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‘Ambtenarenen spreadsheets
makenpolitici niet overbodig’

DaanBallegeer en JeanDohmen
Amsterdam

Latenpoliticizichleidendoor inciden
ten? Is het ambtelijk apparaat zo veel
tijdkwijtaanhetbestrijdenvanslechte
plannen?Zouhetvoordekwaliteit van
beleid beter zijn als de impact van dat
beleid beter in kaart wordt gebracht?
TopambtenaarBernard terHaar vindt
vanwel. IneeninterviewmetHetFinan
cieele Dagblad was hij somber: er zal
volgenshemniet snel iets veranderen.
Politici zouden ‘weinig behoefte heb
benaan tegenmacht’.

‘BernardterHaarvergeetwatdeamb
tenarij is: een uitvoerendemacht, die
moet doenwat politici willen’, zegt de
Leidse hoogleraar staats en bestuurs
rechtWimVoermans.Hijzietdatamb
tenaren als TerHaar ‘soms verdwaald
raken in een eigen denkwereld, waar
in het ambtenarenapparaat in deweg
wordt gezeten door kwaadwillende
politici die bezig zijnmet dewaan van
dedag’.
‘Eenspreadsheetkanjenooitvertel

lenwelkbesluit tenemen’,schrijftVoer
mans in zijn nieuwste boek,Het land
moetbestuurdworden.Hij licht toe: ‘De
technocratie die TerHaar voorstaat, is
de dood in de pot van de democratie.
MensenalsTerHaarproberenhethart
uit de politiek te rukken. Dat is dode
lijk, want burgers herkennen zichniet
in een technocratie.’

Emeritushoogleraarbestuurskunde
Arno Korsten is het welmet TerHaar
eensdatpoliticivaaknietzittentewach
ten op kritiek: ‘We hebben natuurlijk
ook een versnipperde democratie. Als
eencoalitie vanvierpartijenheteinde
lijk eens is over eenplan, is daar al een
politiekeknokpartijaanvoorafgegaan.
Danwillen ze aande slag.’
Korstenvindthetniet terechtdatTer

Haardeschuldvoorslechtbeleidexclu
siefbijpolitici legt. ‘Metdieopmerking
schiethij inzijneigenvoet.Aldieplan
nen zijn echt niet alleen door politici
bedacht. Ambtenaren zijn daar, in de

$ Topambtenaar TerHaar
uitte kritiek oppolitici

$ Zij zouden zich te veel laten
leiden doorwaan van dedag

$ Experts plaatsen daar
kanttekeningen bij

adviseringofbijdevoorbereiding,ook
bij betrokken.’
Volgens Paul Frissen, hoogleraar

bestuurskundevandeUniversiteitTil
burg, isde inhoudelijkekennisvanhet
ambtelijkapparaatafgenomen. ‘Dever
klaring daarvoor is dat hoge ambtena
reneensindezevenjaarmoetenroule
ren.Zezijnmeerineenmanagementrol
terechtgekomen.’
Korsten vindt het een goed idee om

de gevolgen van beleid vooraf beter in
kaart tebrengen.Helemaalnieuwisdat
niet. ‘Het gebeurt al,maar het is zeker

niet altijd voldoende. Een zwaardere
toetszoalsTerHaarwil iswelkom,maar
ookdiekannaverloopvantijdweereen
bureaucratisch ritueelworden.’
Frissen is kritisch: ‘Van beleid valt

nooit100%tevoorspellenofhetwerkt.
Danhaaltgeenenkelvoorstelhetmeer.
Bijdeeerstepersconferentiesovercoro
nazeipremierMarkRuttedathij100%
van de beslissingenmoest nemen op
basis van 50% van de kennis. Wij be
stuurskundigenvindendatnietuitzon
derlijk.Het isdeessentie vanpolitieke
besluitvorming: knopen doorhakken
waarfeitentekortschieten.Alswealles
konden uitrekenen, haddenwe geen
politici nodig.’

TerHaarhekeltookhetpolitiekespel
waarbijpartijendeals sluiten.Diekoe
handel is een legitiempolitiek instru
ment, vindt econoomCees de Geest,
oudambtenaar bij hetministerie van
Onderwijs,CultuurenWetenschap.Zo
isookhetalgemeenmannenkiesrecht
ontstaan. ‘In1917haaldendesocialis
tendatbinneneninruilkregendecon
fessionelenoverheidsgeldvoorhetbij
zonder onderwijs.’
Hij erkent dat koehandel niet altijd

totdebesteoplossingenleidt. ‘Maarhet
is het hoogst haalbare in een situatie
waarmeningen,wensenenbelangenzo
veruit elkaar liggendateenconsensus
voorelkekwestieapartniethaalbaar is.’

Economenmoetenuithunivorento
ren komen, vindt DeGeest. ‘Dus niet
enkelmetadviezenkomendieopzich
zelf beschouwdhet best zijn,maar die
nietergaansluitenbijdepolitiekewer
kelijkheid.’
HoogleraarFrissenrelativeertderol

die economen kunnen spelen bij het
in kaart brengen van de economische
impact van nieuw beleid.Wie absolu
teantwoordenzoekt,wachteenteleur
stelling. ‘Veeleconomendenkendatzij
een soort natuurkundige kennis over
de wereld hebben.Maar het hele idee
van op bewijs gebaseerd beleid bij so
cialewetenschappen is een grootmis
verstand.’
Dat politici vooral oog zouden heb

ben voor de korte termijn, is volgens
hemook niet waar. ‘Er is juist, op alle
beleidsterreinen,sprakevangrotecon
tinuïteit énmajeure veranderingen in
een duidelijke richting op langere ter
mijn.’

‘Plannen zijn niet alleen
door politici bedacht.
Ambtenaren zijn bij
de voorbereiding en
advisering betrokken’

Premier Rutte geeft
zijn eerste tv-toespraak
over corona, maart
2020. FOTO: ROBINVAN
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