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 Woord vooraf
Begin maart 2020 brak in Nederland de coronacrisis uit. In enkele weken tijd dreigden  
tienduizenden bedrijven failliet te gaan en honderdduizenden mensen hun baan kwijt  
te raken. De overheid kwam met een ongekend steunpakket om de ineenstorting van de  
economie te voorkomen. De uitvoeringsorganisaties stonden in de frontlinie. Onder hoge 
druk moesten deze organisaties de maatregelen van de overheid uitvoeren en concrete  
hulp verlenen aan meer dan een miljoen mensen. Dankzij een enorme inspanning is het  
uitvoeringdiensten, zoals het UWV, gelukt om deze dienstverlening aan burgers en  
bedrijven in een recordtijd van zes weken vorm te geven. Publieke waarde, dienstverlening 
en maatwerk kwamen opeens als vanzelfsprekend samen. 

De coronacrisis illustreert het belang van publieke dienstverlening die aansluit op de 
behoeften van de samenleving, de centrale rol die uitvoeringsorganisaties vervullen om 
deze diensten te leveren en de noodzaak om ondersteuning op maat te bieden. 

Dit belang staat in ons rapport centraal. Het rapport is geschreven in opdracht van de 
Manifestgroep, een samenwerkingsverband van vijftien uitvoeringsorganisaties in de 
publieke sector. Deze uitvoeringsorganisaties werken in een complex krachtenveld met  
veel media-aandacht en vrijwel continue politieke druk. De overheid formuleert als 
opdrachtgever de kaders waarbinnen de dienstverlening moet worden vormgegeven en 
stuurt daarbij sterk op doelmatigheid en rechtmatigheid. Tegelijk vindt de overheid 
maatwerk in dienstverlening steeds belangrijker. De burger verwacht in onze sterk 
geïndividualiseerde samenleving ook dienstverlening op maat en stelt zich op als klant. 
Digitalisering speelt daarbij een steeds grotere rol, zowel om nieuwe vormen van maatwerk 
mogelijk te maken, als om de uitvoeringskosten te verlagen. 

De opdracht die de Manifestgroep ons heeft gegeven, is te onderzoeken hoe uitvoerings-
organisaties binnen dit spanningsveld maatwerk in hun dienstverlening kunnen leveren  
en welke mogelijkheden digitalisering daarbij kan bieden.

Wij hebben dit onderzoek uitgevoerd als onderdeel van onze studie voor de Master of Public 
Administration van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB). Wij danken onze 
begeleider, professor Ringeling, voor zijn onvermoeibare inzet. Zijn advies was onmisbaar 
om het spanningsveld, waarbinnen publieke dienstverlening tot stand komt, te door-
gronden. Ook waarderen we de betrokkenheid van de heer Van Ravestein, de voorzitter van 
de Manifestgroep, met wie we periodiek de voortgang van ons onderzoek hebben besproken. 

Bovenal willen we onze waardering uitspreken voor alle medewerkers van uitvoerings-
organisaties, van bestuurder tot helpdeskmedewerker, met wie we gesproken hebben. 
Ondanks de enorme tijdsdruk en werkdagen van soms veertien uur om de crisismaatregelen 
uit te voeren, hebben jullie de tijd genomen om ons mee te nemen in de dilemma’s rond 
maatwerk, zoals jullie die ervaren. Naast inzicht in de uitvoeringspraktijk, hebben de 
gesprekken ons ook de inspiratie gegeven om het onderzoek ook in deze moeilijke tijden uit 
te kunnen voeren.

Nu door de coronacrisis het belang van een publieke dienstverlening die naadloos aansluit 
op de vraag uit de samenleving opnieuw voor iedereen duidelijk is, wensen wij de 
Manifestgroep veel succes om dit maatwerk vorm te geven. Wij hopen hier met onze 
aanbevelingen een bijdrage aan te kunnen leveren. 

Inhoudsopgave 
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 Samenvatting
Door de coronacrisis, de oplopende wachttijden bij het CBR en de toeslagenaffaire bij de 
Belastingdienst is er vanuit de samenleving, politiek en de media veel aandacht voor de 
vraag hoe uitvoeringsorganisaties maatwerk in hun dienstverlening kunnen bieden. Deze 
vraag leeft ook sterk bij de Manifestgroep. De Manifestgroep is een samenwerkingsverband 
van vijftien uitvoeringsorganisaties in de publieke sector. Deze uitvoeringsorganisaties 
verlenen in opdracht van de overheid diensten aan miljoenen mensen. De overheid verwacht 
dat uitvoeringsorganisaties deze publieke dienstverlening zo doelmatig mogelijk uitvoeren. 
Tegelijk legt de overheid steeds meer nadruk op het belang van maatwerk waarbij de burger 
centraal staat. Uitvoeringsorganisaties zoeken naar mogelijkheden om binnen de kaders die 
de overheid stelt hoogwaardige dienstverlening te bieden en dit maatwerk te leveren. 

De Manifestgroep heeft ons daarom gevraagd te onderzoeken hoe uitvoeringsorganisaties 
binnen dit spanningsveld maatwerk in hun dienstverlening kunnen leveren en welke 
mogelijkheden digitalisering hierbij kan bieden. 

Wij hebben dit onderzoek uitgevoerd als onderdeel van onze studie voor de Master of Public 
Administration van Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB). Uit de literatuur en 
in de verkennende gesprekken bleek direct bij de start van ons onderzoek dat er heel 
verschillende beelden zijn van maatwerk. De perceptie van maatwerk verschilt niet alleen 
tussen overheid en burger, maar ook tussen de uitvoeringsorganisaties onderling. Om recht 
te doen aan deze verscheidenheid analyseren we maatwerk in dit rapport daarom vanuit 
verschillende perspectieven. We hebben deze perspectieven geordend op basis van het 
kwadrantenmodel van Van der Steen, Scherpenisse en Van Twist. In dit model worden vier 
soorten van overheidssturing onderscheiden, namelijk vanuit een presterende, rechtmatige, 
netwerkende en responsieve overheid. We hebben voor deze aanpak gekozen, omdat de 
perspectieven inzicht bieden in de vraag wat onder maatwerk wordt verstaan, hoe maatwerk 
tot stand komt, welke dilemma’s daarbij spelen en welke publieke waarden leidend zijn. 

Vier perspectieven op maatwerk

1. Maatwerk vanuit het perspectief van de rechtmatige overheid
De klassieke overheidsbureaucratie kan getypeerd worden als een rechtmatige overheid.  
Bij een rechtmatige overheid ligt de nadruk op wettelijke kaders en op legitimiteit van 
besluitvorming. De besluitvorming verloopt volgens duidelijke regels en wetten. De overheid 
besteedt veel aandacht aan de juridische verankering van de besluiten, aan rechtmatigheid 
en aan procedurele zorgvuldigheid.

In de dienstverlening die uitvoeringsorganisaties vanuit dit perspectief leveren, ligt de 
focus op procedures en richtlijnen. Deze regels moeten willekeur voorkomen en zorgen 
ervoor dat iedere burger op dezelfde manier behandeld wordt. De discretionaire ruimte,  
die de dienstverlener heeft om hier op basis van feiten en omstandigheden van af te wijken, 
is klein. De dominante publieke waarden zijn rechtmatigheid en gelijkheid. In de dienst-
verlening staat de overheid centraal. De vraag van de individuele burger is secundair. 
Maatwerk vanuit dit perspectief is te definiëren als dienstverlening waarbij in beperkte 
mate gebruik gemaakt wordt van de discretionaire bevoegdheid. 

Inhoudsopgave 
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2. Maatwerk vanuit het perspectief van de presterende overheid
Veertig jaar geleden ontstond een nieuwe visie op publieke dienstverlening, New Public 
Management, waarbij de markt als voorbeeld werd gezien voor sturing in overheids-
organisaties. De centrale begrippen van New Public Management zijn kostenbeheersing, 
efficiency, klantgerichtheid en prestatie-indicatoren. Voor de presterende overheid is 
doelmatigheid daarom een belangrijke publieke waarde. 

Deze uitgangspunten zijn sterk bepalend voor de manier waarop uitvoeringsorganisaties 
hun dienstverlening vormgeven. De doelmatigheid van de eigen organisatie staat centraal. 
De bedrijfsvoering is erop gericht om dienstverlening te standaardiseren en via bulk-
productie zo efficiënt mogelijk te leveren. Tegelijk proberen uitvoeringsorganisaties binnen 
deze bulkproductie de kwaliteit van de dienstverlening aan de klanten te verbeteren. Dit 
leidt tot twee soorten maatwerk. Ten eerste is maatwerk een afwijking van het bulkproces 
en dus dienstverlening die buiten de reguliere procedures moet worden aangeboden, zoals 
niet digitale dienstverlening. Ten tweede wordt de verbetering van de dienstverlening in  
het bulkproces beschouwd als maatwerk. 

3. Maatwerk vanuit het perspectief van de netwerkende overheid
Het uitgangspunt van de netwerkende overheid is dat de overheid niet zelfstandig haar 
doelen kan realiseren, maar dat altijd samen met anderen doet. Resultaten kunnen nooit 
door één organisatie bereikt worden en de overheid zoekt continu met welke partners een 
bepaalde doelstelling behaald kan worden. Samenwerking wordt hierbij een belangrijke 
publieke waarde. 

Uitvoeringsorganisaties zijn daarom sterk afhankelijk van de netwerken waarin ze 
functioneren. Om de kwaliteit van de dienstverlening te vergroten, hebben uitvoerings-
organisaties niet alleen elkaar nodig, maar ook maatschappelijke organisaties. De kwaliteit 
van de dienstverlening kan alleen verbeterd worden, als alle betrokken partners in het 
netwerk samenwerken. De uitvoeringsorganisaties leveren niet solitair hun eigen diensten, 
maar stemmen onderling en met de andere partners hun dienstverlening af. Maatwerk is 
hierbij dienstverlening, die vanuit een netwerk van (uitvoerings)organisaties wordt geleverd 
en waarbij de diensten vanuit de verschillende organisaties op elkaar worden afgestemd. 

4. Maatwerk vanuit het perspectief van de responsieve overheid
De verzorgingsstaat, waarin de staat verantwoordelijk is voor de zorg en het welzijn van de 
burgers, verandert steeds meer in een participatiesamenleving. De overheid trekt zich op 
een aantal terreinen terug en laat het initiatief aan de samenleving. Publieke dienstverlening 
is niet langer alleen de verantwoordelijkheid van de overheid, maar wordt ook bepaald door 
initiatieven van onderop. Uitvoeringsorganisaties zoeken aansluiting bij deze maatschap-
pelijke dynamiek. De vraag van de burger komt centraal te staan. De dominante publieke 
waarden zijn vraagsturing en co-creatie. 

Maatwerk is vanuit dit perspectief een vorm van co-creatie, waarbij uitvoeringsorganisaties 
op basis van de individuele vraag van de burger samen met die burger, zijn sociale 
netwerken en maatschappelijke instellingen hun dienstverlening vormgeven. Bij complexe 
ondersteuningsvragen biedt deze vorm van maatwerk de mogelijkheid om de burger in zijn 
sociale omgeving te activeren en de dienstverlening vanuit de verschillende organisaties op 
elkaar af te stemmen. 

Inhoudsopgave 
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Dominant maatwerk

Op basis van deze perspectieven onderscheiden we dus vijf vormen van maatwerk. Alle vijf 
vormen van maatwerk worden door uitvoeringsorganisaties geleverd, maar maatwerk 
waarbij doelmatigheid en rechtmatigheid centraal staan, is dominant. Dat komt, omdat de 
overheid in de afgelopen decennia vooral gestuurd heeft op kostenbeheersing en een aantal 
grote bezuinigingsoperaties heeft doorgevoerd. Tegelijk is het aantal wettelijke voorschriften 
waaraan de dienstverlening moet voldoen sterk uitgebreid. Uitvoeringsorganisaties zijn 
vooral wet- en regel gedreven en niet doel gedreven. Doelmatigheid en rechtmatigheid zijn de 
bepalende publieke waarden in de opdrachtverlening. 

Deze focus op doelmatigheid en rechtmatigheid heeft grote invloed op de manier waarop 
uitvoeringsorganisaties zijn georganiseerd. De dienstverlening wordt zoveel mogelijk 
gedigitaliseerd en als bulkproces uitgevoerd. De traditionele interpersoonlijke 
dienstverlening verdwijnt, omdat de personeelskosten daarbij in verhouding hoog zijn. Er 
blijft dan weinig discretionaire ruimte over om persoonlijke omstandigheden mee te wegen 
in de besluitvorming. 

Het maatwerk dat geleverd wordt vanuit het perspectief van de rechtmatige en presterende 
overheid is dus beperkt. Kosteneffectiviteit en het streven om de gebruiksvriendelijkheid 
van gestandaardiseerde diensten te vergroten zijn de belangrijkste voordelen. Vanuit de 
samenleving en de politiek is echter steeds meer aandacht voor de nadelen van deze 
beperkte invulling van maatwerk: 

1. De focus op het bulkproces. De bedrijfsvoering is er op gericht om zoveel mogelijk diensten 
gestandaardiseerd aan te bieden. Het startpunt van de dienstverlening is hierbij de eigen 
organisatie. De vraag van de burger staat niet centraal en een deel van de burgers wordt 
niet bereikt, zoals burgers die niet digitaal vaardig zijn of het ‘doenvermogen’ missen om 
aansluiting te vinden. 

2. Het gebrek aan discretionaire ruimte. De overheid verfijnt continu de regelgeving om voor 
iedere situatie een procedure te bepalen. De afwegingsruimte voor de dienstverlener is 
steeds kleiner geworden. Een groot deel van de besluiten wordt sowieso niet meer door 
mensen genomen; het besluitvormingsproces is hier gedigitaliseerd. In de gevallen dat 
de dienstverlener zelf nog wel een beslissing kan nemen, neemt de discretionaire ruimte 
steeds meer af door rechtmatigheids- en prestatie-eisen. 

3. De complexe ondersteuningsvraag. Een ander belangrijk nadeel van deze vormen van 
maatwerk is het onvermogen van uitvoeringsorganisaties om in te kunnen spelen op 
burgers met een complexe, meervoudige ondersteuningsvraag. Niemand voelt zich  
hiervoor verantwoordelijk. 

Omslag naar meer en ander maatwerk

De kritiek op deze vormen van maatwerk is fundamenteel en kan niet opgelost worden door 
kleine aanpassingen in de dienstverlening. In de kern gaat het om de vraag welke publieke 
waarden centraal staan. Op dit moment zijn doelmatigheid en rechtmatigheid bepalend 
voor het maatwerk. Als we willen dat de dienstverlening veel meer wordt toegesneden op de 
vraag van de individuele burger, zijn heel andere vormen van maatwerk nodig. Die vormen 
van maatwerk vragen om een perspectiefwissel, waarbij andere publieke waarden centraal 
komen te staan, zoals samenwerking, vraagsturing en co-creatie. 

Inhoudsopgave 
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Persoonlijke dienstverlening op basis van de vraag van de burger is de heilige graal van 
maatwerk. Als uitvoeringsorganisaties deze vorm van maatwerk willen bieden, is een 
omslag in de dienstverlening nodig. Uitvoeringsorganisaties moeten dan veel meer vanuit 
het perspectief van de netwerkende en responsieve overheid gaan werken, en de overheid 
moet dat in zijn opdrachtverlening mogelijk maken. Samenwerking, vraagsturing en de 
dynamiek van de samenleving komen dan meer centraal te staan. Het startpunt van deze 
vorm van maatwerk is de individuele ondersteuningsbehoefte van de burger. Dit maatwerk 
vraagt van uitvoeringsorganisaties dat ze veel meer als netwerk samenwerken en in een 
proces van co-creatie met maatschappelijke groepen hun dienstverlening vormgeven. Ook 
moet capaciteit worden vrijgemaakt om de burger op te zoeken. Verder is het noodzakelijk om 
de inzet vanuit de verschillende organisaties onderling af te stemmen en te coördineren. 

De omslag naar deze vorm van maatwerk heeft niet alleen grote gevolgen voor de interne 
bedrijfsvoering, maar ook voor de kostentoedelingssystematiek en de verantwoordings-
processen. Waar nu de verticale verantwoording richting de opdrachtgever centraal staat, 
komt de nadruk veel meer te liggen op horizontale verantwoording richting de ketenpartners 
en de burger zelf. Deze perspectiefwissel is alleen mogelijk als de overheid daarvoor zowel 
beleidsmatig als financieel de ruimte biedt. 

Door deze omslag kan er een nieuwe balans ontstaan tussen de verschillende perspectieven. 
Een balans waarbij rechtmatigheid, gelijke behandeling en doelmatigheid nog steeds 
hoekstenen zijn van de dienstverlening, maar waar vraagsturing, samenwerking en 
co-creatie veel meer centraal komen te staan. De spanning tussen de verschillende publieke 
waarden verdwijnt hiermee niet. Die is inherent aan maatwerk en daarom blijft maatwerk 
de heilige graal: het doel waarnaar we streven, maar nooit bereiken. Tegelijk kan de balans 
wel verlegd worden door een andere weging van de publieke waarden. 

Digitalisering: kansen en risico’s voor maatwerk

In ons onderzoek hebben we ook gekeken naar de mogelijkheden die digitalisering biedt 
voor maatwerk en welke dilemma’s er mee samenhangen. Uitvoeringsorganisaties hebben 
dankzij ICT een groot deel van hun dienstverlening geautomatiseerd en hiermee hun 
uitvoeringskosten verlaagd. Ook is de dienstverlening door ICT in een aantal opzichten 
sterk verbeterd. 

Tegelijk is er veel discussie over de risico’s van de steeds verdergaande digitalisering. Zo’n 
2,7 miljoen burgers zijn niet digitaal vaardig en weten niet goed de weg te vinden in de 
digitale dienstverlening. Ook privacy is een belangrijk vraagstuk. Door het koppelen van 
systemen weet de burger niet precies wie welke gegevens gebruikt. Het is daarnaast lastig 
om fouten uit het systeem te halen, waardoor burgers in kafkaiaanse situaties terecht 
kunnen komen. 

Verder is er een aantal recente ICT ontwikkelingen, zoals machine learning en big data,  
die nieuwe kansen bieden, maar ook ethische dilemma’s met zich mee brengen. Deze 
toepassingen bieden uitvoeringsorganisaties nieuwe mogelijkheden om hun dienst-
verlening vorm te geven, zoals bij de ketenaanpak voortijdig schooluitval, maar brengen ook 
risico’s met zich mee op het gebied van privacy, veiligheid en gelijke behandeling. Recente 
uitspraken van de Raad van State wijzen op gevaren van geautomatiseerde ketenbesluiten. 
Controle op besluitvorming is vaak niet mogelijk, omdat besluiten door het gebrek aan 
inzicht in de gebruikte gegevens in feite een black box vormen. 

Inhoudsopgave 
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Voor uitvoeringsorganisaties is het daarom van belang ethische kaders te bepalen 
waarbinnen deze technieken worden toegepast. De uitgangspunten van behoorlijk bestuur 
en kernwaarden, zoals rechtsbescherming en proportionaliteit, dienen daarbij centraal te 
staan en vastgelegd te worden in interne codes. Besluitvorming moet te allen tijde voldoen 
aan het motiverings- en zorgvuldigheidsbeginsel. Maar zelfs dan moeten uitvoerings-
organisaties zichzelf afvragen of bepaalde applicaties, zelfs als ze gebruikt worden om 
maatwerk mogelijk te maken, nog kenbaar, herleidbaar en ethisch zijn.

Aanbevelingen

Om de omslag naar meer en ander maatwerk te kunnen maken, doen we een aantal 
aanbevelingen aan uitvoeringsorganisaties en aan de Manifestgroep. Hieronder hebben  
we deze aanbevelingen kort samengevat: 

Proces van opdrachtverlening
• Stel hoge eisen aan de uitvoeringstoets en onderzoek of er voldoende ‘doenvermogen’  

bij de doelgroep is om de maatregelen uit te kunnen voeren. Evalueer de uitvoeringstoets 
structureel ex post. Bespreek de uitkomsten in de bestuurlijke driehoek. Bouw een  
strategisch netwerk op bij de wetgever. 

• Analyseer welke diensten in bulk geleverd kunnen worden en voor welke diensten maat-
werk nodig is. Gebruik een deel van de middelen die beschikbaar komen door de auto-
matisering van het bulkproces om (niet digitaal) maatwerk te bekostigen en claim deze 
financiële ruimte in de onderhandelingen met de opdrachtgever.

Discretionaire ruimte
• Discretionaire ruimte biedt de mogelijkheid om feiten en omstandigheden mee te 

wegen. Om willekeur te voorkomen is het van belang hiervoor een breed afwegingskader 
op te stellen, dat gebaseerd is op juridische, sociale en maatschappelijk aspecten, en  
ook op efficiëntie. Bied bij gedigitaliseerde besluitvormingsprocessen de optie om een 
medewerker er persoonlijk naar te kijken. Grijp daarbij terug op de grondslagen van  
goed openbaar bestuur en de stel de maatschappelijke opgave centraal. 

Responsief maatwerk vanuit netwerken
• Stel indien nodig capaciteit beschikbaar om de vraag van de burger in beeld te brengen. 

Vergroot de rol van georganiseerde en niet georganiseerde vormen van burgervertegen-
woordiging. Zorg naast verticale verantwoording naar de opdrachtgever ook voor  
horizontale verantwoording naar het netwerk en de burger. 

• Bouw voort op ervaringen van andere uitvoeringsorganisaties en verbreed deze  
netwerken, zowel naar andere uitvoeringsorganisaties, als naar maatschappelijke  
instellingen om netwerk breed maatwerk vorm te geven. 

• Verbind succesvolle maatwerkinitiatieven binnen het netwerk en implementeer ze bij 
alle uitvoeringsorganisaties. Vraag iedere uitvoeringsorganisatie om vanuit de eigen 
reguliere middelen hiervoor een vast budget beschikbaar te stellen van bijvoorbeeld  
1 procent van het uitvoeringsbudget. 
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Digitalisering 
• Digitalisering biedt kansen op maatwerk, maar er zijn ook risico’s. Voer hierover  

discussie op alle niveaus in de eigen organisatie. Laat de uitgangspunten van behoorlijk 
bestuur leidend zijn en leg kernwaarden zoals rechtsbescherming en proportionaliteit 
vast in interne codes. Neem de recente Aerius-uitspraken van de Raad van State als uit-
gangspunt bij de ontwikkeling van geautomatiseerde ketenbesluiten. Maak geen gebruik 
van applicaties die principieel onwenselijk zijn, omdat ze niet kenbaar, herleidbaar en 
ethisch verantwoord zijn. 

• Burgers willen graag via verschillende kanalen contact kunnen leggen met uitvoerings-
organisaties. Bied de burger altijd meerdere, ook niet digitale, kanalen om te 
communiceren. 

Aan de Manifestgroep
• Binnen de Manifestgroep is veel kennis over maatwerk beschikbaar. In vrijwel iedere 

deelnemende organisatie bestaan al goede maatwerkinitiatieven, zoals Stella teams 
 en Garage de Bedoeling. Verbind deze initiatieven en deel de leerervaringen. 

• De Manifestgroep kan zich meer strategisch ontwikkelen tot sparringpartner van de 
overheid. Gebruik het netwerk van de Manifestgroep om rond bepaalde dossiers, zoals  
de integrale schuldenaanpak, gezamenlijk positie te bepalen. Daarbij kan vaker de 
 confrontatie gezocht worden. 

• Uitvoeringsorganisaties proberen maatschappelijke instellingen bij de uitvoering te 
betrekken en meer vormen van burgerparticipatie mogelijk te maken. De aansluiting  
op de departementen komt daarbij nog onvoldoende tot stand. Stel daarom een 
Manifestgroep award in voor ambtenaren op de departementen die een succesvolle 
maatwerkaanpak in de beleidsontwikkeling mogelijk maken. 

Inhoudsopgave 
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1. Onderzoeksopzet en aanpak
1.1 Aanleiding en opdracht

De Manifestgroep is een samenwerkingsverband van vijftien uitvoeringsorganisaties in  
de publieke sector met als belangrijkste speerpunt het optimaliseren van dienstverlening 
aan burgers en bedrijven. Deze uitvoeringsorganisaties verlenen in opdracht van de 
overheid diensten aan miljoenen mensen. De overheid verwacht dat uitvoeringsorganisaties 
deze publieke dienstverlening zo efficiënt mogelijk uitvoeren en stuurt sterk op de 
beschikbare budgetten. Tegelijk legt de overheid steeds meer nadruk op het belang van 
maatwerk in dienstverlening. Uitvoeringsorganisaties zoeken naar mogelijkheden om 
binnen de beleidsmatige, financiële en juridische kaders die de overheid stelt hoogwaardige 
dienstverlening te bieden aan hun klanten, de Nederlandse burgers en bedrijven, en 
maatwerk te leveren. 

De Manifestgroep heeft de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) daarom 
opdracht gegeven te onderzoeken hoe uitvoeringsorganisaties maatwerk in hun 
dienstverlening kunnen leveren en welke mogelijkheden digitalisering hierbij biedt.  
De opdracht is door vijf studenten uitgevoerd als onderdeel van de opleiding Master of  
Public Administration van de NSOB. 

1.2 Probleemverkenning

De overheid zorgt voor een groot aantal diensten voor burgers en bedrijven. De vraag welke 
vormen van publieke dienstverlening de overheid levert en tegen welke kosten is primair 
een politieke vraag, die in de politieke arena moet worden beantwoord. De overheid 
formuleert de kaders waarbinnen deze diensten uitgevoerd moeten worden en stelt de 
middelen beschikbaar. Uitvoeringsorganisaties voeren vervolgens in opdracht van de 
overheid deze diensten uit. De overheid stuurt in de opdrachtverlening op een aantal 
factoren, zoals de doelmatigheid van de uitvoering, de rechtmatigheid van de 
besluitvorming en de kwaliteit van de dienstverlening.1 

Met de invoering van de managementconcepten van New Public Management in de jaren 
tachtig van de vorige eeuw en door een aantal grote bezuinigingsoperaties in de publieke 
sector is de nadruk steeds meer komen te liggen op de doelmatigheid van de uitvoering.2 
Deze focus op kostenbeheersing en financiële taakstelling dwingen uitvoeringsorganisaties 
om hun bedrijfsvoering zo efficiënt mogelijk in te richten en zoveel mogelijk diensten  
tegen zo laag mogelijke kosten te leveren. Dit betekent dat processen gestandaardiseerd  
en geautomatiseerd moeten worden. Hierdoor kan op de personeelslasten, die veruit de 
grootste kostenpost vormen, bezuinigd worden. Op deze wijze is het mogelijk om een groot 
deel van de dienstverlening efficiënt ‘in bulk’ uit te voeren.3 Naast de uitdaging die deze 
transformatie stelt, is het probleem dat deze generieke dienstverlening maar beperkt 
maatwerk mogelijk maakt en daarom niet alle burgers kan helpen. 

1 Thiel, van, S., ‘Kaderwet zelfstandige bestuursorganen: Sturen op afstand, over de aansturing van 
verzelfstandigde organisaties door kerndepartementen’, z.p. (2002)

2 Korsten, Prof. dr. A.F.A., ‘New public management’, Maastricht (2011)
3 Interview Keulen, S., directeur informatievoorziening en inkoop bij het Ministerie van Justitie en 

Veiligheid, Den Haag (20 feb 2020)
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Tegelijk is de burger steeds mondiger en individualistischer geworden. De burger stelt 
hogere eisen aan de dienstverlening en verwacht meer maatwerk. Burgers organiseren  
zich om hun belangen kenbaar te maken en de overheid is niet meer automatisch de enige 
dienstverlener. Vanuit het maatschappelijk middenveld ontstaan allerlei initiatieven om  
zelf of samen met de overheid maatwerk in een proces van co-creatie vorm te geven. 
Uitvoeringsorganisaties moeten steeds meer in ketens samenwerken en aansluiten bij de 
dynamiek uit de samenleving zelf. 4 

In de media en in de politiek is veel aandacht voor situaties waarbij de dienstverlening  
niet aansluit op de vraag en burgers tussen wal en schip terecht dreigen te komen. Uit  
het rapport van de commissie Donner blijkt dat de Belastingdienst in de affaire rond  
de kinderopvangtoeslagen de uitgangspunten van behoorlijk bestuur uit het oog heeft 
verloren.5 Herman Tjeenk Willink constateert in zijn advies ‘Over de uitvoerbaarheid  
en uitvoering van nieuw beleid’, dat:

 “de overheid de gevolgen van alsmaar toenemende wet- en regelgeving voor de 
uitvoeringspraktijk uit het oog verliest en onmachtig is te voorkomen dat burgers door  
het woud van regels in de problemen komen”. 6

De toenemende regeldruk biedt professionals in de dienstverlening ook steeds minder 
ruimte om zelf afwegingen te maken en maatwerk te leveren. Rechtmatigheid en  
gelijke behandeling zijn belangrijke fundamenten onder het besluitvormingsproces  
van de overheid en moeten zorgvuldig toegepast worden, maar bieden vaak veel meer 
afwegingsruimte dan wordt verondersteld. Deze discretionaire ruimte biedt medewerkers 
van uitvoeringsorganisaties gelegenheid om binnen de wettelijke kaders persoonlijke 
omstandigheden van burgers mee te wegen en te voorkomen dat een stapeling van wet-  
en regelgeving tot ‘schrijnende gevallen’ leidt. 7

Bij de vertaling van wetgeving van de overheid in uitvoeringsregels wordt deze 
discretionaire ruimte steeds verder dichtgeregeld, waarbij soms de uitgangspunten van 
goed openbaar bestuur, die hun juridische verankering vinden in de Algemene wet 
bestuursrecht, ondersneeuwen.8 Steeds vaker zoeken uitvoeringsorganisaties naar 
manieren om terug te gaan naar deze grondslagen van publieke waarde. 9

4 https://tijdschriften.boombestuurskunde.nl/tijdschrift/bk/2019/1/Bk_0927-3387_2019_029_001_001 
januari 2019

5 Donner, J.P.H., ‘Omzien in verwondering 2: Eindadvies adviescommissie uitvoering toeslagen’, Den Haag 
(2020)

6 Tjeenk Willink, H., ‘Over de uitvoerbaarheid en uitvoering nieuwe beleid’, Bijlage eindverslag 
informateur Tjeenk Willink (2017) 

7 Kerstens, R., Junk, H. en Bekenkamp, J., ‘Regels en Ruimte: Verkenning Maatwerk in dienstverlening en 
discretionaire ruimte’, ABDTOPConsult, Den Haag (2019)

8 Interview Veld, P., Voormalig Directeur-Generaal Belastingdienst, Den Haag (8 apr 2020)
9 Vlist, van der, H. en Heerschop, D., ‘Werk aan Uitvoering, Fase 1 probleemanalyse, Ja, mi(t)s…’, 

ABDTOPConsult, Den Haag (2020)
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De kansen en risico’s die de toenemende digitalisering en het data-gedreven werken met 
zich meebrengen, voegen nog een nieuwe dimensie aan dit vraagstuk toe. ICT en digi-
talisering van de werkprocessen hebben de grote kostenbesparingen in de bulkproductie 
mogelijk gemaakt. Nieuwe vormen van data-gedreven werken stellen uitvoerings-
organisaties in staat om de gebruikerswensen van de klant veel beter in kaart te brengen  
en (digitaal) maatwerk te leveren. Tegelijkertijd leiden algoritmen en geautomatiseerde 
ketenbesluiten tot ethische vragen waar de samenleving nog nauwelijks antwoord op heeft, 
maar die in het publieke domein waar besluitvorming transparant en herleidbaar moet  
zijn, tot principiële vragen leiden. 10

Veel burgers waarderen de mogelijkheden die digitale dienstverlening biedt, zoals het 
gemak om onafhankelijk van tijd en plaats diensten aan te vragen. Een grote categorie 
burgers is echter digitaal niet vaardig genoeg om hier gebruik van te maken. De Nationale 
ombudsman roept de overheid regelmatig op om deze groep niet buiten te sluiten en 
alternatieven te bieden. 11 Deze vormen van maatwerk zijn ook nodig voor andere groepen 
burgers die, al dan niet tijdelijk, het ‘doenvermogen’ missen om hun weg te vinden in de 
reguliere dienstverlening. 12

Uitvoeringsorganisaties moeten hun dienstverlening dus vormgeven in een complex veld 
van overheid, politiek, media en burgers. De overheid stuurt sterk op doelmatigheid en 
rechtmatigheid, maar vraagt tegelijk om maatwerk in dienstverlening. De balans tussen  
de verschillende uitgangspunten en de botsende waarden die daaronder liggen, verschuift 
continu evenals de perceptie van publieke waarde. De uitdaging voor uitvoeringsorganisaties 
is vanuit deze verschillende, en deels zelfs tegenstrijdige perspectieven, maatwerk aan de 
burger te leveren. 

1.3 Onderzoeksvraag

Om uitvoering te geven aan onze onderzoeksopdracht hebben we op basis van de boven-
staande probleemverkenning de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: 

Hoe kunnen uitvoeringsorganisaties maatwerk leveren en welke mogelijkheden biedt 
digitalisering hierbij?

We beantwoorden deze centrale onderzoeksvraag aan de hand van de volgende deelvragen:
1. Wat zijn uitvoeringsorganisaties en welke factoren bepalen de uitvoering?
2. Wat is maatwerk in publieke dienstverlening, welke waarden staan daarbij centraal en 

hoe verhouden die waarden zich tot elkaar?
3. Vanuit welke perspectieven kunnen uitvoeringsorganisaties maatwerk vormgeven?
4. Welke mogelijkheden bieden de verschillende perspectieven voor maatwerk, wat zijn de 

dilemma’s, en welke kansen en risico’s dienen zich aan? 
5. Welke mogelijkheden biedt digitalisering daarbij?
6. Welke conclusies en aanbevelingen zijn op basis van deze perspectieven op maatwerk te 

formuleren?

10 Kool, L., Timmer, J., Royakkers L. en van Est, R., ‘Opwaarderen: Borgen van publieke waarden in de 
digitale samenleving’, Rathenau Instituut, Den Haag (2017)

11 https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2017/
ombudsvisie-digitale-overheid-overheid-communiceer-met-burgers-op-het-netvlies#

12 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, ‘Weten is nog niet doen: Een realistisch perspectief op 
zelfredzaamheid’, Den Haag (2017)
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1.4 Afbakening en werkwijze

In de afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar uitvoerings- en sturingsvraagstukken 
bij uitvoeringsorganisaties. Nog geen jaar geleden heeft ABDTOPConsult in het rapport 
‘Regels en Ruimte’ aanbevelingen geformuleerd over maatwerk in relatie tot discretionaire 
ruimte.13 De Nationale ombudsman heeft in diverse publicaties aandacht gevraagd voor 
burgers die vermalen dreigen te worden door complexe wet- en regelgeving en voor burgers 
die niet digitaal vaardig zijn.14 De noodzaak om dienstverlening bereikbaar te maken voor 
alle burgers is ook een belangrijk thema in de adviezen van de Wetenschappelijke Raad voor 
het Regeringsbeleid.15 Verder is naar de kansen en risico’s van de steeds verder gaande 
digitalisering en het gebruik van nieuwe ICT toepassingen in publieke dienstverlening, 
zoals big data en machine learning, het nodige onderzoek verricht.16 

De insteek van ons onderzoek is niet om de uitkomsten van deze rapporten op een rijtje te 
zetten, de aanbevelingen nog eens samen te vatten en in ons rapport te presenteren. Het 
doel van ons rapport is een aantal nieuwe perspectieven op maatwerk aan te reiken en op 
basis van die inzichten onze eigen conclusies en aanbevelingen voor de Manifestgroep te 
formuleren. Deze perspectieven zijn gebaseerd op de gesprekken die we voor ons onderzoek 
hebben gevoerd en op de uitgebreide literatuur die over dit onderwerp beschikbaar is. 

In deze perspectieven staan de verschillende rollen van de overheid en de daarmee 
samenhangende visie op publieke waarden centraal. Om deze perspectieven te ordenen 
maken we gebruik van het kwadrantenmodel van Van der Steen, Scherpenisse en Van Twist. 
In dit model worden vier soorten overheidssturing onderscheiden, namelijk een 
presterende, rechtmatige, netwerkende en responsieve overheid.17 Deze vier perspectieven 
bieden niet alleen inzicht in de vraag wat onder maatwerk wordt verstaan en hoe maatwerk 
tot stand komt, maar ook in de dilemma’s die daarbij spelen en de publieke waarden die 
daarbij leidend zijn. 

Bij de uitwerking van deze vier perspectieven op maatwerk beschrijven we een aantal 
factoren die sterk bepalend zijn voor de mogelijkheden om maatwerk te kunnen leveren en 
de vormen waarin maatwerk wordt aangeboden. We benoemen daarbij de dilemma’s, 
kansen en risico’s. Op basis van de literatuur en de gesprekken die we hebben gevoerd, en in 
overleg met onze opdrachtgever richten we ons daarbij vooral – maar niet exclusief – op de 
volgende factoren:

• Opdrachtverlening en uitvoering
• Rechtmatigheid en discretionaire ruimte
• Doelmatigheid en kostenbesparing
• Algoritmen en automatische ketenbesluiten

We kiezen er nadrukkelijk niet voor om het onderzoek te beperken tot de mogelijkheden  
die digitalisering biedt voor maatwerk. Bij de start van onze verkenning was dit nog het 

13 Kerstens, R., Junk, H. en Bekenkamp, J. ‘Regels en Ruimte: Verkenning Maatwerk in dienstverlening en 
discretionaire ruimte’, ABDTOPConsult, Den Haag (2019)

14 https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2017/
ombudsvisie-digitale-overheid-overheid-communiceer-met-burgers-op-het-netvlies#

15 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, ‘Weten is nog niet doen, Een realistisch perspectief op 
zelfredzaamheid’, Den Haag (2017)

16 Vetzo, M.J., Gerards J.H. en Nehmelman, R., ‘Algoritmes en Grondrechten’, Boom juridisch, Utrecht (2018)
17 Steen, van der, M., Scherpenisse, J. en Twist, van, M., ‘Sedimentatie in sturing: Systeem brengen in 

netwerkend werken door meervoudig organiseren’, NSOB, P23-30, Den Haag (2015)
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belangrijkste uitgangspunt. Tijdens ons onderzoek bleek echter al snel dat digitalisering 
weliswaar een belangrijke rol speelt bij de vraag hoe uitvoeringsorganisaties maatwerk 
kunnen bieden, maar zeker niet de enige of dominante factor is. 

De Manifestgroep kent een grote variëteit aan uitvoeringsorganisaties die onderling sterk 
verschillend zijn qua diensten, klanten, omvang en de wijze waarop maatwerk vorm krijgt. 
We willen in ons onderzoek recht doen aan deze verscheidenheid en aanbevelingen 
formuleren die voor alle organisaties relevant zijn. Door maatwerk vanuit vier perspectieven 
te beschrijven en daarbij te focussen op de hierboven genoemde factoren verwachten we 
conclusies en aanbevelingen te kunnen formuleren die voor alle organisaties van de 
Manifestgroep van belang zijn. 

1.5 Onderzoeksmethodiek

Ons onderzoek is gebaseerd op literatuurstudie, interviews en een schriftelijke raadpleging. 
De literatuurstudie is gericht op recente onderzoeksrapporten over sturingsvraagstukken, 
dienstverlening, maatwerk en digitalisering, en op theorievorming over publieke waarden. 
Daarnaast hebben we ons verdiept in stukken die door de overheid zelf zijn gepubliceerd, 
zoals beleidsevaluaties en Kamerbrieven. We hebben voor literatuuronderzoek gekozen, 
omdat er veel onderzoek is gedaan naar de vraagstukken waar ons onderzoek zich op richt 
en we deze inzichten bij onze analyse willen betrekken. 

Verder hebben we een groot aantal gesprekken gevoerd met wetenschappers, ambtenaren, 
bestuurders en ook met professionals van uitvoeringsorganisaties die direct betrokken zijn 
bij de dienstverlening. Om het klantperspectief in beeld te krijgen, hebben we ook gesproken 
met de leden van cliëntraden. De gesprekken zijn gevoerd in de vorm van een halfopen 
interview om zowel structuur aan de vragen, als ruimte in de beantwoording te geven.  
De interviews vormen een belangrijke aanvulling op de literatuur, omdat ze inzicht bieden 
in de uitvoeringspraktijk, zoals die door de direct betrokkenen wordt ervaren.

Tijdens het onderzoek hebben we ook een schriftelijke raadpleging bij de leden van de 
Manifestgroep uitgezet om inzicht te krijgen in de verschillende benaderingen van 
maatwerk, de visie op publieke waarde en in goede voorbeeldpraktijken. De raadpleging 
bestond uit zes open vragen. De uitkomsten zijn verwerkt in dit rapport. De schriftelijke 
bevraging was een manier om ondanks de beperkingen van social distancing in korte tijd 
inzicht te krijgen hoe de leden van de Manifestgroep maatwerk benaderen. 

De onderzoeksmethodiek die we hebben gekozen is perspectivisch onderzoek18, omdat we 
tijdens de gesprekken geconstateerd hebben dat er heel verschillende beelden zijn van maat-
werk. De perceptie van maatwerk verschilt niet alleen tussen overheid en burger, maar ook 
tussen de verschillende uitvoeringsorganisaties zelf. Door het vraagstuk vanuit verschillende 
perspectieven te benaderen, doen we recht aan deze verscheidenheid en kunnen we 
aanbevelingen formuleren die voor meerdere concepten van maatwerk relevant zijn. 
Daarnaast hebben we het ons veroorloofd om een aantal aanbevelingen op te nemen die als 
‘activistisch’ zijn te typeren. Dit betekent dat we handelingsperspectieven hebben geschetst 
die de uitvoeringsorganisaties en de Manifestgroep uitdagen om buiten de gebaande paden 
naar maatwerkoplossingen te zoeken en los te komen van het directe organisatiebelang.

18 Twist, van, M. en Scherpenisse, J., ‘College Methoden en Technieken’, MPA, NSOB, Den Haag (28 feb 2020)
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1.6 Opbouw rapport

In dit eerste hoofdstuk hebben we de basis voor ons onderzoek gelegd door kernachtig de 
problematiek te beschrijven waar ons onderzoek zich op richt. Vanuit deze probleem-
verkenning hebben we de onderzoeksvraag geformuleerd, de focus van het rapport bepaald 
en het onderzoek afgebakend. Ook hebben we de theoretische en methodologische kaders 
geschetst waarbinnen we het onderzoek hebben uitgevoerd. 

In hoofdstuk twee werken we de belangrijkste definities en begrippen uit die we in dit 
rapport hanteren. We geven een toelichting op de verschillende soorten uitvoerings-
organisaties, beschrijven wat daarvan de kenmerken zijn en welke diensten geleverd 
worden. Daarnaast werken we een aantal kernbegrippen uit, zoals publieke waarde en 
dienstverlening. 

Vervolgens onderzoeken we maatwerk vanuit vier verschillende perspectieven:

• Hoofdstuk 3: maatwerk vanuit het perspectief van de rechtmatige overheid
• Hoofdstuk 4: maatwerk vanuit het perspectief van de presterende overheid
• Hoofdstuk 5: maatwerk vanuit het perspectief van de netwerkende overheid
• Hoofdstuk 6: maatwerk vanuit het perspectief van de responsieve overheid

We verkennen hoe maatwerk in ieder van deze vier perspectieven tot stand komt, welke 
publieke waarden er aan ten grondslag liggen en hoe die waarden zich tot elkaar verhouden. 
Verder beschrijven we welke dilemma’s er spelen, en welke kansen en risico’s er voor 
maatwerk zijn. Aan het eind van ieder hoofdstuk trekken we vervolgens de belangrijkste 
conclusies. 

Afsluitend confronteren we in hoofdstuk zeven de verschillende perspectieven met elkaar 
en formuleren we onze eindconclusies en aanbevelingen.

 Figuur 1: Opbouw rapport

 

fundament

• Onderzoeksopzet en aanpak
• Uitvoeringsorganisatie, publieke waarden, dienstverlening en maatwerk

perspectieven

• Maatwerk vanuit het perspectief van de rechtmatige overheid
• Maatwerk vanuit het perspectief van de presterende overheid
• Maatwerk vanuit het perspectief van de netwerkende overheid
• Maatwerk vanuit het perspectief van de responsieve overheid

conclusie

• Een confrontatie van perspectieven: conclusies en aanbevelingen
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2.  Uitvoeringsorganisaties, 
publieke waarden, 
dienstverlening en 
maatwerk
2.1 Ontstaan van uitvoeringsorganisaties

In Nederland levert de overheid een groot aantal diensten aan de burgers, bedrijven, 
maatschappelijke organisaties en aan zichzelf. Dat is niet altijd zo geweest. Lange tijd waren 
de taken van de overheid beperkt tot veiligheid en openbare orde. Vooral in de 20ste eeuw 
breidden de taken van de overheid zich sterk uit. In Nederland ontwikkelde de overheid zich 
van nachtwaker tot sociale welvaartstaat, die op vrijwel alle maatschappelijke terreinen 
actief is en op deze terreinen diensten levert. 

Tot ver in de vorige eeuw werden de meeste diensten door eigen overheidsorganisaties 
uitgevoerd. De uitvoering van publieke taken was voorbehouden aan de overheid en het 
onderscheid tussen publiek en privaat was scherp. In de jaren tachtig van de vorige eeuw 
ontstond in Australië en het Verenigd Koninkrijk een nieuwe visie op publieke dienst-
verlening, waarbij de markt als voorbeeld werd gezien voor sturing in overheidsorganisaties. 
Het streven van deze New Public Management (NPM) was door de introductie van markt-
mechanismen zowel de efficiency als de kwaliteit van de publieke dienstverlening te 
vergroten. De burger werd beschouwd als een klant die publieke diensten van de overheid 
afnam.19 Vanuit deze filosofie besloot ook de Nederlandse overheid om de uitvoering van 
sommige diensten meer op afstand te zetten. 

2.2 Twee manieren van verzelfstandiging

Er zijn allerlei organisatievormen waarmee de overheid taken kan (laten) uitvoeren die 
voortvloeien uit de behoefte aan waarborging van een publiek belang. Een ministerie kan 
bijvoorbeeld zelf een bepaalde overheidstaak uitvoeren onder de directe ministeriële 
verantwoordelijkheid van de betrokken minister. Het is ook mogelijk dat een overheids-
organisatie op grotere afstand van de minister met een taak wordt belast, of dat de taak 
wordt uitbesteed aan private organisaties.

Sinds de jaren tachtig heeft de overheid steeds vaker besloten om onderdelen van het eigen 
ambtelijk apparaat te verzelfstandigen. De organisatie wordt dan losgekoppeld en op 
afstand gezet en krijgt daardoor vrijheden om als een zelfstandige organisatie te kunnen 
functioneren. Op rijksniveau kennen we twee manieren van verzelfstandiging, namelijk 
interne en externe verzelfstandiging.20 

19 Korsten, Prof. dr. A.F.A., ‘New public management’, Maastricht (2011)
20 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, ‘Dertig jaar privatisering, verzelfstandiging en 

marktwerking’, P11, Den Haag (2017)

Inhoudsopgave 



19MPA Rapport | Maatwerk, de heilige graal? Perspectieven op publieke dienstverlening

De interne verzelfstandiging leidt tot agentschappen, ook wel baten-lastendienst genoemd. 
Deze vallen nog geheel onder de ministeriële verantwoordelijkheid, maar hebben wel enkele 
beheersmatige vrijheden. De ministeriële verantwoordelijkheid en het budgetrecht van de 
Tweede Kamer zijn volledig van toepassing op agentschappen. 

De externe verzelfstandiging leidt tot zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s). Zij zijn ten eerste 
dus een bestuursorgaan, dat betekent dat ze meestal openbaar gezag uitoefenen. Ten tweede 
zijn ze zelfstandig, dus niet hiërarchisch ondergeschikt aan de minister. Een zelfstandig 
bestuursorgaan krijgt wettelijke taken toebedeeld en voert die onafhankelijk van het 
kabinet uit. Ze zijn bekleed met openbaar gezag en bevoegd om bepaalde taken uit te voeren. 
Daarvoor krijgen ze ook instrumenten tot hun beschikking. 21

Er zijn drie motieven om te komen tot de oprichting van een zelfstandig bestuursorgaan.  
De regels hiervoor zijn vastgelegd in de Kaderwet ZBO’s.22 

• het onafhankelijkheidsmotief: er is behoefte aan onafhankelijke oordeelsvorming op 
grond van specifieke deskundigheid;

• het motief ‘regel gebonden uitvoering’: er is sprake van strikt regel gebonden uitvoering 
in een groot aantal individuele gevallen;

• het participatiemotief: de participatie van maatschappelijke organisaties moet bijzonder 
aangewezen worden geacht.

Een zelfstandig bestuursorgaan krijgt dus wettelijke taken toebedeeld en voert die 
onafhankelijk van het kabinet uit. Sommige doen in betrekkelijke stilte hun werk en 
sommigen raken de levens van miljoenen Nederlanders. 

Figuur 2: Twee manieren van verzelfstandiging

Agentschappen Zelfstandig
bestuursorgaan

Interne
verzelfstandiging

Instellingsmotieven:
• het ona�ankelijkheidsmotief
• het motief ‘regel gebonden uitvoering’
• het participatiemotief
• het financiële motief

Externe
verzelfstandiging

Verzelfstandiging

21 Thiel, van, S., ‘Governance van uitvoeringsorganisaties, Nieuwe vraagstukken voor sturing in het 
publieke domein’, z.p., P7-8 (2004)

22 https://wetten.overheid.nl/BWBR0020495/2020-01-01

Inhoudsopgave 



20 MPA Rapport | Maatwerk, de heilige graal? Perspectieven op publieke dienstverlening

2.3 Uitvoeringsorganisaties van de Manifestgroep

Een aantal uitvoeringsorganisaties heeft zich verenigd in de Manifestgroep.23 Wat in 2003  
is begonnen als een informeel samenwerkingsverband van een aantal grote uitvoerings-
organisaties, is uitgegroeid tot een belangrijk netwerk dat Rijksbreed steeds meer wordt 
gezien als een belangrijke vertegenwoordiger van uitvoeringsorganisaties van publieke 
taken. De Manifestgroep, waar vijftien uitvoeringsorganisaties bij zijn aangesloten, heeft 
als belangrijkste speerpunt het optimaliseren van de dienstverlening aan burgers, bedrijven 
en instellingen.24 

De aangesloten uitvoeringsorganisaties zijn divers van aard. Niet alleen in de manier van 
verzelfstandiging zoals agentschappen (bijvoorbeeld de Immigratie- en Naturalisatiedienst 
(IND) en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), en zelfstandige bestuursorganen 
(bijvoorbeeld het Kadaster, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Rijksdienst Wegverkeer 
(RDW), maar ook qua grootte van de uitvoeringsorganisaties, klantcontact en dienst-
verlening. Ook de financiering van de Manifestleden is verschillend. Bij een aantal van  
de uitvoeringsorganisaties van de Manifestgroep zoals het Kadaster en de RDW vindt  
de bekostiging plaats door middel van heffingen en tarieven. Bij de andere Manifestleden 
vindt de financiering veelal plaats vanuit de Rijksbegroting.25 

Nagenoeg alle leden van de Manifestgroep hebben de dienstverlening geautomatiseerd en 
gestandaardiseerd. Veel van de Manifestleden, zoals het Centraal Bureau Rijvaardigheids-
bewijzen (CBR), bieden homogene diensten en producten en zijn in staat door de standaar-
disatie en digitalisering van de dienstverlening een goede service te bieden aan de burger. 
Bij enkele Manifestleden, zoals het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) 
en de SVB, is vanwege de complexiteit van de regelgeving en diensten het bieden van 
maatwerk juist intensiever en veel complexer.26 Daarbij maakt het ook een groot verschil 
welke diensten er geleverd worden. Het soort dienstverlening dat wordt gevraagd bij de IND 
bij de beoordeling van asielverzoeken is van een heel andere orde dan de inschrijving bij de 
Kamer van Koophandel of het innen van een verkeersboete via het CJIB. Deze verschillen 
hebben niet alleen consequenties voor de opdrachtverlening door de overheid, maar ook 
voor de interne bedrijfsvoering en de perceptie van maatwerk. 

 

23 Belastingdienst, Centraal Administratiekantoor (CAK), Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR), Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS), Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), Centrum Indicatiestelling Zorg 
(CIZ), Dienst Regelingen, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), 
Kadaster, Kamers van Koophandel (KVK), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Rijksdienst 
Wegverkeer (RDW), Sociale Verzekeringsbank (SVB) en Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV)

24 https://www.ibestuur.nl/, ‘Voor de Manifestgroep draait alles om dienstverlening’
25 Niaounakis, T.K. en Heezik, van, A.A., ‘Op afstand de beste? Een analyse van productiviteitsontwikkeling 

bij IND, CJIB, SVB, RDW en het Kadaster’, Instituut voor Publieke Sector Efficiëntie Studies (IPSE 
Studies), P9, Delft (2019)

26 Niaounakis, T.K. en Heezik, van, A.A., ‘Op afstand de beste? Een analyse van productiviteitsontwikkeling 
bij IND, CJIB, SVB, RDW en het Kadaster’, Instituut voor Publieke Sector Efficiëntie Studies (IPSE 
Studies), P33-80, Delft (2019)
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Figuur 3: Manifestgroep

 

2.4 Publieke waarden en de code goed openbaar bestuur

In het debat over overheidssturing, dienstverlening en maatwerk staat de vraag centraal  
hoe publieke waarde vorm wordt gegeven. Publieke waarde kan omschreven worden als  
een waarde die ten dienste staat van het algemeen nut en het individueel belang overstijgt.  
De overheid kan een publieke waarde genereren door beleid te maken en uit te voeren. De 
samenleving creëert zelf ook publieke waarde, als burgers en maatschappelijke organisaties 
activiteiten ondernemen die publieke waarde toevoegen. Verder kan de markt een publieke 
waarde produceren in het geval dat bedrijven een businessmodel ontwikkelen voor een 
publieke waarde of een functie die publiek nut heeft. 

In de tijd van de verzorgingsstaat werden taken naar de overheid gebracht en lag de 
productie van de publieke waarde bij de overheid. Eind jaren tachtig van de vorige eeuw 
kwam daar verandering in. Sinds die tijd stoot de overheid een deel van haar taken, zoals 
collectieve voorzieningen, van zich af naar de samenleving en de markt. De markt begeeft 
zich steeds meer in het publieke domein, omdat de overheid daar kansen voor biedt. Ook 
burgers worden meer actief en geven zelf of via maatschappelijke organisaties hun eigen 
invulling aan publieke waarde. Publieke waarde komt dus steeds meer tot stand in 
gevarieerd verband, in combinatie tussen de overheid, gemeenschap en markt, hetgeen  
als vermaatschappelijking van de publieke waarde wordt aangegeven.27 

27 Steen, van der, M., Twist, van, M., Chin-A-Fat, N. en Kwakkelstein, T., ‘Pop-up publieke waarde’, NSOB, 
P11-19, Den Haag (2013)
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 Figuur 4: Dynamiek realisatie publieke waarde
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Code goed openbaar bestuur 
In 2009 stelde het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Nederlandse 
code voor goed openbaar bestuur vast.28 De Code bevat de gemeenschappelijke waarden van 
goed openbaar bestuur in een democratische rechtsstaat. De Nederlandse code bevat zeven 
beginselen, te weten: 

1. Openheid en integriteit, 2. Participatie, 3. Behoorlijke contacten met burgers,  
4. Doelgerichtheid en doelmatigheid, 5. Legitimiteit, 6. Lerend en zelfreinigend vermogen  
en 7. Verantwoording. 

In het handboek ‘Openbaar Bestuur’ stellen Bovens et al.29 zich de vraag “hoe stellen we  
de kwaliteit van het openbaar bestuur vast?” en komen met vier beoordelingscriteria: 

• een responsieve overheid dient over een voldoende democratisch gehalte te beschikken; 
• een behoorlijke overheid handelt op basis van een wettelijke grondslag; 
• een presterende overheid zet middelen effectief en efficiënt in; 
• een onkreukbare overheid handelt integer en in overeenstemming met ethische normen.

De waarden uit de Nederlandse code zijn duidelijk te plaatsen in de indeling van Bovens  
et al. Vanuit het oogpunt van democratisch bestuur verlangen we openheid, participatie, 
verantwoording en legitimiteit. Behoorlijk bestuur komt terug in de waarden rechtmatig-
heid en behoorlijke contacten met burgers.

Om te voldoen aan het criterium onkreukbaarheid moet het bestuur integriteit voorop-
stellen. En ten slotte zal handelen in overeenstemming met de waarden doelgerichtheid, 
doelmatigheid en professionaliteit zorgen voor een beter presterend bestuur.30 

28 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ‘Nederlandse code voor goed openbaar 
bestuur’, P23, Den Haag (2009)

29 Bovens, M., ‘t Hart, P., van Twist, M. en Rosenthal, U., ‘Openbaar bestuur, Beleid, organisatie en politiek’, 
Kluwer, Alphen aan den Rijn (2001)

30 De Graaf, G., Hubers, L en Smulders, R., ‘Publieke waarden: De beginselen van goed bestuur in de 
dagelijkse praktijk van ziekenhuis en gemeente’, Vrije Universiteit Amsterdam, P21-22, Amsterdam (2013)
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Tabel 1: Criteria en codes van goed bestuur

criteria goed bestuur (bovens et al. 2001) waarden “code goed openbaar bestuur”

Democratisch bestuur Openheid

Participatie

Verantwoording

Legitimiteit

Behoorlijk bestuur Rechtmatigheid

Behoorlijke contacten met burgers

Onkreukbaar bestuur Integriteit

Presterend bestuur Doelgerichtheid

Doelmatigheid

Professionaliteit

 
Goed bestuur is van belang voor het vertrouwen van burgers in het openbaar bestuur  
en voor de legitimiteit van het bestuur. Gezien de taak van het openbaar bestuur en de 
verschuivingen in die taak zijn waardenbotsingen onvermijdelijk. Ambtelijk vakmanschap, 
gedefinieerd als de afgewogen taakvervulling vanuit deze publieke waarden, wordt daarbij 
steeds belangrijker. In de volgende hoofdstukken zullen we stilstaan bij deze criteria, 
waarden en botsingen.

2.5 Vier perspectieven

De visie op de rol van de overheid, de creatie van publieke waarden en publieke dienst-
verlening is de afgelopen veertig jaar dus sterk veranderd. Deze veranderingen hebben  
grote consequenties voor de manier waarop de overheden sturing geven aan publieke 
dienst verlening. Waar sturing vroeger vooral gedefinieerd werd in de context van een 
overheids bureaucratie, gaat het nu veel meer om overheidssturing waarbij de overheid 
doelen wil bereiken in interactie met de omgeving. Van der Steen, Scherpenisse en Van 
Twist onderscheiden vier perspectieven om deze sturing te beschrijven.31 In elk van de  
vier benaderingen gaat het om overheidssturing waarbij de overheid doelen wil halen in 
interactie met de omgeving. 

De rechtmatige overheid (Public Administration)
Hier staat de rechtmatigheid en de legitimiteit van het overheidshandelen centraal. Via het 
publieke debat worden de publieke belangen bepaald. Er wordt beleid gemaakt waarin de 
politieke doelen vertaald worden naar regels, procedures en de inzet van middelen. Rechten 
en plichten worden bewaakt en moeten juridisch deugdelijk zijn. Geformuleerde doelen 
moeten in het politieke proces controleerbaar zijn. Er moet sprake zijn van gelijke behande-
ling en van procedurele zorgvuldigheid. 

31 Duivenboden, van, H. en Lips, M., ‘Klantgericht werken in de publieke sector’, Lemma BV, P34-43, Utrecht 
(2001)
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De presterende overheid (New Public Management)
Hier staan de resultaten centraal. Deugdelijke randvoorwaarden zijn ondergeschikt aan het 
presteren en het meetbaar bereiken van resultaten. Het halen van de afspraak is de maat 
voor het bereiken van doelen. Prestatiesturing is belangrijk. De legitimiteit wordt gehaald 
uit het vermogen om te leveren, niet alleen zorgvuldig en juist, maar vooral ook efficiënt en 
effectief. Er ligt een sterke nadruk op te laten zien wat er is gedaan en wat daarvan de 
opbrengst is. 

De netwerkende overheid (Network Governance)
Hier staat centraal dat beleidsdoelen worden gehaald in samenwerking met anderen. 
Resultaten kunnen niet alleen door een organisatie gerealiseerd worden. De overheid gaat op 
zoek naar maatschappelijke organisaties of andere partners om samen mee op te trekken. 
Onderhandelen en verbinding zijn hierbij belangrijk. De afgesproken samenwerking wordt 
vastgelegd in bijvoorbeeld convenanten of publiek-private samenwerkingsovereenkomsten. 

De responsieve overheid (Societal Resilience)
Hier staat de maatschappelijke veerkracht centraal. De overheid sluit nadrukkelijk aan bij de 
maatschappelijke dynamiek die er al is. Soms sluit het initiatief aan bij de eigen agenda van 
de overheid maar vaak slechts gedeeltelijk. Publieke waardebepaling vindt hoofdzakelijk 
plaats in de maatschappij door burgers en bedrijven. De overheid sluit soms aan en blijft 
soms bewust afwezig, afhankelijk van de behoefte die de samenleving heeft. 

In de volgende hoofdstukken gebruiken we deze vier kwadranten, waarbinnen de overheid 
in interactie met haar omgeving haar doelen probeert te realiseren, als perspectieven om 
verschillende vormen van maatwerk in de publieke dienstverlening te analyseren. We 
hebben deze perspectieven gekozen, omdat ze inzicht bieden in de verschillende percepties 
van maatwerk, de onderliggende publieke waarden en de vraag hoe uitvoeringsorganisaties 
maatwerk kunnen leveren. 

 Figuur 5: Kwadrantenmodel Van der Steen et al. 
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2.6 Publieke dienstverlening

In de relatie burger-overheid onderscheiden Van Duivenboden en Lips32 drie soorten relaties 
waarin de burger met de overheid te maken heeft: 

• als kiezer (deelnemer aan interactieve beleidsvorming); 
• als klant (afnemer van diensten en producten); 
• als onderdaan (de burger die onderworpen wordt aan het overheidsbeleid). 

Vanuit deze relaties onderhouden burgers ook contact met uitvoeringsorganisaties. Deze 
organisaties zorgen voor een groot deel van de publieke dienstverlening in Nederland. De 
vraag wat die publieke dienstverlening precies is en welke waarden daarbij leidend zouden 
moeten zijn, wordt heel verschillende beantwoord. Een verklaring hiervoor kan gevonden 
worden in het ontbreken van een integraal dienstverleningsconcept van de overheid en het 
feit dat de meest recente visie op overheidsdienstverlening dateert uit 2008.33 Sinds de notitie 
van Bijleveld-Schouten heeft de Rijksoverheid haar visie op de (integrale) dienst verlening 
niet of nauwelijks aangepast of herijkt. Als uitgangspunt benoemt de overheid in de diverse 
nota’s en regeerakkoorden wel dat in de dienstverlening en in de relatie met de burger,  
‘de mens’ centraal dient te staan.34 In ons rapport zullen we hier de nodige aandacht aan 
besteden, omdat in de uitvoering van het beleid de leefwereld van de burger niet altijd 
centraal staat. Daarnaast maakt het een groot verschil of hierbij gekeken wordt vanuit het 
perspectief van de burger, de overheid of van de uitvoeringsorganisaties. In de woorden  
van Herman Tjeenk Willink: 

“Individuele burgers passen vaak niet in de standaardmodellen en hebben moeite gehoor  
te krijgen voor problemen die één loket overstijgen. De onvrede die daaruit voortkomt, 
vertaalt zich inmiddels ook in politiek ongenoegen. Kijk naar de effecten van het beleid, 
geef burgers een kans en geef ook de uitvoering de ruimte om zich aan te passen aan de 
veelkleurigheid die de maatschappij heeft. Want als je je burgers verliest, dan houdt de 
democratie op te bestaan.” 35 

In ons onderzoek naar hoe uitvoeringsorganisaties maatwerk kunnen leveren en de mogelijk-
heden die digitalisering daarbij biedt, verkennen wij vanuit verschillende perspectieven van 
overheidssturing de (digitale) publieke dienstverlening. Hierin hanteren wij de definitie die 
door TNS Nipo36 en de Sociale Verzekeringsbank37 wordt gehanteerd. Onder publieke dienst-
verlening verstaan wij dienstverlening waarbij sprake is van uitwisseling van producten 
en/of diensten tussen individuele burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen,  
en de overheid. Het gaat zowel om dienstverlening van de overheid aan de burger of onder-
nemer, als om een verplichting die de overheid aan de burger stelt (belasting, boete).  
In ons onderzoek wordt niet ingegaan op collectieve diensten van de overheid, dus daar 
waar het gaat om zaken als afvalinzameling, het handhaven van de openbare orde, 
veiligheid of openbaar vervoer. 

32 Duivenboden, van, H. en Lips, M., ‘Klantgericht werken in de publieke sector’, Lemma BV, P34-43, Utrecht (2001)
33 Bijleveld-Schouten, A., Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ‘Visie Betere 

Dienstverlening Overheid’, Den Haag (2008)
34 Inspectie der Rijksfinanciën, ‘Een betere overheid voor burgers en bedrijven: Brede maatschappelijke 

heroverweging’, P28, Den Haag (2020)
35 Tjeenk Willink, H., ‘Over de uitvoerbaarheid en uitvoering nieuwe beleid’,: Bijlage eindverslag 

informateur Tjeenk Willink, Den Haag (2017)
36 Kanne, P., Klasema, W., en Bijlstra H., ‘Onderzoek naar de kwaliteit van de overheidsdienstverlening:  

1 meting’, TNS NIPO, Amsterdam (2009)
37 Sociale Verzekeringsbank, ‘Publieke Dienstverlening: Wat heeft er de afgelopen 10 jaar plaatsgevonden?’, 

Den Haag (2010)
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2.7 Maatwerk

In de relatie burger-overheid bij publieke dienstverlening wordt veelvuldig gewezen op  
het begrip maatwerk. Het huidige kabinet stelt dat met een betere dienstverlening aan 
burgers, waarbij ook meer en beter maatwerk wordt geleverd, het vertrouwen van burgers  
in de overheid kan worden versterkt. Uit de literatuur38 en de gesprekken39 die we gevoerd 
hebben, blijkt echter dat maatwerk een ambigu begrip is. Door de overheid en de burger, 
maar ook binnen uitvoeringsorganisaties wordt het begrip maatwerk heel verschillend 
gedefinieerd. Maarten Huygen beschreef het begrip maatwerk zeer typerend als een 
confectie-uitdrukking voor topmanagers in de zorg, gemeente, school of jeugdwerk.40 

In het rapport van ABDTOPConsult41 wordt onderscheid gemaakt tussen twee vormen van 
maatwerk bij uitvoeringsorganisaties. Maatwerk in de wijze van klantcontact en maatwerk 
dat betrekking heeft op de inhoud van de rechten en plichten van de burger. Bij klantcontact 
wordt in dienstverlening getracht rekening te houden met de wijze van de interactie tussen 
burger en uitvoeringsorganisaties, terwijl bij de tweede vorm getracht wordt rekening te 
houden met de individuele omstandigheden waarin de burger verkeert. Dit laatste wanneer 
bijvoorbeeld gestandaardiseerde en geautomatiseerde uitvoering van regels tot resultaten 
leidt die niet overeenkomen met de bedoeling van de wet. 

De Nationale ombudsman associeert maatwerk met een aantal ‘behoorlijkheidsnormen’  
die de overheid in acht moet nemen.42 Hij stelt dat de overheid in haar handelen de wet- en 
regelgeving als uitgangspunt dient te nemen, maar dat zij steeds oog dient te houden voor 
de specifieke omstandigheden, waar de burger in terecht kan komen. Ook in haar feitelijk 
handelen dient de overheid steeds te zoeken naar maatregelen en oplossingen die passen  
bij de specifieke omstandigheden van de individuele burger. Hierbij dient de overheid bereid 
te zijn om in voorkomende gevallen af te wijken van algemeen beleid of van voorschriften 
als dat nodig is om onbedoelde of ongewenste consequenties te voorkomen.

In onze literatuurstudie en in de interviews zijn wij nog diverse andere visies op en definities 
van maatwerk tegen gekomen. Deze definities worden sterk bepaald door iemands persoon lijke 
visie op de overheid, publieke waarden en dienstverlening. Vaak speelt ook een organisatie-
belang een belangrijke rol bij de perceptie van maatwerk. Omdat er geen enkelvoudige definitie 
van maatwerk mogelijk is, gaan wij het begrip maatwerk in de volgende hoofdstukken vanuit 
vier verschillende perspectieven benaderen, namelijk vanuit het perspectief van de recht-
matige, presterende, netwerkende en van de responsieve overheid. In hoofdstuk zeven zullen 
wij vervolgens op basis van deze perspectieven onze visie op maatwerk formuleren. 

 

38 Inspectie der Rijksfinanciën, ‘Een betere overheid voor burgers en bedrijven: Brede maatschappelijke 
heroverweging’, P25-28, Den Haag (2020) en Kerstens, R., Junk, H. en Bekenkamp, J. ‘Regels en Ruimte: 
Verkenning Maatwerk in dienstverlening en discretionaire ruimte’, ABDTOPConsult, P19-21, Den Haag 
(2019)

39 Interview Engering, R., Lid Raad van Bestuur, Kamer van Koophandel, Den Haag (5 mrt 2020)
40 https://www.nrc.nl/nieuws/2013/10/26/tips-voor-opinie-1309215-a83833
41 Kerstens, R., Junk, H. en Bekenkamp, J. ‘Regels en Ruimte: Verkenning Maatwerk in dienstverlening en 

discretionaire ruimte’, ABDTOPConsult, P19-21, Den Haag (2019)
42 Nationale Ombudsman, ‘De behoorlijkheidsnormen die de Nationale ombudsman heeft opgesteld, helpen 

overheden goed om te gaan met burgers en hun belangen’, P5, Den Haag (2019)
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3.  Maatwerk vanuit het 
perspectief van de 
rechtmatige overheid 

3.1 Inleiding

Eén van de belangrijke fundamenten van 
de overheid is de rechtstaat.43 Besluiten 
van de overheid moeten altijd wetmatig 
zijn. De overheid handelt correct als  
er sprake is van heldere procedures om 
politieke doelen te formuleren, die 
vervolgens neutraal worden vertaald in 
ambtelijk handelen. Overheidssturing is 
in dit perspectief in de eerste plaats een 
kwestie van het instellen van procedures 
en het verankeren van doelen en middelen in wetten en regels. Legitimiteit en recht-
matigheid van overheidshandelen staan centraal. Dit is een sterk legalistisch perspectief, 
dat de wettelijke basis voor het overheidshandelen vormt en de scheiding benadrukt tussen 
politiek primaat en ambtelijke uitvoering. Dit legalistische perspectief heeft grote invloed 
op de manier waarop uitvoeringsorganisaties hun dienstverlening vormgeven. In dit 
hoofdstuk staat de vraag centraal hoe uitvoerings organisaties met deze invloed omgaan  
en hoe zij maatwerk kunnen leveren vanuit het perspectief van de rechtmatige overheid.

3.2 De rechtmatige overheid 

Van der Steen et al. noemen de overheid waarbij de nadruk ligt op recht en regelgeving een 
rechtmatige overheid.44 In dit perspectief staan vooral de legitimiteit en rechtmatigheid van 
handelen centraal. De overheid is hiërarchisch georganiseerd, met macht en tegenmacht en 
een duidelijke scheiding tussen het politieke primaat en ambtelijke loyaliteit. De bepaling 
van publieke belangen vindt plaats in het politieke debat. In het beleid worden de politieke 
doelen vertaald naar regels, procedures en de inzet van middelen. Ambtenaren dienen zich 
bij de uitvoering van beleid zorgvuldig, onpartijdig en integer op te stellen. Doelen moeten 
eenvoudig worden omschreven; concreet, te verantwoorden en ze moeten controleerbaar 
zijn. De verhouding met de samenleving en de burger is verticaal en krijgt vooral vorm via 
het bewaken van rechten en plichten. Het is de klassieke overheidsbureaucratie die 
gebaseerd is op regels, procedures en wetten met nadruk op legitimiteit en rechtmatigheid. 
De overheid bewaakt de legitimiteit en rechtsstatelijke principes. 

43 Frissen, P.H.A., ‘De staat van verschil: Een kritiek van de gelijkheid’, Van Gennep, Amsterdam (2010)
44 Steen, van der, M. et al. (2014) Vier vormen van overheidssturing. (Voor een uitgebreide beschrijving van 

de perspectieven zie: Steen, M. van der, N. Chin- A-Fat, M. van Twist en J. Scherpenisse, ‘Naar een ge(s)
laagde strategie’, NSOB, Den Haag, (2014) en Steen, M. van der, Scherpenisse, J. en Twist, van, M., 
‘Sedimentatie in sturing: systeem brengen in netwerkend werken door meervoudig organiseren’, NSOB, 
Den Haag (2015)

Rechtmatige
overheid

Inhoudsopgave 



28 MPA Rapport | Maatwerk, de heilige graal? Perspectieven op publieke dienstverlening

Gezag kan niet zonder tegengewicht.45 In Nederland is de basis van de democratische 
rechtstaat gebaseerd op de trias politica (scheiding der machten). De trias politica is een 
theorie van staatsinrichting, waarin de staat is opgedeeld in drie organen die elkaars 
functioneren bewaken, te weten de wetgevende, uitvoerende en rechtelijke macht.46  
Deze politieke theorie is de basis waarop de democratische rechtsstaat in Nederland 
functioneert. 

De uitvoerende macht bestaat uit de regering. De regering geeft leiding aan de ministeries 
en de ambtenaren die zich bezig houden met de uitvoering van wetten. De uitvoerende 
macht mag alleen zaken uitvoeren die in de wet staan. Uitvoeringsorganisaties in het 
perspectief van de rechtmatige overheid zijn dan ook regelgedreven en dienen zich bij de 
uitvoering aan de vastgestelde wet- en regelgeving te houden. Beleid wordt vertaald in 
regels en meer beleid leidt dus tot meer regels. Beslissingen worden gemaakt op basis van 
vooraf vastgestelde regels en zijn toetsbaar bij de rechter. Uitvoeringsorganisaties leggen 
veel nadruk op de juridische verantwoording van de besluitvorming en rechtsgelijkheid. 

Bij een rechtmatige overheid overheerst de regeldrift, maar de scheiding van machten  
zorgt er voor dat er nooit één macht is die overheerst. Kijkend vanuit het perspectief van  
een rechtmatige overheid is verankering in het democratisch systeem en het recht de basis 
voor alles wat overheidsorganisaties doen.47 Legitimiteit en rechtmatigheid staan centraal.  

3.3 Dienstverlening en de rechtmatige overheid

De relatie tussen burger en overheid is de afgelopen decennia sterk aan verandering onder-
hevig geweest. Tjeenk Willink is van mening dat de overheid zich in de afgelopen decennia 
heeft ontwikkeld van een hecht verankerde staat tot een leverancier van bestuurlijke 
beheersingsmechanismen; mallen waarin burgers zich hebben te voegen.48 Deze verandering 
heeft volgens Tjeenk Willink ook zijn weerslag op uitvoeringsorganisaties. De vele 
bezuinigingsdoelstellingen die tussen 2009 en 2015 werden opgelegd aan uitvoerings-
organisaties hebben de afgelopen jaren onder andere geleid tot het standaardiseren en 
digitaliseren van wetten en regels. 

In de mallen waar alle burgers in moeten passen, verdwijnt de discretionaire ruimte  
en de mogelijkheid van individuele ambtenaren om tot een weloverwogen oordeel te  
komen. Deze transformatie heeft ook effect op de dienstverlening en het maatwerk dat 
uitvoeringsorganisaties leveren. Publieke waarden als rechtmatigheid en gelijkheid  
zijn steeds meer leidend geworden. De overheid stelt vanuit deze waarden de kaders  
vast waarbinnen dienstverlening en maatwerk uitgevoerd moeten worden. 
Uitvoeringsorganisaties voeren deze diensten vervolgens uit. De dienstverlening is 
juridisch correct vormgegeven. De besluitvorming verloopt volgens duidelijke regels en 
wetten. Politieke besluiten worden vertaald in regels en procedures. De bestuurlijke 
beheersingsmechanismen, zoals Tjeenk Willink die beschrijft, leiden tot ‘mallen’, waar 
weinig ruimte is voor het maken van uitzonderingen in individuele gevallen. Mallen die 
geënt op zijn procedures en waarbij de aandacht vooral gericht is op de juridische 
verankering van de besluiten, rechtmatigheid en procedurele zorgvuldigheid.

45 Tocqueville, de, A. Details van over de democratie in Amerika, Lemniscaat, H7, Rotterdam (2011)
46 https://www.montesquieu-instituut.nl/id/vhnnmt7lidzx/trias_politica_machtenscheiding_en
47 Frissen, P.H.A., ‘De staat van verschil, Een kritiek van de gelijkheid’, Van Gennep, Amsterdam (2011)
48 Tjeenk Willink, H., Toespraak op het symposium ‘Toegang tot de rechter’ ter gelegenheid van het 

afscheid van mr. G.J.M. Corstens als President van de Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag (2014)
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3.4 Discretionaire ruimte en maatwerk

Discretionaire ruimte is gegrond in 
principes van proportionaliteit, redelijk-
heid en billijkheid. Ieder rechtsgebied  
kent deze principes, die ervoor zorgen dat 
regels kunnen worden toegesneden op  
de individuele omstandigheden. De kern  
van het recht is dat regels altijd moeten 
worden toegesneden op de menselijke maat. 
Discretionair wordt vaak gebruikt in de 
combinatie met discretionaire bevoegdheid, 
de bevoegdheid om naar eigen inzicht te 
beslissen. Ambtenaren passen de regels  
toe binnen de hun geboden discretionaire 
ruimte.

Maatwerk en de toepassing van discretionaire bevoegdheid is vanuit het principe van de 
rechtmatige overheid slechts beperkt mogelijk. De algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) geven in uitzonderlijke gevallen ruimte 
voor maatwerk. Van uitvoeringsorganisaties wordt op basis van sectorwetten en de Awb 
verwacht, dat ze rekening houden met feiten of omstandigheden. In het rapport ‘Regels en 
Ruimte: Verkenning Maatwerk in dienstverlening en discretionaire ruimte’49 wordt gesteld 
dat de kennis, het vermogen en het lef echter ontbreekt bij minstens een deel van de uitvoe-
ringsorganisaties om hier bij de invulling van maatwerk gebruik van te maken. Discretionaire 
ruimte wordt zo beperkt mogelijk gehouden. Ook bieden wettelijke regelingen volgens het 
rapport zo goed als geen discretionaire ruimte.

Als de wet hier wel ruimte voor biedt, wordt vaak binnen uitvoeringsorganisaties op 
uitvoerend niveau alsnog de ruimte dichtgeregeld. 

Het rapport wijst ook op het feit dat er in het algemeen weinig aandacht voor maatwerk is. 
Strikte regelsturing aan de hand van prestatieafspraken heeft de voorkeur. Het midden-
management van bijvoorbeeld de Belastingdienst, UWV en DUO lijkt vooral te sturen op  
het voorkomen van precedentwerking en een stringente opvolging van werkinstructies. 
Medewerkers ervaren weinig beslisruimte en worden geacht strikt de regels uit te voeren. 
Daardoor ontstaat handelingsverlegenheid onder de medewerkers. Door regelgedrevenheid 
verdwijnt de ruimte voor redelijkheid en behoorlijkheid. Vanuit kostenbesparing en de 
achterliggende gedachte om steeds verder te digitaliseren, wordt strak gestuurd op het 
volgen van de standaarden, zonder rekening te houden met feiten en omstandigheden.  
Het rapport geeft aan dat burgers voor maatwerk daardoor steeds meer zijn aangewezen  
op de bezwaar- en beroepsfase. Niet alle burgers hebben daarvoor echter de kennis, 
vaardigheden en het uithoudingsvermogen. 

49 Kerstens, R., Junk, H. en Bekenkamp, J., ‘Regels en Ruimte: Verkenning Maatwerk in dienstverlening en 
discretionaire ruimte’, ABDTOPConsult, Den Haag (2019)
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Figuur 6: Discretionaire ruimte
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Binnen de basisbeginselen van rechtmatigheid en gelijke behandeling is er beperkt ruimte 
voor maatwerk. Wat voor de ene burger geldt, is namelijk ook voor een andere van toepassing 
vanuit het gelijkheidsbeginsel. Er is een opening voor maatwerk, namelijk de beoordelings-
ruimte en beleidsruimte die de wet biedt, de discretionaire ruimte. Maatwerk kan vanuit 
het perspectief van de rechtmatige overheid daarom als volgt worden omschreven: 

 
Maatwerk vanuit het perspectief van de rechtmatige overheid is dienstverlening  
waarbij in beperkte mate gebruik wordt gemaakt van de discretionaire bevoegdheid.

3.5  Digitalisering, ketenbesluitvorming en de rechtmatige overheid

De digitalisering brengt voor uitvoeringsorganisaties kansen en uitdagingen met zich  
mee. Door gebruik te maken van digitale toepassingen kunnen uitvoeringsorganisaties 
diensten op grote schaal rechtmatig, gestandaardiseerd en op gelijke wijze afhandelen. 
Standaar disatie gebeurt op basis van uniforme regels en biedt geen ruimte voor maatwerk. 
Digitale toepassingen in de dienstverlening laten geen ruimte voor het toepassen van 
discretionaire regelruimte. De ‘digitale belangenafweging’ is nog niet zo ver ontwikkeld,  
dat het de discretionaire belangenafweging kan vervangen. De vraag om maatwerk naast 
standaar disatie leidt vanuit het principe van de rechtmatige overheid tot nieuwe regels of 
een verdere verfijning van de bestaande regels. 

De Raad van State heeft in haar advies over digitalisering gewezen op de spanning,  
een vicieuze cirkel, die daardoor ontstaat: 

“Er dreigt een vicieuze cirkel. Maatwerk, waar burgers en politiek om vragen, leidt tot 
verfijnde regels. Verfijnde regels maken de uitvoering complex. Complexiteit, zeker  
bij grote volumes, leidt tot automatisering van besluitvorming en uitvoering en dat 
vraagt weer om standaardisatie. Automatische besluitvorming en standaardisatie 
ondermijnen maatwerk.”50 

Uitvoeringsorganisaties kunnen deze vicieuze cirkel doorbreken door een goede afweging  
te blijven maken waar digitalisering verantwoord is en waar niet. Simpele taken kunnen 
vergaand worden gedigitaliseerd, maar er moet altijd ruimte blijven voor bijzondere 
omstandigheden en gevallen die niet redelijk zijn. Naast digitalisering dient er altijd ruimte 
te blijven voor persoonlijk contact. 

Uitvoeringsorganisaties nemen ook steeds vaker besluiten op basis van geautomatiseerde 
ketens. De connectiviteit is enorm toegenomen en duizenden organisaties wisselen 
gegevens van miljoenen burgers uit. De SVB heeft bijvoorbeeld voor de uitvoering van haar 
taken alleen al 140 ketens voor gegevensuitwisseling.51 Het hele besluitvormingsproces  
van verzamelen van informatie, beoordeling en besluitvorming is hierbij gedigitaliseerd. 
Aan de besluitvorming ligt een model met geprogrammeerde beslisregels ten grondslag  
en het aldus gegeneerde besluit vormt de basis van verdere besluitvorming in de keten. 

50 Raad van State, ‘Ongevraagd advies over de effecten van de digitalisering voor de rechtsstatelijke 
verhoudingen’, Kamerstukken II 2017/18, 26643, nr. 557, Den Haag (2018)

51 Vlist, van der, H. en Heerschop, D., ‘Werk aan Uitvoering, Fase 1 probleemanalyse, Ja, mi(t)s…’, 
ABDTOPConsult, Den Haag (2020)
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Informatietechnologie maakt het op deze wijze mogelijk dat computers in plaats van 
ambtenaren besluiten nemen in de zin van artikel 1:3 van de Awb.52 

Deze geautomatiseerde ketenbesluitvorming zorgt voor grote kostenbesparing in het 
besluitvormingsproces, maar roept een aantal fundamentele vragen op over de recht-
matigheid van de besluitvorming. Recentelijk is hierover nieuwe jurisprudentie ontstaan 
door de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over de 
stikstof-problematiek. Daarbij heeft de Raad geconstateerd dat de automatische besluit-
vorming, die plaats vindt binnen het AERIUS-model, niet inzichtelijk en controleerbaar  
is, vanwege het gebrek aan inzicht in de gemaakte keuzes, gegevens en aannames, en dus  
in feite een black box is. Hierdoor wordt controle op de besluitvorming onmogelijk. Met  
deze uitspraak formuleert de Raad van State een toetsingskader voor geautomatiseerde 
besluitvorming van bestuursorganen. De Raad adviseert voor de normering van geauto-
matiseerde besluitvorming aansluiting te zoeken bij de algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur, in het bijzonder het motiveringsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel.53 

3.6  Spanning rechtmatige overheid en discretionaire (regel)ruimte

Vanuit het perspectief van de rechtmatige overheid54 is het democratisch systeem en het 
recht het fundament onder de publieke dienstverlening.55 Rechtmatigheid en rechts-
gelijkheid – rechtsstatelijkheid – zijn daarom voor uitvoeringsorganisaties de leidende 
principes.56 De rechtmatige overheid stelt die legitimiteit en rechtmatigheid dan ook 
centraal. De verhouding met de samenleving wordt bepaald door het borgen van rechten en 
plichten. De wet maakt sturing door de overheid mogelijk, maar begrenst dat handelen van 
de overheid ook. De overheid handelt legitiem, als er sprake is van heldere procedures om 
politieke doelen te formuleren, die vervolgens neutraal worden vertaald in ambtelijk 
handelen. Dat is in alle sturingsprincipes een uitgangspunt, maar in dit perspectief hét 
uitgangspunt.57 

Van een overheid wordt op basis van de Algemene wet bestuursrecht verwacht dat er sprake 
is van behoorlijk bestuur. Behoorlijk bestuur vraagt rekening te houden met feiten of 
omstandigheden van de individuele burger. Vanuit het perspectief van de rechtmatige 
overheid, kan dit leiden tot spanningen in de uitvoering en in het bijzonder in het toepassen 
van maatwerk en discretionaire ruimte. Gelijke behandeling en procedurele zorgvuldigheid 
zijn in de rechtmatige overheid de dominante waarden. Discretionaire ruimte wordt zo veel 
mogelijk beperkt. Met de komst van ICT en geautomatiseerde (keten)besluiten wordt de 
ruimte voor de ambtenaar om af te wijken nog verder beperkt. Het tegengaan van ‘ongelijk-
heid’ in de uitvoering word zo nog verder verstevigd. Bezwaar- en beroepsprocedures worden 
beschouwd als de beste manier om bij wringende regelgeving en dreigende misstanden 
maatwerk te kunnen leveren. 

52 Eck, van, M., ‘Geautomatiseerde Ketenbesluiten en Rechtsbescherming, Tilburg University, P66-74, 
Tilburg (2018)

53 Wolfswinkel, J., ‘Het algoritme van de Afdeling: de realiteit van complex bestuursrecht’, Ars Aequi, P776-
782, Tilburg (2019)

54 Weber, M., ‘The theory of social and economic organization’, Oxford University Press, New York, USA 
(1947)

55 Frissen, P.H.A., ‘De staat van verschil, Een kritiek van de gelijkheid’, Van Gennep, Amsterdam (2010)
56 Bovens, M., ’t Hart, P. en Twist, van M., ‘Openbaar bestuur: beleid, organisatie en politiek’, Kluwer, 

Deventer (2012)
57 Steen, van der, M., Delden, van, M. en Schaik, van, E., ‘De opgave aan tafel, De praktijk van werken vanuit 

maatschappelijke opgaven’, NSOB, Den Haag (2020)
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Discretionaire ruimte voor medewerkers kan in wet- en regelgeving geregeld zijn. In dat 
geval is er sprake van gemandateerde discretionaire ruimte. De wet bepaalt de discretio-
naire ruimte en die ruimte wordt onder verantwoordelijkheid uitgevoerd. De huidige 
toeslagaffaire bij de Belastingdienst is daar een voorbeeld van. Discretionaire ruimte kan 
ook gedelegeerd zijn. Feiten en omstandigheden bepalen dan de keuze van de ambtenaar  
bij de invulling van de discretionaire ruimte. Keuzes die hierbij gemaakt worden zijn over 
het algemeen gericht op behoorlijk bestuur.58 

Overheidsbeleid wordt steeds vaker decentraal uitgevoerd. Deze decentrale uitvoering is in 
de wet geregeld. Hierdoor is het mogelijk dat bijvoorbeeld gemeenten zaken op lokaal niveau 
heel verschillend regelen. Het toepassen van discretionaire ruimte lijkt strijdig te zijn met 
het gelijkheidsbeginsel, maar dat is niet het geval. De ongelijkheid, die lijkt te ontstaan door 
het toepassen van discretionaire bevoegdheid, valt te verklaren. De verklaring ligt in het feit 
dat er altijd sprake is van feiten en omstandigheden. De vrije ruimte die het wegen van 
feiten en omstandigheden biedt, legitimeert dat gelijke gevallen, ongelijk kunnen worden 
behandeld. Concreet betekent dit dat een ambtenaar in Groningen in een gelijk geval  
€ 1.000,- terugvordering kan opleggen aan een burger, waar zijn collega in Alkmaar € 250,- 
oplegt. Vanuit de politiek ontstaat snel een reflex om de uitvoering weer gelijk te trekken  
en landelijke normen te stellen. 

De focus op incidenten en de wens om voor iedere groep aparte regels te willen maken, 
leiden tot knelpunten in de uitvoering. Alles wordt veelal vooraf dicht geregeld, terwijl juist 
de verruiming van de regels de gewenste ruimte voor maatwerk zou kunnen bieden. Het 
CJIB koppelt deze discretionaire bevoegdheid aan het begrijp ‘maatschappelijk verantwoord 
handelen’. De uitvoering van taken mag individuen niet onevenredig schaden. Het CJIB 
houdt waar nodig rekening met de persoonlijke context van burgers. Het is van belang 
ambtenaren die ruimte te geven. Een meer persoonlijke afweging, die naast de wetgeving is 
gebaseerd op feiten en omstandigheden, kan er voor zorgen dat de dienstverlening meer 
aansluit op de vraag van de burger. “Eerlijk, Begripvol en Simpel” zijn daarbij de belangrijkste 
begrippen.59 “We moeten terug naar de behoorlijkheid, iets meer naar deskundigheid en wat 
verder weg van de politiek”.60 

3.7 Spanning rechtmatige overheid en contra legem 

Bij een rechtmatige overheid moeten uitvoeringsorganisaties vooral de regels uitvoeren, 
zoals die in de wetten staan. Beslissingen zullen in dit perspectief niet vaak contra legem 
genomen worden, dat is namelijk in strijd met de wet- of regelgeving. Het legaliteitsbeginsel 
prevaleert duidelijk over het vertrouwensbeginsel in dit perspectief. Het legaliteitsbeginsel 
vereist dat het bestuursorgaan conform de wet en regels handelt, terwijl het vertrouwens-
beginsel vraagt dat er op basis van feiten en bijzondere omstandigheden een rechtvaardig 
besluit genomen wordt, mede ook vanuit het standpunt van goed bestuur. Dit zorgt voor 
spanning. Honorering van het vertrouwensbeginsel leidt immers bijna altijd tot strijd met 
wet- of regelgeving en dat past niet bij een rechtmatige overheid. 

Vanuit het perspectief van de rechtmatige overheid zien we dat discretionaire ruimte intern 
door uitvoeringsorganisaties door middel van afspraken en regels dichtgeregeld wordt. 

58 Interview Veld, P., Voormalig Directeur-Generaal Belastingdienst (8 apr 2020)
59 Interview Zutphen, R., Nationale Ombudsman, Den Haag (26 mei 2020)
60 Interview Veld, P., Voormalig Directeur-Generaal Belastingdienst, Den Haag (8 apr 2020)
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Discretionaire ruimte moet zo beperkt mogelijk gehouden worden. Medewerkers volgen 
netjes de regels. Met de roep om maatwerk en een toename van schrijnende gevallen zorgt 
dit voor spanning. Er is behoefte aan balans. Een oplossing is om regels juist meer op 
hoofdlijnen te formuleren, want hierdoor ontstaat ruimte voor dienstverlening en 
maatwerk.61 

De spanning tussen het toepassen van regels en het rechtvaardigheidsgevoel kan worden 
beperkt. De oplossing is persoonlijke motieven en omstandigheden mee te laten wegen.  
In die afweging zal altijd spanning blijven bestaan tussen juridische beginselen, maat -
schap pelijke factoren en doelmatigheidseisen. Die spanning is er ook binnen de uitvoerings-
organisaties, waarbij de staf gericht is op de juridische aspecten en de medewerker meer oog 
heeft voor de maatschappelijke omstandigheden. Belangrijk is dat alle aspecten afgewogen 
worden en er een breed afwegingskader ligt. Op deze manier kan voorkomen worden dat 
besluiten contra legem genomen moeten worden. In gevallen dat de beleidsregel meer 
schaadt dan ondersteunt, is het noodzakelijk om, in overleg met de Raad van Bestuur, die 
keuze toch te maken.62 

Met betrekking tot de rechtmatigheid wordt gewezen op artikel 4:84 van de Awb. Dat artikel 
schrijft voor, dat een beleidsregel niet mag worden toegepast, als de gevolgen voor een 
belanghebbende niet in verhouding staan tot het doel van de beleidsregel. Bij bijzondere 
omstandigheden mag een bestuursorgaan niet blind zijn beleidsregel volgen. Het kabinet 
vindt dat in deze situatie een maatwerkoplossing gezocht moet worden, zoals de Awb ook 
opdraagt. Het kabinet vindt voor dat standpunt steun in de jurisprudentie van de afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, die steeds vaker bestuursorganen oproept tot 
maatwerk en toepassing van het vertrouwensbeginsel.

3.8 Spanning stapeling wet- en regelgeving

Paul Frissen geeft in de Fatale Staat aan dat we in Nederland steeds minder aanvaarden dat 
de wereld fundamentele tekortkomingen kent. Overheden doen daarom verwoede pogingen 
om al het pech, leed, risico en falen uit te bannen. Alle mogelijke risico’s moeten worden 
ondervangen met wet en regelgeving. Deze maakbaarheidsdrift leidt zelfs tot een officieel 
potvisprotocol, zodat burgers weten wat ze moeten doen als ze geconfronteerd worden  
met een potvis, als ze op een mooie zomerdag over het strand lopen. Dit principe van maak-
baarheid zorgt voor een stapeling van wetten en regels, alles moet immers een plaats 
krijgen.63 Er is daardoor een samenleving ontstaan waarin burgers moeten geloven dat  
de overheid haar burgers als klanten zal behandelen. Elke uitzondering moet in wet- en 
regelgeving worden opgenomen. De weigering het fatale te accepteren en vasthouden aan  
de maakbaarheidsgedachte vergroot het spanningsveld waarin uitvoeringsorganisaties 
opereren. 

Uitvoeringsorganisaties zijn onvoldoende in staat om als uitvoerende macht tegenwicht te 
bieden. Machiavelli schetste rond het jaar 1500 al dat goede bestuurders de hoedanigheid 
van een vos en een leeuw moeten kunnen aannemen. In de hoedanigheid van de leeuw zitten 
vooral de mogelijkheden.64 Uitvoeringsorganisaties mogen meer de tanden laten zien op het 

61 Interview Kluft, J., Auditmanager, Auditdienst Rijk, Den haag (25 mrt 2020)
62 Interview Kemme, M., senior beleidsadviseur, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den 

Haag (29 apr 2020)
63 Frissen, P.H.A., De Fatale Staat’, Van Gennep, Amsterdam (2013)
64 Interview Lemeer, F., voorzitter landelijke cliëntenraad UWV, Den Haag (31 mrt 2020)
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moment dat er voor elke uitzondering regelgeving moet komen. Ze mogen op die momenten 
best eens wat meer ruzie maken met bewindspersonen: “Minder politieke framing, meer ruimte 
voor deskundigheid.” 65 

3.9 Conclusies

Hoe kunnen uitvoeringsorganisaties maatwerk leveren vanuit het perspectief van de rechtmatige 
overheid? 

Bij een rechtmatige overheid ligt de nadruk op de wettelijke kaders en de legitimiteit van  
de besluitvorming. De besluitvorming verloopt volgens duidelijke regels en wetten. Politieke 
besluiten worden vertaald in regels en procedures, waarbij de overheid veel aandacht 
besteedt aan de juridische verankering van de besluiten, rechtmatigheid en procedurele 
zorgvuldigheid. Iedere burger heeft het recht om met gelijke zorg en respect te worden 
behandeld. Om dat te verzekeren, is ieder overheidshandelen gereguleerd door een systeem 
van wettelijke regels. Rechtsregels verlenen en begrenzen bevoegdheden en geven aan-
wijzingen voor de uitoefening daarvan. Het belang van rechtmatigheid en behoorlijkheid  
is een belang van de burger. Het realiseren van behoorlijkheid leidt immers tot aanvaarding 
en vertrouwen in de staat. Spanning ontstaat wanneer door een stapeling wat wet- en 
regelgeving onuitvoerbaarheid dreigt. Uitvoeringsorganisaties mogen meer tegenwicht 
bieden aan de wetgevende opdrachtgever om de uitvoerbaarheid en het daarmee het 
vertrouwen van de burger te waarborgen. 

In de dienstverlening die uitvoeringsorganisaties vanuit dit perspectief leveren, ligt de 
nadruk op geautomatiseerde ketenbesluiten, procedures en richtlijnen. Deze regels moeten 
voorkomen dat diensten willekeurig worden verstrekt. Iedere burger dient op dezelfde 
manier behandeld te worden. De mogelijkheden voor bezwaar en beroep zijn goed verankerd. 
Besluitvorming is sterk legalistisch en moet altijd toetsbaar en herleidbaar zijn. De domi-
nante publieke waarden zijn rechtmatigheid en gelijkheid. In de dienstverlening staat het 
functioneren van de overheid centraal. De samenleving, en de hulpvraag van de individuele 
burger en bijzondere groepen burgers zijn secundair. 

Het maatwerk dat uitvoeringsorganisaties kunnen bieden, is beperkt tot de discretionaire 
ruimte die dienstverleners hebben om binnen de wet- en regelgeving de persoonlijke 
context van een burger mee te wegen. Deze vorm van maatwerk richt zich vooral op 
‘schrijnende gevallen’, waarbij de burgers door de stapeling van regelingen en procedures 
tussen wal en schip dreigen te komen. Het gebrek aan discretionaire ruimte in de wet- en 
regelgeving belemmert uitvoeringsorganisaties om maatwerk te leveren. 

Veel burgers zijn tevreden over digitale diensten, maar het is van belang dat er ook aandacht 
komt voor burgers die door de digitalisering in de problemen komen. Om dit te bewerk-
stelligen is een evenwicht tussen digitale en gestandaardiseerde dienstverlening, en 
maatwerk van belang. Uitvoeringsorganisaties moeten daarbij de afweging maken waar 
digitalisering verantwoord is en waar niet. Simpele taken kunnen vergaand worden 
gedigitaliseerd, maar het is cruciaal dat er ruimte blijft voor bijzondere omstandigheden. 

 

65 Interview Veld, P., Voormalig Directeur-Generaal Belastingdienst, Den Haag (8 apr 2020)
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4.  Maatwerk vanuit het 
perspectief van de 
presterende overheid 
4.1 Inleiding

Sinds het einde van de jaren tachtig  
van de vorige eeuw staat het overheids-
han delen in het teken van de presterende 
overheid, waarbij doelmatigheid en 
resultaatsturing de kern begrippen  
zijn. De legitimiteit van het handelen 
van de overheid wordt gehaald uit het 
vermogen om te leveren. De bedoeling  
of het effect is minder van belang.66  
Het perspectief van de presterende 
overheid heeft ook veel effect op hoe 
naar uitvoeringsorganisaties wordt gekeken. Efficiëntie, prestatiesturing en scheiding  
van beleid en uitvoering zijn steeds belangrijker geworden. De bezuinigingen die de 
overheid heeft doorgevoerd leiden tot productiviteitsstijging en digitalisering van de 
dienstverlening, maar ook tot de vermin d ering van persoonlijke dienstverlening. Dit 
zorgt voor een behoorlijke kosten besparing. Uitvoeringsorganisaties zoeken naar een 
optimale balans tussen dienst verlening en efficiency.

In dit hoofdstuk staat de vraag centraal hoe uitvoeringsorganisaties maatwerk  
kunnen leveren vanuit het perspectief van de presterende overheid. We gaan in op  
de spanning tussen beleid en uitvoering en op de vicieuze cirkel die daarbij ontstaat.  
We staan stil bij de spanning in de besturingsdriehoek en kijken naar het effect van  
de uitvoeringstoets en de positie van de burger vanuit het perspectief van een 
presterende uitvoerings organisatie. 

4.2  New Public Management: opmaat naar zelfstandige 
uitvoeringsorganisaties

In de tijd van de verzorgingsstaat werden taken naar de overheid gebracht en lag de 
productie van de publieke waarde bij de overheid. Eind jaren tachtig van de vorige eeuw 
kwam daar verandering in. De overheid moest drastisch worden hervormd; slanker, 
wendbaarder en meer resultaatgericht en dat tegen minder kosten. Uitvoeringsorganisaties, 
waarvan een aantal aangesloten is bij de Manifestgroep, deden hun intrede. Van hen werd 
verwacht dat zij efficiënter gingen werken en tegelijkertijd ook zorgden voor een betere 
kwaliteit van de dienstverlening. Deze ontwikkeling vindt zijn oorsprong in het gedachte-
goed van het New Public Management, waarbij de focus gericht is op het behalen van 
meetbare prestaties en op het organiseren van de uitvoering. Het marktdenken, met 
dominante waarde efficiency, en de scheiding tussen beleidsvorming en uitvoering,  

66 Steen, van den, M., Scherpenisse, J. en Twist, van, M., ‘Sedimentatie in sturing: Systeem brengen in 
netwerkend werken door meervoudig organiseren’ NSOB, P23-30, Den Haag (2015)
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staan hierin centraal.67 Hierdoor 
ontstaat een verschuiving, waarbij  
de publieke waarde steeds meer  
tot stand komt door de interactie  
van overheid, gemeenschap en markt.  
Dit wordt de vermaat schappelijking  
van de publieke waarde genoemd.68

De bureaucratische- en hiërarchische 
organisatie van de overheid, die tot  
dan toe dominant was, bleek onvol-
doende in staat te zijn om mee te 
bewegen in tijden van flexibilisering, 
snelle innovaties, een netwerkachtige 
structuur van de samenleving en 
mondige burgers.69 De oplossing voor dit probleem werd begin jaren 90 gevonden in de 
scheiding van beleids ontwerp en beleidsuitvoering om zo tot een duidelijkere taakverdeling 
te komen en de introductie van (economische) prikkels om de prestaties van de actoren, 
verantwoordelijk voor beleidsontwerp en –uitvoering, te verbeteren.70 Het is het beeld  
van een privatiserende maatschappij, waarbij de overheid de kaders stelt en de markt de 
uitvoering van dat beleid regelt. In 1992 beschreven Osborne en Gaebler dit beeld met  
de metafoor van de roeiboot: het verbeeldt het bestuur als stuurman en de uitvoerende 
instanties, publiek en privaat, als de roeiers.71 Politici stellen de te behalen resultaten vast, 
uitvoerenden zetten zich op professionele wijze in om die resultaten te bereiken. Daarna 
gaan de politici na of de resultaten zijn behaald.

Dit doelmatigheidsmotief was een belangrijke reden om bepaalde taken of organisatie-
onderdelen op afstand te plaatsen bij uitvoeringsorganisaties. Het idee hierachter was  
dat de politiek zich meer moest concentreren op de hoofdlijnen van beleid. Uitvoerings-
organisaties, zoals in de Manifestgroep, werden verantwoordelijk voor de uitvoering.  
De verwachting was, dat de uitvoering van publieke taken beter zou verlopen, als die 
plaatsvond op afstand van de politiek en werd uitgevoerd door mensen die kennis hadden 
van het uitvoeren van beleid en het domein waarbinnen werd gewerkt. Het voordeel van  
het scheiden van beleid en uitvoering wordt volgens Frissen gezocht in een onpartijdige  
en deskundige uitvoering van de (bemoeizuchtige) politiek72. 

67 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, ‘Dertig jaar privatisering, verzelfstandiging en 
marktwerking’, P24-26, Den Haag (2012)

68 Steen, van der, M., Twist, van, M., Chin-A-Fat N. en Kwakkelstein, T., ‘Pop-up publieke waarde’, NSOB, 
 P11-19, Den Haag (2013)

69 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, ‘Dertig jaar privatisering, verzelfstandiging en 
marktwerking’, P26, Den Haag (2012)

70 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, ‘Dertig jaar privatisering, verzelfstandiging en 
marktwerking’, P82, Den Haag (2012)

71 Osborne, D. en Gaebler, T., ‘Reinventing government, How the entrepreneurial spirit is transforming 
government’, Adison Wesley Reading, MA, USA (1992)

72 Frissen, P.H.A. et al., ‘Verzelfstandiging in het openbaar bestuur’, VUGA, Den Haag (1992)
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Figuur 7: Disbalans Doelmatigheid – 
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4.3 Digitalisering, maatwerk en de presterende overheid

De publieke dienstverlening kwam vanuit het perspectief van de presterende overheid 
steeds meer in het teken te staan van doelmatigheid en efficiëntie. De dienstverlening werd 
daarnaast met de komst van ICT grotendeels geautomatiseerd en gedigitaliseerd. De burger 
werd meer en meer als klant gezien die zo efficiënt (sneller, makkelijker en goedkoper) 
mogelijk bediend moest worden. Voor uitvoeringsorganisaties boden ICT en digitalisering 
de mogelijkheden om standaard bulkdienstverlening geautomatiseerd aan te bieden aan de 
burger. Het automatiseren van de dienstverlening had niet alleen effect op doelmatigheids-
eisen, maar ook op de wijze waarop de burger de dienstverlening ervaart. 

Veel burgers zien digitalisering van de dienstverlening als een positieve ontwikkeling, 
omdat het de mogelijkheden biedt op elk gewenst moment hun zaken met de overheid te 
regelen.73 Voor kwetsbare groepen en burgers die, mede door complexe vraagstukken, 
vastlopen, biedt de gedigitaliseerde bulkdienstverlening onvoldoende houvast. Deze 
groepen burgers zijn nu voor maatwerk nog te vaak aangewezen op de ‘achterkant’ van  
de dienstverlening, namelijk de bezwaar- en beroepsfase.74 

Vanuit het perspectief van de presterende overheid kan maatwerk worden gedefinieerd  
als afwijking van het bulkproces en als customer value. De benadering van maatwerk als 
afwijking van het bulkproces betekent, dat uitvoeringsorganisaties de dienstverlening 
voor bepaalde klanten buiten het reguliere (standaard bulkdienstverlening) proces 
moeten organiseren. Het kan hierbij gaan om burgers die de vaardigheden missen om  
de diensten volgens de standaardprocedure af te nemen of om burgers waarvan de 
persoonlijke situatie zo afwijkt van de norm, dat de vaste procedures niet voldoen. Ook 
kan er sprake zijn van een stapeling van regelingen en procedures die speciale aandacht 
vragen en vallen de zogenaamde ‘schrijnende gevallen’ onder deze definitie van maatwerk. 

De tweede definitie van maatwerk als customer value heeft sterk te maken met het beeld  
van de burger als klant, de mogelijkheid die de digitalisering biedt om diensten op maat  
aan te bieden en het toepassen van concepten uit de commerciële dienstverlening. Hierbij 
betekent maatwerk dat de – meestal digitale – dienstverlening zo toegankelijk mogelijk 
wordt gemaakt voor klanten. Voorbeelden zijn de mogelijkheid om bepaalde diensten  
tijd- en plaats onafhankelijk digitaal aan te kunnen vragen, thuisbezorging van diensten  
of het vooraf invullen van gegevens, zoals bij de belastingaangifte. Veel burgers ervaren  
deze customer service ook als maatwerk. Voor veel van de uitvoeringsorganisaties is 
dienstverlening een kernwaarde. Bij de presterende overheid is doelmatigheid een van de 
belangrijkste waarden. In het kwadrant van de presterende overheid zorgt dit dus voor 
botsende waarden en dus spanning. 

Twee definities van maatwerk vanuit het perspectief van de presterende overheid:
1.  Maatwerk is een afwijking van het bulkproces en dus dienstverlening die niet volgens de 

reguliere procedures kan worden aangeboden.
2.  Maatwerk is het optimaliseren van de dienstverlening binnen het bulkproces (customer 

value) 

73 Inspectie der Rijksfinanciën, ‘Een betere overheid voor burgers en bedrijven’, Den Haag (2020)
74 Schriftelijke raadpleging Manifestgroep, Centraal Administratiekantoor (2020)
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4.4 De spanning tussen beleid en uitvoering

“Het blijft zorgelijk dat de departementen anno 2017 – in een wereld van nieuwe 
datatechnieken – niet scherper zicht hebben op de uitvoering en de effecten van beleid en 
dat de politiek – ministers en volksvertegenwoordiging – onmachtig blijkt te voorkomen 
dat juist burgers in de problemen in het woud van regels de weg kwijt raken en zich door de 
overheid niet gehoord of begrepen voelen.“

Het zijn de woorden van Herman Tjeenk Willink in zijn notitie ‘Over de uitvoerbaarheid  
en uitvoering van nieuw beleid’, waarin hij expliciet aandacht vroeg voor de uitvoerings-
aspecten van nieuw beleid en de effecten hiervan op de burger.75 Voor dat laatste toonde  
– anders dan incidenteel – volgens Herman Tjeenk Willink ook de politiek traditioneel 
weinig belangstelling. 

Ook minister Hoekstra van Financiën stelde in zijn toespraak op de Dag van de Uitvoering 
(2018) dat er weinig oog is voor de effecten van (nieuw) beleid voor de uitvoering.76 Politici, 
of het nu de ministerraad of coalitieoverleg betreft, gaan er vaak vanuit, dat het met de 
uitvoering wel goed komt, aldus de minister. Ook bij beleidsmakers is de kennis over de 
uitvoering beperkt. Zij staan vaak te ver af van de uitvoering. Beleidsmakers in dit perspectief 
denken wel goed na over beleid, maar dan vooral gericht op doelmatigheid. Dat geldt ook 
omgekeerd. De kennis van uitvoerders over hoe beleid werkt, is ook beperkt. Dat levert 
spanning op tussen de beleidsmakers en de uitvoerders en zorgt voor een botsing tussen  
de waarden doelmatigheid en dienstverlening.77 

De spanning tussen beleid en uitvoering, zoals geschetst door minister Hoekstra en  
door Tjeenk Willink, is niet nieuw. In diverse rapporten wordt nadrukkelijk hiernaar 
verwezen.78 Ook in de gesprekken met diverse respondenten werd het spanningsveld 
tussen beleid en uitvoering vaak genoemd als een groot knelpunt in het bieden van 
maatwerk in de dienstverlening.79 Veel van de respondenten die gereageerd hebben op 
onze schriftelijke raadpleging herkennen de woorden van Tjeenk Willink en geven aan  
dat de uitvoerbaarheid van overheidsbeleid prioriteit dient te krijgen. Binnen een aantal 
departementen is de relatie met de uitvoering niet optimaal en wordt de uitvoerende 
organisatie niet in een vroegtijdig stadium betrokken bij beleidsontwikkeling. Cruciale 
beslissingen over beleids ontwikkeling, uitvoering en evaluatie worden niet altijd in 
gezamenlijk overleg en op het hoogste niveau tussen beleid en uitvoering genomen.  
Het is soms ook onduidelijk waar het beleid ophoudt en de uitvoering begint. Vooral in  
die overlap is het spannend.

Beleid en uitvoering worden in een presterende overheid gezien als twee afzonderlijk  
te scheiden en elkaar opvolgende activiteiten. Het lijkt erop dat beleid en uitvoering 
theoretisch zijn te onderscheiden, maar in de praktijk toch niet te scheiden zijn. 
Gelijkwaardigheid vormt meestal niet de basis van de onderlinge relatie. Beleid en 
uitvoering zouden bondgenoten moeten zijn met een verschillend vertrekpunt, maar  
wel met een gezamenlijk doel. Politici en de ambtelijke top van het moederministerie 
laten in de praktijk ook te vaak zien zich niet te kunnen beperken tot sturing op 

75 Tjeenk Willink, H., ‘Over de uitvoerbaarheid en uitvoering nieuwe beleid’,: Bijlage eindverslag 
informateur Tjeenk Willink, Den Haag (2017)

76 Minister Hoekstra, ‘Openingstoespraak Dag van de Uitvoering’, Den Haag (2018)
77 Interview Veld, P., Voormalig Directeur-Generaal Belastingdienst, Den Haag (8 april 2020)
78 Thiel, van, S, ‘Governance van uitvoeringsorganisaties: Nieuwe vraagstukken voor sturing in het publieke 

domein’ P129-130 z.p. (2004) en Algemene Rekenkamer rapport Tussen beleid en uitvoering, Den Haag (2003)
79 Interview Engering, R., Lid Raad van Bestuur, Kamer van Koophandel, Den Haag (05 mrt 2020)
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hoofd lijnen en blijven zich bemoeien met de werkzaam heden van uitvoeringsorganisaties, 
terwijl dat bij de scheiding eigenlijk wel is afgesproken. De focus zou dan ook moeten 
verschuiven van aansturen naar samenwerken. Geen strikte scheiding maar een continue 
dialoog.80 

4.5 De vicieuze cirkel van beleid en uitvoering

“De secretarissen-generaal van alle ministeries hadden voorafgaand aan de kabinets-
formatie gesignaleerd dat de ervaring leert dat de uitvoering van beleid en het toezicht 
daarop vaak kwetsbaar zijn. Zij zagen drie valkuilen: neem geen concrete besluiten over 
beleidsinstrumenten, maar stel slechts doelen, zodat zorgvuldige uitvoering gewaarborgd 
kan worden; voor burgers in moeilijke situaties volstaat standaardwerk niet en moet 
maatwerk mogelijk zijn, bovendien mag digitalisering niet als een eenvoudig middel voor 
bezuinigingen gezien worden; verantwoording is belangrijk, maar mag niet ontaarden in 
onevenredige administratieve lasten.

Na de kabinetsformatie sprak ik de secretarissen-generaal over hun waarschuwing en  
die van Herman Tjeenk Willink. Ik vroeg of het regeerakkoord van Rutte III voldoende 
rekening hield met deze dringende aanbevelingen. Met een glimlach werd ik uitgenodigd 
om daar publiekelijk aandacht voor te vragen.” 
(Citaat voormalig Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer, 2019)

 Figuur 8: Regelreflex 
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Zoals besproken is de knip tussen enerzijds het beleid en anderzijds de uitvoering ingegeven 
door de verwachting dat dit onderscheid leidt tot een efficiëntere en betere beleidsvoering. 
Een streven dat sinds de opkomst van de uitvoeringsorganisaties gepaard gaat met spanning 
in de relatie tussen beleid en uitvoering. Dit spanningsveld en het onvermogen om hier lering 
uit te trekken, leidt tot een vicieuze cirkel wat ten koste kan gaan van de dienstverlening aan 
de burger. 

80 Thiel, van, S., ‘Governance van uitvoeringsorganisaties: Nieuwe vraagstukken voor sturing in het 
publieke domein’, z.p. P129-130 (2004)
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Het begint bij regeerakkoorden en politieke compromissen waarbij de nieuwe coalitie zich 
wil laten zien of gelden. Continuïteit of de uitvoerbaarheid van het nieuwe beleid staan 
hierbij niet altijd voorop. Met als gevolg akkoorden vol compromissen die leiden tot nog 
meer complexe regelgeving en tot tussentijdse wijzigingen met druk op de uitvoering om 
snel tot implementatie te komen.81 Hoe meer uitzonderingen in de wet, hoe lastiger de 
uitvoering wordt. De wisseling in het politieke landschap om de vier jaar (of eerder) met 
andere politieke agenda’s en beleidsagenda’s zorgt zoals gezegd voor stapeling van beleid en 
wetgeving. Dat vraagt veel flexibiliteit en wendbaarheid van de uitvoeringsorganisaties. 
Uitvoering van het beleid wisselt daardoor snel, hetgeen de uitvoering complexer maakt. 
Burgers raken door de complexiteit het overzicht kwijt. 

Tegelijkertijd hebben sinds de jaren 90 achtereenvolgende kabinetten geprobeerd om  
een groot deel van de bezuinigingen te realiseren door besparingen op het overheids-
apparaat zelf. De bezuinigingen leiden tot forse ingrepen en resulteren in minder beleids- 
en uitvoeringscapaciteit en een terugloop van inhoudelijke kennis en deskundigheid.  
De ambtelijke organisatie brengt de nieuwe politieke wensen ten uitvoer, ook als dit niet 
of onvoldoende aansluit op het al bestaande beleid. Hoewel in een uitvoeringstoets hier 
aandacht aan besteed wordt, blijkt dat door de druk om het beleid snel te implementeren de 
uitvoeringsorganisatie het ‘verliest’ van de beleidsambtenaren. Dit kan verklaard worden 
door de loyaliteit van de departementen en uitvoeringsorganisaties.82 Departementen en 
uitvoeringsorganisaties doen er uit loyaliteit aan de minister vaak alles aan om de nieuwe 
politieke wensen – ook al leidt dit tot stapeling van beleid, wetten en regelgeving – ten 
uitvoer te brengen. Een andere verklaring is volgens de Nationale ombudsman, dat het wijzen 
op voorziene uitvoeringsproblemen uitgelegd kan worden als incompetentie of als onwil. 
Zeker in tijden wanneer het voortbestaan van een organisatie in de politiek ter discussie 
staat, kan dit erg gevoelig liggen en leidt tot eerdere acceptatie van het in te voeren beleid. 

Deze ontwikkelingen leiden vervolgens weer tot spanningen in de beleidsuitvoering. Na 
verloop van tijd worden de consequenties zichtbaar door misstanden en maatschappelijke 
onvrede over de uitvoering. De toeslagenaffaire bij de Belastingdienst is daar slechts één 
voorbeeld van. De politieke en maatschappelijke onrust die dit met zich meebrengt, leidt 
vervolgens tot grote verontwaardiging in de media en in de politiek. Dit leidt weer tot een 
regelreflex met nieuwe wetten, beleid en regelgeving. Zo is de cirkel rond en begint het 
proces opnieuw.

4.6 Spanningsveld in de besturingsdriehoek 

Het doorbreken van de vicieuze cirkel van het spanningsveld tussen beleid en uitvoering 
vraagt een goed samenspel tussen alle betrokken actoren bij het maken van beleid en de 
uitvoering daarvan. In het Rapport ‘Verbeter de Werking’83, maar ook in de ‘Circulaire 
Governance van zelfstandige bestuursorganen’, wordt het governancemodel voor agent-
schappen gebruikt voor verbetering van de uitvoering van beleid.84 De driehoek, met daarin 
drie rollen, eigenaar-opdrachtgever-opdrachtnemer, staat hierin centraal. Dit model wordt 
heden ten dage nagenoeg op alle departementen gebruikt. 

81 Vlist, van der, H. en Heerschop, D., ‘Werk aan Uitvoering, Fase 1 probleemanalyse, Ja, mi(t)s…’, 
ABDTOPConsult, Den Haag (2020)

82 Commentaar Brenninkmeijer (Nationale Ombudsman) op het rapport: ‘Naar een zichtbaar effectieve 
wisselwerking tussen beleid en uitvoering’, P37-41, Den Haag (2007)

83 ABDTOPConsult, ‘Verbeter de werking!?: Rollen in de sturing van de uitvoeringsorganisatie in de 
Rijksdienst’, P1-3, Den Haag (2017)

84 Regeling agentschappen, http://wetten.overheid.nl/BWBR0032085/2013-01-01
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Figuur 9: Besturingsdriehoek
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In de driehoek richt de besturing zich vooral op rechtmatigheid, budget, doelmatigheid en 
een tijdige implementatie en sluit dus vooral aan bij het kwadrant van een presterende 
overheid.85 Aandacht voor de kwaliteit en mate van dienstverlening is nog steeds onder-
geschikt aan bovengenoemde waarden. De machtsverhouding in de driehoek is oneven-
wichtig en dat veroorzaakt spanning. Het besef van onderlinge afhankelijkheid en de 
noodzaak tot samenwerking leeft nog onvoldoende. Ook de horizontale invloed van onder 
andere burgers en andere partijen worden nog niet betrokken in de besturingsdriehoek. 
 In de besturingsdriehoek zou meer sprake moeten zijn van een partnership.86 Ook kunnen 
bestuurders van uitvoeringsorganisaties nog meer positie nemen en zich nadrukkelijker 
uitspreken wanneer de dienstverlening van de burger in het geding dreigt te komen. 
Dienstverlening is en blijft ondergeschikt ten opzichte van doelmatigheid bij een 
presterende overheid. 

4.7 Uitvoeringstoets en ‘doenvermogen’

Voor de geloofwaardigheid van de politiek is het belangrijk dat er goed gekeken wordt naar 
hetgeen de politiek belooft en of dit via uitvoeringsorganisaties ook waargemaakt kan 
worden. Door de genoemde spanning tussen beleid en uitvoering is het noodzakelijk dat de 
uitvoeringstoets grondig wordt uitgevoerd en de resultaten ervan serieus worden genomen. 
Na de beleidsvoorbereiding is er ruimte voor deze uitvoeringstoets. In een tijdsbestek van 
enkele weken vindt er een doorberekening plaats op tijd, fte, ICT en wat het beleid concreet 
betekent voor de uitvoeringsorganisatie. Ook de effecten voor onder andere de burger 
worden in beeld gebracht. Hoewel de uitvoeringstoets nagenoeg standaard is ingericht bij 
beleidsprocessen, wordt de uitvoeringstoets nog niet altijd optimaal benut. Zo wordt de 
uitvoeringstoets vaak nog ingezet als het sluitstuk van beleidsvorming, waardoor er daarna 
weinig ruimt is om eventuele voorstellen aan te passen.

85 Steen, van der, M., Scherpenisse, J. en Twist, van M., ‘Sedimentatie in sturing: systeem brengen in 
netwerkend werken door meervoudig organiseren’, P23-30, NSOB, Den Haag (2015)

86 Interview Kemme, M., senior beleidsadviseur, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,  
Den Haag (29 apr 2020)
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In de uitvoeringstoets wordt niet alleen gekeken naar de uitvoerbaarheid, maar ook of het 
nog uitlegbaar is naar de burger. Begrijpen de burgers het nog, het zogenaamde doen-
vermogen van de burger. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid gaf in haar 
rapport ‘Weten is nog geen doen’87 aan dat de overheid ook nadrukkelijk rekening moet 
houden met het doenvermogen van burgers. Bij een presterende uitvoeringsorganisatie 
blijft dit ondergeschikt aan doelmatigheid en resultaten. De politiek is echter ook vaak te 
optimistisch met betrekking tot het uitvoeren van regelgeving. Het lijkt raadzaam om ook 
kritisch te kijken naar het beperkte doenvermogen van de overheid. 

De kwaliteit en haalbaarheid van maatregelen worden wel met de uitvoeringstoets in beeld 
gebracht, maar worden over het algemeen niet te zwaar aangezet. De toets richt zich ook 
teveel op efficiëntie. Het gesprek over publieke waarde is daardoor minder aan de orde bij de 
uitvoeringstoets. Eerder gemaakte kanttekeningen verdwijnen door de politieke druk om 
snel te implementeren naar de achtergrond. Het ontbreekt ook vaak aan een invoerings-
strategie. Voor uitvoeringsorganisaties is het ook belangrijk om de normen van behoorlijk 
bestuur ook in de onderhandelingen met de ministeries steeds als uitgangspunt te nemen, 
omdat deze normen het fundament zijn onder de publieke dienstverlening.88 

Uitvoeringstoetsen vinden over het algemeen ex ante plaats. Het ontbreekt echter vaak aan 
tussentijdse ijkmomenten. Een toets ex post komt nog zelden voor. Op zich is dat vreemd 
omdat beleid een cyclisch proces is dat feedback nodig heeft om tot het beste resultaat te 
komen. Departementen zouden juist in het uitvoeringsproces meer moeten evalueren. 

Bij een presterende overheid lijkt de uitvoeringstoets zich vooral te richten op efficiëntie en 
minder op maatwerk en dienstverlening. Door de politieke druk is er geen tijd voor pilots 
om tot een zorgvuldige implementatie te komen, hetgeen ook zorgt voor botsende waarden. 
In de implementatiefase moet de uitvoering nog regelmatig aangepast worden door amende-
menten uit het parlement of door Europese wetgeving. De uitvoering en implementatie 
wordt dan nog lastiger. Over het algemeen vindt er dan geen nieuwe uitvoeringstoets meer 
plaats, hooguit bij zeer grote wijzigingen.

4.8 Positie van de burger

De burger vraagt een toegankelijke overheid met begrijpelijke procedures en het liefst één 
loket voor meerdere diensten.89 Door de vermaatschappelijking van de publieke waarde 
verschuift ook de overheidssturing vanuit het perspectief van de presterende overheid naar 
het perspectief van een netwerkende en responsieve overheid. De burger regelt het zelf,  
via een collectief of laat zich vertegenwoordigen. 

87 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, ‘ Weten is nog geen doen: een realistisch perspectief 
op redzaamheid’, Den Haag (2017)

88 Interview Veld, P., Voormalig Directeur-Generaal Belastingdienst, Den Haag (8 apr 2020)
89 https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2019/

overheid-moet-in-2030-vooral-eerlijk-begripvol-en-simpel-zijn
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Figuur 10: De burger centraal
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Ook de overheid organiseert zich op verschillende manieren. De presterende overheid en het 
New Public Management hebben er door privatisering voor gezorgd, dat veel publieke taken 
op afstand zijn geplaatst. Burgers hebben behoefte aan duidelijkheid en willen weten waar 
de overheid over gaat. Uitvoeringsorganisaties zijn zich hier van bewust. Er komen steeds 
meer centrale- en decentrale klantenpanels, klanttevredenheidsonderzoeken en cliëntraden 
om zicht te krijgen op de behoefte van de burger. Daarnaast maken veel uitvoering s organi-
saties gebruik van klantreizen om de dienstverlening te optimaliseren. Het optimaliseren  
is vanuit het perspectief van een presterende overheid echter wel gericht op doelmatigheid. 
Het gaat vooral om de customer value en die klantvriendelijkheid willen uitvoerings orga-
ni saties voor de bulk juist ook vanuit standaardprocessen realiseren.90 

De uitdaging is vooral hoe de behoefte van de burger wordt meegenomen in de beleids-
voorbereiding en de uitvoering. Ook hier blijft vanuit het perspectief van een presterende 
overheid spanning zitten op de verschillende waarden, kijkend naar doelmatigheid en 
dienstverlening. De dienstverlening blijft bij een presterende uitvoeringsorganisatie 
ondergeschikt aan doelmatigheid en resultaten. 

4.9 Spanning tussen maatwerk en de presterende overheid

Door de bezuinigingen en privatisering van de laatste jaren zijn veel uitvoeringsorganisaties 
in het uitvoeren van wet- en regelgeving gaan standaardiseren, ook wel getypeerd als massa-
maatwerk. Digitalisering maakte daar een belangrijk onderdeel van uit. Geheel passend bij 
de presterende overheid ging het vooral om efficiëntie, budget en om de resultaten. Bedrijfs-
matig slimmer werken, waarbij de dienstverlening vooral eenduidiger, eenvoudiger en 
goedkoper diende te zijn. Dit is vanuit het perspectief van de presterende overheid voor veel 
uitvoeringsorganisaties bepalend geweest in de manier van werken de laatste jaren. Vooral 
bij grote uitvoeringsorganisaties ligt een hoge druk op de dagelijkse processen en ICT, er is 
voortdurend spanning tussen standaard werk en maatwerk. Door meerdere respondenten 
werd de verhouding van bulk- versus maatwerk als 80% tot 20% aangegeven. In de praktijk 
zal dat van organisatie tot organisatie en van probleem tot probleem verschillen. 

90 Interview Berkel, van, N., Bestuurslid, Raad van bestuur UWV, Den Haag (30 mrt 2020)
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Voor burgers, waar de problemen divers van aard zijn en waar een niet standaardreactie 
gewenst is, blijkt dat standaardisering van de dienstverlening nadelen heeft. Door de 
digitalisering verdwijnt de menselijke maat. In de systemen ontbreken meestal horizontale 
ontsnappingsventielen met uitvoeringsleed en frustraties bij burgers tot gevolg. Met de roep 
om meer maatwerk lijkt het erop dat de overheidssturing vanuit het perspectief van de 
presterende overheid geen stand meer kan houden. Het lijkt te kenteren naar de maat-
schappelijke opgave. Voor de groep burgers die niet met standaardisering uit de voeten kan 
zal maatwerk gevonden moeten worden. Het maatwerk gaat dan vaak over hoe je die groep 
netjes kunt bedienen. Dit is na massamaatwerk (standaard) te onderscheiden in regulier 
maatwerk en specifiek maatwerk. Bij regulier maatwerk gaat het om burgers waar een stap 
extra voor gezet moet worden, hetgeen meestal met een telefoontje opgelost kan worden.  
Bij specifiek maatwerk gaat het om de burgers waarvoor het systeem geen mogelijkheid 
biedt (niet digivaardig of de taal niet machtig).91 Het gaat dan om dienstverlening en niet 
meer om doelmatigheid en budget. Uitgangspunt zou moeten zijn om niet alles dicht te 
regelen. Het adagium geldt hier dat gelijkheid juist zorgt voor ongelijkheid. 

Figuur 11: Bulk versus Maatwerk
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De spanning tussen maatwerk en de presterende overheid is ook zichtbaar in de 
besturingsdriehoek. De rapporten ‘Werk aan Uitvoering’92 en ‘Verbeter de Werking’93 van 
ABDTOPConsult laten zien dat de gespreksagenda van de ambtelijke besturingsdriehoek 
vaak beperkt is tot onderwerpen als prestaties, budgetten, implementatie van nieuw beleid, 
doelmatigheid en rechtmatigheid. Er is weinig aandacht voor maatwerk, kwaliteit en 
continuïteit van de dienstverlening. Beide rapporten bevelen een bredere gespreksagenda 
aan, waarin ook ruimte is voor de onderwerpen als maatwerk en dienstverlening

91 Interview Kemme, M., senior beleidsadviseur, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag 
(29 apr 2020)

92 Kerstens, R., Junk, H. en Bekenkamp, J., ‘Werk aan Uitvoering Fase 1: Probleemanalyse,’ ABDTOPConsult, 
Den Haag, P9-10 (2019)

93 ABDTOPConsult, ‘Verbeter de werking!?, Rollen in de sturing van de uitvoeringsorganisatie in de 
Rijksdienst’, P1-3, Den Haag (2017)
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Kenmerkend voor een presterende overheid is dat de prestatiesturing verticaal plaatsvindt. 
Er wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de publieke middelen en over de 
uitvoering van de wettelijke taken. De minister legt op zijn beurt dan weer ministeriële 
verantwoording af aan het parlement. Het gaat om doelmatigheid en om resultaten. In de 
verantwoording is minder aandacht voor maatwerk. Het heeft vooral aandacht als maatwerk 
zorgt voor een stijging in de kosten. Ruimte voor een horizontale verantwoording gericht op 
het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening en leereffecten is nog ondergeschikt 
bij een presterende uitvoeringsorganisatie. Bekkers, Homburg en Ringeling94 beschrijven 
een netwerkende toezichthouder, waarbij informatie uit verschillende bronnen zorgt voor 
een effectiever toezicht, die dus niet alleen gericht is op doelmatigheid en resultaten. De 
wisselwerking tussen de vormen van verantwoording is nog te gering en beperkt zich nog te 
veel richting de ministeriële verantwoordelijkheid en is vooral gericht op de prestaties om 
die verticaal beter te maken bij een presterende uitvoeringsorganisatie. 

4.10 Spanning tussen maatwerk en discretionaire regelruimte

Digitalisering van de werkprocessen en de toename van het aantal regels hebben ervoor 
gezorgd dat de aansturing van werknemers vooral gericht is op efficiënt en effectief werken. 
De ruimte voor medewerkers is uit de wet- en regelgeving gehaald. Als er al sprake is van 
regelruimte, dan wordt die ruimte intern door uitvoeringsorganisaties met afspraken en 
protocollen beperkt. Daardoor ontstaat er handelingsverlegenheid onder de medewerkers.95 
Medewerkers worden ontmoedigd om regelruimte te gebruiken; overal liggen doeleinden en 
prestatie indicatoren onder. Met de roep om maatwerk en met een toename van schrijnende 
gevallen zorgt dit voor spanning. Er is behoefte aan balans. Als de regels eenvoudiger 
worden, geeft dat juist ruimte voor meer dienstverlening en maatwerk. De spanning tussen 
het toepassen van regels en het rechtvaardigheidsgevoel kan worden gedicht. Door ruimte 
te bieden aan de medewerkers om – binnen de wettelijke kaders – persoonlijke motieven en 
omstandigheden mee te laten wegen. In die afweging blijft altijd spanning zitten tussen 
juridische aspecten- maatschappelijke aspecten en efficiëntie.96 

Typerend voor een presterende overheid is dat maatwerk meestal niet kan, omdat het meer 
zou kosten. Er wordt geen geld voor vrijgemaakt.97 Budget is een belangrijk ijkpunt voor  
de presterende overheid. Maatwerk moet daardoor vaak uit eigen middelen van de 
uitvoerings organisaties worden betaald en dat zorgt voor spanning. Maatwerk wordt vaak 
geassocieerd met kostenstijging. Het investeren in maatwerk kost inderdaad soms meer 
dan standaard dienstverlening, maar betaalt zich op termijn ook uit. Neem het voorbeeld 
van een maatpak. In een winkel is een maatpak nu eenmaal duurder dan een confectiepak. 
De kwaliteit van de dienstverlening en materiaal maakt dat het maatpak van betere kwaliteit 
is en ook langer meegaat. Bij uitvoeringsorganisaties kost vasthouden aan standaardiseren 
op den duur ook meer dan het toepassen van maatwerk bij schrijnende gevallen. Door tijdig 
maatwerk toe te passen kan het resultaat in the end kostenneutraal zijn. 

94 Bekkers, V.J.J.M., Homburg, V.M.F. en Ringeling, A.B., ‘Informatierelaties in toezichtarrangementen’ 
Bestuurswetenschappen, 56, P481-501, Erasmus Universiteit, Rotterdam (2002)

95 Schriftelijke raadpleging Manifestgroep, Sociale Verzekeringsbank, Den Haag (2020)
96 Interview Kemme, M., senior beleidsadviseur, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den 

Haag (29 apr 2020)
97 Schriftelijke raadpleging Manifestgroep, Dienst Uitvoering Onderwijs, Den Haag (2020) 
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Ambtenaren zijn gehouden om de wet uit te voeren maar ambtenaren hebben ook de plicht 
om ruimte te nemen.98 Daarbij kunnen verschillen ontstaan omdat feiten en omstandig-
heden nu eenmaal verschillen. Met een juist afweging binnen de regelruimte maakt dat de 
besluiten meer in de lijn komen te liggen met behoorlijk bestuur en dat zou voor de politiek 
en uitvoeringsorganisaties nog steeds een van de belangrijkste waarde moeten zijn. 

4.11 Conclusies

Hoe kunnen uitvoeringsorganisaties maatwerk leveren vanuit het perspectief van de presterende 
overheid? 

De afgelopen jaren is er, mede onder invloed van het New Public Management, een scheiding 
gekomen tussen beleidsontwerp en beleidsuitvoering. De gedachte daarachter is dat de 
uitvoering van publieke taken beter zal verlopen als deze plaatsvindt op afstand van de 
politiek, door mensen die kennis hebben van het uitvoeren van beleid binnen het domein. 

Dit zou de doelmatigheid van de uitvoeringsorganisaties bevorderen en het zou leiden tot 
meer efficiency en betere prestaties in de dienstverlening. Een ontwikkeling die voordelen 
heeft opgeleverd in de relatie tussen beleidsontwerp en beleidsuitvoering, maar die ook een 
keerzijde heeft. Digitalisering van de interne processen heeft namelijk geleid tot vergaande 
standaardisatie van de dienstverlening. Daardoor is nog minder oog ontstaan voor 
dienstverlening waar specifiek maatwerk voor is vereist. 

Het perspectief van een presterende overheid wordt vooral opgevat als een overheid die veel 
doet voor weinig. Doelmatigheid is de belangrijkste waarde. Door de introductie van 
marktmechanismen wordt getracht om zowel de efficiency als de kwaliteit van de publieke 
dienstverlening te vergroten. Maatwerk, in tegenstelling tot standaard bulkdienstverlening, 
vraagt menskracht, is daarom duur en wordt vanuit het perspectief van de presterende 
overheid niet ervaren als doelmatig. 

In dit hoofdstuk hebben we getracht aan te geven hoe vanuit het perspectief van een 
presterende overheid maatwerk op twee manieren kan worden gedefinieerd, namelijk als 
customer value en als afwijking op het bulkproces. Maatwerk als customer value heeft sterk te 
maken met het beeld van de burger als klant en de mogelijkheid die de digitalisering biedt. 
Of zoals de ombudsman Reinier van Zutphen in zijn rapport over digitalisering schetst: 

“Het uitgangspunt dient niet te zijn hoe het gedrag van de burger wordt beïnvloed zodat de 
burger doet wat de overheid wil, maar het uitgangspunt van de overheid dient te zijn hoe 
de overheid ervoor zorgt dat de burger zo bediend wordt dat hij het zaken doen met de 
overheid als toegankelijk en gebruiksvriendelijk ervaart.” 

Hierbij betekent maatwerk dat de – meestal digitale – dienstverlening zo toegankelijk 
mogelijk wordt gemaakt voor klanten. Diensten worden dan digitaal plaats- en 
tijdonafhankelijk aangeboden. Veel burgers ervaren deze customer service als maatwerk. 

Maatwerk als afwijking van het bulkproces betekent, dat uitvoeringsorganisaties de 
dienstverlening voor bepaalde klanten buiten het reguliere (standaard bulkdienstverlening) 
proces moeten organiseren. Het kan hierbij gaan om burgers die de vaardigheden missen 

98 Interview Veld, P., Voormalig Directeur-Generaal Belastingdienst, Den Haag (8 apr 2020)
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om de diensten volgens de standaardprocedure af te nemen of om burgers waarvan de 
persoonlijke situatie zo afwijkt van de norm dat de vaste procedures niet voldoen. Ook kan 
er sprake zijn van een stapeling van regelingen en procedures die speciale aandacht vragen. 
Ook vallen de zogenaamde ‘schrijnende gevallen’ onder deze definitie van maatwerk. Bij 
deze laatste vorm van maatwerk kost dit extra geld en menskracht. Als het resultaat beter 
wordt of op het einde kostenneutraal of zelfs efficiëntie oplevert, past dit alsnog binnen het 
perspectief van een presterende overheid. 

Maatwerk en dienstverlening kan meer aan de voorkant van het beleidsontwerp gepositio-
neerd worden. Dat vraagt van de uitvoeringsorganisaties een betere positionering in de 
besturingsdriehoek. Agendeer meer aan de voorkant de effecten van het beleid voor de 
uitvoering, ook op het gebied van dienstverlening. Wanneer deze aspecten in het geding 
dreigen te komen, dient dit aan de voorkant nadrukkelijker en steviger geadresseerd te 
worden. De verhouding in de besturingsdriehoek is nog niet op basis van gelijkwaardigheid. 
In de driehoek ben je van elkaar afhankelijk en het besef naar samen dient te groeien, in  
het bijzonder voor de uitvoeringsorganisaties. Loyaliteit heeft immers zijn grenzen, zeker 
wanneer dit effect heeft op de dienstverlening aan de burger.

Geheel passend bij de presterende overheid ging het vooral om efficiëntie, budget en 
resultaten. Bedrijfsmatig slimmer werken. Overheidssturing vanuit een presterende 
overheid is voor veel uitvoeringsorganisaties de afgelopen jaren bepalend geweest in de 
manier van werken. Ten gevolge van bezuinigingen en privatisering van de laatste jaren 
hebben veel uitvoeringsorganisatie in het uitvoeren van wet- en regelgeving hun toevlucht 
gezocht in digitalisering. Interne werkprocessen werden geautomatiseerd en standaard 
bulkdienstverlening werd de norm. Dat bood mogelijkheden om meer met minder te doen 
en de verantwoordelijkheid meer bij de burgers te leggen. De burger kwam zo op een grotere 
afstand te staan van de uitvoeringsorganisaties. Voor het merendeel van de burgers heeft  
de digitalisering veel voordelen opgeleverd, maar door de digitalisering verdween gelijk-
tijdig ook de menselijke maat met veel uitvoeringsleed en frustratie bij burgers tot gevolg. 
Niet alleen de menselijke maat verdween, maar de standaard bulkdienstverlening 
conflicteerde vaak ook met de principes van behoorlijk bestuur. Persoonlijke omstandig-
heden en motieven blijven vanuit dit perspectief ondergeschikt aan doelmatigheid. 
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5. De netwerkende overheid
5.1 Inleiding

De afgelopen jaren ontstaat er een 
veranderende verhouding tussen de 
overheid, markt en samenleving. 
Overheidsbezuinigingen gaan gepaard 
met een oproep tot eigen verant-
woordelijkheid. Decentralisaties op  
het terrein van zorg en welzijn zorgen 
voor een verschui ving van het Rijk  
naar gemeenten, waar lokale participatie 
een belangrijke rol moet krijgen.  
De overheid kijkt naar samenwerking 
met anderen als het gaat om het uitvoeren van publieke taken. Onder noemers als netwerk-
samenleving en doe-democratie worden maatschappelijke instellingen en bedrijven 
gestimuleerd om meer in beweging te komen in het publieke domein. Er ontstaan greendeals, 
brainports en andere vormen van samen werking, waarin de klassieke, verticale positie  
van de overheid wordt aangevuld met horizontale overheids participatie in netwerken.  
De uitvoering van publieke taken krijgt daardoor een nieuwe invulling; er ontstaat ook  
een netwerkende overheid.99 

De overheid zoekt naar een aanvulling op het traditionele handelingsrepertoire om publieke 
waarde te creëren door samenwerkingsverbanden aan te gaan in een netwerk. Maatwerk 
leveren vraagt in die veranderende verhouding, met een overheid als netwerkpartner, om 
een hele andere invulling. In dit hoofdstuk staat de vraag centraal hoe uitvoerings organisaties 
daarmee omgaan en hoe zij maatwerk kunnen leveren vanuit het perspectief van de net-
werkende overheid. 

5.2 “Samen aan de slag”

In zijn Kamerbrief over werk in uitvoering geeft Minister Koolmees op 14 februari 2020 
aan: 

“Goede overheidsdienstverlening sluit aan bij wat mensen nodig hebben. Of je nu een kind 
krijgt, je rijbewijs haalt, studiefinanciering aanvraagt, een toeslag aanvraagt, werkloos 
wordt of een verblijfsvergunning voor je partner nodig hebt, het is vaak bij belangrijke 
levensgebeurtenissen waar je als burger de overheid in de praktijk ontmoet. En vanzelf-
sprekend met de verwachting dat je goed wordt geholpen. De kwaliteit van de dienst verlening 
is medebepalend voor het vertrouwen van de burger in de overheid. Om dat te realiseren 
moeten uitvoeringsorganisaties, ministeries, kabinet en parlement samen aan de slag.” 100

In zijn uitspraak is onduidelijk wie de Minister allemaal bedoelt met “samen” aan de slag. 

99 Steen, van der, M., Hajer, M., Scherpenisse, J., Gerwen, van, O. J., en Kruitwagen, S., ‘Leren door doen, 
Overheidsparticipatie in een energieke samenleving’, NSOB, P5-7, Den Haag (2014)

100 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/02/14/
werk-aan-uitvoering-betere-aansluiting-tussen-verwachtingen-en-mogelijkheden

Netwerkende
overheid
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Wat in ieder geval opvalt, is dat het maatschappelijk middenveld en ook de uitvoerings-
organisaties onderling als netwerk in deze uitspraak ontbreken. Samen aan de slag kan 
namelijk ook betekenen dat de overheid zich positioneert als één van de partijen in een netwerk 
om het vertrouwen van de burger te krijgen, het principe van de netwerkende overheid.

5.3 De netwerkende overheid

In het perspectief van de netwerkende overheid gaat het om het bereiken van resultaat 
vanuit de gedachte dat resultaten niet door één organisatie alleen gerealiseerd kunnen 
worden. Vanuit de diepste betekenis van die gedachte kan kwaliteit van dienstverlening en 
vertrouwen van burgers nooit vanuit één domein of één organisatie komen. Om doelen te 
realiseren zijn de inzet en middelen van meerdere partijen nodig. De overheid kan niet 
anders dan op zoek gaan naar maatschappelijke organisaties in het veld die met de overheid 
samen zouden kunnen optrekken. Het gaat om het leggen van verbindingen, het vastleggen 
van afspraken en het bewaken van de voortgang met verschillende partijen. 

Dit betekent ook dat andere partijen tot op zekere hoogte hun eigen gewenste resultaat in 
het proces kunnen inbrengen en dat de overheid daarover moet kunnen onderhandelen.  
De samenwerking wordt vervolgens vastgelegd in afspraken die de resultaten gaan brengen. 
Die afspraken zijn vervolgens leidend in de samenwerking. Het convenant, akkoord of 
samenwerkingscontract, waarin resultaten, randvoorwaarden en begrenzing terugkomen, 
krijgen vanuit de gedachte van de netwerkende overheid een belangrijke rol. Doelen en 
resultaten die de overheid voor ogen heeft, worden gerealiseerd wanneer de afspraken 
binnen het convenant of het akkoord zijn gevolgd: binnen de tijd, binnen budget, geleverd 
zoals overeengekomen. 

Partijen kunnen zich ook uit eigen beweging bij de overheid melden om deel te nemen in 
hun initiatief. De overheid wordt dan contractpartner of deelnemer in een samenwerking 
van anderen. Een belangrijke competentie daarbij is dat de overheid het vermogen heeft om 
gedeelde doelen te formaliseren in meetbare en ingekaderde afspraken. En dat de overheid 
in staat is om de voortgang en naleving van dit soort afspraken te bewaken. Een laatste 
belangrijke voorwaarde daarbij is dat de overheid het vermogen heeft tot onderhandelen en 
het sluiten van compromissen.101 

5.4 Het begrip netwerken 

Gemeenschappelijk element in de verschillende omschrijvingen van netwerken is dat het 
gaat om min of meer duurzame relatiepatronen tussen wederzijdse afhankelijke actoren 
waarbinnen interacties plaatsvinden die zich vormen rond (beleids)problemen.102 Essentieel 
in netwerken is dat je erbij bent en erbij kunt blijven. Netwerken wordt vaak geassocieerd 
met gezelligheid, samen, feestjes en kansen die ze bieden. Maar de inclusie en exclusie die 
netwerken in zich hebben, het van waarde blijven binnen het netwerk en ook polarisatie die 
onderling kan ontstaan brengt ook spanning met zich mee. 

101 Steen, van der, M., Scherpenisse, J. en Twist, van M., ‘Sedimentatie in sturing: systeem brengen in 
netwerkend werken door meervoudig organiseren’, NSOB, Den Haag (2015)

102 Klijn, J Koppenjan, J Termeer, ‘Van beleidsnetwerken naar netwerkmanagement: Een theoretische 
verkenning van managementstrategieën in netwerken’ Beleid & Maatschappij, Rijksuniversiteit 
Groningen, Groningen (1993)
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Een voorbeeld van een netwerk dat zich vormt rond een beleidsprobleem is de aanpak van 
asbest in Nederland, waar wederzijds afhankelijke partijen dit probleem gezamenlijk 
proberen op te lossen. In de onlangs verschenen publicatie van de Nederlandse School voor 
Openbaar Bestuur ‘Het asbeststelsel, gevangen door belangen?’ komt de spanning die dit 
met zich meebrengt en de polarisatie die tussen partijen kan ontstaan naar voren. Het 
beschrijft hoe het elkaar in de houdgreep houden van partijen en onderlinge belangenstrijd, 
die niet geslecht kan worden, leidt tot sub-optimalisatie in plaats van optimalisatie van 
opbrengsten waar een netwerk in optima forma toe kan leiden.103 

Er is veel onderzoek gedaan naar de manier waarop netwerken functioneren. Er zijn meer 
omschrijvingen van netwerken vanuit literatuur die belangrijke begrippen duiden. De 
eerste theorie waarbij concepten uit de psychologie, economie en sociologie samen komen is 
de rational choice theory. Deze gaat ervan uit dat mensen rationele, doelgerichte wezens zijn 
die in hun gedragskeuzes worden geleid door een kosten-batenafweging en altijd streven 
naar een maximalisatie van opbrengsten tegen minimale investeringen. Relaties met 
andere mensen zijn daarbij instrumentele middelen om doelen te verwezenlijken. In het 
verlengde van de rationele keuzebenadering stelt de social exchange theory dat mensen 
voortdurend allerlei materiële en immateriële goederen of diensten met elkaar uitwisselen. 
Als er meerdere hulpbronnen worden uitgewisseld, slaat men als het ware ‘twee vliegen in 
één klap’: hoewel de investering zich slechts richt op één individu zijn de opbrengsten 
meervoudig. Een netwerk is efficiënt, als het in contact staat met andere netwerken die van 
elkaar verschillen. Een grotere diversiteit aan relaties betekent namelijk dat je kunt putten 
uit meerdere bronnen en ‘toegang’ hebt tot uiteenlopende alternatieven.104 

5.5 Definitie maatwerk vanuit de netwerkende overheid

Het uitgangspunt van de netwerkende overheid is dat de overheid niet zelfstandig zijn 
doelen kan realiseren, maar dat altijd samen met anderen doet. De overheid maakt deel uit 
van netwerken. Deze netwerken zijn functioneel en de betrokken organisaties werken 
samen om hun doelen te bereiken. Resultaten kunnen nooit door één organisatie bereikt 
worden en de overheid zoekt dus continu met welke partners een bepaalde doelstelling 
gerealiseerd kan worden. Samenwerking wordt hierbij een belangrijke publieke waarde. 

Uitvoeringsorganisaties zijn ook sterk afhankelijk van de netwerken waarin ze functioneren. 
In deze netwerken is de overheid als opdrachtgever een belangrijke speler. Om de kwaliteit 
van de dienstverlening te vergroten, hebben uitvoeringsorganisaties niet alleen elkaar 
nodig, maar ook andere maatschappelijke organisaties. De kwaliteit van de dienstverlening 
kan alleen verbeterd worden, als alle betrokken partners in het netwerk samenwerken.  
De vraag naar diensten of ondersteuning uit de samenleving is sterk bepalend voor de  
vraag welke dienstverlening nodig is, maar uiteindelijk bepaalt het netwerk zelf hoe de 
dienstverlening vorm wordt gegeven. De uitvoeringsorganisaties leveren niet solitair hun 
eigen diensten, maar stemmen onderling en met de andere partners hun diensten af.  
Dit leidt tot de volgende definitie van maatwerk vanuit het principe van de netwerkende 
overheid: 

 

103 Frissen, P.H.F., Twist, van, M., Scherpenisse, J. en Jong, de, I., ‘Het asbeststelsel, gevangen door belangen?’ 
NSOB, Den Haag (2020)

104 Justitiële verkenningen, jg. 34, nr. 5, P12-13 (2008)
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Maatwerk is dienstverlening, die vanuit een netwerk van (uitvoerings)organisaties wordt 
geleverd en waarbij de diensten vanuit de verschillende organisaties op elkaar worden 
afgestemd.

5.6 Voorbeelden van maatwerk uitvoeringsorganisaties

Iedere uitvoeringsorganisatie heeft op zijn eigen manier initiatieven genomen in de 
zoektocht naar de ondersteuning van burgers die “moeilijk passen” in de standaard 
dienstverlening. In de tabel komen drie individuele voorbeelden terug: Stella teams 
(Belastingdienst), Murphy-knoppen (UWV) en Garage de bedoeling (SVB). 

  
Stella teams bij de Belastingdienst helpen bij urgente problemen.  
Het Stella-team komt in actie wanneer er sprake is van multi-problematiek,  
kastje-naar-de-muur ervaringen en wanneer het probleem te groot is om aan 
de balie opgelost te worden. Belangrijke voorwaarde is dat de klant wil actief 
meewerken aan de oplossing.105 

 De M-knop bij UWV is bedoeld als noodhulp voor mensen in de knel:  
“Soms zitten klanten van UWV door omstandigheden zo in de knel, dat ze geen 
oplossing meer zien. Voor de situatie waarin ook UWV-medewerkers er niet 
meer uitkomen, heeft UWV de virtuele M-knop. Daarmee kunnen UWV-ers 
schrijnende gevallen melden, waarna meteen actie wordt ondernomen.” UWV 
handelt gemiddeld vijftien M-meldingen per maand af. Een melding wordt 
binnen twee uur opgepakt en binnen 48 uur is er een oplossing voorhanden, 
intern of extern. Het streven is 95% tijdige afhandelingen van M-meldingen;  
de afgelopen twaalf maanden lag dit percentage gemiddeld op 97,84%. 106 

 Garage de bedoeling bij SVB is opgezet omdat uit de praktijk bleek dat 
medewerkers en burgers soms te lang op een oplossing moesten wachten  
en dat er regelmatig onvoldoende zicht was op de ‘leefwereld’ van burgers. 
Garages worden gestart als burger of maatschappij onbedoeld benadeeld  
lijken te worden bij de uitvoering van wetten en beleidsregels. Het gaat dan  
om vervelende situaties voor burgers waar medewerkers buikpijn van krijgen 
en denken: ‘Dit kan toch niet de bedoeling zijn’.

De SVB geeft een aantal problemen aan bij de uitvoering van de garages:
-  Het aantal aanvragen is aanmerkelijk hoger dan het aantal ‘gedraaide 

garages’. De werkgroep fungeert als ‘katalysator’ voor het tot stand komen 
van de garages. Deze werkgroep heeft ook de aanvragen die op elkaar leken 
gebundeld. 

-  Niet iedereen is direct bereid deel te nemen aan een garage. De redenen zijn 
divers. Van “hoezo zijn wij hiervan als SVB?” tot en met: “we hebben geen tijd 
om dit soort zaken ook nog op te moeten pakken”.107 

105 https://www.nvvk.nl/k/n323/news/view/10160/3816/stellateam-belastingdienst-helpt-bij-urgente-
problemen.html

106 https://uwvmagazine.uwv.nl/sites/default/files/printmagazines/uwvmagazine-3-2019.pdf
107 https://www.svb.nl/nl/media/boekje%20A5%20analyse%20de%20bedoeling%20definitief.pdf
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Opvallend aan de verschillende initiatieven is dat ze hetzelfde nastreven; het zoeken naar 
maatwerk voor burgers in schrijnende situaties. De betrokken burgers waarderen dat er 
maatwerk wordt geboden, maar er is ook kritiek. Allereerst op de beperkte schaal. De vraag 
om garages bij de SVB vanuit interne collega’s en burgers overtreft de capaciteit. Daardoor 
stapelen aanvragen zich op.108 Stella teams van de Belastingdienst functioneren goed, maar 
niet iedereen kan er gebruik van maken. Albert Jan Kruiter van het Instituut voor Publieke 
Waarden geeft aan dat Stella teams aantoonbaar werken in moeilijke situaties. Maar ze zijn 
niet toegankelijk voor iedereen. De toegankelijkheid is bemoeilijkt door toelatingscriteria. 
Zo is er bijvoorbeeld een toelatingscriterium; een burger moet mee willen werken. Dus als er 
een schrijnende situatie is die het Stella team kan oplossen, maar de burger wil niet tekenen 
voor medewerking, dan blijft de situatie schrijnend. Volgens Kruiter worden dat soort 
criteria niet in het belang van de burger gesteld, maar om de toegankelijkheid te beperken, 
omdat er onvoldoende middelen beschikbaar worden gesteld voor initiatieven zoals Stella 
teams. Dat geldt ook voor het initiatief Murphy-knoppen van UWV, waar slechts vijftien 
burgers per maand gebruik van maken. Vijftien per maand staat in schril contrast met de 
miljoenen klantvragen die UWV jaarlijks aangeeft te ontvangen. 

Het zijn aansprekende voorbeelden en succesvolle initiatieven, maar ze worden op dit moment 
vooral binnen de eigen organisatie vormgegeven en als “eigen” verticale initiatieven aange-
stuurd. Het zijn vooral professionals van maatschappelijke organisaties die namens burgers 
deze initiatieven weten te vinden.109 Er kan nog niet gesproken worden van maatwerk  
vanuit het perspectief van de netwerkende overheid, omdat er nog geen sprake is van enige 
onderlinge verbinding in een netwerk. Daar liggen kansen, omdat ze allen hetzelfde doel 
voor ogen lijken te hebben, namelijk het vinden van een oplossing voor schrijnende 
situaties. 

5.7 Voorbeelden maatwerk uitvoeringsorganisaties in netwerken

Uitvoeringsorganisaties zijn breed vertegenwoordigd in verschillende netwerken. Ze zijn 
direct en indirect verbonden met netwerken zoals de Vereniging Nederlandse Gemeenten  
en Divosa, het netwerk van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein110. Daarnaast 
maken zij in verschillende samenstellingen onderdeel uit van het Netwerk van Publieke 
dienstverleners, dat uit vier zelfstandige netwerken bestaat:

• De Handvestgroep (governance);
• KleinLef (dienstverlening kleine uitvoerders);
• Manifestgroep (dienstverlening);
• Rijksbrede Benchmark Groep (benchmarking en leren).

Uitvoeringsorganisaties zijn ook in deze netwerkverbanden op zoek naar maatwerk. Het 
Netwerk van Publieke dienstverleners heeft bijvoorbeeld zes thema’s waar in netwerk verband 
samen aan wordt gewerkt: schuldenproblematiek, governance, vitaliteit en veer kracht, 
verbeteren informatievoorziening, generieke digitale infrastructuur en duurz aam heid.111  
In de tabel komen drie voorbeelden van maatwerk in netwerkverband terug. 

108 Interview Kemme, M., senior beleidsadviseur, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag 
(29 apr 2020)

109 Interview Kruiter, A.J., Instituut voor de Publieke Waarden, Den Haag (23 apr 2020)
110 https://www.publieksdiensten.nl/over-vdp/partners/
111 https://rbbgroep.nl/nieuwsbrief-netwerk-van-publieke-dienstverleners/
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Pilot Gezamenlijke Persoonlijke Dienstverlening
CAK, DUO, SVB, Juridisch loket, UWV, Belastingdienst en de gemeenten Amsterdam,  
Breda, Enschede, Leeuwarden en Maastricht namen samen deel aan de pilot gezamenlijke 
persoonlijke dienstverlening. In deze pilot worden burgers die minder digivaardig zijn of in 
een complexe situatie zitten persoonlijk geholpen, zoveel mogelijk als één overheid in plaats 
van door allerlei overheidsorganisaties apart. De pilot is begin 2018 gestart en augustus 2019 
geëindigd. Er wordt op dit moment gezocht naar een opvolging en uitbreiding naar andere 
gemeenten.112 Belangrijke uitkomsten van de pilot waren de behoefte aan persoonlijk 
contact en 1 loket voor complexe problemen en ondersteuning bij digitale vaardigheden. 

Samenwerking bibliotheken
De Manifestgroep lanceerde in 2019 het plan om niet-digivaardige burgers te helpen. Acht 
uitvoeringsinstanties en de bibliotheken in Nederland sloegen de handen ineen om dit 
samen te gaan doen. Als onderdeel van het plan bieden alle lokale bibliotheken cursussen 
digivaardigheid aan. Daarnaast zullen de samenwerkende partijen van 2019 tot 2021 werken 
aan een landelijk dekkend netwerk van fysieke informatiepunten in de bibliotheken. Hier 
kunnen burgers terecht die digitale ondersteuning nodig hebben. Staatssecretaris Knops 
(BZK) ondersteunt het plan met € 1,9 miljoen.113 

Samenwerking schuldhulpverlening 
Vanuit de Digitale Agenda werken ketenpartners samen in de zogeheten Kloosterhoeve-
pilots. Eén van deze pilots is schuldhulpverlening. In de pilot Schuldhulpverlening werken 
verschillende overheidsdiensten samen om mensen met schulden te helpen. De pilot en  
de klantreis die voor dit onderwerp werden gedaan leidden tot betere dienstverlening, op 
elkaar afgestemde klantprocessen en tot minder fouten. De pilotresultaten zijn input 
geweest voor een lobby vanuit gemeenten en uitvoeringsorganisaties naar het ministerie 
van Sociale Zaken.114 Onder andere uit deze lobby volgde een landelijk programma. Daarin 
werken Rijk en gemeenten samen met de Belastingdienst, het CAK, het CJIB, DUO, UWV  
en SVB om beleid en uitvoering horizontaal vanuit het perspectief van de burger vorm  
te geven.115

Deze initiatieven zijn voorbeelden van maatwerk vanuit netwerken, maar het valt op dat de 
drie gezamenlijke voorbeelden allemaal een plaats krijgen in hulpstructuren rondom de 
uitvoeringsorganisaties. Het zijn pilots, experimenten of tijdelijke programma’s en zijn dus 
niet ingebed in de vaste bedrijfsvoering. Dit is jammer, omdat de bestaande organisatie-
principes en procedures door de kleinschalige aanpak niet ingrijpend worden herzien.116  
Op de gekozen manier vormt het een aanvullend handelingsrepertoire op de presterende  
en rechtmatige overheid. Een diepere verandering naar een netwerkstructuur, waarbij ook 
maatschappelijke partijen vanuit het principe van de netwerkende overheid worden betrokken 
in het netwerk, zoals bijvoorbeeld bij greendeals gebeurt, is nog niet terug te vinden. 

112 https://www.vngrealisatie.nl/producten/gezamenlijke-persoonlijke-dienstverlening
113 https://vng.nl/nieuws/aanpak-digitale-inclusie-door-bibliotheken-en-manifestgroep
114 Nieuwsbrief Gemeenten op weg naar 2020: ‘Stand van zaken digitale agenda 2020’, VNG, Den Haag (2017)
115 Ark, Van T., ‘Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting’, brief Staatssecretaris, 

Kamerstuk, Den Haag (24 mei 2018)
116 Overbeek, G. en Salverda, I., ‘De energieke overheid’, LEI Wageningen UR (University & Research centre), 

P35, Wageningen (2013)
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5.8 Digitalisering en de netwerkende overheid 

Digitalisering levert een belangrijke bijdrage aan zowel de vorming van, als de samenwerking 
binnen netwerken. Uitvoeringsorganisaties gebruiken digitale toepassingen om informatie 
uit te wisselen en de dienstverlening af te stemmen. Digitalisering levert dus zowel een 
bijdrage aan de bedrijfsvoering als aan de dienstverlening. Door de koppeling van systemen 
hoeven burgers hun gegevens maar één keer in te laten voeren in de basis administratie, 
waarna vervolgens andere uitvoeringsorganisaties die informatie kunnen gebruiken voor 
hun dienstverlening. Dit betekent dat burgers bij een aanvraag of een aangifte niet opnieuw 
alle gegevens hoeven aan te leveren, maar alleen hoeven te controleren of de gegevens 
kloppen. Een voorbeeld van deze werkwijze is de aangifte van de inkomstenbelasting, waar 
een groot deel van de gegevens op basis van informatie van andere organisaties al vooraf is 
ingevuld. Burgers waarderen deze vorm van dienstverlening als maatwerk.117 

Uitvoeringsorganisaties werken in verschillende programma’s samen om de digitali se-
ring vorm te geven. Ze zijn breed vertegenwoordigd in netwerken als NL DIGIbeter en de  
Agenda Digitale Overheid, maar ook in de Manifestgroep. In deze netwerken wordt invul-
ling gegeven aan de één-overheids-gedachte, in het belang van de burger en ondernemer.  
Er wordt gewerkt aan de veiligheid van voorzieningen als DigiD en Mijn Overheid, maar  
ook aan een breed gebruik van standaarden, zoals Standard Business Reporting, waarmee 
ondernemers hun gegevens eenmalig kunnen vastleggen en hergebruiken. 

De Basisregistratie Personen moet gegevens leveren voor de dienstverlening aan burgers  
en ondernemers. In deze netwerken wordt ook gewerkt aan moeilijke onderwerpen als 
digitale identiteit en digitaal machtigen. Het gaat ook over de bescherming van grond-
rechten, publieke waarden en de bescherming van privacy.118 In de huidige digitale 
netwerken van de Rijksoverheid draait het naast de inhoudelijk thema’s vooral om inclusie 
en exclusie. Wie er wel en niet in het netwerk mogen is soms niet te verklaren. Zo is de 
grootste uitvoerings organisaties van Nederland, de Nationale Politie, wel vertegenwoordigd 
in het CIO-beraad (het interdepartementale overleg van CIO’s), maar niet in de Manifest-
groep. Dat komt omdat de netwerken die zich vormen rondom de Strategische I-agenda 
Rijksdienst nog in de kinderschoenen staan en echt nog een plaats moeten krijgen in het 
openbaar bestuur. “De grootste uitdaging voor uitvoeringsorganisaties is dat ze ervoor moeten 
zorgen dat ze erbij zijn, dat hun stem is vertegenwoordigd en dat ze van waarde zijn in het 
netwerk”.119 

Het belang van nieuwe vormen van communicatie en de invloed van social media wordt 
steeds groter. Castells stelt verder dat de socialisatie van de maatschappij al ruim een 
decennia plaatsvindt in een aan elkaar verbonden genetwerkte, interactieve, digitale wereld 
rond massamedia en het internet. De relatie tussen politiek en burgers wordt tegenwoordig 
grotendeels gevormd door wat er gebeurt in de, door verschillende soorten van media 
gedomineerde, digitale wereld.120 In ’t Veld stelt dat de structurele verstrengeling van media 
en politiek het gezicht van de democratie bepaalt. De politici zijn immers structureel 
afhankelijk van de media om kiezers te bereiken, terwijl de media aan de lippen van politici 
hangen om nieuws te kunnen produceren.121 Klijn geeft aan dat politiek zich voor de 

117 Schriftelijke raadpleging leden Manifestgroep, Belastingdienst, Den Haag (2020)
118 https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/nldigibeter/
119 Interview Keulen, S., Directeur Informatievoorziening en inkoop Ministerie van Justitie en Veiligheid (17 

apr 2020)
120 Castells, M., Informationalism, Networks and the Network Society, Northampton, MA, USA (2004)
121 Veld, in ‘t, R., ‘Kennisdemocratie, Opkomend stormtij’, Academic Services, P66, Amsterdam (2010)
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individuele burger steeds meer afspeelt in een bijna surrealistisch medialandschap, waar 
gevraagd wordt om krachtige beelden, om snelle besluitvorming en duidelijke aansturing.122 
Een wereld zonder Google, Facebook en social media is niet meer voor te stellen. Bij het 
leveren van maatwerk en de manier waarop digitalisering daarbij kan helpen heeft sociale 
media dan ook een belangrijke rol. 

De relatie tussen de media en uitvoeringsorganisaties is vaak ongelukkig. Het lijkt alsof de 
uitvoeringsorganisaties de dynamiek van de nieuwe media nog niet in alle opzichten 
doorgronden en dat een strategie, die nodig is om meer lusten en minder lasten van sociale 
media te hebben, ontbreekt. Incidenten rondom uitvoeringsorganisaties lijken de laatste 
jaren namelijk eerder regel dan uitzondering in de media. Voer een uitvoeringsorganisaties 
in een online zoekmachine in en er verschijnen allemaal uitvoeringsincidenten. Problemen 
rondom uitbetalingen van de persoonsgebonden budgetten bij SVB, “Polenfraude” bij  
UWV en achterstanden en financiële problemen bij CBR123. Ze verschijnen regelmatig in  
het nieuws. Tegelijkertijd is het niet vreemd en liggen er kansen, want de informationele 
samenleving staat volgens Castells nog altijd maar in de kinderschoenen. 

In de huidige netwerksamenleving kunnen uitvoeringsorganisaties niet om sociale media 
heen in de zoektocht naar maatwerk. Het biedt kansen in de voorbereiding op beleid, in 
co-creatie en in evaluatie van het slagen van de invulling. Er is daarom ook wel enige 
beweging van uitvoeringsorganisaties naar de sociale media. Het onderzoeksrapport 
‘Overheidsparticipatie in sociale media’ toonde in 2015 al dat de overheid twee manieren van 
participatie in social media netwerken laat zien: 1. Als nieuw kanaal voor overheidsvoor-
lichting en 2. Informeren en interacteren over meldingen, klachten en aangiften. Er liggen 
echter nog drie mogelijkheden voor uitvoeringsorganisaties om bij de levering van maat-
werk meer gebruik te maken van social media: 

• Mogelijkheden in de participatie en co-creatie van beleid bij de invulling van maatwerk 
via sociale media in de beleidsvoorbereidende fase;

• Het stimuleren van nieuwe kanalen en platforms van dienstverlening waar organisaties 
en burgers elkaar onderling kunnen helpen;

• De ambtenaar 2.0, die geen restricties, maar juist ondersteunend beleid krijgt over  
hoe sociale media kan ondersteunen bij het uitvoeren van maatwerk.124 

5.9 Spanning, risico’s en kansen netwerkende overheid

De veranderende verhouding waar dit hoofdstuk mee opent, waarbij de overheid zich 
positioneert als netwerkpartner, brengt naast mogelijkheden ook spanning met zich mee: 

Spanning in delen van het publieke domein
Een spanning die inherent is voor het sturen in netwerken voor uitvoeringsorganisaties is 
dat het de monopolie op doelbepaling in het publieke domein verliest. Andere partijen met 
hun eigen doelen en belangen krijgen meer positie in de realisatie van publieke waarde. Dat 
betekent dat uitvoeringsorganisaties doelen zullen moeten relativeren, maar ook dat de 

122 Klijn, E, ‘It’s the management, stupid! Over het belang van management bij complexe 
beleidsvraagstukken’, Erasmus Universiteit, Rotterdam (2008)

123 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/
cbr-raakt-ook-financieel-in-de-problemen-verlies-van-2-4-miljoen-dreigt-voor-dit-jaar

124 Dijk, van J.A.G.M., Wijngaert, van de L. en Ten Tije S., ‘Overheidsparticipatie in sociale media’, 
Universiteit Twente, Twente (2015)
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eigen doelen vaak deel van een pakket vormen van wat marktpartijen willen.125 Uitvoerings-
organisaties kunnen op die manier in wisselende en vaak dynamische coalities van partijen 
terecht komen die niet doen wat de uitvoeringsorganisaties willen. Daarbij zorgt het voor 
een enorm spanningsveld in de verticale verantwoordelijkheid. 

Spanning tussen verticale en horizontale verantwoordelijkheid 
Het huidige kabinetsbeleid is erop gericht om de verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
voor de uitvoering van publieke taken transparant te maken voor het parlement. De prestatie-
sturing en verantwoording van uitvoeringsorganisaties richting het ministerie vindt 
verticaal plaats. Daarbij wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de publieke 
middelen en over de uitvoering van de wettelijke taken. De minister legt op zijn beurt dan 
weer ministeriële verantwoording af aan het parlement. Naast deze verticale verantwoorde-
lijkheid ontstaat er meer behoefte aan horizontale verantwoordelijkheid. Het zorgt echter 
ook voor spanning tussen de waarden van doelmatigheid van de presterende overheid en 
maatwerk en dienstverlening bij de burgers. De wisselwerking tussen verticale en hori-
zontale verantwoording is nog te gering en beperkt zich nog te veel tot de ministeriële 
verantwoordelijkheid.126 

Maakbaarheid zorgt voor spanning netwerkende overheid 
Roel in ’t Veld schreef al in 2010: “Het nationale stelsel verkeert in ernstige legitimiteits-
kramp en heeft als therapie ‘meer grip’ geformuleerd. ‘Meer grip’ staat voor meer top-down 
bevelsvoering, meer directe invloed van het kabinet en juist het veronachtzamen van veel 
andere signalen uit de samenleving”.127 Het lijkt alsof zijn uitspraak 10 jaar later nog steeds 
de werkelijkheid is. De verantwoordelijke Minister van de Ministeriële commissie die een 
oplossing moet gaan vinden in de problematiek die de afgelopen jaren rondom uitvoering 
zijn ontstaan, lijkt opnieuw het maatschappelijk middenveld niet mee te nemen in de 
oplossing. De maakbaarheidsgedachte dat de overheid in staat is om al de pech, leed, risico 
en falen uit te bannen blijft dominant. Dit zorgt voor een stapeling van wetten en regels, 
maar niet voor een oplossing.128 

De maakbaarheidsgedachte dat de overheid alles alleen kan oplossen zorgt voor een 
spanning die de ruimte blokkeert voor horizontale verkenningen vanuit de netwerkende 
overheid, dat juist uitgaat van het principe dat de overheid de aanpak die maatwerk vraagt 
nooit alleen via een verticale, top-down benadering kan uitvoeren. Toch blijft deze gedachte 
dominant in de aanpak van problemen bij uitvoeringsorganisaties, ook binnen de onlangs 
opgerichte Ministeriële commissie uitvoering. 

Maatwerk vraagt leren, bij leren hoort ook ingrijpen
Het principe van de netwerkende overheid gaat uit van maximale opbrengsten en leer-
vermogen. In netwerken kent leren een andere vorm. Hier gaat het niet om het achteraf 
evalueren van het programma, maar om het al doende signaleren van interessante signalen 
van verbetering of falen. Werken in netwerken impliceert dat uitvoeringsorganisaties 
werkende weg ontdekken wat écht werkt. Goede praktijken krijgen meer ruimte en daar 
waar het niet goed loopt of de verkeerde kant op gaat, volgt tijdig de afweging of ingrijpen 
gewenst is. Bij het leren in het leveren van maatwerk hoort echter ook grilligheid, 

125 Overbeek, G. en Salverda, I., ‘De energieke overheid’, LEI Wageningen UR (University & Research centre), 
P35, Wageningen (2013)

126 Bekkers, V.J.J.M., Homburg, V.M.F. en Ringeling, A.B., ‘Informatierelaties in toezichtarrangementen’ 
Bestuurswetenschappen 56, P481-501, Erasmus Universiteit, Rotterdam (2002)

127 Veld, in ‘t, R., ‘Kennisdemocratie, Opkomend stormtij’, Academic Services, P66, Amsterdam (2010)
128 Frissen, P.H.A., ‘De Fatale Staat’, van Gennep, Amsterdam (2013)
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onvoorspelbaarheid en veranderlijkheid. Dat betekent onvermijdelijk dat er ook verrassingen 
optreden. In de dynamiek van uitvoeringsorganisaties en zeker de gevoeligheid rond 
maatwerk leidt dat tot spanning. 

Initiatieven vragen investering en verbinding
Albert Jan Kruiter, medeoprichter van het Instituut voor de publieke waarden, geeft aan dat 
uitvoeringsorganisaties van goede wil zijn. Stella teams, Murphy knoppen en Garages zijn 
prima initiatieven, die hij absoluut toejuicht. Hij geeft alleen aan dat alle burgers die in  
de problemen komen er terecht moeten kunnen en dat is niet het geval: “Als uitvoering s-
organisaties het probleem van burgers die niet mee kunnen serieus nemen en echt maatwerk 
willen leveren, dan moeten ze forser investeren. Er worden op dit moment veel te weinig 
fte’en op ingezet. Spielerei zou ik het daarom zelfs durven noemen. Als uitvoerings-
organisaties echt maatwerk willen leveren voor burgers die niet meekunnen in standaard 
dienstverlening, laat ze daar dan eens 20% van hun personeelsbestand op inzetten. Dan 
neem ik het serieus! Daarnaast mis ik horizontale verbinding”.129 

De initiatieven die worden genomen door uitvoeringsorganisaties komen doorgaans uit 
eigen algemene middelen. Daardoor blijven ze te klein om van waarde te zijn. Kruiter geeft 
aan dat dit komt doordat de beleidsbepalers ideologisch blijven uitgaan van het principe  
dat de meeste burgers “beleid wel snappen en zichzelf anders met hulp van anderen wel 
redden.” Zolang die ideologie niet verandert lijkt het haast onmogelijk om de initiatieven tot 
het verbeteren van maatwerk te vergroten en horizontaal te verbinden. Hij geeft aan dat 
uitvoeringsorganisaties in bijvoorbeeld een Manifestgroep zich samen veel sterker moeten 
maken om die ideologie te veranderen. 

Mogelijkheden en beperkingen social media
Netwerken van social media kunnen veel meer betrokken worden bij de uitvoering van 
maatwerk. In paragraaf 5.8 is een aantal mogelijkheden beschreven. Het participeren in 
sociale media brengt echter ook beperkingen met zich mee. In sociale media bewegen 
uitvoeringsorganisaties zich niet in een eigen domein maar functioneren ze op de platforms 
van derden. Dit heeft verschillende gevolgen. Uitvoeringsorganisaties hebben bijvoorbeeld 
minder controle over de manier waarop haar informatie wordt verspreid en gepresenteerd. 
Privacy is daarbij een belangrijk onderwerp. In de richtlijnen voor ambtenaren op sociale 
media wordt aangegeven dat zij geen persoonsgegevens of privacygevoelige zaken mogen 
delen. Daarmee is echter de grens tussen publiek en privaat niet direct gewaarborgd.  
Ook gaan burgers zelf niet altijd zorgvuldig met hun persoonlijke gegevens om en zijn er 
verschillen in de vaardigheden en gebruikspatronen van burgers. Het is daarom belangrijk 
dat uitvoeringsorganisaties actief in overleg gaan met aanbieders van sociale media 
platforms om afspraken te maken over zaken als aansprakelijkheid, vertrouwelijkheid, 
privacy en archivering.130 

129 Interview Kruiter, A.J., Instituut voor de Publieke Waarden, Den Haag (23 apr 2020)
130 Dijk, van J.A.G.M., Wijngaert, van de L. en Ten Tije S, ‘Overheidsparticipatie in sociale media’, Universiteit 

Twente (2015)
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5.10 Conclusies 

Hoe kunnen uitvoeringsorganisaties maatwerk leveren vanuit het perspectief van de  
netwerkende overheid? 

Een eerste antwoord op die vraag is: dat gebeurt al, alleen er is nog voldoende ruimte  
voor verruiming van de netwerkende aanpak. De pilot gezamenlijke persoonlijke dienst-
verlening, samenwerking met bibliotheken om niet-digivaardige burgers te helpen en de 
samenwerking schuldhulpverlening laten zien dat uitvoeringsorganisaties in een netwerk 
in staat zijn om samen maatwerk te leveren. Dat laat zien dat maatwerk vanuit het principe 
van de netwerkende overheid niet direct om een groots herontwerp vraagt, maar kan 
beginnen met kleine experimenten. 

Wat echter opvalt in de drie gezamenlijke voorbeelden is dat ze allemaal een plaats krijgen 
in hulpstructuren rondom de uitvoeringsorganisaties. Allen op eigen initiatief. Er zijn 
zelfstandige netwerken ontstaan, naast de hiërarchie van de eigen organisatie. Dat is een 
relatief eenvoudige optie, omdat de bestaande organisatieprincipes en procedures niet 
ingrijpend worden herzien. Op de gekozen manier vormt het een aanvullend handelings-
repertoire op de presterende en rechtmatige overheid. Dat lijkt ook het hoogst haalbare.  
Een diepere verandering naar een netwerkstructuur, waarbij ook maatschappelijke partijen 
vanuit het principe van de netwerkende overheid worden betrokken in het netwerk, zoals 
bijvoorbeeld bij greendeals gebeurt, is nog niet terug te vinden. 

Die diepere verandering in de structuur zal ook niet zonder slag of stoot gaan en is voorlopig 
ook niet te verwachten. De verticale verantwoordelijkheid die wordt bestuurd vanuit een 
maakbaar principe zijn sterk dominant aanwezig in de besturing van uitvoeringsorganisaties. 
De Ministeriële commissie uitvoering biedt weinig aangrijpingspunten die gaan leiden tot 
maatwerk dat geleverd wordt in arrangementen door uitvoeringsorganisaties en het 
maatschappelijk middenveld. 

De ruimte voor het leveren van maatwerk ligt voor uitvoeringsorganisaties daarom vooral 
in het verder uitbouwen van gezamenlijke initiatieven en het verbinden van individuele 
initiatieven. Stella Teams, M-knoppen en Garages streven hetzelfde na; maatwerk voor 
burgers in schrijnende situaties. Het wordt erg gewaardeerd dat er op deze manier wordt 
gezocht naar een invulling van maatwerk. De enige kritiek gaat voornamelijk over de 
omvang en de middelen die eraan worden besteed en het feit dat ze losstaand zijn. Daar ligt 
een mooie kans voor uitvoeringsorganisaties om ze onder te brengen in een gezamenlijk 
netwerk, van elkaar te leren en er forser in te investeren. 

Op het gebied van digitalisering bieden sociale media uitvoeringsorganisaties mogelijkheden 
om meer maatwerk te kunnen leveren, bijvoorbeeld door gebruik te maken van sociale media 
bedrijven in de beleidsvoorbereiding. Dilemma’s en vraagstukken kunnen aan verschillende 
partijen in de samenleving digitaal worden voorgelegd om ze te toetsen of te bediscussiëren. 
Uitvoeringsorganisaties zouden zelf ook nieuwe kanalen en digitale platforms van dienst-
verlening op kunnen richten waar organisaties en burgers elkaar onderling kunnen helpen. 
Zij faciliteren bijvoorbeeld vooral de middelen en doelen van het platform en stimuleren 
onderlinge partijen vervolgens om elkaar te helpen. Medewerkers van uitvoeringsorganisaties 
kunnen tot slot ook veel meer participeren in digitale netwerken als gastblogger of informatief 
reageren en interacteren op verschillende forums.
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6.  Maatwerk vanuit het 
perspectief van de 
responsieve overheid 
6.1 Inleiding

De Nederlandse burger is de afgelopen 
decennia individualistischer en 
mondiger geworden, maar er is ook een 
groep burgers die niet goed mee kan 
komen. De klassieke verzorgings staat, 
waarin de overheid belast is met de  
zorg voor de burgers, wordt steeds  
meer vervangen door de participatie-
samenleving. Burgers zijn in de eerste 
plaats zelf verantwoordelijk voor hun eigen leven en leefomgeving. De overheid ontwikkelt 
zich steeds meer tot een responsieve overheid die reageert op signalen uit de samenleving. 
Nieuwe informatie- en communicatie technologieën, zoals social media spelen een steeds 
belangrijker rol om deze interactie vorm te geven. De veranderende verhouding tussen 
burger en overheid en de digitale revolutie die zich steeds sneller voltrekt, zijn ook sterk 
bepalend voor de manier waarop publieke dienst verlening tot stand komt. In dit hoofdstuk 
geven we daarom antwoord op de vraag hoe uitvoeringsorganisaties maatwerk kunnen 
leveren vanuit het perspectief van de responsieve overheid.

6.2 De mondige burger en de responsieve overheid

In zijn eerste Troonrede in 2013 gaf Koning Willem-Alexander zijn visie op de participatie - 
samenleving: 

“Het is onmiskenbaar dat mensen in onze huidige netwerk- en informatiesamenleving 
mondiger en zelfstandiger zijn dan vroeger. Gecombineerd met de noodzaak om het tekort 
van de overheid terug te dringen, leidt dit ertoe dat de klassieke verzorgings staat lang-
zaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving. Van iedereen die dat kan, wordt 
gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving”.131 

In de samenleving die het staatshoofd beschrijft, staat de overheid niet langer centraal, 
maar de burger en de maatschappelijke dynamiek. De overheid verschuift een deel van  
de taken naar de samenleving. De publieke dienstverlening wordt sterk bepaald door 
initiatieven van onderop en door de interactie met maatschappelijke groepen, sociale 
netwerken en de vraag van individuele burgers. De overheid sluit aan op deze dynamiek  
en probeert in een proces van co-creatie de verbinding te leggen met de eigen agenda.  
De overheid geeft de dienstverlening vorm in samenwerking met anderen of laat het geheel 
aan anderen over. Van der Steen noemt deze vorm van overheid de Responsieve overheid.132 

131 ZKH Willem-Alexander Troonrede, https://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2013/09/17/
troonrede-2013, Den Haag (2013)

132 Steen, M. van der, et al., ‘Leren door doen; overheidsparticipatie in een energieke samenleving’, P15-22, 
NSOB, Den Haag (2014)
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Nieuwe ICT toepassingen helpen de burger om zich te organiseren, ideeën uit te wisselen  
en kenbaar te maken. Burgers kunnen zich direct tot de overheid richten en hun mening 
geven over politieke vraagstukken en de kwaliteit van publieke dienstverlening.133 Ook 
uitvoeringsorganisaties krijgen steeds meer te maken met burgers die zich als mondige 
klant presenteren en specifieke eisen stellen aan de dienstverlening. Dit gebeurt zowel 
individueel via social media, via een klachtenregeling, of georganiseerd via cliëntenraden. 
Het UWV kent bijvoorbeeld naast een landelijke cliëntenraad ook regionale raden waar het 
UWV met vertegenwoordigers van de cliënten de kwaliteit van de dienstverlening en de 
uitvoering van nieuwe regelgeving bespreekt. Daarnaast is er een Landelijke Cliëntenraad 
(LCR) die gesprekspartner is voor de landelijke overheid.134 

Media en zeker ook de social media spelen ook een belangrijke rol bij het agenderen van 
uitvoeringsvraagstukken bij de politiek. Grote misstanden, zoals recentelijk de toeslagen-
affaire waar de commissie Donner onderzoek naar heeft gedaan, maar ook schrijnende 
individuele gevallen worden door de media aangekaart en daarna door de politiek opgepakt. 
De aandacht in de Tweede Kamer leidt vaak tot aanvullende wet- en regelgeving. Het nadeel 
van deze media-aandacht is dat aanvullende maatregelen de uitvoeringspraktijk nog 
ingewikkelder maken, waardoor er nieuwe problemen ontstaan, die op hun beurt weer tot 
media-aandacht en nieuwe maatregelen leiden. Dit wordt de risico-regelreflex genoemd.135 

6.3 Grenzen aan zelfredzaamheid

Tegelijk is het belangrijk om de rol van de mondige burger te nuanceren, omdat lang niet 
alle burgers zelfredzaam zijn en de tweedeling in de samenleving toeneemt.136 Er is een 
aantal belangrijke categorieën burgers die niet het vermogen hebben om actief hun 
belangen te behartigen. Het gaat hierbij om burgers die niet digitaal vaardig zijn en dus  
niet gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die digitale dienstverlening biedt. Voor 
de digitale revolutie konden deze burgers terecht bij een loket, waar ze persoonlijk door  
een medewerker werden geholpen. Nu missen ze de vaardigheden om hun weg te vinden in 
de digitale infrastructuur die de overheid heeft ontwikkeld om diensten aan te vragen. 

Daarnaast is er een categorie burgers voor wie regelgeving en de procedures te complex  
zijn om te kunnen volgen. De toenemende digitalisering en het verdwijnen van persoon-
lijke begeleiding maakt het voor hen nog moeilijker om de weg naar de dienstverlening  
te vinden. Verder is ook het ‘doenvermogen’ van belang; hebben mensen – zelfs als ze er 
intellectueel toe in staat zijn – ook het vermogen om in actie te komen en hun belangen  
te behartigen?137 Soms is door een stapeling van problemen, zoals bijvoorbeeld door scheiding 
en werkloosheid, het vermogen van burgers om zelf de dienstverlening te regelen in die 
situatie niet meer aanwezig. 

133 Homburg, V.M.F. en Karré, P.M., ‘De bestuurlijke gevolgen van WEB 2.0’, Thema bestuurskunde 3, P6-8, 
Boom, Den Haag (2011)

134 https://www.landelijkeclientenraad.nl
135 Tol, J., Boorsma, P.B., ‘Omgaan met de risico-reflex’, Jaarboek 2013 Nationaal Risico Management, P1-9, 

Partners+Pröpper, Vught (2014)
136 Jansen, J., Kuiper, C. en Omlo, J., ‘Sociaaleconomische tweedeling effectief te lijf; maar hoe?’, P1, Movisie, 

Utrecht (2019)
137 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, ‘ Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief 

op redzaamheid’, P63-84, Den Haag (2017)
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6.4 Maatwerk: de burger centraal

In maatwerk vanuit het perspectief van de responsieve overheid staat de maatschappij en  
de vraag van de individuele burger centraal. Burgers hebben een grote verantwoordelijk-
heid voor hun eigen leven en leefomgeving. Voor diensten en ondersteuning doen ze niet 
automatisch een beroep op de overheid, maar zoeken ze ook oplossingen in hun eigen sociale 
omgeving. Natuurlijk blijven de overheid en uitvoeringsorganisaties belangrijk voor een 
groot deel van de publieke dienstverlening, maar zij opereren in een samenleving waarin 
steeds meer vormen van dienstverlening via maatschappelijke initiatieven, sociale 
netwerken of door commerciële partijen worden geleverd, en zoeken daar aansluiting bij.  
De overheidsrol verandert en is soms dichtbij en méér sturend, soms meer op afstand,  
en minder zelf aan zet.138 

Uitvoeringsorganisaties die werken vanuit het perspectief van de responsieve overheid 
beperken zich niet tot de optimalisering van de eigen dienstverlening, maar richten zich 
primair op de samenleving en de vraag van de individuele burger. Responsiviteit is het 
vermogen om in te spelen op deze vraag en, indien nodig, de burger te helpen om de 
ondersteuningsvraag te articuleren en concretiseren. Vanuit die vraag verkennen 
uitvoeringsorganisaties of de ondersteuning vanuit de sociale omgeving vorm gegeven kan 
worden of dat uitvoeringsorganisaties hier ook een bijdrage aan moeten leveren. Als dat  
het geval is, organiseren ze de dienstverlening vanuit de benodigde organisaties en 
maatschappelijke instellingen in samenspraak met de burger en zijn sociale omgeving. 
Dienstverlening is vanuit dit perspectief een vorm van co-creatie, waarbij uitvoerings-
organisaties samen met andere maatschappelijke instellingen en de sociale omgeving 
maatwerk leveren.139 Bij deze vorm van maatwerk zijn vraagsturing, samenwerking en 
co-creatie de dominante publieke waarden en deze vorm van dienstverlening sluit naadloos 
aan bij de code ‘Code goed openbaar bestuur’, die het ministerie van Binnenlandse Zaken  
en Koninkrijksrelaties in 2009 heeft vastgesteld.140 

De definitie van maatwerk vanuit het perspectief van responsieve overheid:
Maatwerk is een vorm van co-creatie, waarbij uitvoeringsorganisaties op basis van de  
individuele vraag van de burger samen met die burger, zijn sociale netwerken en maat-
schappelijke instellingen hun dienstverlening vormgeven.

 
Voor uitvoeringsorganisaties is deze vorm van maatwerk vooral van belang als ze maat-
werk willen bieden aan burgers met complexe ondersteuningsvragen, waarbij meerdere 
problemen spelen, zoals bijvoorbeeld armoedeproblematiek of voortijdig schoolverlaten. 
Voorbeelden van deze vormen van responsief maatwerk zien we in gemeenten waar zorg en 
welzijn georganiseerd worden vanuit de wijkzorgteams en bij de aanpak van multi-probleem 
gezinnen. Zo proberen de gemeenten Utrecht en Zaanstad in de Citydeal Eenvoudig Maatwerk 
complexe problematiek aan te pakken door niet alleen alle betrokken partijen bij elkaar te 
brengen, maar ook vooraf doorzettingsmacht en budget te regelen. Het UWV, DUO en CJIB 
participeren in dit initiatief.141 

138 Steen, van der, M. et al., ‘Leren door doen; overheidsparticipatie in een energieke samenleving’, P5-12, 
NSOB, Den Haag (2014)

139 Steen, van der, M, et al., ‘Leren door doen; overheidsparticipatie in een energieke samenleving’, P13-14, 
NSOB, Den Haag (2014)

140 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ‘Nederlandse code voor goed openbaar 
bestuur’, P23, Den Haag (2009)

141 https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/
zaanstad-en-utrecht-doorbreken-gestapelde-problemen-met-maatwerk
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Kenmerkend voor dit maatwerk is dat eerst de individuele problematiek samen met de 
betrokkenen in al zijn facetten in beeld wordt gebracht en verschillende domeinen, zoals 
werk, scholing, zorg en welzijn, verbonden worden. De discretionaire ruimte wordt 
maximaal benut. Vervolgens wordt bepaald wat de burger zelf of met zijn sociale omgeving 
kan oplossen en welke ondersteuning vanuit de overheid nodig is. Daarna coördineert een 
casemanager de inzet vanuit de verschillende uitvoeringsorganisaties en maatschappelijke 
instellingen.142 

Figuur 12: Responsief maatwerk 

 

Burger centraal Vraag
verduidelijking

Ondersteuning
• Integraal aanbod
• Samenwerking
• Coördinatie

Zelfredzaamheid

Uitvoerings-
organisatie

Maatschappelijke
instellingen

Sociaal netwerk

 
 
 
6.5 Digitalisering: kansen voor maatwerk

Nieuwe informatie- en communicatietechnologieën helpen de mondige burger niet alleen 
om zijn wensen kenbaar te maken, maar stellen uitvoeringsorganisaties ook in staat om de 
dienstverlening beter aan te laten sluiten op de wensen van de klant. Webapplicaties maken 
het voor klanten mogelijk om zelf te bepalen waar en wanneer ze bepaalde diensten willen 
aanvragen. Burgers hoeven niet meer op vaste tijden naar een fysiek loket te gaan om de 
diensten af te nemen. Daarnaast kunnen klanten bij digitale dienstverlening vaak in een 
aantal eenvoudige stappen hun keuzes kenbaar maken en is een deel van de informatie, 
zoals bij de aangifte voor de inkomstenbelasting143, al vooraf ingevuld. Klanten ervaren dit 
als maatwerk.144 

142 Steketee, M., Jansma, A. en Gilsing, R., ‘Wat werkt bij multiprobleemgezinnen? Ervaringen uit 
Rotterdam’, Verwey Jonker Instituut, P31-34, Utrecht (2015)

143 Schriftelijke raadpleging leden Manifestgroep, Belastingdienst, Den Haag (2020)
144 Interview Berkel, van, N., Bestuurslid, Raad van bestuur UWV, Den Haag (30 mrt 2020)
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Naast cliëntraden maken uitvoeringsorganisaties ook gebruik van gebruikerspanels en 
enquêtes om inzicht te krijgen in de wensen van hun klanten en de kwaliteit van hun 
dienstverlening. Door gebruik te maken van allerlei datagegevens, zoals het surfgedrag bij 
het bezoek van de websites en online tevredenheidsenquêtes, kan de dienstverlening steeds 
beter afgestemd worden op de behoefte van de burger. Dit geldt ook voor de koppeling van 
systemen, waardoor burgers maar één keer hun gegevens bij een overheidsdienst hoeven 
aan te leveren. Data-gedreven werken levert op deze wijze een belangrijke bijdrage aan de 
kwaliteit van de dienstverlening.145 Uitvoeringsorganisaties kunnen hierdoor meer rekening 
houden met de gebruikerswensen van de klant en worden responsiever. 

6.6 Digitalisering: risico’s voor maatwerk

ICT en data-gedreven werken biedt echter niet alleen kansen voor maatwerk, maar digi - 
 ta lisering beperkt in een aantal belangrijke opzichten toch juist ook de mogelijk heden  
om maatwerk te kunnen leveren. Een belangrijke reden, waarom uitvoerings organisaties 
hun bedrijfsprocessen en klantcontacten digitaliseren, is namelijk kostenbesparing.  
Door het bulkproces, dat wil zeggen de afhandeling van diensten aan het grootste deel van  
de burgers, te standaardiseren en te digitaliseren kunnen diensten goedkoper geleverd 
worden. Het doel van digitalisering is dus niet primair om responsief maatwerk te leveren 
aan de klant, maar besparingen in de bedrijfsvoering.146 

De mogelijkheden die digitalisering uitvoeringsorganisatie bieden om maatwerk te leveren, 
worden niet alleen beperkt door efficiencyoverwegingen, maar ook door de focus op de 
eigen organisatie en de optimalisering van het bestaande aanbod. Klantonderzoek en 
andere vormen van tevredenheidsmetingen zijn primair bedoeld om de bestaande diensten 
en bedrijfsprocessen te verbeteren en klantvriendelijker te maken. Dat geldt ook voor 
initiatieven om samen met de klant in klantreizen alle knelpunten in het dienstverlenings-
proces in kaart te brengen.147 Een uitvoeringsorganisatie die vanuit het perspectief van de 
responsieve overheid werkt, stelt de samenleving en de vraag van de individuele burger 
centraal en niet het aanbod van de eigen organisatie. 

De digitalisering van de dienstverlening biedt veel gebruiksgemak aan een groot deel van de 
burgers, maar is voor een deel van de bevolking, die niet digitaal vaardig is, problematisch. 
In 2018 informeert het ministerie van BZK de Tweede Kamer dat het hierbij gaat om zo’n  
2,5 miljoen burgers, waarbij er 1,2 miljoen Nederlanders zijn die zelfs nog nooit internet hebben 
gebruikt.148 Om maatwerk aan deze burgers te kunnen leveren is het daarom noodzakelijk 
om naast – sterk vereenvoudigde – digitale applicaties ook niet digitale ondersteuning aan 
te bieden. 

De Nationale ombudsman benadrukt in zijn onderzoeken het belang van zowel de toeganke-
lijkheid van digitale diensten, als de mogelijkheid om ook niet-digitaal te communiceren  
en diensten af te nemen. 

145 https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/nieuwe-technologieen-data-en-
ethiek/data-agenda-overheid/praktijkvoorbeelden/

146 Interview Veld, P., Voormalig Directeur-Generaal Belastingdienst, Den Haag (8 apr 2020)
147 Kerstens, R., Junk, H. en Bekenkamp, J., ‘Regels en Ruimte: Verkenning Maatwerk in dienstverlening en 

discretionaire ruimte’, ABDTOPConsult, P20, Den Haag (2019)
148 Brief Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan Tweede Kamer: ‘Digitale inclusie 

Iedereen moet mee kunnen doen’, kenmerk 2018-0000945243, Den Haag (2018)
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De ombudsman heeft hiervoor vier aanbevelingen voor de digitale overheid: 149 

1. Neem verantwoordelijkheid: de overheid is verantwoordelijk voor de inrichting en  
uitvoering van het dienstverleningsproces;

2. Wees toegankelijk: de overheid dient haar digitale en niet digitale infrastructuur  
zo in te richten dat toegang voor iedere burger gewaarborgd is;

3. Wees oplossingsgericht: de overheid zorgt ervoor dat fouten in het systeem worden 
opgelost;

4. Wees gebruiksvriendelijk: de overheid zet digitalisering in het belang van de burger  
in en niet alleen vanuit het gemak van de overheid. Goede dienstverlening is daarbij  
het uitgangspunt. 

Vanuit het perspectief van de responsieve overheid is het dus van belang dat uitvoerings-
organisaties zowel digitale als niet digitale vormen van dienstverlening bieden en de vraag 
van de individuele burger daarbij als uitgangspunt nemen. De meeste uitvoeringsorganisaties 
zijn zich hier van bewust en gebruiken een deel van de kostenbesparing die door digitali sering 
van dienstverlening kan worden bereikt om dit persoonlijke ‘mens tot mens’ maatwerk 
mogelijk te maken.150 Voorwaarde is wel dat uitvoeringsorganisaties hun bedrijfsprocessen 
op deze wijze inrichten en de overheid als opdrachtgever de kostenbesparingen niet zelf als 
bezuiniging inboekt.

6.7 Big data, algoritmen en machine learning

Het proces van toenemende digitalisering, waarbij ICT verbonden wordt met 
biotechnologie, nanotechnologie en cognitieve wetenschappen, wordt wel aangeduid met de 
vierde industriële revolutie. Deze revolutie heeft grote consequenties voor de manier waarop 
uitvoeringsorganisaties hun dienstverlening in de toekomst vorm gaan geven. Het gebruik 
van big data en algoritmen bieden daarbij zowel kansen als bedreigingen. Op zich is het niet 
nieuw dat uitvoeringsorganisaties gegevens van klanten en bedrijfsprocessen verzamelen 
en gebruiken om hun diensten uit te kunnen voeren. Wat echter nieuw is, en als big data 
wordt aangeduid, zijn de hoeveelheid en variëteit van data die beschikbaar is en de snelheid 
waarmee deze data verwerkt kan worden tegen relatief lage kosten.151 

Ook algoritmen worden al vanaf het begin in de ICT gebruikt. Deze algoritmen voeren een 
instructie uit volgens een ‘alsdan’ redenatie. De programmeur bepaalt in principe de 
redenatie en instructie. Door de mogelijkheden van machine learning ontstaat echter een 
heel nieuwe categorie van algoritmen, die kunnen leren op basis van de kennis die ze zelf 
gegenereerd hebben. Dergelijke ‘slimme algoritmen’ kunnen zich automatisch aanpassen 
aan eerder behaalde resultaten. De programmeur is niet langer verantwoordelijke voor de 
instructie en kan die in veel gevallen ook niet meer doorgronden.152 Deze algoritmen stellen 
niet alleen vragen die mensen zelf niet kunnen bedenken, maar geven ook instructies hoe 
gehandeld zou kunnen (of moeten) worden. 

149 https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2017/
ombudsvisie-digitale-overheid-overheid-communiceer-met-burgers-op-het-netvlies#

150 Interview Laseroms, J., Interim Directeur Belastingdienst (7 april 2020)
151 Vetzo, M.J., Gerards, J.H. en Nehmelman, R., ‘Algoritmes en Grondrechten’, Boom juridisch, P14-18, 

Utrecht (2018)
152 Vetzo, M.J., Gerards, J.H. en Nehmelman, R., ‘Algoritmes en Grondrechten’, Boom juridisch, P47-51, 

Utrecht (2018)
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Big data en slimme algoritmen bieden een responsieve overheid een nieuw gamma van 
mogelijkheden om zowel hun bedrijfsvoering als hun dienstverlening vorm te geven.  
Zo kunnen opsporingsdiensten door middel van predictive policing veel beter voorspellen  
wie mogelijk daders of slachtoffers zijn en waar misdaden plaats gaan vinden. Het Crimina-
liteit Anticipatie Systeem (CAS) is hier een voorbeeld van. De belastingdienst gebruikt in  
het IColumbo systeem big data om fraude in het goederenvervoer tegen te gaan. Ook het 
onderwijs (learning analytics) en bij sociale zaken (Systeem Risico Indicatie – SYRI – ) worden 
deze technologieën toegepast, bijvoorbeeld om voortijdig schooluitval te voorkomen.153 

Figuur 13: Algoritmen
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Uitvoeringsorganisaties gebruiken big data en slimme algoritmen niet alleen om hun 
bedrijfsprocessen verder te rationaliseren, fraude tegen te gaan en de dienstverlening  
aan de klant te verbeteren, maar ook om maatwerkoplossingen te vinden voor complexe 
maatschappelijke problemen, zoals voortijdig schooluitval, eenzaamheidspreventie en bij 
armoedebeleid. Met behulp van deze nieuwe ICT-toepassingen kan zowel de analyse van  
de problematiek, als de integrale ondersteuning vanuit verschillende organisaties binnen 
de specifieke sociale context van een individuele burger door verschillende organisaties 
verbeterd worden.154 

Hoewel deze technologieën een responsieve overheid dus faciliteren en uitvoerings-
organisaties in staat stellen meer responsief maatwerk leveren, is er steeds meer aandacht 
voor de risico’s van deze vormen van digitalisering. Het Rathenau Instituut heeft deze 
risico’s in 2017 op verzoek van de Eerste Kamer in beeld gebracht:155 

• Privacy. Het is onduidelijk welke informatie overheidsorganisaties precies opslaan  
en waar het voor wordt gebruikt. De gebruiker zou hier zelf toestemming voor moeten 
geven en is er voor verantwoordelijk, maar kan de data niet controleren. 

• Autonomie. Door het gebrek aan privacy en het gegeven dat technologie steeds meer  
keuzes van mensen overnemen, kan digitalisering een bedreiging van de menselijke 
autonomie zijn.

153 Vetzo, M.J., Gerards, J.H. en Nehmelman, R., ‘Algoritmes en Grondrechten’, Boom juridisch, P26-29, 
Utrecht (2018)

154 Strijp, P., ‘Het temmen van algoritmen’, Binnenlands bestuur: https://www.binnenlandsbestuur.nl/
digitaal/achtergrond/achtergrond/essay-het-temmen-van-algoritmen.9608306.lynkx (2018)

155 Kool, L., Timmer, J., Royakkers, L. en Est, van, R., ‘Opwaarderen: Borgen van publieke waarden in de 
digitale samenleving’, Rathenau Instituut, P75-78, Den Haag (2017)
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• Veiligheid. De veiligheid van ICT-systemen wordt door de toenemende complexiteit  
en onderlinge verbondenheid kwetsbaarder. 

• Controle over technologie. Steeds meer processen verlopen automatisch zonder toezicht 
van personen. Slimme algoritmen generen uitkomsten die maar beperkt zijn te  
herleiden en mogelijk onwenselijk zijn. Fouten worden niet gesignaleerd.

• Menselijke waardigheid. Systemen missen de morele ankers die menselijk gedrag sturen.
• Rechtvaardigheid. Algoritmen zijn geen onafhankelijke beoordelaars, omdat ze  

geprogrammeerd zijn vanuit bepaalde doelen, ideeën en waarden. De uitkomsten  
kunnen daarom leiden tot discriminatie, uitsluiting of ongelijke behandeling. Voor  
individuen is het heel lastig om zich hiertegen te weer te stellen, omdat de algoritmen 
vaak niet goed te doorgronden zijn en als neutraal worden beschouwd. 

• Machtsverhouding. ICT beïnvloedt de relatie tussen burger en overheid. De burger  
wordt transparanter, maar de staat juist ondoorzichtiger. 

Het Rathenau Instituut concludeert dat de steeds verdergaande digitalisering van de 
samen   leving fundamentele ethische en maatschappelijke vraagstukken oproept. Overheid, 
bedrijfsleven en samenleving zijn nog niet adequaat uitgerust om met deze nieuwe vragen 
om te gaan. Daardoor komen belangrijke publieke waarden en mensenrechten als privacy, 
gelijke behandeling, autonomie en menselijke waardigheid onder druk te staan. Het instituut 
stelt vijf acties voor om de digitale samenleving op te waarderen:156 

1. Stel een interdepartementale werkgroep in die toewerkt naar een kabinetsvisie op de 
omgang met de maatschappelijke en ethische betekenis van digitalisering; 

2. Versterk de rol en positie van toezichthouders;
3. Stel een “Digitaliseringsakkoord” op om commitment en verantwoordelijkheden van 

bedrijven, overheid, en maatschappelijke actoren over de borging van publieke waarden 
in de digitale samenleving vast te leggen; 

4. Organiseer een nationale dialoog over digitalisering en de borging van publieke waarden; 
5. Zorg voor periodieke politieke discussie in Eerste en Tweede Kamer. 

De digitalisering biedt uitvoeringsorganisaties ongekende mogelijkheden om hun dienst-
verlening vorm te geven, maar brengt ook ethische risico’s met zich mee. De aanbevelingen 
van het Rathenau Instituut bieden een goed kompas om te bepalen welke toepassingen 
maatschappelijk verantwoord zijn en in het belang van de burger zijn. 

6.8 Conclusies

Hoe kunnen uitvoeringsorganisaties maatwerk leveren vanuit het perspectief van de responsieve 
overheid?

De klassieke verzorgingsstaat verandert in een participatiesamenleving, waarin burgers zelf 
verantwoordelijk zijn voor hun eigen leven. De overheid reageert op deze maatschappelijke 
dynamiek en past zijn beleid en diensten daarop aan. De rol van de overheid verandert: is 
soms dichtbij en sturend, soms meer op afstand, ruimte latend, en minder zelf aan zet. Dit 
type overheid noemen we een responsieve overheid. 

156 Kool, L., Timmer, J., Royakkers, L., en Est, van, R., ‘Opwaarderen: Borgen van publieke waarden in de 
digitale samenleving’, Rathenau Instituut, P132-139, Den Haag (2017)
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Een responsieve overheid en de participatiesamenleving stellen specifieke eisen aan 
uitvoeringsorganisaties. De burger is mondig, kritisch over de dienstverlening en verwacht 
als klant behandeld te worden. Fouten in de uitvoering leiden snel tot media-aandacht en 
door de risico-regelreflex tot nieuwe wetgeving. De invloed van nieuwe communicatie-
mogelijkheden en social media versterken dit proces, maar bieden uitvoeringsorganisaties 
ook meer mogelijkheden om digitale dienstverlening gebruikersvriendelijker te maken en 
de interactie met de burger te vergroten. 

Tegelijk zijn er ook grote groepen in de samenleving die niet zelfredzaam zijn en steeds 
meer in een isolement komen. Burgers die geen sociale netwerken hebben waarop ze terug 
kunnen vallen of niet goed de weg naar de overheid kunnen vinden. Burgers die verdwalen 
in de complexiteit van wet- en regelgeving, niet digitaal vaardig zijn of tijdelijk het ‘doen-
vermogen’ missen om effectief hun belangen te behartigen. Er dreigt een tweedeling te 
ontstaan, waarbij een deel van de burgers zowel aansluiting mist met de samen leving als 
met de overheid. De uitdaging voor uitvoeringsorganisaties is zowel aansluiting te zoeken 
op het zelfredzame deel van de samenleving en de dienstverlening aan te passen aan de 
maatschappelijke dynamiek, als dienstverlening op maat te bieden aan burgers die niet 
zelfredzaamheid zijn. 

De essentie van maatwerk vanuit het perspectief van de responsieve overheid is dat de vraag 
van de individuele burger centraal staat. Maatwerk dat naadloos aansluit op de vraag van  
de burger is de heilige graal van de dienstverlening. Iedereen zoekt ernaar en belijdt in 
woorden het belang er van, maar dit maatwerk vereist een kanteling in de manier waarop 
dienstverlening op dit moment in de meeste gevallen wordt vormgegeven. Het vraagt van 
uitvoeringsorganisaties om niet primair te denken vanuit het eigen organisatiebelang en het 
eigen dienstenpakket, maar zich te verdiepen in de ondersteuningsbehoefte van de burger.

In veel gevallen vraagt de burger om concrete, enkelvoudige diensten, zoals de aanvraag  
van een rijbewijs. In die gevallen kan de betrokken uitvoeringsorganisatie zelf direct de 
gevraagde dienst leveren. Het belang van responsief maatwerk wordt pas echt duidelijk in 
situaties waarin burgers met complexe, meervoudige problemen te maken krijgen. In die 
gevallen is het van belang dat een uitvoeringsorganisatie niet afwacht tot de burger de weg 
naar de productencatalogus en digitale aanvraagformulier heeft gevonden, maar actief met 
de burger meekijkt wat precies de ondersteuningsvraag is. Vanuit die vraag organiseren 
uitvoeringsorganisaties vervolgens de dienstverlening vanuit de benodigde organisaties in 
samenspraak met de burger en zijn sociale omgeving.

Deze vorm van maatwerk biedt een oplossing voor complexe ondersteuningsvragen vanuit 
de samenleving, maar maakt het noodzakelijk dat uitvoeringsorganisaties een kanteling te 
maken van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd en discretionaire ruimte bieden. Deze 
kanteling is alleen mogelijk als de overheid hiervoor in zijn opdrachtverlening de financiële 
en beleidsmatige kaders biedt. 

Digitalisering kan een bijdrage aan dit maatwerk leveren, omdat het de interactie met de 
burger faciliteert en hierdoor de responsiviteit van de overheid vergroot. Veel klanten 
waarderen de mogelijkheden om digitaal diensten af te nemen. Nieuwe ICT toepassingen 
zoals big data en ‘slimme algoritmen’ bieden uitvoeringsorganisaties vergaande 
mogelijkheden om zowel de bedrijfsvoering, als de dienstverlening vorm te geven. Een 
responsieve overheid kan deze nieuwe ICT-toepassingen gebruiken om veel betere analyses 
te maken van complexe maatschappelijke problemen en ondersteuning op maat mogelijk  
te maken bij vraagstukken zoals voortijdig schoolverlaten en schuldenproblematiek.
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Tegelijk is er steeds meer discussie over de risico’s van de steeds voortschrijdende 
digitalisering. Het Rathenau Instituut waarschuwt dat bepaalde ICT-toepassingen grote 
consequenties kunnen hebben voor de privacy van de burger en de rechtmatigheid van de 
besluitvorming. ‘Slimme’ algoritmen creëren uitkomsten die niet herleidbaar zijn en niet 
neutraal zijn, omdat ze sterk bepaald worden door de doelstellingen en normatieve kaders 
waarmee ze zijn geprogrammeerd. Dit kan leiden tot ongelijke behandeling en uitsluiting. 
Ook vanuit het perspectief van de responsieve overheid zijn er toepassingen denkbaar, 
bijvoorbeeld armoedebestrijding op basis van big data, die onbedoelde neveneffecten 
kunnen hebben, zoals discriminatie. 

Voor uitvoeringsorganisaties is het van belang de ethische discussie over de mogelijkheden 
van digitalisering op alle niveaus binnen de eigen organisatie te voeren. De uitgangspunten 
van behoorlijk bestuur en kernwaarden, zoals rechtsbescherming en proportionaliteit, 
moeten daarbij centraal staan en vastgelegd worden in interne codes. Besluitvorming moet 
te allen tijde voldoen aan het motiverings- en zorgvuldigheidsbeginsel. 
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7.  Een confrontatie van 
perspectieven: conclusies  
en aanbevelingen 
7.1 Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken hebben we vanuit vier verschillende perspectieven 
maatwerk geanalyseerd, namelijk vanuit het perspectief van de rechtmatige, presterende, 
netwerkende en responsieve overheid. In deze perspectieven worden vier vormen van 
overheidssturing onderscheiden. We hebben voor deze aanpak gekozen, omdat de perspec-
tieven inzicht bieden in de vraag wat onder maatwerk wordt verstaan, hoe maatwerk tot 
stand komt, welke dilemma’s daarbij spelen en welke publieke waarden leidend zijn. 

In dit hoofdstuk presenteren we de conclusies en aanbevelingen van ons onderzoek. In deze 
conclusies confronteren we de verschillende perspectieven met elkaar en beantwoorden we 
de onderzoeksvraag die centraal staat in ons rapport:

Hoe kunnen uitvoeringsorganisaties maatwerk leveren en welke mogelijkheden biedt 
digitalisering hierbij?

We vergelijken de verschillende vormen van maatwerk, bepalen welke publieke waarden 
leidend zijn en hoe het maatwerk zich verhoudt tot de vraag van de burger. Vanuit deze  
vier perspectieven maken we een onderscheid tussen het maatwerk dat op dit moment in  
de meeste gevallen door uitvoeringsorganisaties wordt geleverd en het maatwerk dat 
mogelijk is als uitvoeringsorganisaties de burger echt centraal stellen. 

Op basis van de conclusies geven we onze aanbevelingen hoe uitvoeringsorganisaties een 
andere, meer responsieve vorm van maatwerk vanuit netwerken kunnen leveren. Afsluitend 
doen we een aantal suggesties aan de Manifestgroep hoe ze zichzelf verder als netwerk zou 
kunnen ontwikkelen en positioneren. 

7.2 Conclusies

Er bestaat geen eenduidige en eenvoudige definitie van maatwerk. Uit dit onderzoek blijkt 
dat er heel verschillende beelden van maatwerk zijn. De perceptie van maatwerk wordt sterk 
bepaald door de visie op de overheid, de publieke dienstverlening en op de maatschappij.  
Om recht te doen aan deze verscheidenheid hebben we maatwerk vanuit vier perspectieven 
geanalyseerd. 

1. Maatwerk vanuit het perspectief van de rechtmatige overheid
De overheid heeft per definitie een taak bij het bewaken van legitimiteit en rechtstatelijke 
principes. De klassieke overheidsbureaucratie kan getypeerd worden als een rechtmatige 
overheid. Bij een rechtmatige overheid ligt de nadruk op de wettelijke kaders en legitimiteit 
van de besluitvorming. De besluitvorming verloopt volgens duidelijke regels en wetten. 
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Politieke besluiten worden vertaald in regels en procedures, waarbij de overheid veel aandacht 
besteedt aan de juridische verankering van de besluiten, aan rechtmatigheid en aan 
procedurele zorgvuldigheid.

In de dienstverlening die uitvoeringsorganisaties vanuit dit perspectief leveren, ligt de 
nadruk op geautomatiseerde ketenbesluiten, procedures en richtlijnen. Deze regels moeten 
voorkomen dat diensten willekeurig worden verstrekt. Iedere burger dient op dezelfde 
manier behandeld te worden. De mogelijkheden voor bezwaar en beroep zijn goed verankerd. 
Besluitvorming is sterk legalistisch en moet altijd toetsbaar en herleidbaar zijn. De discre-
tionaire ruimte die de dienstverlener heeft om hier op basis van feiten, omstandigheden en 
de uitgangspunten van goed bestuur van af te wijken, is klein, omdat regel op regel wordt 
gestapeld. De dominante publieke waarden zijn rechtmatigheid en gelijkheid. In de dienst-
verlening staat het functioneren van de overheid centraal. De samenleving, de hulpvraag 
van de individuele burger en bijzondere groepen burgers zijn secundair. 

Het maatwerk dat uitvoeringsorganisaties kunnen bieden, is beperkt tot de discretionaire 
ruimte die dienstverleners hebben om binnen de wet- en regelgeving de persoonlijke 
context van een burger mee te wegen. Maatwerk vanuit dit perspectief is dan ook het best  
te definiëren als dienstverlening, waarbij in beperkte mate gebruik gemaakt wordt van  
de discretionaire bevoegdheid. Deze vorm van maatwerk richt zich vooral op ‘schrijnende 
gevallen’, waarbij burgers door de stapeling van regelingen en procedures tussen wal en 
schip dreigen te raken. 

2. Maatwerk vanuit het perspectief van de presterende overheid
Veertig jaar geleden ontstond een nieuwe visie op publieke dienstverlening, New Public 
Management, waarbij de markt als voorbeeld werd gezien voor sturing in overheids-
organisaties. New Public Management wil door de introductie van marktmechanismen  
zowel de efficiency, als de kwaliteit van de publieke dienstverlening vergroten. De burger 
wordt beschouwd als een klant die publieke diensten van de overheid afneemt. De centrale 
begrippen van New Public Management zijn kostenbeheersing, efficiency, klantgerichtheid 
en prestatie-indicatoren. Voor de presterende overheid is doelmatigheid daarom een 
belangrijke publieke waarde. 

De uitgangspunten van de presterende overheid zijn sterk bepalend voor de manier waarop 
uitvoeringsorganisaties hun dienstverlening vormgeven. De doelmatigheid van de eigen 
organisatie staat centraal. Uitvoeringsorganisaties automatiseren en digitaliseren hun 
bedrijfsprocessen om de uitvoeringskosten te beperken. De bedrijfsvoering is erop gericht 
om dienstverlening zoveel mogelijk te standaardiseren en via bulkproductie zo efficiënt 
mogelijk te kunnen leveren. Tegelijk proberen uitvoeringsorganisaties binnen deze 
bulkproductie de kwaliteit van de dienstverlening aan de klanten te verbeteren. In deze 
dienstverleningsconcepten, die zijn ontleend aan de commerciële dienstverlening, staat  
de customer value centraal.

Dit leidt tot twee soorten maatwerk. Ten eerste is maatwerk vanuit het perspectief van de 
presterende overheid een afwijking van het bulkproces en dus dienstverlening die buiten  
de reguliere procedures moet worden aangeboden. Het gaat hierbij om dienstverlening aan 
burgers die niet digitaal vaardig zijn of waarvan de persoonlijke situatie zo afwijkt van de 
norm, dat de vaste procedures niet voldoen. Bij de tweede definitie van maatwerk gaat het 
om het optimaliseren van de dienstverlening in het bulkproces. Hierbij betekent maatwerk 
dat de – meestal digitale – dienstverlening binnen het bulkproces zo gebruikersvriendelijk 
mogelijk wordt gemaakt voor klanten. 
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3. Maatwerk vanuit het perspectief van de netwerkende overheid
Het uitgangspunt van de netwerkende overheid is dat de overheid niet zelfstandig haar 
doelen kan realiseren, maar dat altijd samen met anderen doet. De overheid maakt deel  
uit van netwerken. Deze netwerken zijn functioneel en de betrokken organisaties werken 
samen om hun doelen te bereiken. Resultaten kunnen nooit door één organisatie bereikt 
worden en de overheid zoekt continu met welke partners een bepaalde doelstelling 
gerealiseerd kan worden. Samenwerking wordt hierbij een belangrijke publieke waarde. 

Uitvoeringsorganisaties zijn ook sterk afhankelijk van de netwerken waarin ze functioneren. 
In deze netwerken is de overheid als opdrachtgever een belangrijke speler. Om de kwaliteit 
van de dienstverlening te vergroten, hebben uitvoeringsorganisaties niet alleen elkaar 
nodig, maar ook andere maatschappelijke organisaties. De kwaliteit van de dienstverlening 
kan alleen verbeterd worden, als alle betrokken partners in het netwerk samenwerken. De 
vraag naar diensten of ondersteuning uit de samenleving is sterk bepalend voor de vraag 
welke dienstverlening nodig is, maar uiteindelijk bepaalt het netwerk zelf hoe de dienst-
verlening vorm wordt gegeven. De uitvoeringsorganisaties leveren niet solitair hun eigen 
diensten, maar stemmen onderling en met de andere partners hun diensten af. Burgers 
maken overigens lang niet altijd deel uit van het netwerk. 

Maatwerk is hierbij dienstverlening, die vanuit een netwerk van (uitvoerings)organisaties 
wordt geleverd en waarbij de diensten vanuit de verschillende organisaties worden 
afgestemd. De Manifestgroep, waarin vijftien uitvoeringsorganisaties samenwerken om  
de dienstverlening te verbeteren, is een voorbeeld van zo’n netwerk. 

4. Maatwerk vanuit het perspectief van de responsieve overheid
De verzorgingsstaat, waarin de staat verantwoordelijk is voor de zorg en het welzijn van de 
burgers, verandert steeds meer in een participatiesamenleving. De overheid trekt zich op 
een aantal terreinen terug en laat veel initiatief over aan de samenleving. Burgers zijn 
individualistischer en regelen hun eigen zaken, alleen of samen met hun sociale omgeving. 
Tegelijk neemt de tweedeling in de samenleving hierdoor toe, omdat bepaalde groepen 
burgers niet goed mee kunnen komen. 

Publieke dienstverlening is niet langer alleen de verantwoordelijkheid van de overheid, 
maar wordt ook sterk bepaald door initiatieven van onderop, de interactie met maat-
schappelijke groepen en de vraag van individuele burgers. De grens tussen publieke en 
commerciële dienstverlening wordt diffuser. Uitvoeringsorganisaties proberen aansluiting 
te vinden op deze maatschappelijke dynamiek. De burger met zijn individuele vraag naar 
concrete diensten of ondersteuning komt centraal te staan. De dominante publieke waarden 
zijn vraagsturing en co-creatie. 

Maatwerk is vanuit dit perspectief een vorm van co-creatie, waarbij uitvoeringsorganisaties 
op basis van de individuele vraag van de burger samen met die burger, zijn sociale netwerken 
en maatschappelijke instellingen hun dienstverlening vormgeven. Zeker bij complexe 
ondersteuningsvragen, waarbij meerdere problemen spelen, biedt deze vorm van maatwerk 
de mogelijkheid om de burger in zijn sociale omgeving te activeren en de dienstverlening 
vanuit de verschillende organisaties op elkaar af te stemmen. 

Welke vormen van maatwerk zijn dominant? 
In ons onderzoek onderscheiden we vier perspectieven op maatwerk. Op basis van deze 
perspectieven hebben we vijf vormen van maatwerk gedefinieerd. Alle vijf vormen van 
maatwerk worden door uitvoeringsorganisaties geleverd, maar maatwerk waarbij 
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doelmatigheid en rechtmatigheid centraal staan, is dominant. Dat komt, omdat de overheid 
in de afgelopen decennia sterk heeft gestuurd op kostenbeheersing en een aantal grote 
bezuinigingsoperaties heeft doorgevoerd. Tegelijk is het aantal wettelijke voorschriften en 
regels waaraan de dienstverlening moet voldoen sterk uitgebreid. Uitvoeringsorganisaties 
zijn vooral wet- en regelgedreven en niet doelgedreven. Hoewel de overheid de uitvoerings-
organisaties regelmatig vraagt om de burger centraal te stellen en het ene na het andere 
onderzoek over dienstverlening op maat wordt uitgevoerd, zijn doelmatigheid en 
rechtmatigheid uiteindelijk de bepalende publieke waarden in de opdrachtverlening. 

Deze focus op doelmatigheid en rechtmatigheid heeft grote invloed op de manier waarop 
uitvoeringsorganisaties zijn georganiseerd. De dienstverlening wordt zoveel mogelijk 
geautomatiseerd en als bulkproces uitgevoerd. De traditionele interpersoonlijke dienst-
verlening verdwijnt, omdat de personeelskosten in verhouding hoog zijn. Het maatwerk is 
erop gericht om de dienstverlening in dat bulkproces gebruikersvriendelijk te maken of in 
beperkte mate dienstverlening buiten het bulkproces te kunnen bieden. Door de nadruk op 
rechtmatigheid en rechtvaardigheid in de zin van gelijke behandeling is de discretionaire 
ruimte om persoonlijke omstandigheden mee te wegen in de besluitvorming beperkt.

Deze vormen van maatwerk hebben een aantal voordelen. In de eerste plaats is het kosten-
effectief, omdat de meeste diensten gestandaardiseerd worden geleverd en het aandeel 
maatwerk klein is. Verder zijn concepten als customer value erop gericht om de gebruiks-
vriendelijkheid van deze gestandaardiseerde diensten te vergroten en de digitale applicaties 
continu te verbeteren, wat veel klanten waarderen. Ook is er – in uitzonderlijke gevallen – 
beperkte discretionaire ruimte om maatwerk te bieden aan klanten die door de wet- en 
regelgeving gemangeld dreigen te worden. 

Beperkingen en nadelen van deze vormen van maatwerk
Het maatwerk dat geleverd wordt vanuit het perspectief van de rechtmatige en presterende 
overheid is beperkt en heeft een aantal belangrijke nadelen. Hiervoor is vanuit de samen-
leving, politiek en media steeds meer aandacht. 

Het eerste kritiekpunt is de focus op het bulkproces. De bedrijfsprocessen zijn erop gericht 
om zoveel mogelijk diensten gestandaardiseerd aan te bieden. Het startpunt van de 
dienstverlening is hierbij de eigen organisatie en het eigen aanbod van gestandaardiseerde 
diensten. De vraag van de burger staat niet centraal, maar de eigen productencatalogus. 
Hoewel veel diensten goed aansluiten bij de wensen van de gebruiker, is er toch een 
aanzienlijk deel van de burgers dat niet bereikt wordt, zoals burgers die niet digitaal vaardig 
zijn of het ‘doenvermogen’ missen om aansluiting te vinden. Voor deze burgers is maatwerk 
nodig, maar uitvoeringsorganisaties zijn door de gerichtheid op het bulkproces onvoldoende 
in staat om dit maatwerk te bieden. 

Een tweede belangrijke factor is het gebrek aan discretionaire ruimte. De afwegings-
ruimte van de professional, de dienstverlener die bepaalt of diensten verleend worden,  
is steeds kleiner geworden. Een groot deel van de besluiten wordt sowieso niet meer  
door mensen genomen, maar is gedigitaliseerd. De wet- en regelgeving zijn vertaald  
in programmaregels die de beslissing automatisch nemen. Het voordeel van kosten-
besparing is hierbij duidelijk, maar het risico op ‘schrijnende gevallen’ natuurlijk ook.  
In de gevallen dat de professional nog wel zelf een beslissing kan nemen, neemt deze 
discretionaire ruimte steeds meer af door rechtmatigheids- en prestatie-eisen. Zowel  
de overheid als de uitvoeringsorganisaties verfijnen continu de wet- en regelgeving om 
voor iedere situatie een procedure te bepalen. 
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Voor iedere subgroep worden aanvullende regels opgesteld. Hierdoor ontstaat een 
paradoxale situatie, waarbij fijnmazige regels steeds meer uitzonderingssituaties creëren, 
die de professional zelf niet meer af kan wegen. De schrijnende gevallen zijn niet langer 
incidentele situaties die door maatwerk opgelost kunnen worden, maar structurele 
misstanden, waarbij grote groepen burgers slachtoffer worden van de stapeling van  
interne regels, fouten of andere bureaucratische machinaties.

Het derde nadeel van deze vormen van maatwerk is het onvermogen van uitvoerings-
organisaties om in te kunnen spelen op burgers met een complexe, meervoudige 
ondersteuningsvraag. Niemand voelt zich verantwoordelijk voor de beantwoording van  
deze vraag. Deze burgers hebben behoefte aan dienstverlening die vanuit verschillende 
organisaties op maat wordt aangeboden en wordt gecoördineerd. Uitvoeringsorganisaties 
kunnen dit maatwerk meestal niet bieden, omdat ze de vraag niet in beeld brengen, sterk 
aanbod georiënteerd zijn en de dienstverlening onderling niet afstemmen. 

Botsende waarden
De kritiek op het maatwerk dat uitvoeringsorganisaties leveren, is fundamenteel. Het gaat 
niet om kleine aanpassingen in de dienstverlening, maar om heel andere vormen van 
maatwerk. In de kern gaat het om de vraag welke publieke waarden centraal staan. Ligt de 
focus op doelmatigheid en rechtmatigheid of moet de dienstverlening gericht zijn op de 
‘maatschappelijke opgave’ en de ‘vraag van de burger’? Op dit moment zijn doelmatigheid  
en rechtmatigheid leidend en bepalend voor het maatwerk. Als de overheid en de burger 
willen dat de dienstverlening veel meer wordt toegesneden op de vraag van de individuele 
burger, zijn heel andere vormen van maatwerk nodig. Deze vormen van maatwerk vragen 
om een perspectiefwissel, waarbij andere publieke waarden centraal komen te staan, zoals 
samenwerking, vraagsturing en co-creatie. 

Vanuit het parlement en de ministeries wordt al jarenlang geroepen dat de vraag van  
de burger centraal moet staan. Deze oproep is dubbelzinnig, omdat de overheid in de  
eerste plaats zelf bepaalt welke waarden in de dienstverlening dominant zijn. Als in de 
opdrachtverlening primair de nadruk ligt op kostenbeheersing, dan is het onvermijdelijk 
dat doelmatigheid leidend is in de dienstverlening en daarom de mogelijkheden om 
individueel maatwerk te leveren, beperkt zijn. 

Omslag naar meer en ander maatwerk
Persoonlijke dienstverlening op basis van de vraag van de burger is de heilige graal van 
maatwerk. Als de overheid en uitvoeringsorganisaties deze vorm van maatwerk echt willen 
bieden, is een omslag in de dienstverlening nodig. Uitvoeringsorganisaties moeten dan veel 
meer vanuit het perspectief van de netwerkende en responsieve overheid gaan werken, en de 
overheid moet dat in zijn opdrachtverlening mogelijk maken. Samenwerking, vraagsturing 
en de dynamiek van de samenleving komen dan veel meer centraal te staan. Dit is een 
fundamenteel ander begrip van maatwerk dan het maatwerk dat een presterende overheid 
kan bieden. Vanuit dat perspectief ligt de focus op de eigen organisatie, en is maatwerk dus 
per definitie aanbodgericht, ondanks concepten als customer value. In maatwerk van de 
netwerkende en responsieve overheid is daarentegen de behoefte van de individuele burger 
leidend.

Het startpunt van deze vorm van maatwerk is de individuele ondersteuningsbehoefte van 
de burger. Vaak is die vraag relatief eenvoudig en kan één specifieke dienst worden geleverd. 
In die gevallen kunnen de gestandaardiseerde diensten heel goed voldoen. Maar in veel 
gevallen spelen er meerdere problemen en moet de vraag geconcretiseerd worden. 
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Uitvoeringsorganisaties bepalen dan samen met de burger en gemeenten welke onder-
steuning nodig is. Die ondersteuning kan geleverd worden door uitvoeringsorganisaties  
en maatschappelijke instellingen, maar ook vanuit de sociale netwerken van de burger zelf. 
De dienstverlening wordt vervolgens vanuit de organisaties en de sociale netwerken op 
maat door alle betrokken vormgegeven. 

Wat is hier voor nodig?
Deze vorm van maatwerk vraagt van uitvoeringsorganisaties dat ze veel meer als netwerk 
samenwerken en in een proces van co-creatie met maatschappelijke groepen hun dienst-
verlening vormgeven. Uitvoeringsorganisaties moeten capaciteit vrijmaken om de burger 
op te zoeken en indien nodig te helpen om diens ondersteuningsvraag te formuleren. Verder 
is het noodzakelijk om de inzet vanuit de verschillende organisaties onderling en met 
gemeenten af te stemmen en te coördineren. De omslag naar deze vorm van maatwerk heeft 
niet alleen grote gevolgen voor de interne bedrijfsvoering, maar ook voor de kosten toedelings-
systematiek en de verantwoordingsprocessen. Waar nu de verticale verantwoording 
richting de opdrachtgever centraal staat, komt de nadruk veel meer te liggen op horizontale 
verantwoording richting de ketenpartners en de burger zelf. 

Een belangrijke randvoorwaarde is het proces van opdrachtverlening. De perspectiefwissel 
is alleen mogelijk als de overheid daarvoor zowel beleidsmatig als financieel de ruimte 
biedt. Dit betekent dat uitvoeringsorganisaties in staat moeten worden gesteld om veel meer 
als netwerk te opereren, coördinatietaken te vervullen en een groter deel van hun dienst-
verlening op maat vorm te geven. Deze werkwijze brengt hogere uitvoeringskosten met zich 
mee en kan alleen worden gefinancierd als uitvoeringsorganisaties de ruimte krijgen om 
hier in hun eigen bedrijfsvoering ruimte voor te maken of als de overheid daarvoor extra 
middelen beschikbaar stelt. 

Deze vormen van maatwerk zijn niet nieuw voor uitvoeringsorganisaties. Een aantal 
organisaties heeft al ervaring met responsief maatwerk vanuit netwerken. De Manifest-
groep is zelf een netwerk waarin uitvoeringsorganisaties samenwerken om de 
dienstverlening te optimaliseren. Ook zijn uitvoeringsorganisaties zoals UWV en DUO 
betrokken bij initiatieven, zoals de integrale aanpak van schuldhulpverlening. In deze 
aanpak werken uitvoeringsorganisaties, maatschappelijke instellingen en de betrokken 
burger nauw met elkaar samen en kan ondersteuning op maat worden aangeboden.  
Maar tot dusver gaat het meestal om pilotprojecten of kleinschalige initiatieven. De  
grote uitdaging is deze initiatieven te verbinden en structureel in de bedrijfsvoering te 
verankeren. Alleen dan kan deze vorm van maatwerk echt een geïntegreerd onderdeel 
worden in het dienstverleningsproces. 

Op deze wijze kan er dan een nieuwe balans ontstaan tussen de verschillende perspectieven. 
Een balans waarbij rechtmatigheid, gelijke behandeling en doelmatigheid nog steeds 
hoekstenen zijn van de dienstverlening, maar waar vraagsturing, samenwerking en 
co-creatie meer centraal komen te staan. De spanning tussen de verschillende publieke 
waarden verdwijnt hiermee niet. Die is inherent aan maatwerk en daarom blijft maatwerk de 
heilige graal: het doel waarnaar we streven, maar nooit werkelijk bereiken. Tegelijk kan de 
balans wel verlegd worden door een andere weging van de publieke waarden. Goede checks 
and balances in de cyclus van beleid, uitvoering en dienstverlening blijven daarbij cruciaal. 
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Figuur 14: Conclusies
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Digitalisering: kansen en risico’s voor maatwerk
In ons onderzoek hebben we ook gekeken naar de mogelijkheden die digitalisering biedt 
voor maatwerk en welke dilemma’s daarmee samenhangen. Digitalisering levert, zeker 
beschouwd vanuit het perspectief van de rechtmatige en presterende overheid, een cruciale 
bijdrage aan zowel de bedrijfsvoering, als aan de dienstverlening. Uitvoeringsorganisaties 
hebben dankzij ICT een groot deel van hun dienstverlening geautomatiseerd en hiermee 
hun uitvoeringskosten verlaagd. Ook is de dienstverlening door ICT in een aantal opzichten 
sterk verbeterd. Burgers kunnen tijd- en plaatsonafhankelijk diensten afnemen. Uitvoerings-
organisaties gebruiken de data van surfgedrag en online enquêtes om de dienstverlening te 
verbeteren. Door de koppeling van systemen hoeven burgers hun gegevens maar eenmaal 
aan te leveren (eenmalige aanlevering, meervoudig gebruik). Veel burgers waarderen deze 
vormen van dienstverlening als maatwerk. 

Tegelijk is er veel discussie over de risico’s van de steeds verdergaande digitalisering. Zo’n 
2,7 miljoen burgers zijn niet digitaal vaardig en weten de weg niet te vinden in de digitale 
dienstverlening. Ook privacy blijft een belangrijk vraagstuk. Door het koppelen van systemen 
weet de burger niet precies wie welke gegevens gebruikt. Deze data kunnen ingezet worden 
voor doeleinden waarvoor geen toestemming is gegeven. Daarbij is het heel lastig om fouten 
uit het systeem te halen, waardoor burgers in kafkaiaanse situaties terecht kunnen komen. 

Verder is er een aantal recente ICT-ontwikkelingen, zoals machine learning, die nieuwe 
kansen bieden, maar ook ethische dilemma’s met zich mee brengen. Door machine learning 
kunnen ‘slimme’ algoritmen worden gebruikt die zich automatisch aanpassen aan eerder 
behaalde resultaten. De uitkomsten worden dan niet meer bepaald door de programmeur, 
maar door het algoritme zelf. Deze algoritmen bieden uitvoeringsorganisatie nieuwe 
mogelijkheden om hun dienstverlening vorm te geven. Zo kunnen deze technieken bijvoor-
beeld gebruikt worden om de ketenbrede problematiek rond voortijdig schooluitval of 
armoede aan te pakken. 

Deze nieuwe ICT-toepassingen brengen echter risico’s met zich mee op het gebied van 
privacy, veiligheid en menselijke waardigheid. Recente uitspraken van de Raad van State 
wijzen op gevaren van geautomatiseerde ketenbesluiten. Controle op besluitvorming is  
vaak niet mogelijk, omdat besluitvorming bij het gebrek aan inzicht in de gebruikte 
gegevens in feite een black box is. Slimme algoritmen creëren uitkomsten die niet 
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herleidbaar zijn en niet neutraal zijn, omdat ze bepaald worden door de doelstellingen  
en normatieve kaders waarmee ze zijn geprogrammeerd. Data die in eerste instantie op 
individueel niveau wordt verzameld, kan gebruikt worden om groepskenmerken te bepalen. 
Dit kan leiden tot ongelijke behandeling en uitsluiting. 

Voor uitvoeringsorganisaties is het daarom van belang ethische kaders te bepalen waar-
binnen deze technieken worden toegepast. De uitgangspunten van behoorlijk bestuur en 
kernwaarden, zoals rechtsbescherming en proportionaliteit, dienen daarbij centraal staan 
en vastgelegd worden in interne codes. Besluitvorming moet te allen tijde voldoen aan het 
motiverings- en zorgvuldigheidsbeginsel. Maar zelfs dan moeten uitvoerings organisaties 
zichzelf regelmatig de fundamentele vraag stellen of bepaalde applicaties, zelfs als ze 
gebruikt worden om maatwerk mogelijk te maken, nog kenbaar, herleidbaar en ethisch zijn.

7.3 Aanbevelingen 

In dit hoofdstuk concluderen we dat een kanteling in de dienstverlening nodig is, als 
uitvoerings organisaties meer maatwerk willen bieden. Op basis van onze conclusies 
formuleren we nu een aantal aanbevelingen om deze transitie te kunnen maken. Onze 
aanbevelingen zijn in de eerste plaats gericht op de uitvoeringsorganisaties zelf, omdat we 
de organisaties die een groot deel van de publieke dienstverlening verzorgen, handelings-
perspectieven willen bieden. Daarnaast doen we ook een aantal suggesties hoe onze 
opdrachtgever, de Manifestgroep, zich verder als netwerk zou kunnen ontwikkelen en 
positioneren. 

Aanbevelingen aan de uitvoeringsorganisaties
Om uitvoeringsorganisaties in staat te stellen om deze omslag naar meer en ander maatwerk 
te maken, doen we de volgende aanbevelingen: 

1. De wetgever bepaalt in overleg met de uitvoeringsorganisaties de kaders waarbinnen  
de opdrachtverlening voor de uitvoering plaats moet vinden. Het is daarbij van belang 
een balans te vinden tussen rechtmatigheid, doelmatigheid en maatwerk. Hoewel de 
machtsverhouding tussen de wetgever en de uitvoeringsorganisatie per definitie niet 
gelijkwaardig is, kunnen uitvoeringsorganisaties hun positie in de onderhandelingen op 
een aantal manieren versterken. Stel hoge eisen aan de uitvoeringstoets en onderzoek of 
er voldoende ‘doenvermogen’ bij de doelgroep is om de maatregelen uit te kunnen voeren. 
Evalueer de uitvoeringstoets structureel ook ex post. Bespreek deze uitkomsten met  
het ministerie. Zorg samen voor een goede feedback-loop van uitvoering naar beleid,  
en veranker die in de bestuurlijke driehoek. Bouw een strategisch netwerk op bij de wet-
gever, zodat signalen in een vroeg stadium uitgewisseld kunnen worden, maar houd 
daarbij een scherp oog op bestuurlijke en rechtstatelijke verhoudingen.  

2.  Uitvoeringsorganisaties kunnen in grote lijnen hun eigen bedrijfsvoering vormgeven. 
Door een groot deel van de diensten geautomatiseerd als bulkproces uit te voeren, is  
in veel gevallen een aanzienlijke kostenbesparing mogelijk. Tegelijk moet een deel van  
de diensten als maatwerk geleverd worden. Analyseer welke diensten in bulk geleverd 
kunnen worden en voor welke diensten maatwerk nodig is. Gebruik een deel van  
deze middelen dat beschikbaar komt door de automatisering van het bulkproces om 
(niet digitaal) maatwerk te bekostigen. Richt de bedrijfsprocessen hierop in en claim  
de financiële ruimte die voor dit maatwerk nodig is in de onderhandelingen met de 
opdrachtgever.  
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3.  Eén van de fundamenten van de overheid is de rechtstaat. Uitvoeringsorganisaties  
volgen duidelijke procedures om te zorgen dat diensten rechtmatig worden verleend. 
Burgers dienen in gelijke gevallen ook gelijk behandeld te worden. Tegelijk is het van 
belang om in bepaalde gevallen feiten en omstandigheden mee te kunnen wegen en 
maatwerk te kunnen leveren. Hiervoor is discretionaire ruimte nodig, maar de grens 
tussen discretionaire ruimte en willekeur is soms vaag. Ontwikkel hiervoor een breed 
afwegingskader, dat gebaseerd is op juridische, sociale en maatschappelijke aspecten,  
en op efficiëntie. Geef dit kader een plaats naast de prestatieafspraken. Bied bij gedigita-
liseerde besluitvormingsprocessen een ontspanningsventiel; de optie om er persoonlijk 
door een medewerker naar te laten kijken. Vertrouw daarbij niet alleen op de professio-
naliteit van de medewerkers, maar bied ze ook houvast om de besluiten te kunnen 
nemen. Laat de maatschappelijke opgave daarbij centraal staan. Grijp altijd terug op de 
grondslagen van goed openbaar bestuur en op de uitgangspunten die zijn verankerd in 
de Algemene wet bestuursrecht.  

4.  Het adagium is dat de vraag van de burger centraal moet staan, maar die vraag is heel 
divers, vaak ongeleid en soms onredelijk. Als uitvoeringsorganisaties de vraag van de 
burger centraal stellen, betekent dit niet automatisch dat die vraag altijd ingewilligd  
kan en moet worden. Het is echter wel het startpunt van dienstverlening door een res-
ponsieve overheid. Vaak vraagt de burger om heel concrete diensten, maar er zijn ook 
veel situaties waarin de vraag van de burger complex en nog weinig concreet is. Stel in 
die gevallen zelf of in overleg met andere organisaties capaciteit beschikbaar om deze 
vraag in beeld te brengen en bepaal op basis van zowel de regels, als de maatschappelijke 
opgave of dienstverlening nodig is. Vergroot daarbij de rol van georganiseerde en niet 
georganiseerde vormen van burgervertegenwoordiging, zoals cliëntenraden, en geef ze 
een serieuze rol in het dienstverleningsproces.  

5.  Bij complexe problemen is de ondersteuningsvraag vaak breder dan het dienstenaanbod 
van de eigen uitvoeringsorganisatie. In die gevallen is het noodzakelijk te bepalen welke 
andere organisaties nodig zijn om de ondersteuning te kunnen bieden. Bepaal in die 
gevallen vanuit welke domeinen ondersteuning nodig is en hoe samengewerkt kan  
worden met andere organisaties. Analyseer in welke probleemgebieden integrale onder-
steuning vanuit verschillende uitvoeringsdiensten nodig is en welke aanpak succesvol 
is. Experimenteer met de ondersteunings- en dienstverleningsconcepten die zijn  
ontwikkeld door wijkzorgteams en bij multiprobleemgezinnen. Verken samen met de 
betrokken overheden hoe de opdrachtverlening en bekostiging hierbij plaats moet  
vinden, omdat die financiering meestal niet regulier beschikbaar is.  

6. Veel uitvoeringsorganisaties hebben ervaring met het werken in netwerkverbanden. 
Deze verbanden bestaan vaak uit soortgelijke organisaties, maar soms ook uit maat-
schappelijke instellingen en gemeenten. In het Programma Digitale Inclusie werken  
uitvoeringsorganisaties bijvoorbeeld samen met bibliotheken om dienstverlening voor 
niet digitaal vaardige burgers mogelijk te maken. Deze samenwerkingsverbanden maken 
het mogelijk om de dienstverlening vanuit de verschillende organisaties op elkaar af te 
stemmen en te coördineren. Tegelijk is het lastig om capaciteit vrij te maken om deze 
samenwerkingsrelaties vorm te geven, zeker als bijvoorbeeld gemeenten de loketfunctie 
verschillend inrichten. Bouw voort op ervaringen van andere uitvoeringsorganisaties  
en verbreed deze netwerken, zowel naar andere uitvoeringsorganisaties, als naar maat-
schappelijke instellingen om organisatie overstijgend maatwerk vorm te geven.  
Maak daarbij vooral gebruik van de experimenten die al zijn uitgevoerd, zoals de ontwik-
keling van een één-loket functie of een alternatieve, gezamenlijke frontoffice. 
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7. Uitvoeringsorganisaties kennen ook voorbeelden van maatwerk, waarbij de burger meer 
centraal komt staan, zoals Stella teams, M-knoppen en Garages. Op dit moment zijn deze 
initiatieven echter vaak beperkt tot de eigen organisatie en niet netwerk breed. Ook hier 
liggen kansen om bestaande projecten uit te breiden en onderling afspraken te maken 
welke middelen hiervoor beschikbaar moeten komen. Maak gebruik van de verschillende 
initiatieven en bepaal welke voorbeelden het meest kansrijk zijn. Verbind deze initia-
tieven binnen het netwerk en implementeer ze bij alle uitvoeringsorganisaties. Vraag 
iedere uitvoeringsorganisatie om vanuit de eigen reguliere middelen hiervoor een vast 
budget beschikbaar te stellen van bijvoorbeeld 1 procent van het uitvoeringsbudget.  

8.  Veel burgers stellen prijs op digitale dienstverlening, maar een deel van de samenleving 
mist de (digitale) vaardigheden of het ‘doenvermogen’. Burgers hebben de behoefte om 
via verschillende kanalen contact te kunnen leggen met uitvoeringsorganisaties, zoals 
via mail, chat, telefoon of met een persoonlijk gesprek. Hoewel het in de bedrijfsvoering 
lastig en niet kosteneffectief kan zijn, vormen meerdere contactopties volgens de 
Nationale ombudsman de basis voor een goede dienstverlening en maatwerk. Bied de 
burger altijd meerdere kanalen om contact te kunnen leggen. Zorg er voor dat er ook 
niet-digitale maatwerkoplossingen in de vorm van persoonlijk contact, hulpvraagver-
duidelijking of in de vorm van begeleiding beschikbaar zijn. 

9.  De steeds verdergaande digitalisering biedt kansen om zowel de bedrijfsvoering als de 
dienstverlening te verbeteren, maar toepassingen zoals big data, machine learning en 
geautomatiseerde ketenbesluiten kennen fundamentele ethische risico’s. Belangrijke 
publieke waarden als privacy, gelijke behandeling, autonomie en menselijke waardigheid 
kunnen in het geding komen. Voer hierover op alle niveaus in de eigen organisatie de 
discussie. Laat de uitgangspunten van behoorlijk bestuur altijd leidend zijn en leg kern-
waarden zoals rechtsbescherming en proportionaliteit vast in interne codes. Gebruik  
de recente uitspraken van de Raad van State over het Aerius-model als toetssteen voor  
de ontwikkeling van geautomatiseerde ketenbesluiten. Maak geen gebruik van toe-
passingen die principieel onwenselijk zijn, omdat ze niet kenbaar, herleidbaar of ethisch 
verantwoord zijn.  

10.  In de huidige netwerksamenleving kunnen uitvoeringsorganisaties meer gebruik 
maken van de mogelijkheden van sociale media. Uitvoeringsorganisaties zijn hierin 
terughoudend, omdat ze weinig controle hebben over de manier waarop informatie 
wordt verspreid en hun medewerkers geen persoonsgegevens of privacygevoelige zaken 
mogen delen. Het lijkt alsof de uitvoeringsorganisaties de dynamiek van de nieuwe 
media nog niet in alle opzichten doorgronden en dat een strategie, die nodig is om meer 
mogelijkheden van sociale media te benutten, ontbreekt. Leg dilemma’s en vraagstukken 
via sociale media voor aan verschillende partijen in de samenleving om ze te toetsen  
en ze te bediscussiëren. Richt zelf nieuwe kanalen en digitale platforms van dienst-
verlening op waar organisaties en burgers elkaar onderling kunnen helpen. Laat mede-
werkers veel meer participeren in digitale netwerken als gastblogger of laat ze informatie 
delen, reageren en interacteren op verschillende forums.
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Aanbevelingen aan de Manifestgroep
Tot slot geven we nog een aantal aanbevelingen aan de Manifestgroep om zich verder als 
netwerk te ontwikkelen en zichzelf te positioneren. We zullen het rapport en deze aanbe-
velingen op een bijeenkomst van de Manifestgroep toelichten en het rapport ook aan het 
Netwerk van Publieke Dienstverleners presenteren: 

1. Binnen de Manifestgroep is veel kennis over maatwerk beschikbaar. In vrijwel iedere 
deelnemende organisatie bestaan aansprekende initiatieven van maatwerk, zoals de 
Stella teams, de garage De Goede Bedoeling en de Murphyknoppen. Verbind deze initia-
tieven met elkaar en deel de leerervaringen. De Manifestgroep kan meer zijn dan een 
podium om informatie uit te wisselen. Verken hoe het lerend vermogen vergroot kan 
worden. 

2. De Manifestgroep zou zich meer strategisch kunnen ontwikkelen als sparringpartner 
richting de overheid als opdrachtgever. Gezamenlijk staan de uitvoeringsorganisaties 
sterker in de onderhandelingen met de ministeries om meer ruimte te krijgen voor 
maatwerk. Gebruik het netwerk van de Manifestgroep om rond bepaalde dossiers, zoals 
de integrale schuldenaanpak, gezamenlijk positie te bepalen. Daarbij kan best eens wat 
vaker de confrontatie met de ministeries gezocht worden. Laat af en toe eens de tanden 
zien.  

3. Uitvoeringsorganisaties proberen maatschappelijke instellingen steeds vaker bij de uit-
voering te betrekken en meer vormen van burgerparticipatie mogelijk te maken om de 
dienstverlening aan burgers te optimaliseren. De aansluiting met de ambtenaren op de 
departementen bij de invulling van maatwerk komt daarbij nog onvoldoende tot stand. 
Stel daarom een Manifestgroep award in voor ambtenaren op de departementen die een 
succesvolle maatwerk aanpak in de beleidsontwikkeling mogelijk maken. 
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Bijlage 1
Lijst met respondenten en betrokken personen

organisatie opdrachtgever interviews functies

1 RDW Ab van Ravestein 03-02-2020
02-03-2020
30-03-2020
20-04-2020
25-05-2020
28-05-2020

Algemeen Directeur van de Rijksdienst 
voor het Wegverkeer

2 RDW Patrick Rinzema 03-02-2020
02-03-2020
30-03-2020
20-04-2020
25-05-2020
28-05-2020

Senior adviseur directiestaf bij de  
Rijksdienst voor het Wegverkeer

respondenten

3 ABD Topconsult José Lazeroms 07-04-2020 ABD Topconsultant bij Rijksoverheid

4 Auditdienst Rijk Jany Kluft 25-03-2020 Auditmanager Auditdienst Rijk

5 Auditdienst Rijk Simon Griede 15-04-2020 Auditmanager Auditdienst Rij

6 Auditdienst Rijk Jan Roodnat 15-04-2020 Auditmanager Auditdienst Rijk

7 Belastingdienst Peter Veld 08-04-2020 Voormalig Directeur Generaal 
Belastingdienst

8 CJIB Jolanda 
Hemmes-Blumers

03-06-2020 Accountmanager, Directie coördineren & 
informeren CJIB

9 Instituut voor
Publieke Waarden

Albert Jan Kruiter 23-04-2020 Instituut voor Publieke Waarden

10 Kamer van 
Koophandel

Rodrique Engering 05-03-2020 Chief customer and Operations en  
Lid Raad van Bestuur Kamer van 
Koophandel

11 Ministerie van
Infra Structuur en 
Milieu

Olivier Tielen 15-04-2020 Auditmanager, Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu

12 Ministerie J&V Siebe Keulen 20-02-2020
17-04-2020

Directeur Informatievoorziening en 
Inkoop, Ministerie van Justitie en 
Veiligheid 

13 Ministerie van SZW Maartje Kemme 29-04-2020 Senior Beleidsadviseur Ministerie Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid

14 Multi Plus zorg Simone Mesman 19-05-2020 LVB Jongeren begeleiding, Multi Plus Zorg, 
Eigenaar S4ME

15 De Nationale 
ombudsman

Reinier van Zutphen 26-05-2020 Nationale ombudsman
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organisatie opdrachtgever interviews functies

16 De Nationale 
ombudsman

Jos van de Wiel 26-05-2020 Omgevingsmanager de Nationale 
ombudsman

17 Rathenau
Instituut

Linda Kool 22-04-2020 Senior onderzoeker Rathenau Instituut

18 UWV Adnan Bozkurt 21-02-2020 Plv. regiomanager Handhaving UWV

19 UWV Ger Marsé 21-02-2020 Inspecteur Handhaving UWV

20 UWV Mary Harmsen 21-02-2020 Inspecteur Handhaving UWV

21 UWV Sonja Hoeblal 21-02-2020 Uitkeringsdeskundige WW UWV

22 UWV Caspar Duijvestijn 21-02-2020 Uitkeringsdeskundige WW UWV

23 UWV Mahin Ladi 21-02-2020 Teammanager Uitkeren UWV

24 UWV Menno Stoppelenburg 21-02-2020 Manager Business control en kwaliteit 
Uitkeren UWV

25 UWV Nathalie van Berkel 30-03-2020 Bestuurslid Raad van Bestuur UWV

26 UWV Frens Lemeer 31-03-2020 Voorzitter van de centrale cliëntraad bij 
UWV

27 UWV Marije Wolsink 09-04-2020 Algemeen Directeur klant en service UWV

28 UWV Karin Morren 16-04-2020 Plv. Directeur Strategie Beleid- en 
kenniscentrum UWV

practioners

29 Adviseur Hans Berg 17-04-2020 Adviseur publieke sector, Strategische 
adviestrajecten diverse Ministeries

30 Berenschot Henk Wesseling 17-04-2020 Geassocieerd consultant adviesbureau 
Berenschot

31 Ministerie
OCW

Barbara Goezinne 17-04-2020 Directeur financieel Economische Zaken 
Ministerie van Onderwijs Cultuur en 
Wetenschap

32 NSOB Henk den Uijl 20-03-2020 Onderzoeker/opleidingsmanager 
Nederlandse School voor Openbaar 
Bestuur

33 TU Delft Ernst ten Heuvelhof 20-03-2020 Hoogleraar bestuurskunde Technische 
Universiteit Delft

34 Universiteit
Utrecht

Thomas Schillemans 20-03-2020 Hoogleraar verantwoording, gedrag en 
instituties Universiteit Utrecht

begeleider

35 Erasmus Universiteit 
Rotterdam

Arthur Ringeling Wekelijks Prof. em. of Public Administration 
Erasmus Universiteit Rotterdam
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 Bijlage 3
Schriftelijke raadpleging

 
Onderdeel van ons onderzoek was een schriftelijke raadpleging van de leden van de 
Manifest groep. Het doel van de raadpleging was inzicht te krijgen hoe de leden van 
Manifestgroep invulling geven aan maatwerk en (digitale) dienstverlening. De opbrengst 
van de raadpleging hebben we verwerkt in ons rapport. Aan de leden van de Manifestgroep 
zijn de volgende vragen gesteld:

1. Wat verstaat uw organisatie onder maatwerk en hoe past u maatwerk toe in  
de dienstverlening aan uw klanten?

2. Welke mogelijkheden biedt data-gedreven werken voor uw organisatie om meer  
maatwerk te kunnen leveren in de dienstverlening?

3. Hoe gaat u bij maatwerk om met principes als rechtsgelijkheid, redelijkheid en 
billijkheid?

4. Wat ziet uw organisatie als de belangrijkste belemmering om maatwerk te kunnen  
bieden en wat is volgens u hier de oplossing voor?

5. Kunt u binnen uw organisatie voorbeelden noemen van een maatwerkaanpak  
die succesvol is of juist niet? Wat maakt dat dit succesvol was en wat niet?

6. Is in uw organisatie onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de dienstverlening,  
en zo ja, wat waren de belangrijkste bevindingen?
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Over NSOB 
De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) is een hoogwaardig  
onderwijs  en onderzoeksinstituut in het hart van de hofstad. Binnen dit 
instituut worden wetenschappelijke kennis met elkaar verbonden.

De NSOB is uitgerust met een gerenommeerde staf van wetenschappers  
die kritisch, maar altijd toepasbaar reflecteren op bestuurlijke praktijken. 
De NSOB stelt zich tot taak het ontwikkelen en verspreiden van inzichten 
en vaardig heden in de publieke sector, door het verzorgen van opleidings
programma’s, het organiseren van platformbijeenkomsten en het verrichten 
van toegepast onderzoek. 
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