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Voorwoord

De gein van verrijkend verantwoorden

Dat de huidige verantwoordingspraktijk het streven naar goed werk door-
gaans eerder ontmoedigt dan aanmoedigt, wordt breed erkend; door uit-
voerders en bestuurders. De huidige werkwijze heeft de schijn van helder-
heid, maar is vaak te plat, te cijfermatig. Hoe kun je daarmee een waardevol 
en scherp gesprek voeren over de zin en onzin van wat er in de praktijk 
gebeurt? Zowel uitvoerders als bestuurders en politici vinden dat er “eigen-
lijk” een rijker alternatief moet komen. Op allerlei plekken, in allerlei orga-
nisaties wordt daar ook naar gezocht; naar een manier van verantwoorden 
die recht doet aan de complexiteit van het werk en prikkelt tot het leveren 
van het best denkbare werk. Een manier van verantwoorden die de kans op 
een betekenisvol gesprek over de praktijk groter maakt. Dat is overal belang-
rijk, maar zeker in het publieke domein waar publieke waarden worden 
gerealiseerd. 

Bij de politie gaat die zoektocht onder de noemer van rijker verantwoorden. 
Dat start bij vakmensen die begrijpen dat het verwerven en behouden van 
legitimiteit verantwoording vraagt, maar die een cijfer over geleverde out-
put daarvoor te schraal vinden. Ze zoeken een geloofwaardiger antwoord; 
een rijker antwoord. Bij het tellen, komt het vertellen; bij de woorden de 
beelden en verhalen, naast het verticale, het horizontale. Er zijn inmiddels 
mooie voorbeelden. Het stemt de uitvoerders tevreden. Maar beantwoord je 
met zo’n rijker beeld ook aan de behoefte van degenen aan wie je je verant-
woord? Hoe worden die inspanningen ontvangen en gewaardeerd? In dit 
onderzoek ging daarbij de aandacht met name uit naar “de verticalo’s”. Hoe 
werkt de inzet voor een rijkere verantwoording aan “ de politiek”, aan “het 
gezag”? Is de rijkere verantwoording zoals die zich vanuit de praktijk ont-
wikkelt ook in die sferen verrijkend? In welke behoefte voorziet het en in 
welke (nog) niet? Zitten “ze” daar op te wachten, of zit het ze in de weg? Dit 
essay is het verhaal over wat ontdekt wordt als die vragen open besproken 
worden. Dan blijkt dat rijker verantwoorden niet alleen gaat om een naar 
inhoud en vorm zo rijk mogelijke presentatie van de uitvoeringspraktijk, 
maar dat die verantwoording ook deel uitmaakt van, en opgenomen is in, 
een razend interessant weefsel van andere bestuurlijke en politieke praktijken 
met eigen waardenoriëntaties, logica’s en frames.
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In de afgelopen maanden hebben Christiaan Los en ik met enige regelmaat 
met de onderzoekers / essayisten die werkten aan dit verhaal mogen 
“sparren” om zodoende ook bij te dragen aan hun denk- en schrijfwerk.  
Dat was een heel waardevol proces, waarin we spraken over hypocrisie en 
daar de waarde van ontdekten, waarin “darlings” sneuvelden en waarin 
langzaam maar zeker, met veel ambachtelijk en geduldig schaven en schuren 
een rijk verhaal over verantwoorden is ontstaan. Dit essay is het mooie 
resultaat. 

In dit traject is duidelijk geworden dat verantwoorden draait om de kunst 
om niet alleen recht te doen aan de uitvoeringspraktijk, maar ook aan de 
bestuurs- en politieke praktijk. Het gaat om een samenspel waarin verschil-
lende perspectieven aan bod kunnen komen en met elkaar gezocht wordt 
naar de beste manier om de verschillende publieke waarden die in het 
geding zijn te realiseren. Het is van groot belang dat daarbij het vertrouwen 
bestaat of groeit dat “de ander” het ook goed bedoelt. Als dat vertrouwen er 
is, kan de interactie worden onderzocht. Dan wordt het mogelijk om ook dis-
functionele patronen in de verantwoording te onderkennen en zo mogelijk 
om te buigen. Dat dat lukt is geen zekerheid, maar dat streven is in het licht 
van de ambitie publieke waarden te realiseren wel de moeite waard. Het gaat 
niet zozeer om het vaststellen wat rijker verantwoorden is, maar veeleer om 
in samenspel het verantwoorden te verrijken. Het essay toont manieren om 
daaraan te werken; rekoefeningen. Ik denk dat wat hier verwoord wordt ook 
buiten de politie betekenis kan hebben. 

De auteurs besluiten met de oproep om het samenspel in het verrijken van 
verantwoorden niet al te zwaar te maken, humor kan belangrijk zijn om  
de souplesse in de rekoefeningen te verzorgen. Dat bracht mij op het woord 
gein, een mooi Joods woord voor plezier en genade... de gein van het rijker 
verantwoorden. Hopelijk draagt dit essay daaraan bij. Ik vermoed van wel.

Jan Nap 
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1. Inleiding: rijker 
verantwoorden in een 
politiek-bestuurlijke context

Vol vertrouwen betreedt de politiemedewerker de zaal in het stadhuis. 
Vandaag bespreekt de raadscommissie de resultaten van de aanpak 
van ondermijning. Vooraf is vanuit het idee van ‘rijker verantwoorden’ 
een uitgebreide documentatie beschikbaar gemaakt over de vele 
acties, projecten en zaken die er lopen. Niet alleen in tekst, maar ook 
in filmpjes, infographics en een interactieve website worden feiten 
gepresenteerd en van duiding voorzien vanuit profes sionele expertise. 
In een Prezi-presentatie belicht de politiemede werker nogmaals de 
veelzijdigheid van de aanpak. 

Na de presentatie komen er geen vragen. In plaats daarvan gaan de 
raads   leden met elkaar in discussie, met name over de daling van  
0.5 op de veiligheidsmonitor en het geweldsincident van afgelopen 
weekend. De oppositiepartijen zijn kritisch, de partijen die in het 
college zitten verdedigen de aanpak. Het gaat er stevig aan toe en 
terwijl de discussie zich ontspint aan de hand van vooraf uitgedachte 
standpunten verbaast de politiemedewerker zich steeds meer over  
het gebrek aan diepgang. Had hij niet een veel genuanceerder en veel-
zijdiger beeld van de aanpak neergezet? Na afloop verlaat hij met enige 
verwondering de vergaderzaal. Dit kan toch niet de bedoeling zijn? 

Het bovenstaande voorbeeld laat zien dat verantwoording waar dieper wordt 
ingegaan op de veelzijdigheid van het werk en de invalshoek van de profes-
sional, niet altijd aansluit bij de manier waarop dat besproken of benut 
wordt in een politieke context. Het gesprek in de Raadscommissie gaat een 
andere kant op en er worden andere dingen centraal gesteld dan in de 
presentatie het geval was. Niet alleen inhoudelijk zijn er andere accenten, 
ook de toon verschilt. De presentatie straalt gezamenlijkheid en oplossings-
gerichtheid uit, maar de toon in het publieke debat is eerder problematise-
rend en gericht op het uitvergroten van politiek verschil en conflict. 

De conclusie kan dan zijn dat de ‘politiek het niet begrijpt’, maar dat zou een 
te eenvoudige constatering zijn. Dat de ontvangers van verantwoording een 
andere toon en andere inhoudelijke accenten kiezen dan degene die 
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verantwoording aflegt, betekent niet dat die ontvangers ‘het’ niet zouden 
willen of kunnen begrijpen. Eerder verschilt de logica waarmee informatie 
wordt benaderd en het doel waarmee het gesprek hierover wordt gevoerd.

Dat politici soms alleen platte cijfers uit de rijke verantwoording halen zou 
naar ons oordeel zeker niet tot de conclusie moeten leiden dat we ons ‘dus’ 
maar moeten neerleggen bij het idee dat in politieke verantwoording een 
plat of schraal beeld van de politiepraktijk het beste werkt en dat dat ‘dus’ de 
basis zou moeten vormen van beoordeling en besluitvorming. De ambitie 
van rijker verantwoorden is (naast het verrijken van de horizontale verant-
woording met collega’s en partners) om dat verticale gesprek van meer diep-
gang en reliëf te voorzien. Daarvoor is begrip nodig voor de manier waarop 
verantwoording landt in een politiek-bestuurlijke context. Om die verticale 
verantwoording te verrijken is niet alleen een verbetering van het aanbod 
nodig bij verantwoording, maar juist ook inzicht in de logica van de 
ontvangst van verantwoording. 

In dit essay kijken we vanuit dat perspectief naar verantwoording over 
politie werk. Hoe kunnen we het politiek-bestuurlijke verantwoordings-
discours begrijpen en wat voor inzichten biedt dat om verantwoording over 
politiewerk te verrijken? Om tot een behandeling van deze vragen te komen, 
gaan we eerst dieper in op de achterliggende redenen om te werken aan 
rijker verantwoorden.

Beweging naar rijker verantwoorden

De laatste jaren is er veel kritiek op de verantwoording over de aanpak van 
publieke vraagstukken. Volgens de Raad van State (2020) moet het samen-
spel tussen Kamerleden, kabinet en ambtenaren beter om aan het parle-
ment en de samenleving uit te leggen welke keuzes zijn gemaakt, hoe die zijn 
uitgevoerd, en ook wat niet is gelukt of wat de overheid níet kan leveren. De 
Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (2019) roept in het advies Blijk 
van vertrouwen op tot een fundamenteel andere verantwoording in de zorg, 
omdat de bestaande vormen maar zijdelings raken aan waar het echt om 
gaat. De Algemene Rekenkamer (2016) wees er eerder op dat de rijksoverheid 
vaak moeilijk weet te doorgronden wat de resultaten van het beleid zijn. De 
kritiek op bestaande verantwoording klinkt in veel domeinen: er worden te 
vaak indicatoren gehanteerd die te weinig zeggen over de echte praktijk. 
Verantwoordingsinformatie is vaak te schraal en te plat. Dat leidt ertoe dat 
het werkveld in haar verantwoording de politiek nauwelijks voedt met infor-
matie die goed inzicht geeft in de vraagstukken van de praktijk. Uitvoering 
en politiek dreigen daardoor losgezongen te raken. 
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In verschillende domeinen is daarom een beweging op gang gekomen, 
gedreven vanuit de uitvoering, om verantwoording rijker en realistischer te 
maken. De daadwerkelijke effecten, het realiseren van ‘de bedoeling’, zou 
weer centraal moeten komen te staan in het werk zelf en ook in de verant-
woording daarover. Immers, wie wil er nu rekenschap geven (of verantwoor-
ding vragen) over wat er door eigen inzet is gerealiseerd op basis van een 
5-minutenregistratie in de thuiszorg of een bonnenquotum voor de politie? 

Aan deze beweging naar rijker verantwoorden liggen verschillende consta-
teringen ten grondslag (Nap, Vos & Los, 2020). 

Een eerste constatering is dat bestaande (‘klassieke’) manieren van verant-
woorden geen recht doen aan de complexe praktijk. De doorgaans cijfermatige 
realiteit van de klassieke verantwoording is onvoldoende om tot een geloof-
waardig antwoord te komen op de vraag of je goed werkt. Cijfers worden niet 
in de ban gedaan, maar staan vaak wel te centraal terwijl ze niet het hele 
verhaal vertellen en geen inzicht geven in de kern van de taaie vraagstukken 
waar de uitvoering mee te maken heeft. Te eenvoudig worden causale 
verbanden gelegd tussen instrumenten en gemeten resultaten, waardoor de 
echte professionele puzzels op de achtergrond blijven.

Een tweede constatering is dat de bestaande verantwoording vaak niet goed 
aansluit bij de trots op het vak. Politiemensen herkennen zich vaak niet goed 
in prestatiemetingen, omdat wat er echt toe doet er niet in naar voren komt. 
Dat ene contact in de wijk, of die jongere die na vele gesprekken eindelijk 
voor een opleiding of een baan kiest; dat soort momenten maken het 
verschil. Maar in klassieke verantwoording komen ze vaak niet terug of 
worden ze gereduceerd tot een getal zonder gezicht. Andersom geldt ook dat 
gebrekkige verantwoording afstraalt op de betreffende organisaties. Goede, 
publieke verantwoording is een uiting van volwassen professionaliteit, en dus 
is een gebrekkige verantwoording een uiting van gebrekkige professionali-
teit. Als het werken aan rijkere verantwoording een vanzelfsprekend onder-
deel van het werk kan zijn, dan zal dat bijdragen aan een goed beeld van 
het vak. 

Een derde constatering is dat prestatie-indicatoren vaak vastzitten aan 
organisaties en de gevestigde hiërarchie, terwijl voor veel maatschappelijke 
opgaven multidisciplinaire teams zijn gevormd die in horizontale verbanden 
samenwerken. Zo kan het bijvoorbeeld dat de Belastingdienst veel tijd steekt 
in gezamenlijke analyses en informatieverzameling, daarmee bijdraagt aan 
een geslaagde zaak van het OM of interventie van de gemeente, maar hier in 
haar eigen verantwoordingscriteria geen prestatie aan kan koppelen. 
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De gedeelde opgave is behaald, maar in de klassieke verantwoording wordt 
het succes dan slechts aan één of twee partijen toegeschreven. 

Een vierde constatering hangt hiermee samen. Organisatiegebonden 
prestatie- indicatoren zijn niet alleen lastig bij het vieren van successen, ze 
werpen hun schaduw ook vooruit: partijen ervaren prikkels om hun eigen 
belangen voorop te stellen, wat ten koste kan gaan van de effectiviteit van  
de gezamenlijke aanpak. Bestaande verantwoording veroorzaakt dan 
perverse prikkels die de noodzakelijke samenwerking in de weg zitten. In de 
uitvoering ervaart men soms dat een aanpak wel erg makkelijk ‘door de 
verantwoording’ komt, als ze maar de juiste cijfers weten op te hoesten. 
Andersom kunnen bepaalde prestatie-indicatoren zo bepalend zijn in  
de capaciteitsverdeling dat ze ten koste gaan van andere waardevolle 
projecten.

Die perverse prikkels zijn sterk ingegeven door de financiering van de 
afzonderlijke organisaties, die op directe of indirecte wijze gekoppeld is  
aan output criteria. Voldoen aan de criteria zorgt dan ook voor voldoende 
budgetten. Ook al worden deze criteria als schraal ervaren, dan nog is er een 
sterke financiële prikkel om deze centraal te stellen in verantwoording. 
Ondertussen is de verleidelijkheid van eenvoudige of simplistische verant-
woording op de lange termijn echter gevaarlijk voor de legitimiteit van de 
organisatie en van de multidisciplinaire samenwerking. Ze zijn al gauw 
winst-georiënteerd (in termen van effectiviteit en efficiëntie) in plaats van 
waarde-georiënteerd. Het verwerven van legitimiteit gaat juist om trans-
parant inzage geven in wat er echt toe doet en wat de betekenis van het werk 
is voor de samenleving, ook als dat lastig meetbaar is in harde, precieze cijfers. 

Kortom, er zijn meer dan voldoende redenen om te werken aan het verrijken 
van de verantwoording. Die handschoen is opgepakt in verschillende 
domeinen en op verschillende plekken in het land (Vos & Groen, 2015). Een 
deel van de zoektocht naar rijker verantwoorden vindt plaats in Rotterdam-  
Zuid, waar betrokkenen vanuit organisaties als de politie, het Openbaar 
Ministerie, de gemeente en de Belastingdienst werken aan andere en veel-
zeggender vormen van verantwoording over de aanpak van ondermijnende 
criminaliteit. In actie-onderzoek waren wij ook zelf betrokken bij deze 
ontwikkeling, om bij te dragen aan het denken hierover en het concreet 
vormgeven hiervan, en om hier bredere lessen uit te destilleren (Vos, Nap & 
Los, 2020; Scherpenisse & van Twist, 2019). In dit onderzoek zijn werkzame 
elementen van het werken met rijker verantwoorden naar voren gekomen, 
maar ook uitdagingen om deze verrijking te realiseren in ‘verticale 
verantwoording’. 
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Horizontale en verticale verantwoording

Rijker verantwoorden heeft zowel een horizontale als een verticale werking 
(Schillemans, 2011). De horizontale werking gaat over het effect op collega’s in 
de organisatie, de partners in de aanpak en de betrokkenheid van burgers. 
Rijker verantwoorden geeft een impuls aan het gesprek tussen collega’s in 
de organisatie en met betrokken partners en burgers. Het draagt bij aan het 
delen van kennis, het expliciteren van intuïties en aan gezamenlijke 
betekenisgeving. 

Zo blijkt uit het onderzoek in Rotterdam-Zuid dat het werken met een theorie 
van verandering een belangrijk element is met een horizontale werking 
(Vos, Nap & Los, 2020). In hun theorie van verandering expliciteren profes-
sionals in de uitvoering welke dynamiek ze zien en hoe ze daar invloed op 
denken te hebben met hun acties. Ondertussen zorgt die reflectie op het 
handelen ervoor dat de professionals ontdekken wat hun impliciete aan-
names eigenlijk zijn. Omdat interventies ook altijd onverwachte gevolgen 
met zich meebrengen en omdat deze gericht zijn op een bewegend probleem, 
moet de theorie van verandering steeds bijgesteld worden. Verantwoording 
is dan geen eenmalige exercitie om een toestand te bepalen, maar een 
doorgaand gesprek om een beweging te volgen. Onderdeel van rijker verant-
woorden is niet alleen het expliciteren van de theorie van verandering, maar 
ook het werkenderwijs toetsen en bijstellen van aannames. 

Rijker verantwoorden krijgt op deze horizontale lijn veel bijval. Op dat vlak 
worden betekenisvolle stappen gezet. Niet alleen in Rotterdam-Zuid, maar 
ook op andere plekken in Nederland krijgt de beweging van rijker verant-
woorden wind in de zeilen. Het wordt door professionals, managers en 
bestuurders herkend als een zinvolle manier om goed werk zichtbaar te 
maken. Maar ook in de verticale lijn, die centraal staat in dit essay, zouden 
we willen dat rijker verantwoorden zorgt voor een betekenisvoller gesprek 
op politiek-bestuurlijk niveau: dichter bij de bedoeling en passend bij 
de complexiteit.

Rijker verantwoorden is in de verticale lijn echter geen staande praktijk. Het 
is eerder de uitzondering dan de default, zo valt ook te constateren op basis 
van onderzoek in Rotterdam-Zuid. Dat is niet zozeer een kwestie van ‘kwali-
tatieve versus kwantitatieve’ resultaten, of ‘harde versus zachte cijfers’. De 
intentie van rijker verantwoorden is niet om afstand te doen van harde, 
telbare en meetbare resultaten, maar om deze te verrijken met informatie 
die meer diepgang geeft en met vormen die uitnodigen tot een rijker gesprek 
over aannames, aanpak en effecten. Dergelijke pogingen leiden tot dusverre 
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echter niet tot een blijvende verandering in het verticale verantwoordings-
gesprek en de informatie die daar centraal staat. 

Dit kan wellicht verklaard worden door weerbarstigheid van bestaande 
routines en gevestigde normen. Wat de ‘default’ is – zoals het tellen van 
aantallen csv’s (criminele samenwerkingsverbanden) als prestatie indicator 
bij de aanpak van ondermijning – is verankerd in allerlei systemen, proce-
dures en metingen. Wat daarvan afwijkt moet zich eerst maar eens bewijzen 
voordat bestuurders ze op eenzelfde manier behandelen als de vertrouwde 
houvast van meetbare, telbare, harde resultaten. Rijkere verantwoording 
wordt dan weggedrukt door routines, het lukt niet goed om de verrijking 
voor het voetlicht te krijgen. Op veel plaatsen dreigt rijker verantwoorden 
dan als de uitzondering op de regel te worden gezien, en juist daardoor apart 
gezet in pilots of proeftuinen, met als risico dat de uitzondering de regel niet 
verandert maar bevestigt. 

Naast onbekendheid of onvolwassenheid gebeurt er echter ook iets anders. 
Bestuurders omarmen het idee wel degelijk, maar nemen het vervolgens 
lang niet altijd over in hun eigen praktijk. Zoals in het openingsvoorbeeld, 
krijgt rijker verantwoorden wel een podium door middel van een presenta-
tie, maar dringt het vervolgens nauwelijks door in de daaropvolgende beoor-
deling, discussie en besluitvorming die in de politieke arena plaatsvindt. 
Het gevolg is dat rijker verantwoorden – in de verticale lijn – in woorden 
wordt overgenomen maar in daden geen vervolg krijgt. Het is de vraag hoe 
deze discrepantie tussen woorden en daden is te verklaren en hoe de politie 
zich hiertoe kan verhouden als het aan de ambities van rijker verantwoorden 
invulling wil geven.

Rijk, realistisch en… robuust 

In 2019 organiseerden wij een bijeenkomst met bestuurders, waarin 
concrete vormen van rijker verantwoorden en de achterliggende ambitie 
werden gepresenteerd. Het ging daarbij om een rijkdom die tot uiting kwam 
in de gebruikte cijfers, maar ook in de metaforen, verhalen en communicatie-
middelen in de verantwoording. Zo werd een vlog gepresenteerd van een 
politieman, die inzage gaf in de aanpak van ondermijning aan de hand van 
het verhaal achter een inval bij een koffiehuis. Een ander voorbeeld was een 
plaatje met 19 money transfer organizations in één straat, waarvan een groot 
deel is vertrokken na één landelijke actie. 

Dit zijn slechts twee voorbeelden, maar ze laten beide wel op een andere 
manier de inzet en de effectiviteit van het werk zien. Daarmee wordt de 
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verantwoording naast rijker ook realistischer gemaakt: dichter bij de 
complexiteit van het werk en de dilemma’s die daar gelden, niet alleen de 
voorkant (zoals een inval) maar ook de achterkant van het werk (zoals alle 
voorbereidingen, afwegingen en afstemming met partners die daaraan 
vooraf gingen en de maatregelen die erop volgden) werd in beeld gebracht. 

De respons was positief, de bestuurders moedigden de vernieuwing aan. 
Tegelijkertijd bleek het idee van rijker verantwoorden voor hen ook ingewik-
keld te zijn. Er was in die bijeenkomst niet zozeer sprake van weerstand, 
maar wel van terughoudendheid. De bestuurders gaven blijk van hun eigen 
dilemma’s op dit vlak: bijvoorbeeld dat een mooi filmpje, hoe rijk ook, niet 
vanzelfsprekend ook ‘stevig’ genoeg is als verantwoording aan de Kamer. En 
dat daarom toch vaak teruggevallen wordt op de bekende indicatoren, ook 
als bekend is dat die slechts een beperkt en oppervlakkig beeld geven. 
Daarnaast werd er ook voor gewaarschuwd dat rijkere verantwoording niet 
zonder regie is – er zitten immers allerlei keuzes in de selectie van beelden, 
verhalen en cijfers – met daarbij ook expliciet de ambitie om anderen te 
mobiliseren en de trots op het vak te laten zien. Hoe goed bedoeld ook, dat 
draagt ook het risico in zich dat rijkere verantwoording als ontwijkende 
verantwoording wordt gezien: niet méér transparantie, maar een gelikter 
verhaal om kritiek te dempen.

Om die reden is het van belang om een derde dimensie toe te voegen aan het 
denken over verantwoording. Naast rijke en realistische gaat het ook om 
robuuste verantwoording (Scherpenisse & van Twist, 2019). Dat gaat onder 
andere over de vraag of de verantwoording in de bestuurlijke en politieke 
arena genoeg houvast geeft voor het stellen van prioriteiten en de besluit-
vorming over inzet en middelen. Wanneer houdt rijkere verantwoording 
stand, blijft het overeind en zorgt het daadwerkelijk voor verrijking in de 
verantwoordingsrelatie? 

Dit vraagstuk ligt ten grondslag aan het huidige onderzoek voor de politie, 
waarin we de mogelijkheden onderzoeken van het robuuster maken van de 
verrijking, zodanig dat het ook in politieke contexten aanvaard kan worden 
als zinvolle aanvulling op de klassieke benadering. Om de werking van rijker 
verantwoorden te begrijpen en bevorderen, moeten we dat begrip ‘robuust’ 
verder ontleden. 

Van aanbodgericht naar vraag georiënteerd verantwoorden

Om deze vragen te onderzoeken, starten we dit onderzoek vanuit een 
omkering van de gangbare benaderingswijze bij rijker verantwoorden. Tot 
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nu toe ging het in (actie-)onderzoek naar rijker verantwoorden vooral om 
het verbeteren van het aanbod. Het verrijken van de verantwoording zelf 
staat daar centraal. Het gaat er dan om beter het verhaal te vertellen, met 
meer aandacht voor de variëteit in informatie, voor leren en voortschrijdend 
inzicht in de aanpak, en om dichter bij de leefwereld te komen van bewoners 
en bedrijven die met ondermijning te maken hebben. Het is een aanbod-
gerichte benadering van het verrijken van verantwoording. Dat is op zich 
nodig, maar niet genoeg. Het aanbod kan nog zo mooi en uitgebreid zijn, als 
het geen weerklank en doorwerking heeft in de politiek-bestuurlijke context, 
dan is er ook bij rijker verantwoorden sprake van ‘hitting the target, missing 
the point’.

Hier onderzoeken we daarom als vervolg hierop een vraaggeoriënteerde 
benadering in verticale verantwoordingsrelaties. Hoe kijkt een bestuurder 
of politicus naar pogingen tot rijker verantwoorden over politiewerk en is 
zijn of haar handelingsrepertoire op die manier te versterken? Hoe landt een 
dergelijke vorm van verantwoording in een politiek-bestuurlijke context? 
Welke afwegingen worden daar gemaakt in het behandelen daarvan en 
welke beweegredenen zitten daarachter? En tot slot, wat kunnen we hiervan 
leren om verantwoording te verrijken? We spreken daarbij bewust over 
vraagoriëntatie en niet over vraaggericht. De huidige vraag wordt immers 
ook bepaald door het aanbod, en een beter aanbod kan een andere vraag 
genereren. De oriëntatie op de vraag houdt in dat we ons richten op waar de 
vraag vandaan komt en hoe daar rekenschap van is te geven.

We starten met het verkennen van deze vraagoriëntatie door in hoofdstuk 2 
te presenteren en analyseren hoe de door ons geïnterviewde bestuurders 
aankijken tegen, en omgaan met, rijker verantwoorden. We zien zowel bij de 
aanbieders van verantwoording als bij degenen die verantwoording ontvan-
gen ambivalentie tegenover het idee van rijker verantwoorden. In hoofdstuk 
3 diepen we de vraagoriëntatie voor rijker verantwoorden nader uit en con-
trasteren we deze met een aanbodgerichte benadering. Dat doen we door 
verschillende fora, vensters en filters te onderscheiden in de verantwoor-
dingsomgeving van de politie. 

Daarbij wordt duidelijk dat het verrijken van de verantwoording niet alleen 
om rijkere inhoud gaat, maar ook om het samenspel tussen de verschillende 
betrokken actoren. Ons onderzoek laat zien dat we verantwoording niet 
alleen als een object moeten zien (verantwoording als zelfstandig naam-
woord; wat de vraag oproept welke inhoud en vorm verantwoording moet 
hebben), maar ook als interactief proces waarin politiewerk (rijke of schrale) 
betekenis krijgt door de wisselwerking tussen de verschillende betrokken 
actoren. Gaandeweg het onderzoek komen we tot het inzicht dat het werken 
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aan die verantwoordingsinteractie, naast de inhoud van de verantwoording, 
cruciaal is om tot verrijking van de verantwoording te komen. In het laatste 
hoofdstuk presenteren we daarom zes typische functionele en disfunctio-
nele patronen tussen partijen in de verantwoording, als aanzet voor het 
professionele en bestuurlijke gesprek hierover. 

Aanpak van dit onderzoek

In het kader van dit onderzoek zijn wij in gesprek gegaan met mensen die op 
ambtelijk, bestuurlijk en politiek niveau opereren en (in die rol en arena) te 
maken krijgen met verantwoording over politiewerk en in het bijzonder de 
aanpak van ondermijning. We vroegen politici en bestuurders hoe zijn hun 
eigen rol zien in de verantwoording en welke dynamieken in verantwoor-
dingsgesprekken zij herkennen. Ook in gesprek met de ambtenaren die deze 
bestuurders en politici ondersteunen kregen we zicht op de manier waarop 
informatie, via verschillende kanalen, binnenkomt en geïnterpreteerd  
en behandeld wordt, voor en achter de schermen. Tot onze respondenten 
behoren een Tweede Kamerlid, burgemeester, wethouder, lid van de 
Onderzoeksraad voor Veiligheid, voorzitter van de evaluatiecommissie van 
de vorming van de nationale politie, ambtenaren van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Justitie en 
Veiligheid, het Veiligheidshuis in Rotterdam, de IRF van het ministerie van 
Financiën, het Openbaar Ministerie en de Inspectie Justitie en Veiligheid 
(zie Bijlage 1 voor de volledige lijst met respondenten). 

De gesprekken hadden een semigestructureerd karakter: de kernvragen 
waren vooraf bedacht, maar we benutten het gesprek om de logica van de 
respondenten beter te begrijpen. Zonder direct oordeel over de antwoorden, 
gingen we in de gesprekken onze verwondering achterna om beter te begrij-
pen hoe verantwoording over politiewerk in politiek en bestuur haar 
werking krijgt. Daarnaast hadden de gesprekken het karakter van ‘achter-
grondgesprek’, in die zin dat er niet letterlijk en tot personen herleidbaar 
uit de gesprekken wordt geciteerd, om de openheid van de gesprekken 
te bevorderen.

In dit traject waren wij ook onderzoekers met een missie, namelijk: zoeken 
naar inzichten en mogelijkheden om de achterliggende ambities van rijker 
verantwoorden beter te helpen verwezenlijken. 
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2. Begrijpelijke ambivalentie

In gesprek met ambtenaren en bestuurders…

In de vele gesprekken die ten behoeve van dit onderzoek zijn gevoerd kregen 
we vaak te horen dat bestuurders die in een politieke context opereren de 
ontwikkeling naar rijker verantwoorden toejuichen en omarmen. Er is veel 
kritiek op de huidige verantwoording en we krijgen positieve en instem-
mende reacties op het idee van ‘rijker verantwoorden’, ook van de bestuur-
ders zelf. Onze gesprekspartners benadrukken regelmatig dat rijker verant-
woorden goedbeschouwd niet anders dan een verplichting is, gegeven het 
feit dat de politie miljarden euro’s kost. De bestuurder moet gewoon kunnen 
vragen wat politiewerk kost en wat de samenleving voor dat geld krijgt, en 
het antwoord daarop moet zo rijk mogelijk zijn. De belastingbetaler heeft  
er immers recht op dat zo goed mogelijk inzicht wordt gegeven in de 
opbrengsten die tegenover de publieke kosten staan. 

Onze respondenten benadrukken daarbij wel dat het lastig is om het politie-
werk te meten en terug te brengen naar eenvoudige indicatoren. Veel 
genoemd is de rol van being there. Vaak is de belangrijkste functie van de 
politie dat die er is, op de plekken en momenten dat het nodig is. Dat is nu 
eenmaal niet terug te brengen naar parameters in de verantwoording. Een 
tweede punt is de kwestie van non-events, de gebeurtenissen die mogelijk 
niet hebben plaatsgevonden omdat ze zijn voorkomen. Een dergelijk 
preventie- effect blijkt in de praktijk lastig te kwantificeren. Een derde 
kwestie is het vraagstuk van de many hands. In een keten of netwerk is succes 
of falen zelden aan één organisatie toe te rekenen. Een vierde kwestie is het 
dark number: de omvang van criminaliteit, de hoeveelheid crimineel geld dat 
in omloop is, is niet goed meetbaar en daardoor zijn over de relatieve effec-
tiviteit van een interventie, bijvoorbeeld een bepaalde som afgepakt geld, 
geen precieze uitspraken mogelijk. Tot slot is er nog het probleem van de 
ontkoppelde output en outcome. Veiligheidsbeleving en werkelijke veiligheid 
staan betrekkelijk los van elkaar; een steviger bestrijding kan zelfs leiden tot 
meer gevoelens van onveiligheid. Alleen al de vraag wat hierbij de output en 
de outcome zijn, maakt de vraag naar effectiviteit van politiewerk tot een 
bijna onoplosbaar vraagstuk.

Bestuurders erkennen dus dat het meten van politieprestaties complex en 
ingewikkeld is, maar vinden niet dat dat het streven naar goede verantwoor-
ding moet remmen. Rijker verantwoorden is juist het antwoord op die 
complexiteit. Dat inzet en prestaties niet altijd goed meetbaar zijn, betekent 
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niet dat we moeten stoppen met meten. Dat er niet één getal is om de effec-
tiviteit in uit te drukken, betekent niet dat we de zoektocht naar het getal of 
de rijkere informatie moeten opheffen, maar dat we onze inzet en prestaties 
inzichtelijk moeten maken door het creëren van een vindplaats met betere 
cijfers, meer achtergrondinformatie en scherpere duiding. Dat is immers de 
plicht die de politieorganisatie heeft. En toch klinkt er veel ambivalentie 
door in de gesprekken met de bestuurders.

Verantwoording wordt niet altijd gevraagd of wordt tegen je gebruikt
Hoezeer (rijker) verantwoorden als plicht en noodzaak wordt neergezet, 
daarmee is toch het laatste woord hierover niet gezegd. Sterker nog, er wordt 
door sommigen op gewezen dat het nog maar de vraag is wie eigenlijk om 
die verantwoording vraagt. Zo wordt ons stellig verteld, dat helemaal 
niemand echt op verantwoording zit te wachten als het goed gaat. Pas als het 
niet goed gaat wordt om verantwoording gevraagd, maar de dynamiek is dan 
meestal zo dat dit niet gericht is op het voeren van een rijk gesprek over 
professionele afwegingen en dilemma’s, maar op het veroordelen en het toe-
wijzen van schuld. Als de politiek-bestuurlijke realiteit is dat verantwoor-
ding in ‘goede tijden’ niet gevraagd wordt en in ‘slechte tijden’ slechts een 
opzet vormt voor een blame game, dan is investeren in rijker verantwoorden 
niet de juiste ambitie. De bestuurder kan zich dan maar beter richten op het 
goed laten functioneren van de organisatie, in plaats van op de gestileerde 
werkelijkheid van het verantwoordingspapier.

Het aanbod verandert al naar gelang de noodzaak
Tegelijkertijd wordt erop gewezen dat ook het verrijken van verantwoording 
niet neutraal is. Als bijvoorbeeld de ‘standaard’ cijfers gunstig uitpakken, is 
de verleiding groot om die cijfers zelf meer centraal te zetten en belangrijker 
te maken, dan wanneer de cijfers tegenvallen. In dat laatste geval wordt de 
noodzaak groter om daar andere informatie naast te zetten, om de tegen-
vallende cijfers toe te lichten, te nuanceren of te contrasteren. Deels omdat 
nadere uitleg wordt gevraagd, maar deels ook omdat het vanuit de uitvoe-
ring een logische reflex is om zich te weren tegen (onevenredig harde) 
kritiek en eventuele stopzetting van programma’s of om verlagingen van het 
budget te voorkomen. Naarmate de verantwoordingsdruk toeneemt, 
ontstaat dan vanzelf de noodzaak om meer diepgang en verrijking te zoeken 
en die strategisch in te zetten om tegenvallende prestaties in perspectief te 
verplaatsen, te verbloemen of te verhullen. Dat kan ook, zo wordt ons gemeld, 
door heel uitgebreid maar tegelijkertijd op een onoverzichtelijke manier 
verantwoording af te leggen, wat als rookgordijn kan dienen om de ander op 
afstand te houden. De verrijking is dan dus ook onderhevig aan strategisch 
gedrag, wat bij bestuurders oproept dat ze soms ook voorbij de vernislaag 
moeten kunnen kijken.
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Rijke verantwoording kan onbedoeld uitdijen en daardoor meer 
perverse prikkels opleveren 
De ambivalente houding ten opzichte van rijke verantwoording komt ook 
voort uit een andere observatie, namelijk dat rijker verantwoorden zelf óók 
het risico met zich meebrengt van toenemende verantwoordings- en 
prestatie druk (hoewel het juist bedoeld is als antwoord daarop). Wat belang-
rijk is valt vaak niet te meten, daarom maken we – tragisch genoeg – wat we 
wel kunnen meten al te belangrijk. Op die manier kan ook verrijking van de 
verantwoording perverse effecten hebben, omdat het méér en nieuwe 
indicatoren oplevert die de verantwoordingsdruk verder opvoeren. Soms is 
het zelfs beter om schraal te verantwoorden, zo vertrouwt één van de 
bestuurders ons toe, om te voorkomen dat nieuwe prestatie-indicatoren 
zorgen voor nog meer perverse prikkels die de benodigde professionele auto-
nomie verder gaan beknotten en beheersen.

Je kunt zelf wel rijker verantwoorden, maar toch op andere zaken 
worden afgerekend
Hoe mooi en diepgaand verantwoording ook kan zijn, in de wereld van 
politiek en bestuur is de actualiteit soms gewoon beeldbepalend. Eén 
kranten kop of filmpje op sociale media kan de discussie domineren, ook al 
zijn daar vele andere verhalen over te vertellen. De ervaring is dat daardoor 
rijkere verantwoording soms maar moeilijk doordringt tot de politieke 
discussie. Zeker als het politiek wordt en de oppositie op zoek is naar munitie 
om de minister het vuur aan de schenen te leggen, is het de vraag hoe effec-
tief een leerdossier of achtergrondverhaal nog is. Daar wordt echter naast 
gezet dat politici juíst dan op zoek zijn naar inzicht in hoe de politie functi-
oneert, voorbij factsheets en prestatie-indicatoren, en erg geholpen zijn met 
ervaringen vanuit de wijk en inzicht in wat er achter de schermen gebeurt. 
Door dit vooraf al goed te organiseren, kan het ook nuancerend werken op 
het moment dat zich incidenten voordoen. Maar de ervaring is ook dat als 
het echt politiek gevoelig wordt, het verantwoordingsaanbod vanuit de 
politie organisatie of het ministerie defensiever wordt, met minder ruimte 
voor openheid en kwetsbaarheid.

Het publieke debat is soms schraal maar dat moet niet leiden tot schrale 
verantwoording
Daar komt ook een andere golf van reacties overheen: we moeten er niet zo 
geharnast inzitten, we moeten niet de politiek als referentiepunt nemen en 
goede bedoelingen laten overwoekeren door verkeerd gebruik. Dat leidt 
immers tot filteren, politiek slim proberen te zijn, beleidsdoctorandussen 
het frame laten uitdenken, de minister uit de wind houden en bananen-
schillen wegwerken. Dat roept juist weerzin en achterdocht op: alles wordt 
dan propaganda, gescript, niet echt. Politiek met een kleine p past de politie 
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niet. Rijker verantwoorden vraagt daarom gewoon lef tonen, dapper zijn, 
niet meteen in de kramp schieten, hard en eerlijk zijn. Daarvan worden ook 
voorbeelden genoemd: een politiechef die excuses aanbiedt voor een uit de 
hand gelopen operatie, of politiemedewerkers die burgers uit de wijk 
laten vertellen over hun ervaringen met de politie. Een hoop kramp blijkt 
dan onnodig.

Sterker nog, het teveel willen orkestreren en beheersen van het verantwoor-
dingsbeeld kan ook doorslaan in het presenteren van een te gelikt verhaal en 
opgepoetste data, en juist daardoor tot ongeloofwaardigheid, achterdocht 
en intolerantie leiden. Juist dan verdwijnt de rijkheid uit het gesprek. Bekend 
is ook het mechanisme dat verantwoording soms zo professioneel gescript 
is dat we mensen alleen nog geloven als ze ‘uit het script’ (lijken te) zijn 
gevallen. Dan krijgt de kijker ineens een glimp van de ware persoon te zien. 
De blunder is dan de nieuwe vorm van geloofwaardigheid. Het is de 
paradox van de onvolmaaktheid: het is pas authentiek als het er enigszins 
klunzig uitziet.

Verantwoording vergt behendigheid
Ook andere overwegingen en mechanismen spelen mee. De bestuurder 
moet enerzijds transparant zijn en ‘het eigen verhaal vertellen’, maar ander-
zijds ook in staat zijn te variëren in inhoud en toon, naargelang het publiek 
dat luistert en het moment van verantwoorden. Midden in een periode van 
rellen is er bijvoorbeeld veel minder ruimte voor wederzijds begrip en het 
delen van dilemma’s, dan in ‘vredestijd’. Dat vraagt een ander soort verant-
woording naar de samenleving. En richting de politiek die moet besluiten 
over het toewijzen van extra middelen aan de aanpak van een gebied, kiest 
de bestuurder logischerwijs een andere toon dan richting de ondernemers 
in het gebied met wie de gemeente tracht een samenwerking op gang te 
brengen, of richting de toezichthouder die de rechtmatigheid van de uit-
gaven controleert. Dat maakt bestuurders ambivalent tegenover een begrip 
als transparantie: openheid wordt aangemoedigd, maar is niet hetzelfde als 
álles laten zien.

Dat vergt steeds veel subtiliteit, het luistert nauw. Bij een werkbezoek zal 
iedereen begrijpen dat er is nagedacht over de selectie van de sprekers en het 
beeld dat daarmee van de praktijk wordt neergezet – maar er moet ook 
voldoende kwetsbaarheid in zitten en ruimte voor verschillende geluiden. 
Dat laatste moet dan niet omslaan in naïviteit – er kleven altijd ook risico’s 
aan verantwoording.
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En meer bronnen van ambivalentie…
Zo gaan we in de gesprekken steeds heen en weer van frontstage naar back-
stage overwegingen, en van principes naar pragmatisme. Voor bestuurders 
blijkt rijker verantwoorden tegelijkertijd een noodzaak en een potentiële 
last, een kans op een beter gesprek en een risico op verkramping, een aanzet 
tot transparantie en een bron van argwaan. Deze ambivalentie tegenover 
(rijker) verantwoorden komt steeds weer terug in de gesprekken. Bestuurders 
moedigen rijker verantwoorden aan, maar vervolgens volgt er steevast een 
‘en’ of een ‘maar’. Rijker verantwoorden is goed, én het is vooral van de 
professionals, dat werkt niet hier. We moeten rijker verantwoorden, máár 
het moet niet ten koste gaan van precisie en controleerbaarheid; rijker 
verantwoorden zou kunnen, maar dan moet de organisatie zelf eerst intern 
kritischer worden. Het bestuurlijke antwoord op rijker verantwoorden is 
niet eenduidig, maar gelaagd, dubbelzinnig en ambivalent. Bestuurders 
omarmen het idee, maar geven ook blijk van de achterliggende dilemma’s 
als het gaat om transparantie en meetbaarheid. Steeds zitten dit soort lagen 
in de gesprekken. Er is een oprechte ambitie om verantwoording te ver-
rijken, maar het wordt ook steeds duidelijker dat die verrijking in politiek en 
bestuur niet altijd beklijft of doorwerking vindt. Steeds als een duidelijke 
conclusie en algemene oplossing voorhanden lijkt, komt in de gesprekken 
een nieuwe laag van de dilemma’s naar voren, die deel uitmaakt van de 
bestuurlijke realiteit. 

Ambivalentie in organisaties

De respons van de bestuurders die wij hebben gesproken in het kader van 
ons onderzoek naar rijker verantwoorden in een politiek-bestuurlijke 
context is begrijpelijk, maar zou ook als hypocriet kunnen worden geduid. 
Want de uitkomst is dat ze over dezelfde praktijk soms het ene, en soms het 
andere verhaal vertellen. En dat ze soms één incident aangrijpen om een 
punt te maken, terwijl ze weten dat ze daarmee de complexiteit van het 
politie werk tot dat ene beeld reduceren. Of dat ze tegelijkertijd transparant 
willen zijn en bewust sturen op de beelden en verhalen die wel en niet naar 
buiten komen. Of dat ze rijker verantwoorden aanmoedigen, maar onder-
tussen vooral bezig zijn om de organisatie uit de wind te houden. Dit verschil 
tussen woorden (het moet transparant, eerlijk, rijk) en daden (verschillende 
verhalen vertellen, selectieve informatieverstrekking) valt niet te ontken-
nen, maar wel te begrijpen.
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Dit geldt overigens niet alleen voor de bestuurders. Ook vanuit de werkvloer 
herkennen we vergelijkbare ambivalenties. Politiemensen willen wel trots 
en transparant zijn, maar tegelijkertijd zijn er feiten en gebeurtenissen die 
ze helemaal niet zo graag delen, omdat het pijnlijke waarheden blootlegt, 
een onwelkome discussie voedt, ongemak oplevert of zicht geeft op situaties 
waar je wellicht niet de best denkbare prestatie hebt geleverd. Dit vertaalt 
zich ook in wantrouwen jegens de werkvloer die zich rijker verantwoordt: is 
het niet ook een slimme manier vanuit de uitvoering om kritiek te vermij-
den, om steun of fondsen te werven, of controleurs op afstand te houden? Zo 
valt een deel van de ambivalente houding van bestuurders tegenover rijker 
verantwoorden te verklaren uit de risico’s die zij daarin zien op ontwijkende 
of strategische verantwoording.

Het bestaan van dergelijke ambivalenties is beschreven in het werk van 
Brunsson (2019) over ‘The organization of hypocracy’. Brunsson stelt dat in 
publieke organisaties (net als in het gewone leven) een zekere mate van 
hypocrisie nodig is, omdat ze altijd met conflicterende waarden en belangen 
te maken hebben. Dat geldt zowel voor de kant van de uitvoering als de kant 
van politiek en bestuur. We hanteren de term ‘hypocrisie’ hier dus niet als 
een veroordelende term, maar als een feitelijke constatering van gedrag dat 
voor een deel onvermijdelijk en ook functioneel is.

Brunsson onderscheidt twee soorten logica’s die we hier in verband brengen 
met de verantwoording. Enerzijds is er een actiegerichte logica (actions), 
gericht op het vinden van oplossingen voor gezamenlijke opgaven. Deze actie -
gerichte logica is zowel aan de orde in de uitvoeringspraktijk die verant-
woording aflegt, als in de hiërarchische top aan wie verantwoording wordt 
afgelegd. Volgens deze logica moeten verschillende waarden worden afge-
wogen, op een manier die het werken aan gezamenlijke doelstellingen en 
opgaven mogelijk maakt. Wat werkt in de uitvoeringspraktijk, maar net  
zo goed bij bijvoorbeeld het smeden van politieke coalities, is niet vooraf 
duidelijk. Daarom wordt gaandeweg opportunistisch naar oplossingen 
gezocht en moeten de betrokkenen gezamenlijk aan betekenisgeving doen. 
Verantwoording moet vanuit deze actiegerichte logica gericht zijn op het 
realiseren van publieke waarde. Daarvoor is het van belang om een zo realis-
tisch mogelijk beeld van de complexiteit te hanteren. 

Anderzijds is er een politieke logica van talk and decisions: die gaat over 
politieke keuzes in wet- en regelgeving, over het toewijzen van publieke 
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middelen, over het functioneren van bewindspersonen, over de rechtmatig-
heid en legitimiteit van de aanpak, over de organisatiepolitiek van het 
interpreteren van die wet- en regelgeving, en over het voeren van debat en  
strijd over verschillende doelstellingen en prioriteiten. Ook deze logica komt 
zowel voor in de uitvoeringspraktijk die verantwoording aflegt, als in de 
hiërarchische top aan wie verantwoording wordt afgelegd. Deze logica van 
‘bespreken en beslissen’ kent een andere omgang met de meervoudige, con-
flicterende en schurende waarden van de organisatie. Conflict in plaats van 
harmonie is een kernprincipe: verschillende perspectieven en ideeën staan 
naast elkaar en worden niet bij elkaar gebracht maar uitvergroot. Of zoals 
Brunsson stelt: “If it becomes necessary to reflect inconsistencies, conflict 
rather than harmony will be the structuring principle”. Deze logica is niet oplos-
singsgericht, maar probleemgericht. De strijd om het benoemen van ver-
schillende problemen is een waarde op zich in het kader van checks and 
balances. Verschil moet niet weggepoetst maar gekoesterd worden. Het dis-
cours is in deze context niet opportunistisch maar juist rationeel: er moeten 
immers besluiten worden genomen over de toekenning van middelen aan 
bepaalde problemen1. 

Tabel 1. Actie, bespreken en besluiten in organisaties

logica van actie ondernemen logica van bespreken en besluiten

Publieke waarde: de opgave, de bedoeling 
centraal

Publieke waarden: conflicterend, schurend

Harmonie, integraal, samen Conflict, checks and balances
Verschil weerspiegelen

Oplossingen vinden Problemen benoemen

Opportunistisch: doen als beste manier  
van denken

Rationeel: eerst denken, dan doen

1 Dit onderscheid tussen opportunistisch en rationeel is voor sommigen contra- 
intuïtief. Wat ermee bedoeld wordt, is dat de actie-logica opportunistisch is omdat 
vooraf nooit met zekerheid gezegd kan worden of een bepaalde actie werkt. In een 
rationele benadering zou je dan veel tijd nemen om uit te zoeken wat werkt (eerst 
denken, dan handelen), terwijl in een opportunistische benadering ‘doen als beste 
vorm van leren’ centraal staat. De logica van bespreken en besluiten wordt daarentegen 
als rationeel gezien, omdat hier een lineaire logica van problemen en bijpassende 
oplossingen gehanteerd worden, op basis van de kennis die daarbij voorhanden is. 
Let op: dat betekent níet dat het bestuurlijke en politieke discours volledig rationeel 
is en dat de uitvoering volledig opportunistisch is. Beide logica’s komen in zekere 
mate op beide niveaus voor.
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Volgens dit onderscheid van Brunsson zijn er dus twee soorten logica’s in de 
organisatie, die daardoor iets anders verlangen van, en doen met, verant-
woording. Beide logica’s doen zich voor op het niveau van de uitvoering en 
op het niveau van politiek en bestuur. Wel is het zo dat de actie-logica zich 
met name in de uitvoering manifesteert, en de logica van bespreken en 
besluiten dominanter is in politiek en bestuur.  

Het bestaan van beide logica’s zorgt ook voor een bepaalde mate van hypo-
criet gedrag in de verantwoording, zowel bij degene die verantwoording 
aflegt als bij degene die verantwoording vraagt. Het is belangrijk dat we 
daarbij vermelden dat we het woord ‘hypocriet’ hier niet direct negatief 
bedoelen, zoals we in de volgende paragraaf zullen bespreken. Het gaat ons 
nu eerst om de feitelijke constatering ervan. In de actie-logica gaat het dan 
bijvoorbeeld om onderling conflict verbergen achter een façade van gemeen-
schappelijke opgaven; of de aanpak presenteren als gepland en vooraf 
bedacht terwijl die voor een belangrijk deel emergent en een kwestie van 
muddling through is; of transparantie benadrukken maar ondertussen toch 
doel bewust niet álles laten zien; of in sommige gevallen meer nadruk leggen 
op de hardnekkigheid van de problemen (bijvoorbeeld als continuïteit van  
financiering in het geding is omdat de aandacht dreigt te verschuiven) en 
in andere gevallen juist meer een opwaartse lijn schetsen (bijvoorbeeld 
als het gaat om het meekrijgen van bedrijven en bewoners in een 
gezamenlijke aanpak).

In de logica van bespreken en besluiten gaat het bijvoorbeeld om bewust 
bepaalde cijfers uitlichten om het de minister moeilijk te maken terwijl 
andere cijfers worden genegeerd, of achter de schermen waardering uit-
spreken voor de uitvoering maar voor de schermen kritiek uiten, of grip op 
het probleem uitstralen terwijl heel goed wordt beseft dat de aanpak in de 
praktijk veel meer een op de tast zoekend proces is. 

In de praktijk is er dus, in de woorden van Brunsson, sprake van ambivalentie 
die zich uit in georganiseerde hypocrisie: een systematische, welover wogen en 
tot op zekere hoogte ook noodzakelijke inconsistentie in de verant woording. 
Georganiseerde hypocrisie is de praktijk van organisatie en politiek die 
zichzelf soms moet tegenspreken, bijvoorbeeld door aan tegenstrijdige 
waarden tegelijkertijd te appelleren, of door voor de schermen het ene te 
vinden en achter de schermen iets anders, of door onoverbrugbare verschil-
len te laten bestaan tussen ‘decisions’, ‘talk’ en ‘action’. Dit komt zowel voor 
bij de organisatie die verantwoording aflegt, als bij degenen die de verant-
woording vragen en ontvangen.
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Functionaliteit van hypocrisie? 

Een omgang met een dergelijke georganiseerde vorm van hypocrisie zou 
kunnen zijn om het te ‘onthullen’ en te diskwalificeren. En in sommige 
gevallen lijkt dat ook terecht. Verantwoording over politiewerk zou eerlijk en 
oprecht moeten zijn. Alle betrokkenen moeten hun best doen om dat te 
realiseren. Natuurlijk is het zo dat de effecten van politiewerk vrijwel onmo-
gelijk goed in kaart te brengen zijn, laat staan te vangen in simpele indicato-
ren. Maar dat ontslaat niet van de plicht om het zo goed mogelijk te doen. 
Gewoon opgeven en voor de bühne een schijnverhaal ophouden is geen optie. 
Rijker verantwoorden vergt lef om hard en eerlijk te durven zijn. 

Maar het inzicht dat Brunsson ons biedt is dat zo’n onthulling en diskwali-
ficatie van hypocrisie geen recht doet aan de onderliggende waarden die aan 
de orde zijn. Verantwoording krijgt vorm aan verschillende loketten en moet 
daarom meervoudig zijn. Er zijn wel feiten, maar er is niet één verhaal over 
veiligheid en over de inspanningen en effectiviteit van de politie. De organi-
satie moet daarom de ruimte hebben om op plek/tijd x een ander verhaal te 
vertellen dan op plek/tijd y – meerdere talen spreken en meerdere gezichten 
kunnen laten zien. Bestuurders en politici moeten de ruimte hebben om, 
gegeven de op dat moment spelende thematiek, tijd en gesprekspartners, 
andere accenten in toon en inhoud te leggen, ook als dit niet aansluit bij het 
beeld dat in de uitvoering leeft of wat eerder centraal is gezet. Soms zal 
daarin de logica van ‘talk and decisions’ de boventoon voeren, soms zal dat 
de logica zijn van ‘action’. Beide vervullen een andere functie.

Het perspectief van Brunsson biedt daarmee een verklaring voor de ambiva-
lentie tegenover rijker verantwoorden. Maar het biedt ook een normatieve 
bril. Brunsson laat zien dat het ‘verkleinen van de afstand’ tussen politiek- 
bestuur en uitvoering lang niet altijd wenselijk is voor het voldoen aan deze 
verschillende functies. Om in de uitvoering te kunnen uitproberen, onzeker-
heid toe te laten, te leren om gaandeweg tot betere oplossingen te komen, en 
de tijd te nemen om fragiele samenwerking op te bouwen, is soms enige 
afstand nodig van de wereld van besluitvorming waarin conflicten en 
problemen uitvergroot worden en duidelijkheid en stevigheid van belang 
zijn. Andersom is voor het goed functioneren van de checks and balances in 
politiek en bestuur, niet altijd behoefte aan begrip tonen voor de dilemma’s 
in de uitvoering, maar is het juist van belang dat iedere actor vanuit de eigen 
verantwoordelijkheid rolvast kijkt en (stevig) oordeelt over de feiten die ter 
beschikking staan. Niet om gezamenlijk begrip te kweken, maar om de 
waarde(n) waar die actor voor staat te vertegenwoordigen in een productief 
conflict over het werk van de politie en daarbij horende politieke oordelen, 
prioriteiten en de verdeling van publieke middelen. 
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Dat dat soms leidt tot eenzijdigheid in de beoordeling, regie in de verant-
woording of een selectief aanbod of gebruik van cijfers, is in bepaalde mate 
noodzakelijk en wat Brunsson functionele hypocrisie noemt. Het maakt het 
mogelijk om ieders rol te kunnen vervullen en de fundamenteel verschil-
lende logica’s van talks, decisions en actions naast elkaar te laten bestaan. 
Hypocrisie kan zeker disfunctioneel zijn, maar er zijn ook functionele 
façades: om de praktijk op verschillende manieren te ontvouwen, maar ook 
als schokdemper en hitteschild tussen politiek en uitvoering.

Rijker, maar wel met regie

Waar brengt het tot dusverre ons als we rijker verantwoorden in het 
perspectief van de politiek-bestuurlijke context plaatsen? 

Vanuit dit perspectief kunnen we concluderen dat rijker verantwoorden 
meer vergt dan ‘gewoon’ zo rijk mogelijk vertellen hoe het zit. Openheid is 
bijvoorbeeld goed en nastrevenswaardig, maar niet altijd en ten koste van 
alles. Soms is zelfs een zekere geslotenheid of selectiviteit van belang. Er zit 
altijd een afweging tussen transparant zijn en de organisatie kwetsbaar 
maken. Net zoals er altijd een afweging zit tussen begrijpen en begrip tonen. 
Het is goed om andere vormen van verantwoording toe te passen, maar 
daarbij moet er ook voor worden gewaakt dat die niet de verkeerde indruk 
wekken. Bestuurders moeten dat soort dilemma’s uiteindelijk altijd laten 
meewegen in de verantwoording.

Daarmee laat de literatuur ons wel met een dilemma achter. Want hoe 
verhoudt het perspectief van functionele hypocrisie en het belang van enige 
afstand tussen uitvoering en besluitvorming zich tot de terechte ambitie 
om verantwoording te verrijken door meer van de praktijk te laten zien, 
dichter bij de complexiteit te komen, de verschillende kanten van het werk in 
beeld te brengen en een lerend gesprek op gang te brengen? Het is in zekere 
zin een onoplosbaar probleem. Of beter gezegd: een blijvend dilemma. Het 
leidt ons tot de conclusie dat het bereiken van de ambities van rijker verant-
woorden niet zonder regie kan. Met regie bedoelen we overigens niet dat 
alles gepland verloopt, vanuit een centrale en van bovenaf opgelegde regie. 
Het gaat er juist om dat álle betrokken partijen vanuit hun eigen rol en 
verantwoordelijkheid bewuste afwegingen maken bij (onder andere de 
inhoud, vormgeving, presentatie en behandeling van) rijkere verantwoor-
ding. Die regie heeft zowel betrekking op keuzes van verantwoording (zoals: 
welke cijfers brengen we naar voren, welke praktijk verhalen communiceren 
we, hoe vaak verantwoorden we ons, wie laten we aan het woord komen, hoe 
gaan we om met vragen om specifieke verantwoordingsinformatie?) als op 
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keuzes van de ontvangers van verantwoording (welke cijfers en verhalen 
lichten we uit, welke duiding geven we daarbij, hoe stevig oordelen we daar-
over en op welk moment, hoe communiceren we daarover intern en extern, 
hoe gaan we om met specifieke keuzes in het verantwoordingsaanbod?).  
Om die meervoudige regie beter te begrijpen, diepen we in het volgende 
hoofdstuk de vraagoriëntatie verder uit, door de verschillende politiek- 
bestuurlijke actoren en de waarden die zij vertegenwoordigen in relatie tot 
de politiepraktijk verder in kaart te brengen.  
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3. Fora, vensters en filters

Verantwoording in meervoud

Terug naar het begin: wat wilden we ook alweer? Een verantwoording die 
recht doet aan de complexe praktijk, die aansluit bij de trots op het vak, die 
recht doet aan de multidisciplinaire samenwerking en waarin perverse 
prikkels worden vermeden. Daarom ontstond een beweging die vanuit de 
politiepraktijk op zoek is naar nieuwe en rijkere praktijken van verant-
woorden, met teams die zich de vraag stelden hoe ze voor zichzelf en voor 
anderen geloofwaardig antwoord kunnen geven op de vraag of ze goed 
werken. Ze doen dat vanuit de overtuiging dat verantwoorden een vanzelf-
sprekend onderdeel is van goed werk. Wat wij merken is dat de beweging 
vanuit politiek en bestuur welwillend wordt toegejuicht, maar dat dit lang 
niet altijd leidt tot verantwoording die ook echt rijker wordt. 

In dit essay laten we zien dat de logica van de politiepraktijk niet zomaar te 
vertalen is naar andere gremia. Al die ‘anderen’ die een rol spelen in de 
verantwoording – de politieke en bestuurlijke ontvangers ervan – hebben 
een eigen perspectief op de politiepraktijk. Vanuit hun rol zijn ze selectief in 
de verantwoordingsinformatie die ze willen ontvangen. Ze zoeken vooral 
naar informatie die past binnen hun eigen frame. Daarbij is er sprake van 
begrijpelijke ambivalentie die zich soms vertaalt in georganiseerde hypo-
crisie. We laten zien dat die functioneel kan zijn. Niet alle aspecten van de 
politiepraktijk zijn geschikt om politiek mee te bedrijven of om mee te 
wegen in het oordeel van een toezichthouder. Niet alle informatie is dienst-
baar aan het politieke proces of de controle op rechtmatigheid op het 
moment dat zij beschikbaar komt. 

Tot nu toe hebben we hierop gereflecteerd door het aanbod vanuit de wereld 
van ‘de’ uitvoering die verantwoording aflegt te contrasteren met de vraag 
vanuit ‘de’ politiek-bestuurlijke wereld met hun ontvangende partijen. 
Daarmee kregen we meer zicht op de verschillende logica’s die spelen en het 
stelde ons in staat om na te denken over het vraaggericht verrijken van de 
verantwoording. In dit hoofdstuk zoomen we nader in op die politiek- 
bestuurlijke context, door deze uit te splitsen in een variëteit aan verant-
woordingsrelaties. Op die manier kunnen we beter beschouwen hoe de 
vraag om verantwoording vorm krijgt en wat de aangrijpingspunten zijn 
voor regie bij rijker verantwoorden. 
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Hiertoe maken we het volgende onderscheid tussen: verschillende partijen 
aan wie in uiteenlopende fora verantwoording moet worden afgelegd; meer-
dere vensters op (rijker verantwoording over) de politiepraktijk; en verschil-
lende (soms zelfs tegenstrijdige) filters, met eigen relevantiestructuren in 
het kijken naar (rijke verantwoording over) de politiepraktijk. We maken 
hier dus onderscheid tussen fora, vensters en filters in de verantwoording. 

Fora, vensters en filters

Met fora duiden we erop dat er aan verschillende partijen in uiteenlopende 
gremia verantwoording moet worden afgelegd. De politie heeft verschil-
lende formele ‘verticale’ verantwoordingsrelaties: ten opzichte van partijen 
als het ministerie van JenV, het Openbaar Ministerie, de gemeenteraad, de 
Tweede Kamer, verschillende toezichthouders. Het werken aan de verrijking 
van de verantwoording vergt in dat licht een meervoudige blik op de 
verantwoordingspraktijk.

Aan ieder forum zijn specifieke partijen verbonden. Maar de betrokken 
partijen in een forum zijn zich er ook weer bewust van dat ‘anderen’ mee-
kijken over hun schouders. De officier weet dat hij met een zaak naar de 
rechter moet, de burgemeester informeert de Raad, de minister gaat met de 
informatie naar de Kamer. Voorbij de institutionele verbanden treffen we de 
rol van publiek en pers. Zij kijken mee over de schouders van de instituties. 
Maar ze zijn meer dan een buitenring van observanten. De publieke opinie 
vormt ook een grondstof voor de makers van de politiek. Zo kan de politie-
organisatie direct verantwoording afleggen aan de bevolking, om te voor-
komen dat alleen de politiek het beeld bepaalt. Deze mechanismen scheppen 
verplichtingen. Wanneer de politie het publiek mobiliseert, kan ze zomaar 
politiek bedrijven. Openheid en transparantie klinken mooi, maar het kan 
zomaar in de wielen rijden van een opsporingsonderzoek, een ketenpartner 
in verlegenheid brengen of de stoel van de minister doen wankelen.

Ieder forum kent zo zijn eigen logica’s en biedt een ander venster op de 
politie praktijk. Waar doeltreffendheid en doelmatigheid van de bestedingen 
meer centraal staan bij de Algemene Rekenkamer, gaat het bijvoorbeeld bij 
het Openbaar Ministerie eerder over effectiviteit en aansluiting in de keten. 
Verschillende verantwoordingsarena’s kennen eigen accenten. 

Dat betekent overigens niet dat ieder forum slechts één logica centraal staat. 
In geen enkel forum wordt het gesprek enkelvoudig gevoerd. De accenten 
verschuiven in de praktijk, de vensters verbreden en vernauwen of verande-
ren van vorm. Wanneer wij bijvoorbeeld spreken met vertegenwoordigers 
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van het Ministerie van Financiën vormen doeltreffendheid en doelmatig-
heid een dominant frame. Om daarover te kunnen oordelen wil men zicht 
hebben op de beleidstheorie van de politie en de wijze waarop daaraan uit-
voering wordt gegeven. Het gesprek gaat al snel over de wijze van evalueren 
van het politieoptreden en uiteindelijk ook over het politieoptreden zelf. Het 
wordt duidelijk dat het ministerie werkt aan het breder kijken dan de 
bestaande criteria voor doeltreffendheid en doelmatigheid en breder te 
kijken dan vanuit de strikte eigen taakafbakening.

Een ander voorbeeld: het kabinet verwachtte met de reorganisatie van de 
politie een betere aansturing en een efficiëntere politie te realiseren2. Het 
hoeft dan ook niet te verbazen als de commissie Kuiken bij de evaluatie van 
de politiewet in 2017 een accent legt op de beoordeling van de doelgericht-
heid en doelmatigheid van de politie3. Zo’n bedrijfsmatige invalshoek kan 
het referentiekader vormen voor het debat in de Tweede Kamer, maar daar-
mee wordt de kwaliteit van het politiewerk natuurlijk niet gereduceerd tot 
effectiviteit en efficiency. Wanneer de Kamer debatteert over etnisch profi-
leren of als het publiek met de Black Lives Matter beweging aandacht vraagt 
voor raciaal politiegeweld, verdwijnt de bedrijfsmatige invalshoek en vormt 
de legitimiteit van het politieoptreden het frame voor het debat. De Kamer 
zal op verschillende momenten en bij verschillende thema’s andere accenten 
leggen. De verschillende – maar soms ook veranderende – vensters stellen 
steeds toegespitste eisen aan de verantwoording van de politie.

Om nog verder reliëf aan te brengen in het meervoudig kijken naar verant-
woording, is het ook goed om oog te hebben voor filters in de verantwoor-
ding. Partijen filteren op hun eigen manier informatie, passend bij hun 
taak- en rolopvatting en de waarden die ze vertegenwoordigen. Maar niet 
alleen de ontvangende organisatie zelf filtert. Ook de politieorganisatie 
filtert al bij het verzenden van verantwoordingsinformatie. De media 
filteren ook, door bepaalde berichten te publiceren, te amplificeren en in 
een bepaald frame te plaatsen. Zo zijn er allerlei directe en indirecte, 
bewuste en onbewuste filters die de politiepraktijk in een bepaald perspec-
tief plaatsen en een bepaald volume geven en daardoor van invloed kunnen 
zijn op de verantwoording. 

Soms werken die filters verschraling in de hand. Een verantwoordings-
document over de inzet in het afgelopen jaar dat veelzijdig en met veel diep-
gang is opgebouwd, kan volledig in de schaduw worden gesteld door de 

2 TK 2006/07, 30 880 nr. 3, p 1 en TK 2010/11, 30 880 nr. 11, p. 20.
3 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2017/11/16/bericht-

commissie-kuijken-conclusie-evaluatie-politiewet-2012-doorontwikkelen-en-
verbeteren, bekeken op 18 juni 2020
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voorpagina van de krant. De pogingen tot verrijking kunnen zo verbleken in 
het licht van de actualiteit. Tegelijkertijd zijn filters juist ook onontbeerlijk 
voor de verrijking. Een goed geselecteerde samenvatting kan een veel 
helderder beeld opleveren dan een pagina’s dik rapport. Een rijk gesprek 
achter de schermen kan de basis leggen voor een scherp publiek debat over 
hoofpunten. Daarom bieden werkbezoeken, achtergrondpresentaties, film-
pjes, enquêtes en presentaties kansen om een deel van de werkelijkheid te 
belichten. Het gesprek dat daaruit ontstaat biedt kansen om de juiste filters 
te kiezen voor de fora waar plattere informatie beter werkt.

Verantwoording als ‘object’ is dus ook breder op te vatten dan wat er in 
verantwoordingsdocumenten staat. Het gaat om een beeld dat gevormd 
wordt over politiewerk, via allerlei wegen en kanalen. Formele verant-
woordingsstukken spelen daarin een belangrijke rol, maar in het verant-
woordingsdiscours speelt bijvoorbeeld ook mee wat via de media naar 
buiten komt, wat de meest recente gebeurtenissen zijn die veel indruk 
hebben gemaakt of welke indrukken een werkbezoek bij Kamerleden heeft 
achtergelaten. 

Vraagoriëntatie in verantwoording: een denk- en werkplaat

Samenvattend bestaat meervoudig kijken naar de verantwoordingspraktijk 
dus uit een aantal elementen. Er zijn verschillende fora waarin verantwoor-
ding plaatsvindt. Daarin speelt steeds ook mee wie er meekijkt over de 
schouder: wat is de volgende arena waaraan de verantwoording dienstbaar 
moet zijn? Per forum is het belangrijk om na te denken over het aanbod en 
het begrijpen van het venster van de ‘ander’. Daarnaast zijn er vele filters die 
andere beelden laten zien van de praktijk. 

In de figuur hieronder brengen we de meervoudigheid hiervan in beeld, aan 
de hand van typerende taal voor de verschillende verantwoordingsfora. 
Deze figuur is bedoeld als een denk- en werkplaat, om in gesprek te komen 
over de opgave van regie bij rijker verantwoorden. In de binnenring schetsen 
we typerende taal voor de politiepraktijk, zoals ‘aanpakken’ en ‘leren’. In de 
buitenring schetsen we typerende taal die hoort bij de verschillende 
verantwoordings fora van de politie, zoals ‘beheersbaarheid’ of ‘grip’ bij het 
ministerie van JenV, ‘betaalbaarheid’ bij het ministerie van Financiën en 
‘legitimiteit’ bij het Openbaar Ministerie. De woorden staan er schetsmatig 
in, omdat de vensters van deze partijen in de praktijk breder zijn en boven-
dien van vorm veranderen. Ze zijn bedoeld als startpunt van het gesprek 
over fora, vensters en filters in de verantwoording, niet als eindpunt. 
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Figuur 1. Fora, vensters en filters in de verantwoording 

Rekoefeningen voor de verantwoordingspraktijk
Rijker verantwoorden vraagt om een bewustzijn van de verschillende fora, 
vensters en filters. Wat is eigenlijk de institutionele logica van de partners? 
Hoe zijn zij te bedienen in hun rol en tegelijkertijd goed mee te nemen in  
de complexiteit van het politiewerk, op een manier die zo goed mogelijk 
verantwoorden en leren in de hand werkt? En wat hebben zij nodig om zich 
te verantwoorden aan degenen aan wie zij hun verhaal weer moeten doen? 
Door daar oog voor te hebben kan verantwoording meer vraaggeoriënteerd 
worden. Niet het tonen van de eigen beleving van de praktijk staat dan 
centraal, maar het ontvouwen van de praktijk voor de ander, vanuit het 
bewustzijn van hun rol in het grotere geheel rondom de politiepraktijk. 
Daarbij mag de politie uitnodigen tot rekoefeningen: technieken om de 
verantwoording te verrijken. 
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Inzoomen en uitzoomen
In ieder gesprek dat we voeren met vertegenwoordigers van het lokaal 
bestuur, wordt duidelijk dat men van de politie een directe bijdrage ver-
langt aan de lokale veiligheidssituatie. Die bijdrage zou ook het hart moeten 
vormen van de verantwoording. Er is een basaal gevoel dat verantwoording 
vaak te vaag blijft en dat van veel capaciteit en tijdsbesteding niet duidelijk 
is waar het aan besteed wordt. Men wil het concrete gesprek kunnen voeren 
over actuele incidenten en over de inzet en de aanpak van prioriteiten uit 
het integrale veiligheidsplan van de gemeente. Politie-informatie die direct 
is verbonden met deze thema’s wordt als zinvol ervaren. “Vaak ontvangen 
we echter veel meer informatie van de politie, men zou daar selectiever in 
moeten zijn”, zegt een van de respondenten: “We willen met scherpte kun-
nen spreken over de thema’s die er echt toe doen en overvoer ons niet met 
informatie die wij alleen maar terzijde schuiven.”

Het lokale bestuur verwacht daarbij ook oog voor de lokale politieke context. 
Als de politieke verhoudingen op scherp staan of als er bekende stokpaardjes 
van raadsleden zijn, dan doet de politie er goed aan zich daarvan rekenschap 
te geven. Het debat in de raad wordt er niet gemakkelijker op als er steeds 
opnieuw rauwe stukken vlees in de arena worden geworpen en het goede 
gesprek wordt gehinderd door rituele dansen op vaak betreden zijpaden.

Ook vanuit het landelijk perspectief horen we een verlangen naar informatie 
die de kern van de zaak raakt. Men vraagt dan vooral naar betekenisvolle 
indicatoren die de breedte van het politievak afdekken en die aansluiten bij 
kwaliteitsstandaarden van de politie. Men erkent de beperkingen van cijfer-
matige sturing, het is lastig om zicht te krijgen op output en dat geldt al 
helemaal voor de verbinding met effect. Maar werken met zulke indicatoren 
voorkomt wel dat verantwoording verzandt in verhalen over complexiteit en 
onzekerheid, aan de hand van “mooie netwerktheorieën waarin iedereen 
bijdraagt en alles wordt zoekgemaakt”. De landelijke politiek heeft geen 
eigen informatiepositie waarmee men lokale verhalen kan checken, dus 
men wordt sterk afhankelijk van de betrouwbaarheid van ‘objectieve’ infor-
matie. Die cijfers moeten ook kloppen en daarom moet er eenduidig worden 
geregistreerd. HIC-incidenten worden heel eenduidig bijgehouden, cijfers 
daarvan gelden als betrouwbaar, maar voor andere cijfers geldt dat veel 
minder. Incidenten worden niet eenduidig weggeschreven door verschillen 
in classificatie. Het vertrouwen wordt op de proef gesteld op momenten 
waarop feiten aantoonbaar tegenstrijdig zijn: “Als de politie zegt dat ze bij 
de jaarwisseling veel mensen op straat hadden, maar dat blijkt niet uit de 
arbeidsregistratie, dan neemt de argwaan toe”. 
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Ondanks de hang naar kernachtige indicatoren wil men dus ook vanuit het 
landelijk niveau kunnen inzoomen. Er is ook vanuit dat perspectief 
behoefte aan verdieping en er leeft de vraag ‘hoe het nu echt gaat’. 
Zo is het bijvoorbeeld voor Kamerleden lastig om een oordeel te vormen 
over afpakken: “Wat zeggen de aantallen en de euro’s? Men wil zicht krijgen 
op de werkelijkheid achter de cijfers.” Om antwoord te geven op zulke 
vragen moet je laten zien hoe de politiepraktijk bloeit in haar lokale context. 
Verhalen daarover zijn onmogelijk op te tellen. Maar het helpt wel als er 
ruimte ontstaat om de meest sprekende verhalen samen te brengen.  
Zo ontstaat op nationaal niveau een veelkleurig palet dat toont wat er lokaal 
gebeurt. Dat biedt gerichte informatie met samenhang en duiding: verhalen 
die gevoel geven bij de feiten, overzichten die helpen om het geheel te zien 
en analyses die helpen om interventies op waarde te kunnen schatten.  
“Er zijn zoveel rapporten, dus we hebben maar eens een overzicht gemaakt. 
Kamerleden hebben dat nodig met een goede toelichting erbij.” Dat lukt niet 
alleen met rapporten. Rondetafelgesprekken met experts en technische 
briefings van Kamerleden helpen om meer gevoel te krijgen bij de feiten.  
Zij vormen een verrijking van de schriftelijke informatiestromen. 

In- en uitzoomen helpt niet alleen om beter zicht te krijgen op de politie-
praktijk, het draagt er ook aan bij dat de politiepraktijk kan worden gezien 
in haar context. Bij cijfers over personen met verward gedrag, moet bijvoor-
beeld meewegen dat we bezig zijn met extramuralisering van de zorg. “Het 
aantal meldingen neemt toe, maar is dat erg? En hoe verhoudt zich dat tot 
de verdere resultaten van het beleid? Enerzijds is er dus een behoefte aan 
‘inzoomen’ op wat de lokale, concrete betekenis van cijfers is. Anderzijds  
is er behoefte om ‘uit te zoomen’, om cijfers niet geïsoleerd maar in een 
bredere context van ontwikkelingen te beschouwen.” 

Debat en dialoog
Wanneer iemand aangifte doet omdat zijn computer is gegijzeld met ransom-
ware, is de prioriteit van de politie dan om de dader op te pakken, of om te 
bevorderen dat gegevens zo snel mogelijk weer ontsleuteld kunnen zijn? 
Dergelijke debatten zijn van groot belang om tot legitiem politieoptreden te 
komen. De uitkomst van het debat geeft immers richting aan de opdracht 
van de politie. De politie kan actief de regie nemen door zulke debatten te 
ontlokken met goede informatie om zo te zorgen dat rugdekking ontstaat 
door heldere politieke kaders. Er is niet één juiste bedoeling. Het politieke 
debat is nodig om waardenafweging democratisch te verankeren.

De dialoog is juist belangrijk om schurende logica’s tot verzoening te brengen 
– als je met partijen een eenduidige uitstraling wilt hebben van de opvat-
tingen over goed politiewerk. Vanuit de dialoog kan de politie zelf of met 
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haar partners een positie innemen in het politieke spel. Dat vraagt sensiti-
viteit voor de rol van het gezag. Met name in de gemeenteraad kan men 
ervaren bij veiligheid in een achtergestelde positie terecht te komen. 
Het gevoel kan bestaan dat ze er niet over gaan en dat er niet veel ruimte 
wordt gegeven om er vanuit de politiek iets aan toe te voegen. Een kenmer-
kend voorbeeld is woninginbraken. Daarvoor is altijd politieke aandacht 
maar in de politiepraktijk worden afnemende inbraakcijfers gemakkelijk 
gezien als legitimatie voor het verleggen van prioriteiten. Het is dan niet 
alleen de verantwoordelijkheid van de politie om met haar partners tot 
gezamenlijke voorstellen te komen voor de prioriteiten, maar ook om 
ruimte te laten om het debat te voeden en het niet uit de weg te gaan. 

Presenteren en begrip kweken
Verantwoording gaat om het presenteren van feiten, maar ook om het 
kweken van begrip. Aangifte van een fietsendiefstal leidt bijvoorbeeld vaak 
niet tot opsporing van een dader. Daarom neemt het aantal aangiften van 
fietsendiefstal af. Maar zulke aangiftes helpen wel om de informatiepositie 
van de politie te versterken. Verantwoording moet dan bijdragen aan de 
communicatie tussen politie en burgers en daarmee begrip kweken voor de 
positie en de keuzes van de politie.

In samenwerkingsverbanden ontstaat begrip door meer integraal te kijken 
naar streefcijfers zoals afpakdoelstellingen. Voorkomen moet worden dat 
partijen alleen een prikkel ervaren om op de korte termijn succes te halen 
voor organisatiedoelen in plaats van te investeren in duurzaam samen-
werken aan gemeenschappelijke opgaven. Samenwerking ontstaat als de 
partijen hun eigen logica’s in het gesprek brengen, elkaar succes gunnen en 
als geheel verantwoordelijkheid nemen.

Rijker verantwoorden betekent daarom ook dat feiten en cijfers worden 
aangevuld met verhalen en duiding. In een van de interviews lag bijvoor-
beeld een praatplaat op tafel waarnaar steeds weer werd gewezen om uit te 
leggen wat de kern van de zaak is. Ook thematische verantwoording helpt 
om diepte te geven aan de feiten en deze te voorzien van duiding. Dat kan 
met langlopend onderzoek of met korte thematische scans die aspecten van 
de politiepraktijk belichten. We zien in het land mooie voorbeelden van 
thematische besprekingen in de raad die verdieping geven aan het lokale 
veiligheidsbeleid en ruimte bieden om te kijken naar de keuzen in de 
politiepraktijk.

Tijd, timing en tempo
Van politiebestuurders wordt een zeker fingerspitzengefühl gevraagd voor 
beeldvorming in politiek en media. Timing is daarbij cruciaal:  
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“Als de raad vragen begint te stellen, dan kan je met de beste verhalen 
komen, maar als de oppositie een koers ziet, dan kan je op je kop gaan 
staan, dan is de mening al gevormd. Als een politieke partij een standpunt 
heeft betrokken, dan laat men zich niet meer overtuigen door feiten. Je 
moet dus eerder op de lijn komen, voordat zij al op koers zijn.” 

Daarbij telt niet alleen de dynamiek van het moment, het gaat ook om de 
dynamiek van de hele politieke cyclus: “Nu even geen genuanceerde beelden’, 
zegt een van onze respondenten: “we zitten in het laatste jaar voor de 
verkiezingen, dan moeten Kamerleden zich meer kunnen profileren”.

Vraag georiënteerd: rijker op een manier die verrijkt?

In het voorgaande hebben we de meervoudigheid van de verantwoording 
belicht. Er zijn verschillende fora, vensters, en filters. Daarmee geven we 
meer zicht op de meervoudige vraag om verantwoording in politiek en 
bestuur. Meer inzicht hierin kan helpen om de verantwoordingsdynamiek 
te verklaren en hier beter op in te spelen. Op die manier hebben we getracht 
om een meer vraaggerichte benadering van de werking van rijker verant-
woorden mogelijk te maken. 

In dit hoofdstuk zochten we het aangrijpingspunt voor regie in rijker ver-
antwoorden in de erkenning dat er sprake is van een veelvoud aan vensters 
die in uiteenlopende fora aan de orde zijn: het maakt nogal uit of je over 
politie werk spreekt in de arena van de Tweede Kamer of in de beslotenheid 
van de rechtszaal, of je kijkt naar de rijke praktijk van de politie vanuit het 
venster van het OM of vanuit het venster van de wethouder. Elk filteren ze op 
een andere manier wat relevant is en wat niet, wat meetelt en wat niet, wat 
van belang is en wat niet. Dus erkenning dat het nodig is om rijker verant-
woording vorm te geven vanuit het besef dat het ertoe doet wie er verant-
woording vraagt, maar ook waar dat gebeurt (fora), vanuit welke invalshoek 
(venster) en met welke relevantiestructuur (filter).

Een vervolgvraag is dan of de politieorganisatie die vraaggerichte benade-
ring ook leidend moet laten zijn in haar eigen handelen. Het antwoord 
daarop blijkt minder eenvoudig dan op het eerste gezicht lijkt. 

Natuurlijk helpt begrip voor de fora van de ontvanger, de vensters en filters 
die daar worden gebruikt en de (genodigde en ongenodigde) gasten die daar-
bij als meekijkers aanwezig zijn. Enerzijds door de gevraagde informatie  
aan te leveren, anderzijds door hierbij zoveel mogelijk duiding en reliëf aan 
te brengen, met als achterliggend doel verantwoording te verrijken. Een 
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toezicht houder als de Inspectie of de Rekenkamer die op basis van objec-
tieve gegevens moet kunnen oordelen, kan bijvoorbeeld van deze gegevens 
worden voorzien in combinatie met duiding van de context van die cijfers. 
Of bij verantwoording aan de Tweede Kamer kan bewust specifiek meer 
achter grond en verdieping worden gegeven aan gebeurtenissen die op dat 
moment beeldbepalend zijn en naar verwachting een belangrijke rol gaan 
spelen in het debat. In het verantwoordingsaanbod beweegt de politie dan 
mee met het venster van het betreffende verantwoordingsforum. Het 
robuust maken van de verrijking vergt dan politieke sensitiviteit, inlevings-
vermogen en het tonen van empathie. 

Toch hoeft dit niet vanzelfsprekend de conclusie te zijn van deze exercitie. Er 
kleven ook potentiële risico’s aan deze strategie. Zo kan een al te grote regie 
op het verantwoordingsaanbod, helemaal ‘op maat gemaakt’ voor de ont-
vanger, juist argwaan wekken bij de ontvangende partij. Gedraagt de politie 
zich nog wel onafhankelijk, als het zich zo laat beïnvloeden door de politieke 
strijd? Is de verantwoording niet te geregisseerd en gescript? Het risico van 
integriteitsverlies ligt dan, ondanks de beste bedoelingen, op de loer. Een 
tweede potentieel risico van zo’n strategie is dat het de afstand tussen 
politiek en uitvoering verkleint. We hebben eerder beargumenteerd dat dit 
niet altijd aan te bevelen is.

In plaats van de aansluiting te zoeken in taal en verhaal bij de ontvangende 
partij, is er dan ook veel te zeggen voor een aanbodgerichte benadering. Het 
idee is dan: spreek met gezag vanuit je eigen positie over het werk, en meng 
je vervolgens niet in het debat dat anderen daarover voeren. Verloochen niet 
de professionele logica van de politie, maar laat deze juist zo scherp mogelijk 
zien, wetende dat anderen daar vanuit hun eigen taal en logica over zullen 
spreken. Blijf dus dicht bij jezelf en laat ieder vanuit hun eigen rol en 
professie oordelen. 

Maar ook aan deze strategie kleven risico’s. Er is het risico van disconnectie, 
van een spraakverwarring die uitmondt in vervreemding van de praktijk, 
oordelen die nauwelijks enige link met de werkelijke uitvoering hebben en 
besluiten die niet goed aansluiten bij wat er in de organisatie eigenlijk nodig 
is. En andersom: politieprofessionals die zich niet begrepen voelen en 
teleurgesteld raken in politiek en bestuur. En dus ontstaat er een dilemma 
tussen twee strategieën die beiden suboptimaal zijn. 
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Tabel 2: Vraag georiënteerde en aanbodgerichte benadering van 
verantwoording

vraag georiënteerd aanbodgericht

Redenen Meebewegen met logica van politiek 
en bestuur

Politieke sensitiviteit, 
inlevingsvermogen, empathie tonen

Vasthouden aan de professionele 
logica van de politie

Dicht bij jezelf blijven

Risico’s Risico van integriteitsverlies

Ontbreken van een schokdemper

Disconnectie

Risico dat de ander op de loop gaat 
met je cijfers

Beide strategieën lijken dus in hun uiterste vorm niet te leiden tot een ver-
rijking van de verantwoording, in die zin dat er een geloofwaardig antwoord 
wordt geformuleerd én gesprek wordt gevoerd over de vraag of de politie 
goed werkt levert. 

De oplossing ligt niet in het kiezen van de juiste strategie; óf vraag georiën-
teerd óf aanbodgericht verantwoorden. Het onderscheid zelf (tussen aan-
bodgericht of vraaggericht) gaat dan eigenlijk in de weg zitten, omdat het 
iets anders verhult wat regie vergt. Namelijk de interactie tussen de betrok-
ken actoren waarin vraag én aanbod vorm krijgen. Rijkheid is niet alleen 
afhankelijk van de juiste inhoud van de verantwoording maar ook van het 
juiste samenspel tussen verzenders en verschillende ontvangers. Niet alleen 
het aanbod, maar ook de manier waarop dat geïnterpreteerd en gebruikt 
wordt in de onderlinge interactie is waar rijkheid kan ontstaan of verdwijnen.

Regie op rijker verantwoorden vergt tussen de betrokken partijen een onder-
ling vertrouwen dat die regie met goede bedoelingen tot stand komt. Net als 
in persoonlijke relaties is het dan de kunst om van elkaar te accepteren dat 
die regie er tot op zekere hoogte moet zijn. Een zekere ontspannenheid en 
wederzijds begrip in de verantwoordingsinteractie is noodzakelijk om tot 
goed functionerende checks and balances te komen. Daar hoort begrip bij 
voor elkaars rol en positie, ook als de organisatie met rijke verantwoording 
haar handelen toont en onderbouwt en vervolgens toch de politiek of  
een toezichthouder een heel ander standpunt ziet innemen. Bij de rol van 
toezicht houder hoort immers dat die streng oordeelt als vooraf afgesproken 
normen niet gehaald worden, hoezeer ze ook begrijpen dat het ingewikkeld 
is en die normen niet alles zeggen. Er is een onderscheid tussen begrijpen en 
begrip tonen. Het ultieme doel is niet om het zo goed te begrijpen dat we het 

Inhoudsopgave 



Rijker verantwoorden, met regie38

alleen maar eens kunnen zijn met elkaar, maar juist om vanuit een gedeeld 
begrip ieder zijn eigen rol zo goed mogelijk te laten vervullen en daarmee tot 
een werkend (soms conflictueus) samenspel tussen de betrokken partijen te 
komen. 

Wat betekent dit nu voor het verrijken van verantwoorden? Vanuit de erken-
ning dat we voorbij de praktijk van de diender zelf moeten denken (en erken-
nen wie er allemaal meekijken over de schouders) bieden we een oplossing 
door het begrip van rijker verantwoorden op een andere manier te laden.

Het gaat daarbij niet om kiezen tussen aanbodgericht of vraaggericht, maar 
om werken vanuit het besef dat er sprake is van (1) meerdere fora met ook 
weer mensen die meekijken over de schouders, (2) een veelvoud aan vensters 
en (3) een diversiteit aan filters. Daarvoor is het nodig om niet alleen op het 
niveau van de inhoud (aan de hand van feiten en frames) rijk verantwoor-
ding af te leggen, maar het verantwoordingsgesprek ook te voeren op het 
niveau van de relatie die geldt in het forum met zijn eigen venster en filter. 
Dus ook het zo nodig bespreekbaar maken van de (disfunctionele) hypo-
crisie en het niet laten voortbestaan van de ambivalentie als die goed werk 
in de weg zit. Rijker verantwoorden wordt daarmee ook echt iets anders: niet 
alleen laten zien hoe mooi en gevarieerd de praktijk is (1e orde), maar ook 
verantwoording die een 2e orde bereikt en gaat over functionele en disfunc-
tionele mechanismen, ofwel de patronen in de verantwoordingspraktijk.

Dit kan nooit een opgave zijn voor één partij. Het gaat om de interactie 
tussen de betrokken partijen in de verantwoording. Daarom gaan we in het 
laatste hoofdstuk naar een reflectie op de verantwoordingspraktijk als iets 
wat tussen partijen ontstaat. Dit tussen-gebied draagt altijd het risico in zich 
dat niemand zich ervoor verantwoordelijk voelt. Maar alleen daar kan de 
juiste balans ontstaan tussen scherpte en empathie, tussen transparantie 
en hypocrisie, tussen politiek en uitvoering. Daarom bespreken we in het 
laatste hoofdstuk de opgave om als partijen verantwoordelijkheid te nemen 
voor het werken aan het samenspel van de verantwoording, hoe we dat 
momenteel in de praktijk terugzien en hoe het verantwoordingsgesprek is te 
voeren op basis van de inzichten uit dit onderzoek.
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4. Verantwoording  
‘tussen’ partijen

Feiten & frames

Het verrijken van verantwoorden vergt aandacht voor de inhoud van de ver-
antwoording. Ons eerdere onderzoek op dit vlak laat zien dat een eenzijdige 
aandacht voor platte indicatoren en effectiviteitsmeting geen recht doet aan 
de complexiteit van het vak. Wat de inhoud van de verantwoording moet zijn 
verdient dus (steeds) opnieuw doordenking, vanuit de ambitie om besluit-
vorming zo goed mogelijk te informeren en de uitvoering zo rijk mogelijk 
recht te doen, weer te geven en aan te sturen. Dat vraagt van de politie om te 
werken aan het aanbod, door vanuit de eigen professionaliteit het eigen 
verhaal te vertellen. Dat daar onder de noemer ‘rijker verantwoorden’ nieuwe 
indicatoren en verantwoordingsvormen voor worden ontwikkeld, is daarom 
een belangrijke ontwikkeling. 

Maar met alleen het werken aan de inhoud van de verantwoording komen 
we er niet, zo hebben we betoogd in dit essay. Verantwoording is niet alleen 
een ‘object’ maar ook een relatie. We moeten dus niet alleen kijken naar wat 
één van de partijen doet maar ook hoe het onderlinge gesprek in het forum 
invulling krijgt. Sterker nog, het feit dat indicatoren die door vrijwel alle 
actoren als ‘schraal’ worden gezien toch steeds opnieuw gehanteerd worden 
en centraal worden gesteld, komt er niet uit voort dat we niks beters kunnen 
verzinnen, maar omdat de verantwoordingspatronen zo zijn dat partijen er 
steeds weer op terugvallen om hun eigen rol goed te kunnen vervullen. Om 
verantwoording te verrijken, moeten we dan dus niet alleen aan de inhoud 
van de verantwoording werken, maar ook die disfunctionele patronen ter 
discussie stellen. 

Het is daarom de kunst om die interactie zo te laten verlopen dat ieder in alle 
scherpte zijn of haar eigen rol kan vervullen, én om daarbij ruimte te maken 
voor leren, om openheid van maar ook beschutting voor de uitvoering te 
organiseren, ervoor te zorgen dat de factoren die hypocrisie oproepen gema-
tigd worden en tegelijkertijd de onderlinge verstandhouding op zo’n manier 
gezond te houden dat er ruimte is voor ambivalentie. Oftewel, het is de kunst 
om toe te werken naar een ontspanning in de onderlinge relatie die nodig is 
voor scherpte en rijkheid in de verantwoording. 
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Daarmee brengen we een nieuwe laag aan bij het denken over verantwoor-
ding, die vaak gericht is op de feiten en de frames, ofwel de (vaak kwantitatief 
gemeten) gebeurtenissen en de (vaak kwalitatieve) duiding. Beide zijn 
nodig, ze kunnen niet zonder elkaar. Feiten op zichzelf zeggen nog niks (niet 
rijk en realistisch genoeg), maar alleen framing is ook leeg en hol (niet 
robuust genoeg). De inhoud van verantwoording is dus altijd een combi-
natie van feiten en framing. Dat maakt ook ruimte voor rijker met regie: die 
zit in de keuzes voor bepaalde feiten en frames in de verantwoording.

Maar de ruimte in feiten en framing nodigt ook uit tot strategisch gedrag 
dat op korte termijn wellicht functioneel lijkt, maar op lange termijn de 
onderlinge relatie schaadt. Een voorbeeld is de beeldvorming over de nood-
zaak van een stroomstootwapen voor de politie. Een uitzending van Media-
logica laat zien hoe achter die beeldvorming ook bewuste regie zit, om 
strategische doelen voor de organisatie te realiseren op een manier die 
aansluit bij de politieke realiteit. Maar de uitzending van Medialogica is zelf 
óók onderdeel van het patroon: een programma dat de onderlinge relatie 
niet alleen blootlegt maar ook beïnvloedt. In dit geval door vraagtekens te 
zetten bij de neutraliteit en oprechtheid van de betrokkenen in het presente-
ren en duiden van cijfers en gebeurtenissen. Wat op korte termijn effectief 
leek te zijn, kan zo op lange termijn de onderlinge relatie onder druk zetten, 
als het ten koste gaat van de geloofwaardigheid van bepaalde personen of 
partijen. Als partijen niet van elkaar accepteren dat er bewuste regie zit 
achter de duiding die aan gebeurtenissen is meegegeven, kan het lange 
termijn effect van regie zijn dat het de verhoudingen op scherp zet en daar-
mee aanzet tot nóg meer regievoering, die de argwaan alleen maar laat 
toenemen. Zo kan een zelfversterkend patroon ontstaan waarin de potentie 
voor een rijk gesprek steeds verder verdwijnt. Daarom moeten we niet alleen 
naar de inhoud van de verantwoording kijken, maar ook naar de manier 
waarop die in interactie tussen partijen betekenis krijgt.

Waar het vertrouwen weg is dreigt verantwoording plat te worden. Het 
verhaal wordt niet meer geloofd en harde feiten moeten los van de context 
hun werk doen. Als verantwoording die toon krijgt is er geen ruimte meer 
voor de inhoud. De focus raakt enkelvoudig gericht op wat er is afgesproken 
en niemand vraagt zich meer af of het werkt, of het deugt en of het deugd 
doet. Het effect van afnemend vertrouwen kan ook andersom zijn: het kan 
leiden tot een overmatige bestuurlijke of politieke behoefte aan ‘rijke’ detail-
informatie, om te willen opschalen wat zich lokaal in unieke contexten 
afspeelt naar een hoger bestuurlijk niveau, met verstoorde verhoudingen als 
gevolg vanwege de veel te directe koppeling van uitvoering met politiek en 
bestuur. 
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Rijkheid toevoegen moet dus niet alleen worden gezocht in het presenteren 
van meer/betere feiten en frames, maar in het zoeken van een aanvulling 
daarop in een hoger niveau: verantwoording die zich niet alleen richt op de 
inhoud van de verantwoording maar ook op de onderliggende patronen in 
de verantwoordingsinteractie. Als verantwoording in die interactie tussen 
partijen rijk of schraal wordt, realistisch of plat, en robuust of fragiel, dan is het 
van belang om ook de mechanismen die hieraan ten grondslag liggen onder-
deel van het een verantwoordingsgesprek te maken. 

Om de ambities van rijker verantwoorden te realiseren, is het werken aan 
die interactie van belang. Hier liggen naar ons idee ook de hefbomen voor 
verandering ten opzichte van de niet functionele vormen van ambiguïteit en 
hypocrisie: het bespreekbaar maken, niet alleen van de inhoud, maar ook 
van de relatie en het proces waarin die inhoud besproken en beoordeeld 
wordt: tweede orde verantwoording. Dat vergt aandacht voor de patronen 
in de verantwoordingsinteractie en voor hefbomen voor verrijking van 
die interactie. 

Patronen & hefbomen

Onze algehele indruk op basis van de vele gesprekken is dat veel bestuurders 
ontevreden zijn over de huidige verantwoording over politiewerk. Dat ligt, 
zo stellen wij, niet alleen aan de inhoud van die verantwoording maar ook 
aan de onderliggende interactie. Daar krijgt verantwoording immers pas 
betekenis, daar wordt de ruimte bepaald voor een eerlijk en oprecht gesprek 
over het politiewerk, en daar wordt de geloofwaardigheid bepaald van het 
antwoord dat wordt gegeven op de vraag of goed werk wordt geleverd. Die 
kritiek op de verantwoording is het meest hevig waar de schaal toeneemt; en 
geldt dus met name waar het verantwoording betreft die op nationaal 
niveau plaatsvindt, in het samenspel tussen politieorganisatie, ministeries, 
inspecties en de Tweede Kamer. Daar lijkt het meeste ‘onderhoud’ nodig van 
de verantwoordingspatronen.

Op basis van ons onderzoek benoemen we hier een aantal typische patronen 
die we in het onderzoek zijn tegengekomen. Ze zullen zich in de verschil-
lende verantwoordingsfora in meer of mindere mate voordoen. Het punt is 
dat die, ook met de beste bedoelingen, ongezond kunnen zijn en de verant-
woording daardoor steeds meer op spanning, oppervlakkig en schraal 
kunnen maken. Maar ook dat er ‘gezonde’ patronen mogelijk zijn om de 
verantwoording te verrijken. Deze kunnen de basis bieden voor een onder-
ling gesprek: welke gezonde en ongezonde patronen doen zich bij ons voor? 
Nemen we bij verantwoording ook de verantwoordelijkheid voor die 
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patronen? Het schetsen van de patronen moet een basis bieden aan partijen 
om zich aan elkaar te verantwoorden over de verantwoording, en zicht 
bieden op de hefbomen om verantwoording te verrijken. 

Hieronder werken wij een aantal typische patronen uit, drie opwaartse en 
drie neerwaartse, als aanzet voor een meta-gesprek over de verantwoor-
ding. We presenteren deze patronen niet met de pretentie daarin volledig te 
zijn, maar met de intentie om te laten zien waar verantwoording te verrijken 
valt door het gesprek hierover te voeren. Het bespreken wanneer, en in welke 
mate, deze patronen zich voordoen zet dan aan tot het zoeken naar mogelijk-
heden om verantwoording te verrijken door negatieve patronen te door-
breken en productievere patronen op gang te brengen. Door het bespreken 
van de patronen, ontstaat dus ook zicht op de mogelijke hefbomen om die 
patroonverandering te realiseren. Het werken daaraan zien wij als essentieel 
om tot verrijking van de verantwoording te komen.

Opwaarts patroon 1: kwetsbaarheid tonen als voedingsbodem voor 
waarderende kritiek
Door open te zijn over het eigen falen of de eigen onzekerheid over gemaakte 
keuzes, ontstaat ruimte om naast het oordelen (goed of fout) ook de onder-
liggende dilemma’s te bespreken. Kwetsbaarheid tonen biedt dan een 
voedings bodem voor waarderende kritiek, waarmee een basis ontstaat om 
de volgende keer meer openheid te geven. Zo ontstaat een opwaartse 
spiraal.

Opwaarts patroon 2: investeren in vredestijd, oogsten in oorlogstijd 
Wie pas aan rijke verantwoording gaat werken als het lastig wordt, bijvoor-
beeld als er veel kritiek is, is eigenlijk al te laat. Rustige tijden lokken uit dat 
de verantwoordingsdynamiek wat minder uitgebreid of scherp verloopt 
(denk ook aan het idee van een “inspectie-vakantie” in het toezicht). Echter, 
als juist dan de scherpte wordt gezocht, is er én meer inzicht in wat er speelt 
en meer onderling begrip voor elkaars rol. Investeren in ‘vredestijd’, leidt tot 
oogsten in ‘oorlogstijd’, wat vervolgens ook weer nieuw investeren in vredes-
tijd mogelijk maakt. 

Opwaarts patroon 3: horizontaal rijker verantwoorden, als vliegwiel 
voor verticale verrijking
De beweging in de uitvoering om met collega’s en partners te werken aan 
rijkere verantwoording, bijvoorbeeld door het expliciteren en continu bij-
stellen van een theorie van verandering, zorgt voor leren en helpt een steeds 
intelligenter verhaal over de aanpak te ontwikkelen. Wat daar geleerd wordt, 
sijpelt ook door richting bestuurders en politici, bijvoorbeeld via werk-
bezoeken, publicaties of tussentijdse presentaties. De ideeën daaruit gaan, 
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bewust of onbewust, ook resoneren in de gesprekken op politiek-bestuurlijk 
niveau. Dat bekrachtigt vervolgens ook weer het verder werken aan rijkere 
verantwoording in de horizontale verhoudingen. 

Neergaand patroon 4: robuustheid die verschralend werkt 
Een ervaren gebrek aan ‘houvast’ en grip op wat er speelt in de praktijk, leidt 
tot het zoeken naar harde indicatoren die precies en afrekenbaar zijn. Echter, 
door vooral vast te houden aan robuuste maar weinig zeggende cijfers – 
waarvan de csv-getallen vaak als voorbeeld worden genoemd – omdat ze nou 
eenmaal hard en afrekenbaar zijn, neemt de aandrang voor anderen om diep-
gang te zoeken af. Het gebrek aan diepgang van anderen, stimuleert dan weer 
verder de noodzaak om toch enige grip te houden en dergelijke indicatoren 
nog meer centraal te stellen. Met als gevolg dat anderen meegaan in het 
creëren van een papieren werkelijkheid, om maar door de verantwoordings-
hoepel te komen en over te kunnen gaan tot de orde van de dag. De robuust-
heid van de indicatoren werkt dan verschralend voor de verantwoording.

Neergaand patroon 5: buitenlangs devalueert binnendoor 
Om regie te houden op de informatie die naar buiten gaat en daarbij te grote 
kwetsbaarheid te vermijden, worden verkenningen en strategische nota’s 
die de interne koers bepalen vertrouwelijk gehouden en alleen in andere 
bewoordingen en vormen naar buiten toe gecommuniceerd. Dit heeft als 
gevolg dat de ontvangende partijen buitenlangs gaan, door buiten de formele 
lijnen alsnog hun informatiepositie te verbeteren. Op een gegeven moment 
ontstaat het beeld dat om echt te weten wat er speelt, het wel buitenlangs 
moet, via het eigen netwerk en bronnen, zeker als dat contrasteert met het 
beeld dat formeel wordt gepresenteerd. Het buitenlangs gaan leidt 
vervolgens tot het beter beschermen van vertrouwelijke informatie, wat de 
pogingen om buitenom te gaan niet afzwakt maar juist aanwakkert. 
Ondertussen bevestigen de partijen daarmee steeds meer het beeld dat 
formeel een andere werkelijkheid wordt geschetst dan wat er eigenlijk 
speelt, daarmee de waarde van de formele verantwoording ondermijnend. 

Neergaand patroon 6: eroderend succesverhaal
De behoefte aan het zichtbaar maken van het behalen van politieke doelen, 
maakt dat goede resultaten graag worden aangegrepen als onderbouwing 
van goed werk. Dat heeft als gevolg dat de succesverhalen in het debat steeds 
steviger worden neergezet en dat nuance en twijfel worden weggedrukt. Dat 
maakt degene die verantwoording aflegt steeds kwetsbaarder voor het 
verwijt van het bedrijven van politiek. Zo wordt het jaar in jaar uit herhalen 
van de uitspraak dat de criminaliteit afneemt, door de herhaling, de onder-
bouwing met ‘bewijs’ en het overeind houden hiervan in debat steeds 
steviger neergezet en juist daarmee kwetsbaarder voor kritiek. De herhaling 
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en versteviging van het succesverhaal, laat de kracht ervan eroderen. 
Daarmee ontstaat een dynamiek waarin oprecht antwoorden steeds moei-
lijker wordt. 

Conclusie: naar verantwoorden over de verantwoording

We begonnen dit essay met een raadsvergadering waar een politie   mede-
werker een rijk verhaal over de politiepraktijk neerzette, maar vervolgens 
met enige verbazing het politieke debat een hele andere en in zijn ogen 
schrale wending zag nemen. Wat hebben we nu geleerd over deze 
verantwoordingspraktijk?

Zoals het voorbeeld al liet zien, leeft in de praktijk van het politiewerk de 
wens om het verantwoorden te verrijken. De ambitie is om meer te laten zien 
van de veelzijdigheid en de veelkleurigheid van het werk en daarmee verant-
woording naar een hoger niveau te tillen. Dat past ook bij de trots op het vak 
en het is onderdeel van professionaliteit. Het voelt als verschraling als de 
verantwoording wordt teruggebracht tot een paar kengetallen; de werkelijke 
aanpak en het beeld daarvan in de verantwoording zijn dan nauwelijks 
nog aan elkaar gerelateerd. Verrijking moet dan ook perverse prikkels 
tegengaan en een rem zetten op een groeiende afstand tussen politiek 
en uitvoering. 

In de politieke omgeving waarin bestuurders hun werk doen wordt dat 
streven omarmd en aangemoedigd. Vanzelfsprekend zijn zij ervoor dat 
professionals de wens uiten om rijker inzicht te geven in wat ze doen, door 
niet alleen vinklijstjes af te werken maar ook dilemma’s te delen, blijk te 
geven van voortschrijdend inzicht en verschillende perspectieven te laten 
zien.

Tegelijk is er in die politieke omgeving ook iets anders aan de hand; het is 
een arena die gekenmerkt wordt door strijd en conflict waarin tegen-
stellingen groot worden gemaakt en uitgevochten en waarin dus het tonen 
van successen en mooie resultaten niet vanzelf goed landt. Hierdoor ont-
staat een zekere ambiguïteit rondom rijker verantwoorden die ook wel te 
duiden valt in termen van (functionele) hypocrisie: het één zeggen (bijvoor-
beeld het omarmen van rijker verantwoorden) en het ander doen (bijvoor-
beeld het negeren van rijker verantwoorden). In een dergelijke context vergt 
de verdere vormgeving van rijker verantwoorden een zekere regie, omdat het 
zowel politieprofessionals en bestuurders kwetsbaar maakt, onbedoelde 
effecten heeft en niet altijd goed landt. Ambitie van een dergelijke regie is 
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verantwoording te verrijken, op zo’n manier dat zowel aan de logica’s van 
‘actie’ als van ‘besturen en besluiten’ wordt bijgedragen. 

Als aangrijpingspunt voor die regie lieten we zien hoe er bij verantwoording 
sprake is van een veelvoud aan vensters die in uiteenlopende fora aan de 
orde zijn. Elk filteren ze op een andere manier wat relevant is en wat niet, 
wat meetelt en wat niet, wat van belang is en wat niet. Daarom is het nodig 
om rijkere verantwoording vorm te geven vanuit het besef dat het ertoe doet 
wie er verantwoording vraagt, maar ook waar dat gebeurt, vanuit welke 
invalshoek en met welke relevantiestructuur. 

Vanuit die erkenning constateren we dat het bij realiseren van de ambities 
van rijker verantwoorden niet alleen gaat om het verbeteren van het aanbod 
of het beter aansluiten (of veranderen) van de vraag. Of verantwoording rijk 
wordt, hangt niet alleen af van de inhoud van verantwoording, maar ook 
van het samenspel tussen de verschillende betrokkenen. Daarin ontstaat 
immers de betekenisgeving, de ruimte voor dialoog over de dilemma’s en 
het wederzijdse begrip voor ieders rol en functie in het geheel. Rijkheid 
toevoegen moet dus niet alleen worden gezocht in het presenteren van 
betere feiten en frames, maar ook in het zoeken van een aanvulling daarop 
in een hoger niveau. We moeten daarom toe naar een meta-gesprek: een 
verantwoording over patronen in de verantwoording en de mate waarin 
deze de verrijking of verschraling in de hand werken. 

Hier liggen naar ons idee ook de hefbomen voor verandering ten opzichte 
van de disfunctionele vormen van ambiguïteit en hypocrisie. We presen-
teerden een aantal typische patronen, als startpunt voor een gesprek die 
niet alleen gaat over de inhoud waarover wordt verantwoord (eerste orde 
verantwoording) maar ook over de relatie en het proces waarin die inhoud 
betekenis krijgt, beoordeeld wordt en in besluitvorming uitmondt (tweede 
orde verantwoording). 

Om verantwoording te verrijken is dus aandacht nodig voor het verantwoor-
den als interactie tussen partijen. Door voor verrijking alleen te wijzen naar 
de noodzaak om het aanbod (het ‘object’ van verantwoording) te verbeteren, 
wordt te makkelijk voorbij gegaan aan het feit dat het minstens zo belangrijk 
is hoe partijen ermee omgaan. Juist daar lijkt ook een opgave voor bestuur-
ders te liggen: het werken aan gezonde verantwoordingsinteractie, die 
zodanig op spanning is dat iedere partij de eigen rol goed kan vervullen 
zonder dat dit uitmondt in schrale verantwoording of gescheiden werelden. 
Ongewenste neerwaartse patronen die zich in die interactie voordoen, 
hoeven geen wetmatigheid te zijn. Ze zijn bespreekbaar te maken en op die 
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manier zijn hefbomen te vinden voor verandering. Daarom adviseren wij 
om aan elkaar verantwoording af te leggen óver de verantwoording, in het 
bijzonder over patronen die pathologisch zijn om van daaruit na te denken 
over interventies die patroondoorbrekend zijn. 

Het doel daarbij is niet om alles ‘transparant’ te maken of om ambivalentie 
uit te bannen. We koesteren ook niet de illusie dat verantwoording altijd 
soepel en harmonieus kan of zou moeten verlopen. Verantwoording zal 
altijd vervuld blijven met ambiguïteit en schurende belangen. Rijk kan niet 
zonder regie, en in verantwoording moet ruimte zijn voor professionele en 
bestuurlijke afwegingen. De kunst is om dat op zo’n manier te doen dat 
iedere partij haar eigen rol goed kan vervullen. Goed geïnformeerd, met 
wederzijds begrip, maar ook met alle ruimte om het debat op het scherpst 
van de snede te voeren. 

Paradoxaal genoeg is om dat te realiseren uiteindelijk het ont-spannen van 
de verantwoordingsinteractie noodzakelijk. In verhoudingen die te gespan-
nen zijn, is geen enkele ruimte meer voor oprechtheid in het debat en over de 
dilemma’s. Om verantwoording te verrijken, is het de kunst om te werken 
aan het verantwoorden als gezamenlijke praktijk. Dat stelt uiteindelijk  
alle partijen in staat om hun eigen rol zo goed mogelijk te vervullen.  
Ont-spanning is nodig om de verhoudingen scherp te houden, zoals enige 
humor noodzakelijk is om het serieuze gesprek te kunnen voeren.
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Bijlage: respondentenlijst

persoon functie functie 

Esther Jongeneel Veiligheidshuis 
Rotterdam

Ketenmanager Zorg- en 
Veiligheidshuis

Willem Jan Borghardt Gemeente Leeuwarden Sectormanager Juridische- en 
veiligheidszaken

Elly Westerbeek Taskforce RIEC 
Brabant-Zeeland

Hoofd Taskforce

Theo Hofstee &  
Sandra van Belleghem

Openbaar Ministerie Procureur-generaal
Beleidsadviseur ondermijning

Marieke Jansen Openbaar Ministerie Afdelingshoofd beleid & strategie 
parket Midden Nederland en 
officier van justitie

Peter Neuteboom & 
Michiel van der Duin 

Inspectie JenV Hoofdinspecteur, plv. IG
Senior inspecteur politie en 
crisisbeheersing

Niels Donker Tweede 
Kamercommissie JenV

Kenniscoördinator Justitie en 
Veiligheid (dienst analyse en 
onderzoek)

Nynke de Witte Ministerie van 
Financiën, IRF

Hoofd Strategie IRF & projectleider 
Operatie Inzicht in Kwaliteit

Wim Saris Ministerie van JenV Directeur-generaal

Nathan Stukker Gemeente Apeldoorn Wethouder Sociaal Domein

Chris van Dam Tweede Kamerlid Kamerlid CDA, lid vaste commissie 
Justitie en Veiligheid

Wim Kuijken Voorzitter commissie 
Kuijken (2017)

Paul ’t Hart Universiteit Utrecht Hoogleraar Bestuurskunde

Stavros Zouridis Onderzoeksraad voor de 
Veiligheid

Raadslid

Liesbeth Spies Gemeente Alphen aan 
den Rijn

Burgemeester

Gerrit van de Kamp ACP Voorzitter 
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 Eerder in deze reeks verschenen
2020 

Grenzeloos samenwerken 
Van A naar B, via B.
Martijn van der Steen Jorren Scherpenisse

Draagvlak in transities
Derk Loorbach Jorren Scherpenisse

Sturing in transities 
Een raamwerk voor strategiebepaling
Gijs Diercks Derk Loorbach Martijn van der Steen Jorren Scherpenisse Marleen 
Ladder Sophie Buchel Igno Notermans Nena Bode Roel van Raak

Oog voor het overige 
Evaluatie van de totstandkoming van het incidentenoverzicht in de 
Rapportage Vreemdelingenketen 2018
Mark van Twist Myrthe van Delden Ilsa de Jong

Jubileumboek NSOB - De politiek, netwerken en het politieke
Myrte Ferwerda Paul Frissen Martin Schulz Mark van Twist

Leren Institutionaliseren 
Reflecties bij het leren door de Rijksoverheid in de deal-aanpak
Martin Schulz Eva Kunseler Petra Ophoff Martijn van der Steen

Verhoudingen Verhelderen 
Onderzoek naar het functioneren van de welzijnsorganisaties van Xtra en 
het samenspel met de gemeente Den Haag
Mark van Twist Ilsa de Jong Petra Ophoff Menno Berens Martin Schulz

Trends in organiseren: een signalement van overheidsorganisaties  
van de toekomst
Martijn van der Steen, Marije Huiting, Jorren Scherpenisse

Gemaakt Gewoon
Leiderschap in het programma Samen Noord-Holland
Martin Schulz, Jelle Rinzema, Frank Norbruis, Mark van Twist,  
Martijn van der Steen
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Eigenaarschap in het passend onderwijs
Reflecties op passend onderwijs als ‘common’
Andrea Frankowski, Martin Schulz, Marije Huiting, Martijn van der Steen

Taal voor Transitie
Een reflectie op de sturing van het RES-proces
Martijn van der Steen, Petra Ophoff, Jitske van Popering-Verkerk,  
Bruno Koopmans

Leren van doen
Ervaringen met samenwerken in het IBP
Martijn van der Steen, Myrthe van Delden, Petra Ophoff

Leren van Covid-19
Hans de Bruijn, Martijn van der Steen

Van bureaucraat en grenswerker 
Over de rol van de secretaris bij de professionalisering van het interne toe-
zicht van hogescholen
Henk den Uijl, Martin Schulz

Verdeel(de) verantwoordelijkheid 
Een reflectie op samenwerking bij de aanpak van droogte in de Achterhoek
 Myrthe van Delden, Martin Schulz, Mark van Twist

Gevangen door belangen? 
Het asbeststelsel
Paul Frissen, Mark van Twist, Jorren Scherpenisse, Ilsa de Jong

Van optellen naar vermenigvuldigen 
Reflecties bij het sturingsparadigma voor cultuureducatie
Martin Schulz, Eline van Schaik, Mark van Twist

De opgave aan tafel 
De praktijk van werken vanuit maatschappelijke opgaven
Martijn van der Steen, Myrthe van Delden, Eline van Schaik

Het Nieuwste Waterschap
Van A naar B, via B
Martijn van der Steen, Joks Janssen, Corniel van Leeuwen, Jorgen Schram,  
Myrthe van Delden, Piera Fehres
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Onderzoek alles, behoud het goede
Herwaardering van het verenigingsmodel
Henk den Uijl, Myrthe van Delden, Petra Ophoff, Mark van Twist

2019

Participeren in partnerships
Expliciete politiek. Politiek en netwerksturing in de provincie Zeeland.
Martijn van der Steen, Martin Schulz, Jorgen Schram, Paul Frissen, Mark van Twist

De uitdaging van uitkeren
Verstandig verantwoorden in het licht van veranderende financiële 
verhoudingen
Ilsa de Jong, Jorren Scherpenisse, Martijn van der Steen, Mark van Twist

Gemeenteraden Positioneren
Van professionaliseren naar politiseren
Martin Schulz, Paul Frissen, Jorgen Schram

De kunst van het akkoord: strategische stappen voor het sturen  
met akkoorden
Strategische stappen voor het sturen met akkoorden
Martijn van der Steen, Andrea Frankowski, Frank Norbruis, Tjebbe Römer, 
Martin Schulz, 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

Samenwerking sturen
Duiding van dynamiek bij de MIRT-verkenning Varik-Heesselt
Martin Schulz, Myrthe van Delden, Ilsa de Jong, Mark van Twist

Tucht van de Tijd
Over het tijdigen van bestuur en beleid
Jorren Scherpenisse 

De leraar aan tafel
Hoe het ministerie van OCW kan bijdragen aan lerarenbetrokkenheid in beleid
Martijn van der Steen, Andrea Frankowski, Tjebbe Römer, Nancy Chin-A-Fat
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Denkend bestuur
Over verantwoording, gedrag en centrifugale druk
Thomas Schillemans

2018

Participeren 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

Gepast geregeld
Tijdig financieren in netwerken
Jorren Scherpenisse, Martijn van der Steen

Innoveren met waarde(n)
Organiseren van opwaartse dynamiek bij de Interdepartementale 
Commissie Rijksvastgoed
Martin Schulz, Mark van Twist, Jorgen Schram

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

Publicaties uit eerdere jaargangen zijn te vinden op www.nsob.nl
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Over NSOB 
De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) is een 
hoog waardig onderwijs- en onderzoeksinstituut in het hart van de 
hofstad. Binnen dit instituut worden wetenschappelijke kennis 
over en praktijkervaring met het Nederlandse openbaar bestuur 
met elkaar verbonden. De NSOB organiseert opleidingen, publieke 
debatten en verzorgt wetenschappelijke en professionele publicaties.www.nsob.nl


