat, in andere gevallen kan het een signaal zijn
van een grotere beweging of een katalysator blijken te zijn van nieuwe
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ontwikkelingen. Steeds is de vraag welke variëteit in effecten in de tijd
zich voordoen en in hoeverre die zichtbaar kunnen worden gemaakt in de
informatie-uitwisseling of verantwoording.
Natuurlijk is het zo dat beperkingen omtrent de telbaarheid of meetbaar
heid van effecten altijd aan de orde zijn. Maar in een context waarbij
Rijksmiddelen in netwerkverbanden wordt uitgegeven of vermengd raken
met andere geldstromen, komt de herleidbaarheid en de audit trail ervan
wel extra onder druk te staan. Met als risico dat een rekenkamer, gemeen
teraad, Provinciale Staten, of Tweede Kamer moet constateren dat een
overheidsorganisatie niet kan verantwoorden hoe publiek geld is besteed,
en de rechtmatigheid en doelmatigheid van die besteding niet kan aan
tonen. De navolgbaarheid van uitkeringen is daarmee complexer dan het
van een afstand lijkt. Uitkeringen raken onvermijdelijk vermengd met
andere geldstromen en worden besteed in een dynamische context waarin
inzet en effect niet één-op-één aan elkaar te relateren zijn. In dit dilemma
staat dus de temporele dimensie centraal: statische criteria passen goed
bij inzet gericht op het bereiken van een toestand, maar niet goed bij het
tot stand brengen van een beweging.

3.4 Drie dilemma’s
De drie beschreven dilemma’s laten de complexiteit en uitdagingen zien in
de informatie-uitwisseling, en de daaraan verbonden financiële en bestuur
lijke verhoudingen. Het gaat om het vermengd raken van aanvankelijk
gescheiden geldstromen, de spanningsvolle verhouding tussen beleids
vrijheid en een verantwoordingsrelatie, en de moeilijk aantoonbare
additionaliteit van bestede middelen bij het beïnvloeden van beweging.
De veranderende financiële en bestuurlijke verhoudingen gaan zodoende
gepaard met uitdagingen op het gebied van actoren en netwerken (wie),
output en outcome (wat) en statica versus dynamica (wanneer). In het
slothoofdstuk verkennen we verschillende oplossingsrichtingen voor de
omgang met deze dilemma’s.
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4

Voorbij de vertroebeling

De hierboven geschetste ontwikkelingen en dilemma’s rond het uitkerings
stelsel worden door sommigen geduid als een soort vertroebeling of ver
rommeling. Vanuit zo’n frame ligt het in de lijn der redenering om te
denken dat de oplossing gelegen is in het scheppen van helderheid, het
herstellen of aanbrengen van een ordening, met heldere verantwoordings
lijnen en duidelijke vooraf vast te stellen kaders aan de voorkant, zodat
iedereen ook weet wat er aan de achterkant gevraagd wordt.
Gegeven de kracht van deze taal lijkt dat een logische conclusie. De con
statering dat er sprake is van vertroebeling en verrommeling nodigt uit tot

een aanpak in termen van verhelderen, opruimen, kaders scheppen, orde
aanbrengen. Vanuit de idee: als we een heldere lijn trekken, is het voor
iedereen duidelijk en kan er geen verwarring meer over bestaan. De ver
volgvraag is dan wat dit vraagt van sturing en informatie-uitwisseling?
Is het mogelijk om tot een nieuwe ordening te komen, met heldere verant
woordingslijnen en kaders, op zo’n manier dat er sprake is van eenduidig
heid en we in staat zijn de complexiteit te reduceren? Van vertroebeling
naar verheldering? Of is die complexiteit een gegeven van het systeem
en moet vooral gezocht worden naar ruimte om de beweeglijke praktijk
waarbinnen de hierboven genoemde spanningsvelden een plek krijgen?
De aanhoudende roep om vereenvoudiging van het stelsel is in veel op
zichten begrijpelijk, en zeer verklaarbaar. Maar er zit ook een zekere onge
makkelijke belofte in. Een belofte van objectivering, van depolitisering en
structurering en ordening, alsof daarmee de complexiteit gereduceerd kan
worden. Er zitten echter een paar beperkingen aan dat perspectief. In een
context waar het steeds vaker netwerken van partijen zijn die vraagstukken
oppakken, zijn het niet zonder meer individuele organisaties die zijn aan te
spreken op het resultaat. In een context waar verschillende partijen samen
optrekken om brede, meervoudige maatschappelijke waarden (outcome)
te realiseren, kan het sturen op concrete resultaten op het niveau van out
put de dynamiek in het netwerk remmen. En door de nadruk te leggen op
een concrete, statische toestand kan de bredere beweging uit zicht raken.
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Door mee te gaan in het frame van vertroebeling en verrommeling en de
oplossing te zoeken in opruimen, orde brengen, ‘meten is weten’ en het
aanbrengen van transparantie, verlies je het zicht op een deel de werkelijk
heid, die complexer en weerbarstiger is en niet zomaar is in te kaderen in
strakke kaders en verantwoordingslijnen. Opruimen reduceert complexiteit
tot een papieren werkelijkheid, in plaats van dat het helderheid schept.
Iedere strakke en opgeruimde ordening brengt een nieuwe complexiteit met
zich mee en mist een belangrijk deel van de al bestaande complexiteit.
Het stellen van een grens leidt onvermijdelijk tot het ontstaan van nieuwe
‘grensgebieden’ of ‘grensgevallen’, waar de praktijk tóch niet zo zwart-wit
blijkt als gedacht, en de discussie zich verplaatst in plaats van dat deze
wordt beslecht. Opruimen, sorteren en opnieuw indelen in vakken is niet
de oplossing voor dilemma’s rond financiële verhoudingen. In welke
richting(en) kunnen we de oplossingen dan wel zoeken?

4.1 Zoeken naar maatwerk in financiële verhoudingen
“Je kan nog zo hard stampen, de wereld blijft rond”. Met die uitspraak van een
ambtenaar begonnen we dit essay. Daarin schuilt een belangrijke bood
schap. De werkelijkheid laat zich niet platslaan, en het opdelen van een
complex vraagstuk in losse, afzonderlijke eenheden, reduceert niet de
complexiteit ervan. Misschien moeten we dan ook af van het idee dat alles
kan worden uitgelijnd en vastgelegd, evenals van het idee dat vereenvoudi
ging van het stelsel de complexe verhoudingen tussen Rijk en medeover
heden zal doen verminderen.
In plaats van het ‘probleem’ te duiden als vertroebeling en verrommeling
en de oplossing te zoeken in vereenvoudiging, kunnen we ook spreken
over een overheid die in staat is ambities te combineren, mee te bewegen
met energie in netwerken en door geldstromen slim te verbinden effecten
weet te maximaliseren. Vanuit dit perspectief is het een stuk minder van
zelfsprekend om de oplossing voor complexere thema’s te zoeken in het
trekken van lijnen, stellen van kaders en creëren van overzicht. Vanuit dat
beeld van stromen en verbinden ligt het meer voor de hand om naar han
delingsperspectief te zoeken in termen van meebewegen, passend maken
en ruimte en richting geven: een perspectief van situationele oplossingen
en maatwerk, niet alleen in het concrete werk maar ook in de financiële
inrichting, controle en verantwoording. De vraag is dan niet welke alge
meen geldende afspraken we maken en welke kaders we stellen, maar
juist hoe we het geheel voor deze specifieke stroom passend kunnen maken.
Om tot arrangementen van sturing en informatie-uitwisseling te komen
die recht doen aan de complexiteit van de bestuurlijke praktijk.
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De uitdaging is dan hoe een bij de bestuurlijke en maatschappelijke reali
teit passende informatie-uitwisseling kan worden vormgegeven. De af
wegingen die gemaakt moeten worden op de eerder besproken dilemma’s
gaan daaraan vooraf. Daarbij maken we onderscheid tussen financieren van
organisaties versus het financieren van netwerken. In de informatie-uitwisseling
maken we onderscheid tussen aanspreken op specifieke resultaten (output)
versus aanspreken op generieke effecten (outcomes). En in de temporele sturing
maken we onderscheid tussen het bereiken van een toestand (statisch) versus
het tot stand brengen van een beweging (dynamisch), zoals weergegeven in de
onderstaande figuur.
Beweging

Beweging
Netwerk

Outcome
Netwerk

Outcome

Output
Output

Organisatie

Organisatie
Toestand
(statisch)

Toestand

Figuur 1: O
 ntwerpvragen ten behoeve van informatie-uitwisseling in het
uitkeringsstelsel.

Routes in informatie-uitwisseling
De figuur bestaat uit drie lijnen, drie uitgangspunten, die bepalend zijn
voor welke manier van informatie-uitwisseling passend is bij een bepaal
de uitkering. Afhankelijk van de afweging die op deze drie lijnen wordt
gemaakt, kan een beeld ontstaan over wat een passende vorm van finan
cieren is, en welke vorm en mate van informatie-uitwisseling daarbij pas
send is. Natuurlijk is het zo dat het geen kwestie is van of-of. Daarom ge
ven we de opties ook niet weer als hokjes in een tabel waaruit een keuze
gemaakt moet worden, maar als lijnen waarop een positie kan worden
ingenomen. Elk van deze drie lijnen staat voortdurend op spanning. Te
veel focus op verantwoording op het niveau van de organisatie, op basis
van concrete outputresultaten, leidt al snel tot het bekende effect van
‘missing the target, hitting the point’. En andersom, een focus op verant
woording, op het niveau van brede, maatschappelijke doelstellingen, neigt
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Beweging

Netwerk

Outcome

Output

Organisatie

Figuur 2

Statisch

Beweging

Netwerk

Outcome

Output

Organisatie

Statisch

Figuur 3

naar uitholling en abstracte, lege hulzen. Het gaat dan ook niet zozeer om
de uitersten op deze drie lijnen, maar om de afweging die partijen onder
ling met elkaar maken, op welk niveau de nadruk moet komen te liggen
bij informatie-uitwisseling en verantwoording – op zo’n manier dat het
past bij het vraagstuk en de beleidsdoelstellingen. Daarbij is het van be
lang te beseffen dat het niet gaat om een keuze tussen het een of het an
der, het is altijd allebei. Iedere kwestie is immers ingebed in een complexe
context en laat zich niet zomaar isoleren. De vraag is echter vooral hoe je
ermee om wilt gaan. De keuze kan bijvoorbeeld zijn om één organisatie
aan te spreken, daarmee ook het eigenaarschap daar beleggen, en aan
spreekbaar te maken door budget toe te kennen en verantwoording te
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vragen over concreet benoemde targets. Het zwaartepunt ligt dan op het
niveau van de organisatie, resultaten op het niveau van output en realise
ren van een toestand (zie figuur 2). Dat kan een prima keuze zijn, maar
alleen met het besef dat de praktijk aan de achterkant anders werkt, en
dat er ook aandacht voor moet zijn of de keuze niet verkeerd uitpakt of
een perverse prikkel geeft. En omgekeerd speelt hetzelfde: het kan een
goede keuze zijn om verantwoording te organiseren op het niveau van het
netwerk, gericht op outcome en beweging (zie figuur 3), maar niet zonder
aandacht voor het risico dat het een ‘verweesd’ vraagstuk wordt en verant
woordelijkheden worden afgeschoven.
De hier benoemde lijnen zijn dus niet bedoeld als twee opties waaruit
gekozen moet worden, maar als dilemma’s, met voor- en nadelen, die in
een goede dialoog tussen de betrokken partijen afgewogen moeten worden.
Vanuit het schema kunnen verschillende routes ontstaan, van statisch naar
dynamisch, output naar outcome, en organisatie naar netwerk worden
gemaakt. Het gaat om afwegingen die gezamenlijk gemaakt moeten worden
en tot een gedeeld beeld leiden over de invulling informatie-uitwisseling
en waar het zwaartepunt zou moeten liggen. Deze figuur zou dan ook een
behulpzaam instrument kunnen zijn om het gesprek te voeren met de
betrokken partijen over hoe de informatie-uitwisseling, in een bepaalde
situatie en specifieke context, ingericht zou kunnen worden. Het helpt om
gezamenlijk te bepalen waar de nadruk komt te liggen, en daarbij tegelijker
tijd scherp te krijgen waar vervolgens potentiële risico’s of manco’s zitten.
Via verschillende routes kan zo de complexiteit en rijkheid van de verant
woording toenemen, naar gelang wat passend is bij de context en doel
stellingen van de financiering. Naarmate meer stappen langs die routes
worden gezet, blijft de behoefte aan inzichtelijkheid even groot, maar zijn
andere methoden nodig om dat te bereiken. Daarbij past minder de taal
van: grenzen, randen, lijnen, kaders, strepen, paal en perk. Er is voor deze
bestuurlijke realiteiten geen technische of statische oplossing. Passender
is de taal van: verweving, opgaven, stromen, dynamiek. Wat ons betreft
ligt hier zowel een kans in de politieke en het psychologische kant van tellen.
De politieke kant gaat het over het erkennen van meerdere perspectieven
en oordelen over de ontwikkelingen. Om die oordeelsvorming te voeden,
is een rijk inzicht nodig in de ontwikkelingen en afwegingen die in de
praktijk worden gemaakt. Bijvoorbeeld door middel van joint fact finding.
De psychologische kant gaat om de gevoelde informatie. Het gaat er niet
alleen om wat verifieerbaar is, maar ook wat overtuigend is, coherent is,
recht doet aan de praktijk.
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4.2 Rijke, robuuste en realistische verantwoording
Het klinkt eenvoudig, om op basis van de drie lijnen een afweging te maken
over hoe verantwoording moet worden ingericht. Maar ook hier geldt
evengoed de constatering dat de werkelijkheid niet zomaar is plat te slaan
of zich laat vangen in drie afwegingen. Wat het echter wel laat zien, is de
mogelijk die er is om te zoeken naar een ander en breder perspectief op
verantwoorden. Veel publieke organisaties zijn daar overigens al actief
mee bezig, onder andere onder de noemer van ‘rijker verantwoorden’
(Vos en Nap, 2018). Zeker waar door meerdere partijen samengewerkt wordt
aan brede maatschappelijke vraagstukken (zoals de aanpak van onder
mijnende criminaliteit, maar ook het verhogen van de fysieke en sociale
veiligheid in wijken) en er aan die aanpak meerdere, verschillende doelstel
lingen verbonden zijn, is het van belang om doelen en resultaten niet te
verengen tot individuele targets en eenduidige type opbrengsten.10 Dit
vraagt om ‘rijke’, maar ook om ‘robuuste’ en ‘realistische’ verantwoording.
Met rijke verantwoording wordt dan gedoeld op het verantwoorden door
middel van diverse vormen van tellen en vertellen (cijfers en verhalen).
Dat schept ruimte voor het zichtbaar maken van de variëteit in professionele
praktijken en logica’s die bij de aanpak betrokken zijn. Sommige aspecten
van dat werk zijn goed in cijfers te vatten, anderen zijn beter zichtbaar te
maken door verhalen van betrokken professionals, bewoners of klanten.
Het werk van deze professionals wordt altijd gekenmerkt door onzeker
heid en ambiguïteit over wat de problematiek is, welke relevante ontwik
kelingen zich voltrekken en wat precies de effecten zijn van interventies.
Daar kan daar meer recht aan worden gedaan door in de verantwoording
ook diverse kanten te belichten en daarvoor verschillende stijlvormen in
te zetten.
Met realistische verantwoording wordt gedoeld op het passend maken van
de verantwoording bij de situationele context. Dat kan bijvoorbeeld door
niet alleen foto’s, maar ook bewegingen proberen zichtbaar te maken in de
verantwoording. Als zich bijvoorbeeld bepaalde cycli en patronen voor
doen in de praktijk, dan is het de kunst om dat in de verantwoording ook
zichtbaar te maken zodat die beter aansluit bij de dynamiek in de praktijk.
Met robuuste verantwoording wordt gedoeld op het politiek houdbaar
maken van de verantwoording. Dat vergt een zoektocht naar vormen die
niet alleen rijk en realistisch zijn, maar ook passen in een politieke context
waarin verantwoording wordt afgelegd en besluitvorming kan plaatsvinden.
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Rijkere vormen van verantwoorden moeten bijvoorbeeld in de ogen van de
politiek geen ontwijkende vormen van verantwoorden worden, maar ook
hun werking kunnen hebben in stevige politieke debatten. Dat vergt na
denken over framing contests, en de naming & blaming die regelmatig ook
een onderdeel van verantwoording en informatie-uitwisseling uitmaken.
Realistisch?

Rijk?

Robuust?

Recht doen aan

Recht doen aan

Recht doen aan kri

maatschappelijke

variëteit in professio

tische vragen vanuit

complexiteit

nele praktijken

politiek en bestuur

Omgaan met reflexi

Omgaan met onzeker

Omgaan met politieke

viteit, circulaire

heid én met ambi

en maatschappelijke

causaliteit

guïteit

framing contest

Bijvoorbeeld: inzicht

Bijvoorbeeld: inzicht

Bijvoorbeeld: inzicht

bieden in cycli en

bieden in vermeden

bieden in het ver

patronen

effecten

mogen tot veerkracht
en/of beweeglijkheid.

Niet reduceren, maar omarmen en hanteerbaar maken van complexiteit
We begonnen dit essay met een vlaag van een gesprek in een Amersfoort.
Het markeerde meteen een zekere ongemakkelijkheid én complexiteit die
onlosmakelijk met het uitkeringsstelsel verbonden is: de politiek van ver
delen, van tellen en verantwoorden. Het ‘verdeelvraagstuk’ behoort tot het
hart van ons huidige uitkeringsstelsel, dat haar wettelijke basis vindt in de
Financiële-verhoudingswet, en is daarmee ook geen centraal onderwerp in
dit essay. Het verdelingsvraagstuk is immers een blijvende uitdaging van
het uitkeringsstelsel, inherent verbonden aan de praktijk van uitkeren
waarbij middelen van de één moeten worden overgedragen naar de ander.
Vereenvoudiging of wijziging van het stelsel brengt daar geen verandering
in. Uitkeren gaat nu eenmaal over keuzes maken, over welke hoeveelheid
middelen worden toebedeeld aan wie, en met welk doel. Wat ‘eerlijke’
keuzes zijn, hangt van vele factoren af en is vooral het resultaat van een
politieke afweging. Welke manier van verdelen ook gekozen wordt, het zal
nooit een perfecte omgang met de complexiteit en ambiguïteit van het
bestuurlijke landschap opleveren. Met die complexiteit probeert het Rijk zo
goed als mogelijk om te gaan, door een uitgebreid stelsel van maatstaven
en indicatoren, op basis waarvan de hoogte en verdeling van middelen uit
gemeente- en provinciefonds worden bepaald. Daarmee wordt de politiek
van de verdeling zoveel mogelijk geobjectiveerd en technisch gemaakt.
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In dit essay hebben wij willen laten zien dat in de praktijk van uitkeren
behalve het verdelingsvraagstuk vaak ook een aantal andere dilemma’s
aan de orde is, die sterk van invloed is op de financiële en bestuurlijke
verhoudingen. We schetsten het onderscheid tussen organisatie en net
werk, tussen output en outcome, en tussen toestand en beweging. Drie
dilemma’s, of drie ‘lijnen’ waarop de betrokken partijen keuzes met elkaar
te maken hebben. De ongemakkelijke waarheid is dat wij daarmee eigen
lijk een poging doen om een complexe werkelijkheid te reduceren aan de
hand van drie lijnen. Terwijl juist daarin ook een belangrijke valkuil gelegen
is: vanuit de behoefte om verrommeling en vertroebeling op te lossen, en
meten is weten, komt de nadruk al snel te liggen op kaders en strakke
lijnen, en datgene wat makkelijk telbaar en zichtbaar is. En dat is niet
zonder risico. Het zwaartepunt leggen op het een, ontneemt het zicht aan
het ander. Met als risico dat in een organisatie, in een project, of in een
netwerk, de aandacht uitgaat naar datgene wat telbaar is op papier, en niet
datgene wat merkbaar is in de praktijk. Het is de ‘tragiek van goede bedoe
lingen’: niemand is tegen goede verantwoording en transparantie, maar
als het net het verkeerde gedrag uitlokt (in het onderwijs bekend onder
de noemer ‘teaching to the test’) moeten we er terughoudend mee zijn
(Frissen, 2013). Onze poging om de dilemma’s te duiden aan de hand van
drie afwegingen, is dan ook niet bedoeld als een poging om de complexi
teit van de praktijk van uitkeren te reduceren, maar juist bedoeld om die
complexiteit hanteerbaar te maken, en te omarmen. Dat vraagt om een
breder perspectief op verantwoording. Dat perspectief is nodig voor de
heroverweging van financiële verhoudingen, de herziening van het uit
keringsstelsel, en de plek die informatie-uitwisseling en verantwoording
daarin krijgt: rijk, robuust en realistisch – om recht te kunnen doen aan de
praktijk waar een uitkering betrekking op heeft. Een rijke en dynamische
werkpraktijk verdient een rijke, robuuste en realistische ingericht uitkerings
stelsel.
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Eindnoten
1

Dit komt overeen met het derde aspiratieniveau van prof. Goedhart, die
onderscheid maakte tussen vijf aspiratieniveaus voor de verdeling van
middelen over decentrale overheden (Rfv, 2003).

2

Wet op de Financiële verhouding, Staatsblad 1929, nr. 388, inwerking
treding 1 mei 1931.

3

Over dergelijke vragen en de ‘politiek van tellen’ schreven we eerder het
essay ‘Gevoel voor getallen. Een zoektocht naar de politieke en psychologische
dimensies van tellen in beleid’ (Jong et al., 2018).

4

Zie het rapport van de evaluatiecommissie van de Raad voor de finan
ciële verhoudingen (“Een raad die telt”) uit 2010 voor een toelichting op
het samenspel tussen financiële en bestuurlijke verhoudingen.

5

Tweede Kamer der Staten-Generaal. Vergaderjaar 2017/2018. Herover
weging financiële verhoudingen. 34 775, nr. 18. 6 juli 2018.

6

Financiële verhoudingswet wijziging 2008: Staatsblad, jaargang 2008,
nr. 312, 31 juli 2008.

7

Memorie van toelichting, Kamerstukken ii 2007-2008, 31 327, nr. 3
p. 1-2.

8

Kamerbrief Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (osu) 2016.
9 mei 2016.

9

De vervlechting tussen maatschappelijke opgaven en constatering dat
vraagstukken zich op meerdere schaalniveaus tegelijkertijd manifeste
ren, is een belangrijke aanleiding geweest voor de start van het ‘Inter
bestuurlijk Programma’ (ibp) van het Rijk, provincies, gemeenten en
waterschappen. Onder het mom van “Alleen ga je sneller, samen kom
je verder” zetten elk van deze partijen in februari 2018 hun handteke
ning onder dit programma, met als belangrijkste doel een optimale
samenwerking tussen de overheden, zodat er rond maatschappelijke
opgaven een meer gezamenlijke aanpak tot stand komt (Programma
start Interbestuurlijk Programma (ibp). Samen meer bereiken als één overheid. 14 februari 2018). De vernieuwing van de Code Interbestuurlijke
verhoudingen is ook een voorbeeld van dit opnieuw doordenken van
de interbestuurlijke verhoudingen.

10

Zie voor een beschrijving van initiatieven op het gebied van ‘Rijker
Verantwoorden’ bij de Nationale politie, de website https://rijkerverant
woorden.nl/.
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Eerder in deze reeks verschenen:
2019
• Samenwerking sturen
Duiding van dynamiek bij de mirt-verkenning Varik-Heesselt
Martin Schulz, Myrthe van Delden, Ilsa de Jong, Mark van Twist
• Vernieuwing van de verantwoording
Hoe digitalisering en dataficering bijdragen aan innovatieve publieke verantwoording bij de provincie Zuid-Holland
Jorgen Schram, Martijn van der Steen, Mark van Twist

2018
•P
 articiperen in partnerships
Een reflectie op de samenwerking van het ministerie van vws met het zorgveld
Andrea Frankowski, Mark van Twist, Nancy Chin-A-Fat, Bram van Vulpen,
Paul Frissen, Martijn van der Steen
• Regie voeren?
Beweging brengen als partner én principaal
Bram van Vulpen, Mark van Twist, Andrea Frankowski, Paul Frissen,
Martijn van der Steen, Nancy Chin-A-Fat
• Tussen fasen
Het organiseren van de faseovergang bij het onderwijsprogramma Leren Loont!
Martin Schulz, Petra Ophoff, Myrte Ferwerda, Mark van Twist
•G
 epast geregeld
Tijdig financieren in netwerken
Jorren Scherpenisse, Martijn van der Steen
• I nnoveren met waarde(n)
Organiseren van opwaartse dynamiek bij de Interdepartementale Commissie
Rijksvastgoed
Martin Schulz, Mark van Twist, Jorgen Schram
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• Een blik van buiten
Hoe burgers betrokken (kunnen) zijn bij controle en verantwoording
Jorgen Schram, Mark van Twist, Martijn van der Steen
• Tijd voor de Rivier
Spelen met tijd-ruimtestrategieën in een complex programma
Jorren Scherpenisse, Martin Schulz, Mark van Twist
• Een pact voor de kust
Bestuurskundige lessen over de totstandkoming van het Kustpact
Martijn van der Steen, Jorgen Schram, Ilsa de Jong
• Zweven en zwoegen op Zuid
Een kroniek over de integrale ondermijningsaanpak op Rotterdam Zuid
Jorgen Schram, Jorren Scherpenisse, Mark van Twist
• Voortgang en versnelling
Effectmeting van netwerkinterventies in de energietransitie
Martin Schulz, Mark van Twist, Jorgen Schram, Martijn van der Steen
• Het waarderen van wonen
Een reflectie op het instrument van maatschappelijke visitaties van
woningcorporaties
Martijn van der Steen, Jorgen Schram, Jorren Scherpenisse
• Wie neemt de schuld?
Over de aanpak van problematische schulden in Den Haag
Martijn van der Steen, Nancy Chin-A-Fat, Petra Ophoff, Paul Frissen
• Effectief Sturen met Multi-level Governance
Snel en slim schakelen tussen schalen
Geert Teisman, Martijn van der Steen, Andrea Frankowski, Bram van Vulpen
• Gemeenteraden positioneren
Van professionaliseren naar politiseren
Martin Schulz, Paul Frissen, Jorgen Schram
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2017
• Weten wat er speelt
Perspectieven op de verhouding tussen beleidsmakers en de uitvoeringspraktijk
Daphne Bressers, Mark van Twist, Jorgen Schram, Martijn van der Steen
• Ondertussen in de Spaanse polder
Experimenteren met een nieuwe aanpak van ondermijnende criminaliteit
Jorren Scherpenisse, Mark van Twist, Jorgen Schram
• Vernieuwing onder ogen
Opnieuw leren kijken naar de verandering van de rijksdienst
Martijn van der Steen, Mark van Twist, Bram van Vulpen, Andrea
Frankowski
• Volhouden en doorgaan
Escalatie van commitment in het openbaar bestuur
Martin Schulz, Nancy Chin-A-Fat, Mark van Twist, Martijn van der Steen,
Daphne Bressers
• Werken met City Deals
Invulling geven aan multi-temporal governance
Jorren Scherpenisse, Martin Schulz, Mark van Twist
• Patronen van politiek
De Arnhemse bestuurscultuur in meervoud
Paul Frissen, Martin Schulz, Nancy Chin-A-Fat, Bram van Vulpen,
Ilsa de Jong
• Thuis en zitten
Eigenheid in het thuiszittersbeleid
Martin Schulz, Daphne Bressers, Mark van Twist, Martijn van der Steen
• Strategie (z)onder spanning
Anders werken aan bereikbaarheid
Martijn van der Steen, Ilsa de Jong, Mark van Twist
• Politieke fragmentatie
Balanceren tussen effectiviteit, legitimiteit en representativiteit
Martin Schulz, Paul Frissen

Publicaties uit eerdere jaargangen zijn te vinden op www.nsob.nl
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Nederlandse School voor Openbaar Bestuur
De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (nsob) verzorgt sinds
1989 hoogwaardig postacademische opleidingen. In dat jaar besloten
de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam tot
de oprichting van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.
Sinds juli 1995 participeren behalve de Universiteit Leiden en
de Erasmus Universiteit Rotterdam ook de Universiteit Utrecht,
de Universiteit van Amsterdam, de Technische Universiteit Delft,
de Universiteit van Tilburg en de Vrije Universiteit Amsterdam in
de nsob. Vanaf haar aanvang streeft de nsob ernaar om met
geavanceerde en uitdagende opleidingen voor het topsegment van
het management in openbaar bestuur en publieke sector bij te
dragen aan een hoogwaardig openbaar bestuur. De opleidingen
van de nsob onderscheiden zich door geavanceerde didactische
concepten, een excellent docentenkorps van topwetenschappers
en vooraanstaande professionals uit de praktijk en intensieve en
kleinschalige onderwijsvormen. De opleidingen bieden een mix van
cognitieve verdieping, theoretische en professionele reflectie, oefening
in professionele en persoonlijke competenties, toepassing van kennis
en inzichten in complexe advies- en onderzoeksopdrachten.
De opleidingen zoeken de grenzen van weten en kunnen op en
dagen de deelnemers uit hetzelfde te doen.
De nsob is sinds 2006 niet alleen een hoogwaardig opleidingsinstituut
voor de publieke sector, maar tevens een denktank. In die functie wil
de nsob bijdragen aan kennisontwikkeling voor en over openbaar
bestuur en publieke sector. Het gaat daarbij om strategische
vragen over beleidsinhoud en sturingsrelaties, over verschuivende
verhoudingen tussen private, publieke en politieke domeinen en
over de vormgeving en instrumentering van veranderingen in die
domeinen. De nsob werkt aan vragen die worden aangereikt door
opdrachtgevers uit openbaar bestuur en publieke sector, maar ook
aan vragen die voortkomen uit autonome wetenschappelijke en
professionele reflectie. De nsob biedt ruimte en inspiratie voor
gasten uit de praktijk en de wetenschap, tijdens en na hun loopbaan.
De nsob organiseert publieke debatten en verzorgt wetenschappelijke
en professionele publicaties.

Lange Voorhout 17
2514 EB Den Haag
(070) 302 49 10
www.nsob.nl
info@nsob.nl

