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Voorwoord

Het is 17 december 2021. We zitten in een chique zaal van Hotel Park Centraal in Den Haag en 
wachten in spanning af hoe de drie groepen zich zullen vormen voor de afstudeer opdrachten 
van de MPA-opleiding van de NSOB. En die spanning is niet onterecht, want er staan zes 
namen op de flip-over voor de opdracht van de Inspectieraad: Hoe betrekken we het  
burgerperspectief? 

Waar komt die grote interesse vandaan? Is dat omdat de opdracht zo helder en concreet is? 
Of komt het omdat het nog onduidelijk en ongrijpbaar is, en daarmee ruimte biedt om een 
eigen invulling te geven? 

Het eerlijke antwoord is natuurlijk dat de geïnteresseerden geen enkel idee hadden van de 
reis waaraan zij begonnen. Maar een goed gevoel over de reis, daarvan waren ze zeker. 
Uiteindelijk stapten twee fellows gracieus opzij, zodat wij, met z’n vieren, ons vast mochten 
bijten in de opdracht van de Inspectieraad. En zo begon onze reis: op zoek naar antwoorden 
over dat burgerperspectief. En op de vraag hoe, en óf dat in het toezicht moet worden 
betrokken. 

“Hoe kijkt u aan tegen het begrip burgerperspectief?”

Elk gesprek dat wij in ons onderzoek aanknoopten begon met deze vraag. Wat is dat:  
het burgerperspectief? Hoe duiden we dat? Over wie gaat dat? Bestaat er wel zoiets als  
een perspectief van de burger? 

Figuur 1. M.C. Escher, Relativiteit (1953) 
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Onze gesprekspartners gaven ons telkens nieuwe inzichten. Dachten we dat we het te 
pakken hadden, bleek er toch telkens weer een nieuw perspectief te zijn. Zo waanden wij  
ons uiteindelijk in de Penrose trap van het beroemde schilderij van Escher: “Relativiteit”  
(zie Figuur 1). Er is niet één perspectief. Er zijn er meerdere. En kloppen die eigenlijk wel als 
je echt goed kijkt?

In “Relativiteit” loopt een man naar beneden; maar op nog geen meter van hem verwijderd 
loopt ook iemand naar boven. Op wat dezelfde trap lijkt te zijn! Hoe krijgt Escher dit voor 
elkaar? Waar zit nu zijn onzichtbare truc? 

Het is geen truc van Escher; het heeft met onze eigen waarneming te maken. Escher laat 
zien wat de tegenstelling is tussen voor- en achtergrond. Hoe dichterbij je komt, hoe beter je 
herkent waar wij erin tuinen. En hoe groter de omgeving, hoe moeilijker we onze vergissing 
herkennen. 

Zou het ook zo zitten met het burgerperspectief? Gaat het ook hier ongemerkt om voor- of 
achtergrond? Om licht en schaduw? Is het burgerperspectief als de trap waarop iemand 
gelijktijdig omhoog en naar beneden kan lopen? 

Misschien is er niet één perspectief, misschien bestaat dé burger wel niet. Hét burger-
perspectief is niet enkelvoudig, maar meervoudig; en altijd afhankelijk van het perspectief. 

Onze eigen positie in dat perspectief; onze eigen afstand tot dat perspectief speelt misschien 
wel de belangrijkste rol bij vaststellen waar we op de trap staan. Als we er op een grote 
afstand naar kijken, zien we een andere realiteit dan wanneer we dichterbij staan. Dat maakt 
het ene perspectief niet minder of meer waar. Het vraagt wel van ons dat wij ons in het ene 
perspectief verplaatsen; en gelijktijdig het andere niet ontzien. 

Dit advies was niet tot stand gekomen zonder de bijzondere en meervoudige adviezen  
van prof. dr. A.B. Ringeling. Wij zijn hem daarvoor zeer erkentelijk.

Ook bedanken wij alle mensen die hun tijd en inzichten hebben gedeeld, en ons hebben 
geïnspireerd tot het opstellen van dit advies. Zij maakten dit rapport mogelijk.
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1. De opdracht
De Inspectieraad heeft ons gevraagd om advies uit te brengen over hoe de rijksinspecties het 
burgerperspectief het beste kunnen verkrijgen en betrekken in hun toezicht. 

De Inspectieraad neemt daarbij tot uitgangspunt dat de toezichtstaak van zijn leden geen 
doel op zichzelf is, maar bedoeld is als middel om publieke belangen te borgen, en publieke 
waarden te realiseren en ondersteunen. 

De Inspectieraad benoemt daarbij twee factoren die onder deze opdracht schuilgaan. 

“Ten eerste ten principale de vraag waarom het burgerperspectief zo belangrijk zou 
moeten zijn, en wat het kan opleveren in termen van goed toezicht en de verbetering 
daarvan. Welke toegevoegde waarde kan dat perspectief opleveren? Waarom is dat 
onmisbaar? Welke kansen en risico’s zijn aan zo’n perspectief verbonden? 
 
Ten tweede de vraag waarom het ogenschijnlijk zo moeilijk is, gegeven de jarenlange 
ambitie, om het perspectief van burgers te betrekken in afwegingen rond de opzet en 
uitvoering van het inspectietoezicht.”1 

Bij de opdrachtformulering gebruikt de Inspectieraad noodzakelijkerwijs een aantal  
begrippen. Publieke waarden, publieke belangen, het begrip ‘burgerperspectief’; ze worden 
niet nader toegelicht. Het is daarom niet duidelijk welk beeld de Inspectieraad bij die 
begrippen heeft; en of diens leden de begrippen op dezelfde manier lezen.

De Inspectieraad geeft bij de opdrachtverstrekking verder aan dat er al genoeg synthetiserende 
literatuurstudies over de theoretische opzet van burgerbetrokkenheid en -participatie zijn. 
Het gebruik van deze begrippen in de opdracht suggereert dat burgerbetrokkenheid en 
-participatie van betekenis (kunnen) zijn voor het (verkrijgen en betrekken van) het  
burgerperspectief. 

Ook hier is niet toegelicht welke relatie tussen de begrippen bestaat. Ook is niet toegelicht 
welke synthetiserende literatuurstudies reeds bekend zijn over de begrippen; en of deze ook 
daadwerkelijk op dezelfde manier gelezen worden door de leden van de Inspectieraad.

De raad benadrukt voorts dat de raad en diens leden vooral op zoek zijn naar best practices 
en lessons learned uit de praktijk. Het gaat dus niet, aldus de raad, om te komen met  
grootse en meeslepende initiatieven, maar juist om te komen met suggesties over hoe het 
burgerperspectief een plek kan worden gegeven in de dagelijkse (uitvoerings-)praktijk. 

Het voorgaande brengt ons tot de observatie dat de Inspectieraad opvattingen heeft over 
wat het zegt te weten, en wat het zegt (nog) niet te weten. 

Bij het vaststellen van onze onderzoeksmethode liepen wij snel tegen de vraag aan of de 
Inspectieraad daadwerkelijk weet wat hij zegt te weten. Verstaat elk van diens leden, dus 
elke inspectie, hetzelfde onder de begrippen en willen ze er hetzelfde mee? Dat levert de 

1 Onderzoeksopdracht Inspectieraad voor NSOB opleiding Master of Public Administration (MPA)  
8 december 2022.
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onvermijdelijke vraag op of de Inspectieraad naast hetgeen hij zegt te weten niet te weten, 
wellicht ook nog niet weet wat hij niet weet. We brengen de door Donald Rumsfeld wereld-
berucht gemaakte “unknown unknowns” in herinnering:

“Reports that say that something hasn’t happened are always interesting to me, because 
as we know, there are known knowns; there are things we know we know. We also know 
there are known unknowns; that is to say we know there are some things we do not know. 
But there are also unknown unknowns—the ones we don’t know we don’t know. And if one 
looks throughout the history of our country and other free countries, it is the latter 
category that tends to be the difficult ones.”2

Hoewel Rumsfeld daarmee (inter)nationaal hilariteit uitlokte, ontleende hij dit beeld aan de 
beroemde “Johari window”-techniek (zie Figuur 2). Dit is een heuristische techniek die in de 
jaren ’50 is ontwikkeld om mensen hun relatie met zichzelf én die met anderen beter te laten 
begrijpen.3 De techniek bleek vooral goed te werken in groepssessies en bedrijfsomgevingen. 
Ook wordt het veel gebruikt in risicomanagement.

Wij hebben ons laten inspireren door deze methodiek. We beginnen in vak 1, het gebied met 
kennis over inspecties die zowel bij henzelf als bij anderen bekend is. Vervolgens gaan wij 
het gesprek aan met de Inspectieraad (vak 2 en 3) om een gemeenschappelijk beeld te krijgen 
van de aanwezige kennis bij hen en bij ons. Op grond daarvan kunnen wij de alsdan bekende 
blinde vlekken invullen. 

2 ‘Defense.gov News Transcript: DoD News Briefing – Secretary Rumsfeld and Gen. Myers, United States 
Department of Defense (defense.gov)’, February 12, 2002. Archived from the original on March 20, 2018.

3 Zie bijv. Pearl, Judea (1983). ‘Heuristics: Intelligent Search Strategies for Computer Problem Solving’,  
New York, Addison-Wesley, p. vii. of Emiliano, Ippoliti (2015). ‘Heuristic Reasoning: Studies in Applied  
Philosophy, Epistemology and Rational Ethics’, Switzerland: Springer International Publishing, pp. 1–2. 

Figuur 2.  Johari Window model
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Deze exercitie leidt tot inzichten die de Inspectieraad ons heeft gevraagd te leveren. Daarna 
willen we nog iets te berde brengen waaraan de Inspectieraad zich wellicht niet bewust was 
behoefte te hebben (vak 4).

Zo kunnen wij benoemen wat de Inspectieraad zegt bekend te vinden, om op grond daarvan 
de door de Inspectieraad bekende onbekenden en onbekende bekenden te bezien, en dan 
wellicht op de voor de Inspectieraad onbekende onbekende aspecten uit te komen. Wij 
hopen dat dat bijdraagt aan het begrip dat de Inspectieraad, en zijn leden, heeft/hebben van 
diens relatie tot zichzelf, en van daaruit ook diens relatie met anderen. Daarin gaat het ons 
natuurlijk in de kern om de relatie met de burger. 
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2. Onderzoeksopzet 
In dit eerste hoofdstuk geven we weer wat de aanleiding is van ons onderzoek en de  
onderzoeksvraag die hierin centraal staat. Daarna beschrijven we de onderzoeksmethoden 
die we gebruikt hebben om deze vragen te beantwoorden en bakenen we het onderzoek af. 
Tot slot volgt er een leeswijzer van ons rapport.

a. Aanleiding

Overheidstoezicht heeft als doel om publieke belangen - zoals veiligheid, gezondheid en 
kwaliteit - te borgen en om publieke waarden – zoals rechtsgelijkheid en rechtszekerheid – 
te ondersteunen of realiseren. Rijksinspecties baseren zich daarbij met name op de publieke 
belangen en waarden zoals die door de wetgever zijn vastgelegd. Deze zijn echter niet altijd 
geëxpliciteerd, zijn niet altijd consistent of congruent. Daarnaast zijn niet alle publieke 
belangen opgenomen in harde wetgeving. Dat betekent dat de toezichthouders hier  
uitwerking en invulling aan moeten geven en zelf de afweging moeten maken in welke  
mate welke belangen en waarden geborgd moeten worden.

De rijksinspecties stellen zich meer en meer de vraag hoe hun werkprocessen en de  
uitkomsten van hun toezicht zich verhouden tot het ‘perspectief van de burger’. Ze hebben 
de ambitie om dit burgerperspectief te betrekken in hun werk, maar lopen daarbij tegen 
diverse uitdagingen en vragen aan. Dit was de aanleiding voor de Inspectieraad, het  
samenwerkingsverband van rijksinspecties, om ons, als afstudeerders aan de Master of 
Public Administration van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB), opdracht 
te geven onderzoek te doen.

b. Doelstelling

Doel van dit onderzoek is het bieden van inzicht en handelingsperspectieven aan de  
rijksinspecties verenigd in de Inspectieraad, die manieren en mogelijkheden zoeken  
om burgerperspectief te betrekken in hun werk.

c. Vraagstelling

Wat kan burgerperspectief betekenen voor het functioneren van rijksinspecties in het 
krachtenveld waarbinnen inspecties opereren?

d. Methodologie

We gaan onze onderzoeksvraag beantwoorden met behulp van inzichten die we hebben 
opgedaan met een kwalitatief exploratief onderzoek.4 We hebben gekozen voor exploratief 
onderzoek omdat we nog geen goed beeld hadden over de uitkomsten. De Inspectieraad 
heeft ons gevraagd om te onderzoeken wat de meerwaarde van burgerperspectief zou 

4 Baarda, B. (2014), Dit is onderzoek! Handleiding voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Groningen/
Houten. Noordhoff Uitgevers.
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kunnen zijn en hoe het burgerperspectief zou kunnen worden betrokken bij het werk van de 
toezichthouder. 

Daarmee stond de meerwaarde van het betrekken van burgerperspectief niet vast en hebben 
we dit moeten verkennen aan de hand van literatuuronderzoek, analyse van podcasts en 
gesprekken. Ook hebben we interviews gehouden voor casestudies. Met dit verkennend 
onderzoek hebben we ideeën willen opdoen en het onderzoeksgebied willen verkennen voor 
advies aan de opdrachtgever. 

Daarbij hebben we in ons onderzoek gekozen voor het betrekken van meerdere invalshoeken 
(triangulatie). De verschillende invalshoeken hebben we gehaald uit:

i. Literatuurstudie
Studie naar literatuur, documenten/databronnen en wet-/regelgeving met betrekking tot de 
Inspectieraad, de diverse inspecties, het begrip burgerperspectief, theorieën over publieke 
waarde(n) en over stijlen van overheidshandelen. 

ii. Analyse van een podcastserie
In opdracht van de Inspectieraad is de afgelopen anderhalf jaar een serie podcasts uit gebracht 
met de titel ‘De toekomst van toezicht.’ Van deze serie hebben we een analyse gemaakt van 
visies, belemmeringen en kansen ten aanzien van het betrekken van burgerperspectief, ten 
behoeve van inzichten, conclusies en adviezen.

iii. Verdieping in een aantal inspecties
We hebben openbare informatie geraadpleegd en gesprekken gevoerd om een beeld te 
krijgen van de verschillende inspecties, en respectievelijke organisatietype(n), en de taak/
rolopvatting. 

iv. Interviews
Aan de hand van het thema toezicht en burgerperspectief hebben we personen en organisaties 
geïdentificeerd en vervolgens geïnterviewd. Selectie heeft plaatsgevonden op grond van de 
doelstelling een zo divers mogelijk beeld op te halen, en zo veel mogelijk (verschillende) 
concrete handelingsperspectieven (casestudies). We spraken onder andere met inspecteurs- 
generaal, een burgemeester en een bestuursadviseur, wetenschappers, inspecteurs en andere 
professionals bij de inspecties, en professionals uit andere (vergelijkbare) organisaties. 

e. Afbakening

De Inspectieraad bestaat uit elf rijksinspecties, die verschillen in hun afstand tot en contact 
met ‘de burger.’ Daarmee zal ook de mate van toepasbaarheid (en de opbrengst) van het 
implementeren van burgerperspectief voor elke inspectie verschillen. Dit maakt geen deel 
uit van ons onderzoek.

f. Leeswijzer

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden, beginnen we eerst in hoofdstuk 2 met een 
reflectie op onze opdrachtgever en de opdracht. Vervolgens gaan we in hoofdstuk 3 en 4 in 
op de Inspectieraad en de rijksinspecties zelf om te begrijpen welke ontwikkeling deze 
organisaties doorgemaakt hebben; en de context waarin ze opereren. In hoofdstuk 5 gaan we 
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in op het begrip burgerperspectief; de historische context en het belang ervan. Hierna gaan 
we in hoofdstuk 6 aan de hand van een aantal theorieën in op de begrippen publieke en 
individuele waarden, en hoe die zich verhouden tot het werk van de rijksinspecties en het 
betrekken van burgerperspectief daarin. Vervolgens gaan we in hoofdstuk 7 de meerwaarde 
van het betrekken van burgerperspectief analyseren en geven we in hoofdstuk 8 of en welke 
belemmeringen er bestaan bij het betrekken van het burgerperspectief in het toezicht.  
In hoofdstuk 9 benoemen we concrete handelingsperspectieven voor het verkrijgen en 
betrekken van het burgerperspectief in het toezicht die gericht zijn op vier lagen in de 
organisatie van de inspecties. In hoofdstuk 10 trekken we enkele conclusies gericht op onze 
opdrachtgever en beantwoorden we daarmee de centrale vraag van ons onderzoek.
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3. De Inspectieraad
Onze opdrachtgever is de Inspectieraad. Om het gevraagde advies te geven willen wij 
vooraleerst de Inspectieraad begrijpen. Daarom een korte weergave van hoe wij de  
Inspectieraad als overheidsorgaan duiden.

De Inspectieraad bestaat sinds 2007. Hij zegt over zichzelf: 

De Inspectieraad bestaat uit de inspecteurs-generaal en hoofden van de samenwerkende 
rijksinspecties. Gezamenlijk leggen zij een stevige basis voor onderlinge samenwerking 
tussen de rijksinspecties. De Inspectieraad bevordert dat rijksinspecties hun toezicht 
uitoefenen in overeenstemming met de principes van goed toezicht. Hieronder vallen 
onafhankelijk, professioneel, transparant, selectief, slagvaardig en samenwerkend.  
Een structurele taak.5

In de jaren ’90 is de overheidsfocus op deregulering, marktwerking en verzelfstandiging van 
rijksdiensten aanleiding voor het voeren van overleg tussen rijksinspecties onderling. Vanaf 
2000 heet het overleg het IG-beraad, waarin onderlinge afstemming en professionalisering 
door kennisuitwisseling kan plaatsvinden. 

In 2005 wordt voorgesteld tot één rijksinspectie te komen, met als doel lastenverlichting 
voor het bedrijfsleven. Die rijksinspectie is er niet van gekomen, maar wel werd toenemend 
samengewerkt ‘als waren de inspecties één inspectie’. Om dat te onderstrepen is in 2007 het 
informele IG-beraad geformaliseerd in de Inspectieraad; de opdracht is om de samenwerking 
van inspecties vorm te geven. 

In de periode van 2000 tot 2013 werden 23 diensten samengevoegd tot 10 rijksinspecties. 
Vanaf die periode concentreert de wens van inspecties zich meer op het borgen van de 
onafhankelijkheid van inspecties van de verantwoordelijke minister(ies). 

De Inspectieraad bestaat nu uit de inspecteurs-generaal en hoofden van de elf rijksinspecties: 
• Agentschap Telecom (AT)
• Inspectie belastingen, toeslagen en douane
• Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
• Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV)
• Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
• Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed
• Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie)
• Inspectie Veiligheid Defensie (IVD)
• Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA)
• Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) 
• Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

5 www.rijksinspecties.nl d.d. 20 februari 2022.

http://www.rijksinspecties.nl
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Alle elf inspecties zijn rijksorganisaties met toezicht als kerntaak, die onderdeel zijn van  
een ministerie en onafhankelijk zijn in (keuze van) onderzoek, werkwijze en oordelen.  
De Inspectieraad kent daarnaast ook drie geassocieerd leden. Het gaat om: 
• Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
• Inspecteur-generaal der Krijgsmacht
• Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)

Gezamenlijk beheersen de rijksinspecties ca. € 1.005.900.000 (juni 2021), en kennen zij  
7.400 medewerkers.6 

De Inspectieraad heeft recentelijk zijn Samenwerkingsovereenkomst Inspectieraad 2022 
vastgesteld: 

“De rijksinspecties hebben tot taak om publieke belangen zoals veiligheid en de kwaliteit 
van publieke dienstverlening te borgen. Hiervoor houden zij toezicht en handhaven zij de 
relevante wet- en regelgeving. Zij hebben zich verenigd in een samenwerkingsverband – de 
Inspectieraad – waarin zij in gezamenlijkheid vormgeven aan de betekenis en positie van 
toezicht (zowel maatschappelijk als binnen de nevengeschikte keten beleid – uitvoering – 
toezicht), de kwaliteit van toezicht en de innovatie van toezicht. Rijksbeleid zoals de 
Kaderstellende visies op toezicht (2001, 2005) en de aanwijzingen van de minister- 
president inzake de rijksinspecties (2016) en wetenschappelijke publicaties zoals het  
WRR rapport ‘Toezien op publieke belangen’ (2013) zijn gemeenschappelijke ijkpunten.”7

De Inspectieraad geeft in de overeenkomst verder aan wat de rijksinspecties met de raad 
willen bereiken. Zo willen zij in gezamenlijkheid vormgeven aan de verbetering van hun 
toezicht (leer-, ontwikkelings- en kennisfunctie) en de versterking van hun betekenis  
en positie, zowel maatschappelijk als binnen de nevengeschikte keten beleid-uitvoering- 
toezicht (strategische functie). De ambitie van de samenwerking is: “Gezamenlijk staan voor 
het instituut toezicht”.

Daarnaast geeft de Inspectieraad aan dat de rijksinspecties hun krachten bundelen vooral als 
het gaat om de betekenis en positie van toezicht, de kwaliteit van toezicht en de innovatie 
van toezicht. De betekenis van toezicht gaat over de publieke waarde die het fenomeen 
toezicht als onderdeel van de staat toe kan voegen aan de samenleving. De positie van 
toezicht gaat over de positie en rol van inspecties specifiek en van toezicht in het algemeen 
in het politiek-bestuurlijk domein en over de relatie tussen toezichthouders en hun  
maatschappelijke omgeving. 

Uit de samenwerkingsovereenkomst vloeit voort dat de Inspectieraad geen besluitvormend 
orgaan is, in de zin dat het geen hiërarchische positie inneemt ten opzichte van de inspecties 
zelf. Veeleer stijgt het beeld op dat de inspecties zich wensen te sterken door zich tot elkaar 
te verhouden en met elkaar te verstaan over het ‘vak’ van toezicht; en daarvoor professionele 
standaarden te blijven ontwikkelen. 

6 https://www.rijksinspecties.nl/over-de-Inspectieraad/over-de-rijksinspecties
7 Preambule Samenwerkingsovereenkomst Inspectieraad 2022, 18 januari 2022.
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Wij begrijpen onze opdrachtgever dan ook in dat licht. Volgens ons zoekt de opdrachtgever 
dan ook naar een advies dat concreet kan bijdragen aan de ontwikkeling van professionele 
standaarden over het zogenoemde burgerperspectief.

Dergelijke standaarden moeten, zo komt het ons voor, vervolgens daadwerkelijk bijdragen 
aan ‘goed toezicht’ dat door elk van de verschillende inspecties zal worden gedaan. De 
Inspectieraad kan dat goede toezicht niet ‘opdragen’ aan zijn leden. Enkel inspecties zelf 
kunnen dus uitwerking geven aan concrete, praktische adviezen. 

In praktische zin zijn de inspecties dan ook de werkelijke afnemers van ons advies.  
In zoverre is het onvermijdelijk dat wij de inspecties bestuderen die gezamenlijk de  
Inspectieraad vormen. 

Daarom besteden wij hieronder eerst aandacht aan wat de rijksinspecties zijn.
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4. De rijksinspecties
Rijksinspecties zijn overheidsorganen die toezicht houden. Daarmee is nog niet veel gezegd. 
Wat is dat toezicht dat inspecties doen? 

De Inspectieraad heeft ons bij de opdracht diens eigen beeld meegegeven op toezicht: 

“Overheidstoezicht is geen doel op zich, maar is bedoeld om publieke belangen  
– zoals veiligheid, gezondheid of kwaliteit – te borgen, en om publieke waarden  
– zoals rechts gelijkheid en rechtszekerheid – te ondersteunen en realiseren.  
 
Bij de uitoefening van hun toezicht baseren de rijksinspecties zich in belangrijke mate  
op de publieke belangen en waarden die de wetgever (kabinet en parlement) als zodanig 
heeft benoemd.”8

Daarmee staat in ieder geval vast dat het toezicht een middel tot een doel is, en geen doel op 
zichzelf. Deze constatering wordt breed gedragen in het veld waarin inspecties werken.  
Dat blijkt ook uit meerdere van de door ons geïnterviewde mensen die in het veld werken 
waarin inspecties hun toezicht doen.  
Men vindt en wil dat een inspectie bestaat, 
zodat de inspectie een doel bereikt; 
veiligheid van voedsel, kwaliteit van 
onderwijs, gezondheid van melk, enzo-
voort. En dat de inspectie zich daarbij op 
het vervullen van publieke waarden richt.

Toch blijkt het in ons zelfde veldonderzoek 
niet altijd makkelijk van elk onderdeel van 
inspecties zelf het antwoord te ontvangen 
zoals Kennedy dat van de NASA conciërge 
kreeg in 1962 (zie hiernaast).9 

Niet elke inspectie lijkt tot in de haarvaten te weten of voelen waartoe zij dient. Zo kan het 
vóórkomen dat het bestaan van een inspectie, of het doen van inspecties, als hoofddoel 
wordt ervaren, zonder dat men zich afvraagt in welke mate het bestaan of doen bijdraagt 
aan het doel waartoe de inspectie bestaat. 

Vanuit de wet lijkt de taak van een inspectie op het oog recht-toe-recht-aan. De wetgever 
geeft de inspectie een taak: de opdracht tot het bereiken van een doel. De taak ziet op het 
bereiken van een publiek belang. Dat belang moet nagestreefd worden met de door de 
wetgever vastgestelde waarden in het achterhoofd.

8 Onderzoeksopdracht Inspectieraad voor NSOB opleiding Master of Public Administration (MPA)  
8 december 2022.

9 https://www.bizjournals.com/bizjournals/how-to/growth-strategies/2014/12/what-a-nasa-janitor-can-teach-
us.html

“What a NASA janitor can teach us about 
living a bigger life”
During a visit to the NASA space center in 
1962, President John F. Kennedy noticed a 
janitor carrying a broom. He interrupted  
his tour, walked over to the man and said,  
“Hi, I’m Jack Kennedy. What are you doing?”

“Well, Mr. President,” the janitor responded, 
“I’m helping put a man on the moon.”
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Daarmee is de kous echter nog niet af. Zoals onze opdrachtgever zelf dan ook aanvullend 
opmerkt: 

“Maar deze [wetgevingsopdrachten] zijn niet altijd eenduidig, consistent of congruent en 
soms zelfs bewust afwezig of vaag (open normen). Om concreet invulling te geven aan hun 
toezicht moeten inspecties zelf ook uitwerking en invulling geven aan de relevante en 
meervoudige publieke belangen in hun domein en afwegingen maken in welke mate en 
hoe aan de borging daarvan bij te dragen.”10

Het is deze ‘uitwerking en invulling’ aan ‘de relevante en meervoudige publieke belangen’ 
die de Inspectieraad als voortdurende uitdaging, en voor elke inspectie, aanmerkt. Deze 
uitdaging is bovendien voor verschillende inspecties afhankelijk van verschillende factoren, 
en evolueert voorts over de jaren heen. 

Hierna wordt eerst ingegaan op enkele van de fundamentele factoren die voor verschillende 
inspecties verschillen. Daarna wordt ingegaan op de ontwikkeling die de eisen die aan 
inspecties gesteld worden in de laatste twee decennia hebben doorgemaakt.

a. Verschillende soorten wettelijke opdrachten

Vanuit de blik van de wetgever beschouwd, heeft deze de staat bij Grondwet ingericht. De 
Grondwet identificeert een aantal staatsorganen. Sommige van die staatsorganen kunnen 
wetten vaststellen (regering en Kamers gezamenlijk). Die wetten kunnen ook de inrichting 
van de staatsorganen verder vormgeven. Als niet de Grondwet een orgaan in het leven heeft 
geroepen, valt het bij wet in leven geroepen orgaan onder de verantwoordelijkheid van één 
(of meerdere) van de ministeries, of onderdeel van één van de lagere bij grondwet ingerichte 
overheden (gemeenten, provincies, waterschappen e.d.).

Eén van de soort organen die bij wet in het leven kan worden geroepen is de rijksinspectie. 
In diezelfde wet wordt vervolgens de betreffende opdracht omschreven. In deze paragraaf 
wordt kort beschreven hoe de wetgever dat thans heeft gedaan; daarbij wordt voorbijgegaan 
aan historische wetgeving, of wetgeving die in de steigers staat.

Inspecties zijn staatsorganen die onder de verantwoordelijkheid van een (soms meerdere) 
minister(s) vallen; dat geldt voor elk van de rijksinspecties. Die verantwoordelijkheid van  
de minister betekent dat de minister verantwoordelijk is voor het beschikbaar stellen van 
voldoende middelen voor de inspecties om hun opdracht naar behoren uit te kunnen 
voeren. En dat de minister op de rechtmatigheid van de uitgaven toeziet. 

De inspecties worden verder enkel door de Grondwet en wet beperkt in de ‘vrije’ ruimte die 
zij hebben bij het maken van keuzes die bij de uitwerking van de wettelijke taak gemaakt 
moeten worden. 

10 Onderzoeksopdracht Inspectieraad voor NSOB opleiding Master of Public Administration (MPA)  
8 december 2022.
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Zo heeft de Grondwetgever een aantal fundamentele (voor)waarden vastgesteld, zoals 
beginselen van rechtsgelijkheid of rechtszekerheid. De reguliere wetgever heeft dergelijke 
beginselen nader uitgewerkt in bijvoorbeeld de Algemene wet bestuursrecht. In de voor elke 
inspectie specifiek geldende wetgeving zijn de bijzondere taakomschrijvingen van die 
inspectie opgenomen. 

Tot slot is niet onbelangrijk dat de jaarlijkse begrotingswet de middelen vaststelt waarover 
de inspectie beschikken kan; en in welke ook prioriteiten kunnen worden voorgeschreven.

Als de inspectie onverhoopt de opdracht niet naar behoren uitvoert, is de minister wel 
verantwoordelijk voor het ‘falen’ van de uitvoering; dat gaat dan om de conclusie dat de 
minister de juiste middelen niet ter beschikking had gesteld, of ten onrechte onrechtmatige 
uitgaven heeft gebillijkt. 

De minister mag de inspecties echter niet rechtstreeks aansturen. De inspecties vallen dan 
wel onder diens verantwoordelijkheid, maar de inspecties voeren de wet uit, onafhankelijk 
van enige rechtstreekse aansturing door de minister. 

Dat betekent dat de inspecties voor het begrip van hun taak in eerste instantie aangewezen 
zijn op hetgeen zij uit de relevante wetten kunnen afleiden. 

Die wetten zijn voor geen van de inspecties gelijkvormig. Dat geldt zowel voor de ruimte die 
wetten per verschillende inspectie voor de uitwerking laat, als voor het soort toezicht dat zij 
doen.

i. Verschillende ruimte bij de uitwerking van wetten per inspectie
Deze (grond-)wettelijke inrichting heeft dus grote betekenis voor de manier waarop politieke 
‘sturing’ op het toezicht plaatsvindt (zie Figuur 311). 

Als de politiek ‘iets’ wil van de inspectie, dan zal het daarop beleid maken, dat zijn uitweg 
vindt in wet- en regelgeving. De wet kan daarin zo gedetailleerd zijn als dat de wetgever voor 
het bijzondere toezichtsveld geraden acht. 

11 WRR (2013), ‘Toezien op publieke belangen’, verwijzend naar Mertens ‘Toezicht door inspecties’, (2006), p. 81.

Figuur 3. Sturing en toezicht
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Per toezichtsveld kan de mate van gedetailleerdheid verschillen. Gedetailleerdheid kan 
bovendien enerzijds tot een beperking van uitwerkingsruimte zijn, maar anderzijds ook 
juist aanleiding geven tot meer verbreding van die uitwerkingsruimte. Waar gedetailleerde 
regels in sommige gevallen kunnen leiden tot een precisering van het beoogde beleidsdoel, 
kunnen die ook leiden tot een stapeling van gelijktijdig te halen beleidsdoelen. Dat kan dan 
weer vragen oproepen over prioriteitstelling of het gewicht van deze doelstellingen ten 
opzichte van elkaar. 

Per inspectie kan er dan ook meer of minder wettelijke ruimte bestaan als de minister(s) en 
wetgever de toezichtstaak in nadere (beleids-)regels uitwerkt. 

ii. Soort toezicht verschilt per inspectie
Hoewel de wetgever het woord ‘toezicht’ gebruikt voor het werk dat elk van de inspecties 
doet, betekent dat niet dat elke inspectie hetzelfde soort toezicht uitoefent.

Dat komt omdat het begrip ‘toezicht’ als begrip essentially contested is. Zodra we het algemene 
begrip proberen preciezer te begrijpen, blijkt dat er verschillende begrippen onder schuil 
gaan. 

Zo kan bijvoorbeeld onderscheid gemaakt worden tussen instrumenteel en functioneel 
toezicht.

Instrumenteel toezicht is het toezicht dat inhoudt: “het verzamelen van informatie over de 
vraag of een handeling of zaak voldoet aan de daaraan gestelde eisen, het zich daarna 
vormen van een oordeel daarover en het eventueel naar aanleiding daarvan interveniëren.”12

Functioneel toezicht is het toezicht dat inhoudt: “de wettelijk gelegitimeerde beïnvloeding 
van bepaalde aspecten van het gedrag van een (rechts-)persoon teneinde een maatschappe-
lijk gewenst handelingspatroon beter te bereiken”.13

Uit de voor de verschillende inspecties relevante wetgeving vloeit voort dat de verschillende 
inspecties ofwel functionele ofwel instrumentele toezichtstaken is toebedeeld. Ook komt 
het voor dat sprake is van een combinatie van zowel instrumenteel of functioneel toezicht.

Onderscheid valt ook op ander wijze te maken tussen soorten van toezicht: nalevingstoezicht, 
kwaliteitstoezicht, uitvoeringstoezicht, interbestuurlijk toezicht. Deze verschillende vormen 
van toezicht geven per inspectie een verschillende dimensie aan de wijze waarop het toezicht 
plaatsvindt. Uit de wet vloeit voort welke vorm van toezicht per inspectie bedoeld wordt. 
Hieronder worden de verschillende soorten toezicht kort toegelicht, met voorbeelden van 
inspecties. 

• Nalevingstoezicht is gericht op het bevorderen of afdwingen van het naleven van wet- 
en regelgeving. De rijksinspecties die met name aan nalevingstoezicht doen zijn de ILT, 
de NLA, de NVWA, de Inspectie belastingen, toeslagen en douane en het AT. Maar ook de 
IGJ en de Onderwijsinspectie doen in toenemende mate aan nalevingstoezicht. 

12 Ibid blz 29, zie verder ook de vele onderzoeken van de Algemene Rekenkamer naar het toezicht op de  
uitvoering van publieke taken door rechtspersonen met een wettelijke taak (Tweede Kamer 1997-1998 25 956 
nr. 2), de eerste Kaderstellende Visie op Toezicht (2001: 13) en de Kaders voor toezicht en verantwoording 
van de Algemene Rekenkamer (2008).

13 WRR (2013), ‘Toezien op publieke belangen’, verwijzend naar Mertens (2006) ‘Toezicht door inspecties’, p. 266.
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• Kwaliteitstoezicht richt zich op groepen zelfstandige organisaties met een publieke 
taak, zoals scholen, ziekenhuizen en politiekorpsen. Deze organisaties voeren een taak 
uit met een zodanig publiek belang, dat wetgever daarvoor specifieke kwaliteitseisen 
heeft vastgelegd. De IGJ en de Onderwijsinspectie houden met name kwaliteitstoezicht. 
De NVWA kent een aantal specifieke taken op dit gebied. 

• Uitvoeringstoezicht is, net als kwaliteitstoezicht, gericht op zelfstandige organisaties 
die publieke taken uitvoeren. Maar anders dan bij kwaliteitstoezicht gaat het bij  
uitvoeringstoezicht om het hele functioneren van de organisatie. Zo houdt de NLA 
toezicht op het functioneren van het UWV. 

• Interbestuurlijk toezicht is toezicht van een overheidsorgaan op een ander overheids-
orgaan. Dat kan zowel toezicht zijn van een overheidsorgaan (zoals een minister of college 
van burgemeester en wethouders) op zichzelf, of op andere organen van de overheid.14

Bij het toezicht is het bovendien mogelijk dat er van verschillende onderlinge verhoudingen 
sprake is: zo kan gesproken worden van eerstelijnstoezicht, tweedelijnstoezicht, keten-
toezicht of stelseltoezicht. De verschillende soorten verhoudingen zijn van betekenis voor  
de manier waarop een inspectie haar wettelijke taak uitwerken kan:

• Eerstelijnstoezicht is het toezicht dat rechtstreeks op de onder toezicht staande wordt 
uitgeoefend. 

• Tweedelijnstoezicht is het toezicht op de wijze waarop een andere aangewezen instantie 
toezicht houdt. 

• Ketentoezicht is het op elkaar afgestemde toezicht van een of meer toezichthouders,  
dat zich uitstrekt tot alle partijen die achtereenvolgens betrokken zijn bij een handeling 
of zaak. 

• Stelseltoezicht is het toezicht dat zich uitstrekt over het gehele terrein waarvoor de 
inspectie verantwoordelijk is, of een onderdeel daarvan.15

Tot slot kan in het toezicht nog onderscheid worden gemaakt tussen ‘proactief’ en ‘reactief’ 
toezicht. Dit onderscheid ziet op het verschil waarop de toezichthouder ageert: reageert het 
op een incident (de brandweer die op een brand uitrukt) (reactief toezicht); of ageert het  
op grond van risico’s (de brandweer die een gebouw op de aanwezigheid van brandblus-
installaties controleert).16 

iii. Tussenconclusie: niet elke inspectie is dezelfde toezichthouder
Uit de vorige twee paragrafen komt naar voren dat het ene toezicht het andere toezicht niet 
is. De verschillende vormen van toezicht kunnen in verschillende samenstellingen bij 
verschillende inspecties voorkomen. Vanuit die samengestelde toezichtstaak, die per 
inspectie een ander totaalbeeld schept, is het perspectief van elke inspectie op de  
uitdagingen die de wettelijke taak voor de uitwerking betekent, fundamenteel verschillend. 

Dit onderscheid tussen inspecties noodzaakt ons op te merken dat ons advies, hoe universeel 
ook gevraagd of geformuleerd, daarin de beperking kent. Afhankelijk van de zwaartepunten 
die een individuele inspectie op grond van de wet kent, zal ons advies bij verschillende 
inspecties tot verschillende uitwerkingen moeten leiden. Vanwege deze verscheidenheid 
tussen inspecties zal geen enkel advies voor elke inspectie dezelfde betekenis kunnen 
hebben.

14 Velders en Brunia (2013), ‘Begrippenkader rijksinspecties’. 
15 Ibid.
16 Nationale Ombudsman (2017, burgerperspectief), ‘Burgerperspectief in het werk van de rijksinspecties’.
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b. Evolutie van rijksinspecties van 2000-heden

Rijksinspecties kennen een lange geschiedenis. We geven een kort overzicht vanaf het jaar 
2000 van publieke verwachtingen die in de loop der jaren aan inspecties zijn gesteld. 

i. 2000-2010 Inspecties: een politiek verlengstuk?
In de aanloop naar 2000 zette de overheid in op meer marktwerking, deregulering en 
verzelfstandiging binnen de rijksdienst van toezicht. Dat leidde tot een meer eigenstandige 
en onafhankelijke positie van toezichthouders, en meer integratie van het toezicht door 
middel van onderlinge afstemming en kennisuitwisseling.

Na 2000 werd de schaalvergroting in het toezicht sterk bevorderd.17 Deze schaalvergroting 
werd met name ingegeven, zo nam de WRR in 2013 waar, door drie overheersende oriëntaties 
ten aanzien van toezicht:

1. de nadruk op lasten en kosten, waarbij het terugdringen van de administratieve en 
financiële lasten voor overheid en veld centraal staat;

2. de nadruk op naleving van wet- en regelgeving en daarop gerichte handhavings-
interventies;

3. de nadruk op de politiek-bestuurlijke functie, met als uitgangspunt dat het toezicht een 
verlengstuk is van bestuur en beleid en bewaakt dat vastgesteld beleid daadwerkelijk 
wordt uitgevoerd. 18

Daarbij zag de WRR dat de focus op nalevingstoezicht als kerntaak bij vooral rijksinspecties, 
mede een reactie was geweest op de kritiek dat toezichthouders in de decennia vooraf steeds 
meer taken zijn gaan vervullen die raken aan beleid en uitvoering, zoals normontwikkeling 
en advies (compliance assistance). 

Zo was de Kaderstellende Visie op Toezicht (2001) het antwoord op de stevige kritiek van de 
onderzoekscommissies Alders en Oosting op de (rijks)toezichthouders in hun rapporten 
over respectievelijk de vuurwerkramp in Enschede en de cafébrand in Volendam. Ook de 
motie Aptroot van 2005 speelde daarbij een grote rol, die de wens uitte om te komen tot één 
inspectie en controledienst voor het bedrijfsleven. De schaalvergroting werd een feit.19

Deze Kaderstellende Visie op Toezicht leidde een periode in waarin toezichthouders zich 
onafhankelijk opstelden van zowel de ministeries als hun veld. De toezichthouder moest 
‘zonder beïnvloeding van de onder toezicht staande partij, de verantwoordelijk bestuurder 
of anderen, objectief feitenonder zoek kunnen uitvoeren’. 

Toezichthouders mochten niet meer adviseren en moesten op afstand staan. De toe zicht-
functie werd strikt gescheiden van de beleidsfunctie. Andere kernpunten waren dat het 
toezicht gebaseerd moest zijn op vooraf geformuleerde eenduidige kwaliteitseisen, waaraan 
de onder toezicht staande organisatie diende te voldoen. Duidelijke en meetbare prestatie- 
indicatoren vormden de randvoor waarden voor goed toezicht. De kwaliteitseisen die de 
toezichthouders gingen hanteren, kwamen voort uit de wet- en regelgeving die op het 
betreffende domein van toepassing was en uit normen die de branches zelf hadden gesteld. 

17 Eijlander, Ph. & Mertens, F.J.H. (2015), ‘De positie van de Inspecteur-Generaal in de Rijksdienst’. 
18 WRR (2013), ‘Toezien op publieke belangen’.
19 Boutellier, H., Heskes, H. & Toorn, J. van den (2019), ‘Responsief met een bite; voorbij de toezichtsparadox’, 

in: Inspectieraad (2019), ‘In het publiek belang, maatschappelijk toezicht’.
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Met de Kaderstellende Visie op Toezicht in 2001 is het fundament voor het huidige toezicht 
gelegd. Het is in de afgelopen decennia een buitengewoon stevige en robuuste basis gebleken. 
Inspecties zijn in lijn ermee geprofessionaliseerd, verzekerd van een onafhankelijke positie 
ten opzichte van de aanpalende ministeries én ondertoezichtgestelden, en ze zijn transparant 
over hun bevindingen. Handhaving en afrekening met de gedoogcultuur zijn in de jaren na 
de eerste Kaderstellende visie centraal komen te staan.

Toezichthouders worden over het algemeen als degelijk en betrouwbaar gezien. De kern-
waarden uit 2001 staan tot op de dag van vandaag overeind. Goed toezicht draagt bij aan het 
vertrouwen van de burger: ‘Ik kan dit vlees eten, want dit wordt gecontroleerd’, ‘Ik kan mij 
hier laten behandelen, want er wordt toegezien op de kwaliteit’, ‘Ik kan deze brug over, want 
er wordt toegezien op het onderhoud’. Toch is deze basishouding niet onproblematisch 
gebleken en niet eenvoudig te realiseren.

Deze invalshoek van de eerste Kaderstellende visie werd verstrekt na het uitbrengen van de 
Tweede Kaderstellende visie (oktober 2005). De Tweede Kamer nam een motie aan waarin 
de personele en budgettaire groei van toezichthouders, alsmede de groeiende administratieve 
lasten en nalevingskosten voor het bedrijfsleven worden geproblematiseerd. Vervolgens 
werd het project Eenduidig Toezicht leidend voor de beleidsmatige benadering van het 
rijkstoezicht, meer dan de tweede Kaderstellende visie.20

Gelijktijdig leidt de benadering van toezicht als onderdeel of sluitstuk van een lineaire  
– gesloten – beleidscyclus tot een sterke nadruk op de politiek-bestuurlijke functie van 
toezicht.21 Toezicht wordt in die visie benaderd als ‘dienstbaar verlengstuk’ van  
(doelstellingen van) bestuur en beleid. 

De rationalisering van het toezicht voltrok zich terwijl de institutionele complexiteit toenam. 
Instellingen kregen te maken met verschillende toezichthouders met elk hun eigen toezicht-
kader, en hun eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheden. Ze hadden last van het toenemend 
aantal bezoeken van toezichthouders, die soms tegenstrijdige eisen stelden of leken te stellen. 

De rationele en onafhankelijke opstelling leidde er tevens toe dat instellingen en bedrijven 
een zekere starheid ervoeren in het optreden van inspecties. De toezichtkaders en toezicht-
arrangementen lieten weinig ruimte voor interpretatie of maatwerk van de toezichthouders. 
Een maatschappelijke tegenreactie liet niet lang op zich wachten en een nieuwe term deed 
zijn intrede: toezichtlast. 

De discussie over de toezichtlast mondde uit in de aangenomen motie Aptroot in 2005, met 
daarin de wens te komen tot één inspectie en controledienst voor het bedrijfsleven. Dat zou 
ertoe moeten leiden dat bedrijven minder bezocht zouden worden door toezichthouders en 
minder met tegengestelde regels geconfron teerd zouden worden. In hetzelfde jaar was de 
nieuwe Kaderstellende Visie op Toezicht verschenen.

De titel hiervan is veelzeggend: ‘Minder last, meer effect’. De (ervaren) toezichtlast moest 
verminderen, maar het effect van toezicht moest groter worden. Regels en toezicht mochten 
niet in de weg staan van goede dienstverle ning en zorg. De pijlers uit de eerste Kaderstellende 
visie bleven echter onbetwist overeind: onafhanke lijkheid, professionaliteit en transparantie. 

20 WRR (2013), ‘Toezien op publieke belangen’.
21 Ambtelijke Commissie Toezicht II (2005), ‘Rapport van bevindingen betreffende de zelfevaluatie van de 

Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie’, 27 april 2005.
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Handhaven en niet gedogen bleven kernwaarden voor goed toezicht. Hieraan werden nieuwe 
waarden toegevoegd: maatwerk, selectief toezicht en samen werking tussen inspecties.

De inspecties stonden dus voor de complexe opgave om maatwerk en selectiviteit toe te 
voegen aan hun repertoire, en tegelijkertijd hun onafhankelijkheid en eenduidigheid te 
bewaren: ‘gelijke monniken, gelijke kappen’. Zij deden dit vanuit een insteek die zich als 
rationeel en technocratisch laat kenschetsen: jaarlijkse werkprogramma’s worden gebaseerd 
op wetenschappelijk onderbouwde risicoanalyses, zodat het toezicht zich kan richten op de 
instellingen en thema’s waar de grootste kans bestaat op overtreding van regels. 

Zij zijn hierbij gebruik gaan maken van de kennis die beschikbaar is over hun toezichtobjecten. 
Daartoe bestuderen zij (financiële) jaarverslagen, meldingen, signalen van burgers, verslagen 
over klachten, eerdere bezoeken aan toezichtobjecten, et cetera. Eenduidige toezichtkaders, 
gebaseerd op wet- en regelgeving, zijn de basis van het toezicht blijven vormen. 

De keuzes voor toezicht en – in voorkomende gevallen – voor handhaving zijn rationeel en 
goed onderbouwd. 

ii. 2010-2020 Inspecties: een meer onafhankelijke positie?
Vanaf 2010 komt de wijze waarop het toezicht door inspecties geregeld is, en in het bijzonder 
de verhouding tot de minister, met grote regelmaat in het publieke debat aan de orde. Het 
toezicht door inspecties vindt plaats op basis van de wet, maar de toezichtorganisatie is als 
zodanig niet door een wet geregeld. Wettelijke voorschriften zijn immers gericht op de 
toezichthouder als persoon.22

Gaandeweg wordt duidelijk dat de toezichthouders in steeds grotere complexiteit hun werk 
doen. 

Die vergaande complexiteit en “de afwegingen die zij maken en de noodzakelijke her-
zieningen in het toezicht als gevolg van de vernetwerking, digitalisering, verkleuring en  
de overgang naar een participatiesamenleving vragen om een communicatiestrategie die 
gericht is op wederkerigheid: inspecties hebben een eigen ‘verhaal’ nodig, en dienen zich 
tegelijk open te stellen voor signalen van buitenaf. Alternatieve methoden voor toezicht en 
handhaving, zoals het benutten van intern toezicht, beoordeling door burgers, en het leren 
van tekortkomingen en calamiteiten vragen om heldere uitleg. Tegelijk moeten de inspecties 
niet doof zijn voor de maat schappelijke verwachting dat zij toezicht houden en handhaven; 
burgers willen vertrouwen op de veiligheid en kwaliteit van producten en diensten: 
responsiviteit met een ‘bite’.”23 

Aan het eind van het decennium betoogt de Inspectieraad dat dergelijke uitdagingen slechts 
het hoofd geboden kan worden indien inspecties op gepaste afstand van ministeries en 
bewindspersonen staan. 

22 Eijlander, Ph. & Mertens, F.J.H. (2015), ‘De positie van de Inspecteur-Generaal in de Rijksdienst’.
23 Boutellier, H., Heskes, H. & Toorn, J. van den (2019), ‘Responsief met een bite; voorbij de toezichtsparadox’, 

in: Inspectieraad (2019), ‘In het publiek belang, maatschappelijk toezicht’.
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Zij stellen daartoe voor: 

• Regel de onafhankelijkheid in een Wet op de rijksinspecties;
• Waar dat nog niet het geval is: maak de inspecteurs-generaal budgetverantwoordelijk 

voor de middelen die voor de betreffende inspecties beschikbaar zijn;
• Zorg voor een adequate onderbouwing van het jaarlijks beschikbare budget en benut 

daarvoor instrumenten als risicoanalyses;
• Geef rijksinspecties bestedingsvrijheid binnen het (als lumpsum uitgekeerde) budget;
• Ontwikkel een nieuw governance model voor de relatie tussen inspectie en het ministerie, 

waar alle departementen/onderdelen van kunnen profiteren. Besteed daarin aandacht 
aan thema’s als (de dialoog over) planvorming en verantwoording, en de relatie tussen 
nieuwe taken en bijbehorende financiële middelen.24

iii. 2020-2022 Inspecties: van bestuursperspectief naar een burgerperspectief?
In 2020 werd het rapport van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvang-
toeslag (POK) uitgebracht. Deze commissie trok harde conclusies over het falen van de 
overheid bij het uitvoeren van de wettelijke taken over de kinderopvangtoeslag. In de 
conclusies wordt in ieder geval opgemerkt dat sprake is van een kloof tussen de manier 
waarop beleid ontwikkeld wordt, en de (on)mogelijkheden die dat meebrengt voor de  
uitvoering. 

Ook merkt de commissie op dat het burgerperspectief bij de overheid uit het beeld is 
geraakt, en wordt opgemerkt dat ‘maatwerk’ in de uitvoering noodzakelijk is. Meermaals 
wordt verwezen naar het rapport van de Nationale Ombudsman van 2017 in dezelfde affaire, 
waarin geconcludeerd wordt dat het burgerperspectief in de uitvoering onvoldoende is 
meegewogen.25 

Ook refereert de POK naar het artikel van M. Scheltema ‘De responsieve rechtsstaat:  
het burgerperspectief’, waarin soortgelijke standpunten zijn ingenomen.26 

Het kabinet trekt haar conclusies en treedt af op 15 januari 2021. Na verkiezingen besluit de 
Tweede Kamer om een vervolg te geven aan het parlementaire onderzoek, en besluit dat in 
te stellen in de vorm van een volwaardige parlementaire enquête over fraudebeleid en 
dienstverlening.27 

Na de verkiezingen van 17 maart 2021 heeft de langste (in-)formatie van de geschiedenis 
plaatsgevonden, en wordt eerst op 15 december 2021 het coalitieakkoord vastgesteld. 

In deze periode onderzoekt de Algemene Rekenkamer de rijksinspecties. De Algemene 
Rekenkamer constateert dat de middelen van de inspecties in het te vormen regeerakkoord 
zullen moeten worden vergroot. Zodat het belang van inspecties en de vergroting van de 
effectiviteit van hun werk verstevigd wordt.28

24 Brief ‘Evaluatie Aanwijzingen inzake rijksinspecties’, 11 mei 2020, https://www.rijksinspecties.nl/onderwerpen/
vijftien-jaar-Inspectieraad/documenten/brieven/2020/06/26/brief-aan-bzk-evaluatie-inzake-rijksinspecties.

25 Nationale Ombudsman, Rapportnummer 2017/095, ‘Geen powerplay maar fair play’, 9 augustus 2017.
26 M. Scheltema, ‘De responsieve rechtsstaat: het burgerperspectief’, Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 

2019/24.
27 Motie, Kamerstukken II 2020/21, 35 510, nr. 51.
28 Algemene Rekenkamer (2022), ‘Kijk op inspectierapporten, onderzoek naar het effect van 3 rapporten van 

de Inspectie Justitie en Veiligheid’. 
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Het regeerakkoord stelt inspecties inderdaad in hernieuwde aandacht. Toezichthouders, 
waarbij expliciet de inspecties worden genoemd, krijgen extra middelen “om hun taken goed 
te kunnen uitvoeren”. Verder wordt aangekondigd dat “We zorgen voor een betere borging 
van de onafhankelijkheid van inspecties. Het kabinet zal daartoe een voorstel uitwerken 
voor een Wet op de rijksinspecties.” 

Op 9 december 2021 heeft de Minister van BZK een eindrapport van Brede evaluatie van de 
organisatie kaders van het Rijk aan de Tweede Kamer overgelegd. Aangekondigd is dat de 
minister daarop een reactie zal uitbrengen in 2022. 

In de Brede evaluatie wordt veel aandacht besteed aan onderwerpen als de onafhankelijke 
taakuitvoering door inspecties, en de (door de POK geconcludeerde) kloof tussen beleid en 
uitvoering. 

In dezelfde week stelt de Inspectieraad zijn opdracht voor ons op, met het verzoek te 
adviseren over het verkrijgen en betrekken van het burgerperspectief in het toezicht van  
de inspecties.
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5. Burgerperspectief
Onze opdracht van de Inspectieraad spreekt over het verkrijgen en betrekken van het 
‘burgerperspectief’ in het toezicht. Wat is nou dat ‘burgerperspectief’?

In het toezicht is het begrip ‘burgerperspectief’ relatief nieuw. Zo kwam in 2016 de  
Ombudsman voor het eerst met een verkenning op het onderwerp.29 Kort daarna kwam  
de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) met een baanbrekend rapport: 
‘Weten is nog geen doen.’30 

De Inspectieraad liet het onderwerp vervolgens niet onberoerd. Zo slaakte diens voorzitter 
in 2019 in een rapport van de Inspectieraad de noodkreet:31

“We need an update! Dat was de conclusie die we als Inspectieraad trokken, nadat we enige 
tijd geleden uitgebreid hadden stilgestaan bij de maatschappelijke ontwikkelingen die we 
om ons heen zagen. En vooral bij de gevolgen daarvan voor ons toezicht. Wat we nodig 
hadden was niet zomaar een verdere verbetering, maar een ingrijpende herbezinning  
op onze rol, positie en werkwijze: een innovatie van ons toezicht als antwoord op de 
maatschappelijke uitdagingen en de gevoelde urgentie. 
 
[…]Allereerst zagen we de majeure maatschappelijke trends: globalisering, digitalisering en 
technologische revolutie, de netwerksamenleving die steeds complexer wordt, burgers die 
initiatief nemen en ‘terugpraten’. Burgers zijn object van ons toezicht of cliënt, maar houden 
zelf ook steeds vaker toezicht; op instellingen én op de toezichthouder zelf. Daarnaast 
worden verschillende inspecties geconfronteerd met incidenten en kritiek op hun 
functioneren. De publieke discussie rondom die incidenten wijst op een bredere maatschap-
pelijke onderstroom van toegenomen verwachtingen en veranderde risicoperceptie. […] 
 
Aan de ene kant is onze capaciteit per definitie onvoldoende om overal te zijn en alles te 
voorkomen.  
 
[…]Aan de andere kant is het een geruststellende boodschap voor burgers, dat ‘de Inspectie 
een onder zoek instelt’ als het ergens misgaat en zo nodig optreedt en naleving van de 
regels afdwingt. Kortom, er is genoeg reden voor een update.  
 
[…]Innovatie van het toezicht begint voor ons met een uitgebreide maatschap pelijke 
dialoog over rol, functie en werkwijze van de toezichthouders. Wat mogen politiek, beleid, 
burgers, werkvelden en NGO’s van het toezicht verwachten en wat niet?”

Kort daarna is de Parlementaire Onderzoekscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) in 2020 
uitgekomen met bevindingen die mede leunen op ideeën over het burgerperspectief. 

29 https://www.nationaleombudsman.nl/system/files?file=onderzoek/2016%20Verkenning%20burgerperspec-
tief%20inspecties_0.pdf en Rapport Burgerperspectief Rijksinspecties 2017-080_0.pdf (nationaleombuds-
man.nl)

30 https://www.wrr.nl/binaries/wrr/documenten/rapporten/2017/04/24/weten-is-nog-geen-doen/R097-Weten-
is-nog-geen-doen.pdf

31 https://www.rijksinspecties.nl/binaries/Inspectieraad/documenten/publicaties/2019/09/02/in-het-publiek-
belang/Web_Publiek_Belang.pdf 

https://www.nationaleombudsman.nl/system/files?file=onderzoek/2016 Verkenning burgerperspectief inspecties_0.pdf
https://www.nationaleombudsman.nl/system/files?file=onderzoek/2016 Verkenning burgerperspectief inspecties_0.pdf
https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/onderzoek/Rapport Burgerperspectief Rijksinspecties 2017-080_0.pdf
https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/onderzoek/Rapport Burgerperspectief Rijksinspecties 2017-080_0.pdf
https://www.rijksinspecties.nl/binaries/inspectieraad/documenten/publicaties/2019/09/02/in-het-publiek-belang/Web_Publiek_Belang.pdf
https://www.rijksinspecties.nl/binaries/inspectieraad/documenten/publicaties/2019/09/02/in-het-publiek-belang/Web_Publiek_Belang.pdf
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In welke historische context komt het burgerperspectief om de hoek kijken in 2016, en wat 
wordt met het begrip bedoeld?

a.  Een historisch overzicht van inspecties en het burger-
perspectief

i. Toezicht en de burger tot 2013
Het beschouwen van de burger als subject van overheidstaken in plaats van enkel als object 
bij overheidstaken is relatief nieuw. Tot de jaren ’70 van de vorige eeuw bestond er voor 
burgers geen mogelijkheid tot het laten blijken van diens perspectief op overheidsbeleid 
(anders dan door middel van verkiezingen). Sinds de jaren ‘70 werd de burger aanvankelijk 
vooral passief of reactief als subject meegenomen in overheidstaken: zo werden genomen 
besluiten door middel van onderzoek onder burgers veelal slechts getoetst. 

De overheid ging burgers meer actief betrekken bij overheidstaken in de jaren ’90. Dit nam 
een grote vlucht na 2000, met steeds meer vormen als co-productie, co-creatie en overheids-
participatie.32 

Al deze actieve betrekking van burgers bij overheidstaken was in deze periode echter beperkt 
tot de planvorming: het ontwikkelen van beleid. De mate van betrekken van burgers is tot  
op heden grotendeels vormgegeven door burgers te betrekken bij het maken van beleid: 
zoals agendering, definiëring van of (soms) selectie van beleidsvragen. Burgers die  
betrokken worden bij controle en verantwoording van het uitvoeren van beleid is nog  
bijna onontgonnen gebied.33

Voor zover het in deze periode gaat om beleidsvraagstukken over het toezicht, is dat door-
gaans gericht op de onder toezicht staande burger; niet zozeer andere natuurlijke personen.

Dat de overheid niet veel interesse had in het perspectief van de burger op toezicht, moge 
ook blijken uit relatief recente publicaties van en voor de rijksinspecties. Zo verscheen in 
september 2013 een serie handboekjes in zakformaat van de ILT, getiteld: ‘De bevoegdheden 
van de inspecteur’; ‘Interventiekader ILT’; en ‘Uit de rechtsstaat, rechtsbeginselen voor  
de inspecteur.’ De titels zijn veelzeggend; deze bieden inspecteurs handvatten voor de 
uitoefening van hun toezichttaken. Zo gaan ze in op bevoegdheden in verschillende situaties, 
op verschillende mogelijkheden voor interventie, en juridische beginselen en principes  
die voor de toezichtspraktijk relevant zijn. De burger – zoals de Nationale Ombudsman dat 
bedoelde – komt hierin niet aan bod. 

In twee publicaties van de Inspectieraad zelf uit 2013 ontbreekt van de burger elk spoor. 

In ‘Begrippenkader rijksinspecties’ gaat het over doel, positionering, afweging en gedrags-
beïnvloeding. Communicatie wordt vermeld: het gaat dan om nalevingscommunicatie:  
de planmatige inzet van communicatie gekoppeld aan handhaving, dus gericht op  
ondertoezichtstaanden. 

Ook ‘De interventie, hoe los je hardnekkige nalevingsproblemen op?’ richt zich, zoals de titel al 
zegt, op het ingrijpen van inspecteurs bij ondertoezichtstaanden, en niet op (andere) burgers. 

32 Schram, J., Twist, M. van & Steen, M. van der (2018), ‘Een blik van buiten’.
33 Ibid.
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ii. Van naleving naar effect: WRR advies 2013
In 2013 roept de WRR in het rapport ‘Toezien op publieke belangen’ op tot het inbrengen van 
het ‘publieke belang’ als maatstaf voor de toezichtsfunctie van de overheid. De WRR beoogde 
daarmee een beweging te veroorzaken in het toezicht; weg van het enkel doen naleven van 
gestelde regels, en een toenadering tot het richten op het effect dat de gestelde regels 
beogen. Toezichthouders, aldus de WRR, zouden zich in toenemende mate gezamenlijk 
moeten richten op de kwaliteit van de keten of het netwerk.34

De WRR bepleit een verruimd perspectief op toezicht, dat de maatschappelijke functie van 
toezicht centraal stelt. De WRR constateert dat daaraan in de weg staat een bovenmatige 
nadruk op ‘lasten’, ‘naleving’, en ‘bestuurscentrische dienstbaarheid’. Publieke belangen 
vormen voor de WRR het ijkpunt van waaruit het denken over de functie en inrichting van 
toezicht moet vertrekken. Met publieke belangen als uitgangspunt ontstaat oog voor de 
gewenste en gerealiseerde opbrengsten van toezicht en kunnen die beter worden afgewogen 
tegen de lasten en kosten.

De WRR benadrukt daarbij dat onze democratische rechtsstaat regering en parlement in een 
permanente dialoog de door de overheid na te streven maatschappelijke ordening en 
publieke belangen bepalen. 

Voor een goede afweging tussen de maatschappelijke baten aan de ene kant en de  
administratieve en budgettaire lasten aan de andere kant, is het daarom volgens de WRR 
nodig om de gerealiseerde opbrengsten van toezicht ook helder in kaart te brengen.

Onderdeel van het verruimde perspectief is volgens de WRR in 2013 ook een governance- 
benadering van toezicht. Dat wil zeggen een meer horizontale omgang met onder toezicht 
staande burgers, bedrijven en instellingen. Het verwijst ook naar een oriëntatie op het 
krachtenveld waar het toezicht mee te maken heeft.

Toezichthouders zouden periodiek moeten aangeven welke ontwikkelingen in hun domein 
het toezicht minder effectief of efficiënt maken.

Toezichthouders bevinden zich volgens de raad in een unieke positie om vroegtijdig problemen 
te signaleren of kansen te zien waarbij publieke belangen in het geding zijn. Een reflectieve 
toezichthouder signaleert, agendeert, deelt zijn kennis en koppelt actief terug naar politiek 
en bestuur. 

Hoewel de WRR in dit betoog een verschuiving bepleit van handhaving naar effecten, richt 
de WRR zich ook hier nog steeds met name op de onder toezicht staande. 

iii. Na 2016: van effect van toezicht op de onder toezicht staande, naar ‘perspectief van 
de burger’

Als in 2016 en 2017 de WRR en de Ombudsman hun rapporten uitbrengen over het burger-
perspectief, valt op dat bij het Leeratelier Toezicht de burger nog steeds wordt gezien als 
degene op wiens waarden en belangen de politiek, wetgever en beleidssteller zich richten. 
De politiek, wetgever en beleidssteller worden aangenomen tot taak te hebben het burger-
perspectief te kennen en verwerken in beleid. Inspecties, aldus het leeratelier, hoeven dat 
perspectief daarom niet zelf (nog eens) te overpeinzen. 

34 Boutellier, H., Heskes, H. & Toorn, J. van den (2019), ‘Responsief met een bite; voorbij de toezichtsparadox’, 
in: Inspectieraad (2019), ‘In het publiek belang, maatschappelijk toezicht’. 
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Maar in deze periode komt het elders al wel voor dat de rol van de burger bij het toezicht een 
andere rol begint te spelen. Door een opeenvolging van kritische incidenten vanaf 2009 bij 
de IGZ komt ook de Minister van VWS met een rapport, waarin de IGZ de maat wordt 
genomen.35 Langzaam zet zich een verandering in, en wordt bijvoorbeeld bij de IGJ gebruik 
gemaakt van zogenoemde mystery guests in het toezicht, om daarmee het burgerperspectief 
op de onder toezicht staande instellingen in kaart te brengen. 

Rond 2018/19 zijn inmiddels meerdere rijksinspecties met “de burger” actief in aanraking 
gekomen, zoals de NVWA en de Onderwijsinspectie. Deze inspecties komen burgers tegen in 
de vorm van consumenten, ouders of cliënten.

Bij andere inspecties blijft de burger nog ver weg van het toezicht. Zo houdt de Inspectie 
JenV zich daar niet mee bezig; ook burgerklachten over bijvoorbeeld de politie komen niet  
bij hen terecht.

Uit herhalingsgesprekken met inspecties en burgerbewegingen blijkt inmiddels dat inspecties 
zich meer bewust zijn geworden van het perspectief van de burger; en daarin ook meer 
geïnteresseerd geraakt. Toezichthouders bekommeren zich bij het vormen van goed toezicht 
steeds meer om het perspectief van de burger daarop. Zo wil de nog maar onlangs opgerichte 
Inspectie Belastingdienst meteen al aan de slag met het betrekken van ‘de burger’, door middel 
van burgerparticipatie.36 Hiermee is een trend te signaleren dat het burgerperspectief 
langzaamaan meer onder de aandacht is van inspecties. 

b.  Wat wordt met het begrip burgerperspectief voor inspecties 
bedoeld?

Wat met het burgerperspectief in de context van inspecties wordt bedoeld, is voor het eerst, 
en wellicht het meest helder, verwoord door de Nationale Ombudsman37: “Het gaat om die 
burgers die in hun dagelijkse woon- en leefomgeving geen professionele relatie hebben met 
een Rijksinspectie. Daarin onderscheidt het burgerperspectief zich van het perspectief  
van de ondertoezichtstaanden. Die laatste groep heeft een professionele relatie met een 
Rijksinspectie als het gaat om naleving van voorschriften en heeft een andere perspectief  
op het werk van Rijksinspecties.” 

De ombudsman onderscheidt dus ‘de burger’ van degenen die ‘geïnspecteerd’ worden, of die 
onder toezicht staat, en ook van degenen die bij dat toezicht direct belang heeft. 

Deze begripsduiding ligt ook voor de hand. Zoals uit het historisch overzicht hierboven 
blijkt, kennen de Inspecties ‘hun’ ondertoezichtstaanden in beginsel prima: die zijn al 
jarenlang object van hun toezicht, zijn uitputtend bestudeerd en vaak ook direct betrokken 
bij dat toezicht. Het is juist de burger die niet in die directe relatie staat tot inspecties,  
waar inspecties ook figuurlijk verder van afstaan. Wij gaan er dan ook van uit dat de  
Inspectieraad dit uitgangspunt van het begrip ‘burgerperspectief’ hanteerde toen het de 
opdracht formuleerde. In ons onderzoek nemen we dit begrip dan ook tot uitgangspunt.

35 https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/tijdschrifttoezicht/2018/1/TvT_1879-8705_2018_009_001_002/
fullscreen

36 Uit gesprek met Jorgen Schram.
37 Nationale Ombudsman (2017), ‘Burgerperspectief in het werk van de rijksinspecties’, (nationaleombudsman.nl).

https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/onderzoek/Rapport Burgerperspectief Rijksinspecties 2017-080_0.pdf
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Om elke verwarring uit te sluiten, gaan we verder dan ook uit van een niet-juridisch, maar 
een dagdagelijks begrip van het woord ‘burger’: een mens in Nederland. Daarmee wensen we 
de risico’s te vermijden die volgen uit een meer bestuurlijk, wetenschappelijk, technisch of 
juridisch ‘dicht’-definiëren van het begrip burger. Albert Jan Kruiter van het Instituut voor 
Publieke Waarden maakt met een bericht mooi duidelijk dat elke definitieduiding, zoals 
‘burger’ of ‘klant’, of anderszins, het gevaar meebrengt dat de méns in zijn totaliteit achter 
zo’n term wegvalt (zie Figuur 4 Dé burger bestaat niet”). 

De WRR beschrijft vervolgens ‘de burger’ nog verder, en vraagt in diens hiervoor aangehaalde 
rapport aandacht voor de pluraliteit van die burger. Dat doet het aan de hand van de 
introductie van het begrip ‘doenvermogen’. Daarmee wordt benadrukt dat elke individuele 
burger (“mens in Nederland”) in de kern verschilt van elke andere burger. 

Met de introductie van deze pluraliteit beoogde de WRR beleidsmakers aan te sporen om 
vooral niet uit te gaan van een ‘systeempassend’ puur abstract cognitief vermogen van 
burgers. 

In plaats daarvan betoogt de WRR op grond van empirisch sociologisch onderzoek dat de 
staat (zoals in de vorm van een inspectie) niet voorbij kan gaan aan het praktische,  
daadwerkelijke en concrete doenvermogen van de burger. 

Daarmee bedoelt de WRR het vermogen van een individuele burger om daadwerkelijk een 
plan te maken, het vermogen om überhaupt in actie te komen, vol te houden of omgaan met 
bijvoorbeeld verleidingen. Zo denkt een burger onder stress vaak minder rationeel-logisch, 
en juist meer impulsief of emotioneel. 

Figuur 4. Dé burger bestaat niet. 
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Dat geldt dus ook voor een mens die direct of indirect met een inspectie te maken heeft;  
of de gevolgen draagt van een doen of laten door een inspectie. Gedacht kan worden aan een 
voedselschandaal als fipronil38, of paardenvlees: dat kan bij mensen spanningen opleveren 
over de manier waarop men denkt over voedselveiligheid.39

De opdracht van de WRR is dan ook om met deze menselijke doenvermogens bij het toezicht 
rekening te houden.40

De algemene les die hieruit getrokken kan worden is dat, van alles wat er te zeggen valt over 
het perspectief van de burger, in ieder geval waar is dat dat perspectief bij elke burger 
anders is. En dat dat zelfs voor dezelfde burger per tijdstip anders kan zijn, afhankelijk van 
bijvoorbeeld stressfactoren in diens nabije of meer verafgelegen omgeving.

Dit roept direct dilemma’s op over de door de Inspectieraad opgeworpen wens om ‘het’ 
burgerperspectief in haar toezicht te verkrijgen, en te betrekken. Als “de” burger niet 
bestaat, dan bestaat immers ‘het’ burgerperspectief ook niet. 

Wij menen echter dat de formulering van de vraag van de Inspectieraad niet zo ‘gedefinieerd’ 
moet worden begrepen. Het gaat kennelijk niet om ‘het’ burgerperspectief, maar om 
“perspectieven van burgers.” 

Het is belangrijk deze distinctie te maken. Het verzoek van de Inspectieraad kan immers de 
suggestie wekken dat er een uitgangspunt van een gedefinieerd ‘burgerperspectief’ zou 
kunnen zijn. Dat is, zoals wij hier uiteenzetten, niet mogelijk. 

De pluraliteit van de samenleving, onder burgers, levert een pluraliteit aan perspectieven 
op. Dat verklaart dan ook meteen waarom “het zo moeilijk is om dat burgerperspectief te 
verkrijgen en te verwerken in het toezicht’, zoals de preliminaire vraag van de Inspectieraad 
luidt. ‘Dat’ perspectief bestáát niet, en kan in die zin dan ook niet verkregen worden. 

Wat wel kan is perspectieven te verkrijgen. 

Maar voordat wij op de mogelijkheden van het verkrijgen, en vervolgens betrekken, van die 
burgerperspectieven ingaan, gaan we eerst in op de vraag waarom het verkrijgen van die 
perspectieven voor inspecties belangrijk zou zijn (hoofdstuk 6 en 7). Daarna gaan wij verder 
in op de uitdagingen die inspecties tegenkomen bij het verkrijgen en betrekken van die 
perspectieven (hoofdstuk 8). Dan zullen wij in hoofdstuk 9 ingaan op de mogelijkheden die 
er kunnen bestaan om die perspectieven te betrekken. 

38 Zie: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f2ca2504-1c1a-456f-b400-c016f1122e81.
39 Zie: https://nos.nl/artikel/2072574-nvwa-had-in-paardenvlees-affaire-transparanter-moeten-zijn.
40 Instanties van rechterlijke dwalingen, waarbij verdachten zijn veroordeeld op grond van verklaringen die  

zij onder grote druk van politieverhoor aflegden, is hiervan een bekend voorbeeld.
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6. Publieke en individuele 
waarden
De Inspectieraad vraagt zich vooraleerst af waarom het burgerperspectief betrokken zou 
moeten worden in het toezicht.41 

Om daarop zicht te krijgen gaan we in dit hoofdstuk in op wat individuele waarden en 
publieke waarde inhoud, welke publieke waarden te onderscheiden zijn, wat de relevantie 
daarvan is voor de inspecties en waar de publieke en individuele waarden kunnen botsen en 
hoe dat inzichtelijk is te maken. 

a. Wat is publieke waarde?

i. Wat is waarde?
In het algemeen wordt onder waarde verstaan: “een richtinggevend principe dat belangrijk 
wordt geacht voor een bepaalde cultuur.”42 Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen 
intrinsieke en instrumentele waarden. Intrinsieke waarden, zoals geluk, zijn een doel in 
zichzelf, terwijl instrumentele waarden, zoals bijvoorbeeld geld, een intrinsieke waarde als 
doel kunnen hebben.

Volledigheidshalve moet worden opgemerkt dat waarden niet verward moeten worden met 
‘belangen’; waarden hebben met aspiraties te maken, belangen met voordeel. 

Ook bij belangen kan sprake zijn van een onderscheid tussen individuele en publieke belangen. 
Daarover stelt de WRR: ‘Belangen zijn maatschappelijke belangen als hun behartiging voor 
de samenleving als geheel gewenst is. Niet alleen individuele burgers hebben daarbij immers 
belang, ook de samenleving als geheel.’43

De WRR merkt op dat voor de behartiging van veel maatschappelijke belangen geen overheid 
nodig is. ‘Er is eerst sprake van een publiek belang indien de overheid zich de behartiging 
van een maatschappelijk belang aantrekt op grond van de overtuiging dat dit belang anders 
niet goed tot zijn recht komt. Het zich aantrekken van maatschappelijke belangen als publiek 
belang betekent derhalve dat de overheid het tot doelstelling van haar beleid maakt om dit 
belang te behartigen.’ 

Het gaat bij publieke belangen niet om tijdelijke politieke doelen of om doelstellingen van 
individuele politici. Bij publieke belangen schept de overheid dan ook verwachtingen waarop 
burgers redelijkerwijs mogen afgaan.

Inspecties hebben tot (wettelijke) taak om ‘publieke belangen’ na te streven, en daarbij 
individuele belangen te wegen. De vraag is welke waarden daarbij geaspireerd (moeten) 
worden. Daarop wordt hieronder nader ingegaan.

41 Onderzoeksopdracht Inspectieraad voor NSOB opleiding Master of Public Administration (MPA)  
8 december 2022.

42 Van Dale.
43 WRR (2000), ‘Het borgen van publiek belang', p.19-21.
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ii. Wat is publieke waarde?
Het boek ‘Creating public value’ van Mark Moore (1995) wordt vaak gezien als het ‘startpunt’ 
van de aandacht voor publieke waarde en van public value theory. Moore stelt publieke 
waarde als datgene wat de publieke sector bijdraagt aan de samenleving, als tegenhanger 
van de monetaire waarde van de private sector. 

Moore bekijkt publieke-waardecreatie vanuit een procesmatig perspectief. Hij richt zich 
daarbij expliciet op het gedrag van managers in publieke organisaties, niet op die  
organisaties als entiteit. Zoals Moore zelf stelt, geeft hij een normatieve theorie van 
management gedrag. Hij onderscheidt drie richtingen:
• Downward: gericht op uitvoerbaarheid binnen de eigen organisatie. 
• Upward: gericht op de legitimiteit en politieke steun.
• Outward: gericht op het creëren van publieke waarde in de samenleving.

Moore stelt dat publieke managers aan moeten kunnen tonen dat bereikte resultaten 
opwegen tegen de kosten van zowel publiek belastinggeld (en dus verminderde ruimte voor 
privé-uitgaven) als publieke verplichtingen (en dus inperking van de individuele vrijheid). 
Naast deze stroming van Moore rond public value (enkelvoud) heeft zich een tweede  
stroming ontwikkeld rond public values (meervoud). 

Deze richt zich op de verschillen in waarden tussen burgers onderling en tussen burgers  
en overheid, en op de waardenconflicten die door dit pluralisme ontstaan. Een van de 
grondleggers hiervan is Bozeman, die publieke waarden definieert als de waarden die 
normatieve consensus verschaffen over (a) de rechten, voordelen en voorrechten waarop 
burgers wel (en niet) recht zouden moeten hebben; (b) de verplichtingen van burgers jegens 
de samen leving, de staat en elkaar; en (c) de beginselen waarop regeringen en beleid moeten 
worden gebaseerd.44 

Uit het voorgaande volgt dat het in een pluralistische samenleving een utopie is om te 
denken dat op enig moment een definitieve normatieve consensus over waarden gevonden 
kan worden. In de samenleving bestaan nu eenmaal verschillende waarden en waarde-
oriëntaties naast elkaar, die allemaal even ‘waardevol’ zijn. Pluralisme is aanwezig, tussen 
individuele waarden, maar ook binnen de publieke waarden. De overheid staat in voor het 
publieke belang, en de achterliggende publieke waarden. 

Ambtenaren hebben daarbij de taak (of uitdaging) om in hun besluitvorming om te gaan 
met waardeconflicten. Het gaat om de zoektocht naar evenwicht en tegenwicht tussen 
machten, belangen en perspectieven als definitie van publieke waarde.

iii. Welke publieke waarden zijn te onderscheiden?
Waarde is geworteld in de verlangens en percepties van individuen.45 Tegelijkertijd is er ook 
sprake van kernwaarden op organisatieniveau. Daarbij wordt, sinds het werk van Moore, 
vaak onderscheid gemaakt tussen de waarden die de private sector voorstaat, en de waarden 
die in de publieke sector voorop staan. 

44 Bozeman, B. (2007), ‘Public Values and Public Interest, Counterbalancing Economic Individualism’.
45 Moore, M.H. (1995), ‘Creating public value, strategic management in government’.
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Van der Wal en Huberts hebben in dat verband onderzoek gedaan naar waardevastheid van 
(top-)managers in de publieke en private sector.46 Op basis van een grondige literatuurstudie 
en daaropvolgende enquête komen zij op 20 publieke organisatiewaarden, in volgorde van 
gerapporteerd belang in besluitvorming in publieke organisaties:

1. Onomkoopbaarheid: handelen zonder vooroordelen en vooringenomenheid jegens 
privébelangen

2. Verantwoording: handelen om acties te rechtvaardigen en uit te leggen aan  
belang hebbenden

3. Eerlijkheid: waarheidsgetrouw handelen en beloften nakomen
4. Transparantie: open, zichtbaar en controleerbaar handelen
5. Rechtmatigheid: handelen in overeenstemming met bestaande wetten en regels
6. Betrouwbaarheid: betrouwbaar en consistent handelen naar relevante belanghebbenden
7. Effectiviteit: handelen om de gewenste resultaten te bereiken
8. Expertise: handelen met competentie, vaardigheid en kennis
9. Onpartijdigheid: handel zonder vooroordelen of vooringenomenheid tav specifieke 

groepsbelangen
10. Toewijding: handelen met toewijding, enthousiasme en doorzettingsvermogen
11. Dienstbaarheid: behulpzaam handelen en kwaliteit en service bieden aan burgers en 

klanten
12. Collegialiteit: loyaal handelen en solidair zijn met collega’s
13. Efficiëntie: handelen om resultaten te bereiken met minimale middelen
14. Responsiviteit: handelen in overeenstemming met de voorkeuren van burgers en klanten
15. Innovativiteit: handelen met initiatief en creativiteit
16. Sociale rechtvaardigheid: handelen uit toewijding aan een rechtvaardige samenleving
17. Gehoorzaamheid: handelen in overeenstemming met de instructies en het beleid
18. Zelfontplooiing: handelen om de ontwikkeling en het welzijn van medewerkers te 

stimuleren
19. Duurzaamheid: handelen vanuit betrokkenheid bij natuur en milieu
20. Winstgevendheid: handelen om winst te behalen (financieel of ander)

Sommige van deze waarden kunnen gezien worden als ‘typisch voor de publieke sector’. 
Andere als ‘typisch voor de private sector’. Van der Wal en Huberts laten zien dat er, naast 
enkele belangrijke klassieke verschillen, ook een aantal overeenkomsten tussen de publieke 
en private sector zijn voor wat betreft de gemeenschappelijke kernwaarden van organisaties. 

Waardevastheid lijkt in beide sectoren een dominant kenmerk. Aanvullende analyse laat, 
aldus Van der Wal en Huberts, zien dat ‘openbaarheid’ sterk bepalend is voor waardenvoor-
keuren van werknemers van de organisatie. Met ‘openbaarheid’ wordt gedoeld op de mate 
waarin een organisatie tot de publieke of private sector behoort. Dat maakt meer uit voor de 
waardenvoorkeur voor de werknemers dan bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, dienstjaren of een 
verleden in de andere sector.

Eerder werk van Van Wart laat zien dat bovenstaande individuele waarden slechts een deel 
van het spectrum aan waarden vormen. Van Wart onderscheidt vijf bronnen van waarden 
die gebruikt worden in besluitvorming in de publieke sector: 

46 Wal, Z. van der & L.W.J.C. Huberts (2008), ‘Value Solidity in Government and Business. Results of an  
Empirical Study on Public and Private Sector Organizational Values’, American Review of Public  
Administration 38 (3): 264-285.
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• waarden vanuit het individu (zoals eerlijkheid, consistentie, coherentie, wederkerigheid
• waarden vanuit iemands professie, zoals zelfbewustzijn, kennis, en ethische standaarden
• vanuit de organisatie, zoals bestaansbehoud, organisatiestructuur en leiderschapsstijl
• vanuit de wet en 
• vanuit het publiek belang.47 

Van Wart stelt dat elk van deze sets aan waarden kan conflicteren met andere bronnen van 
waarden. Immers, wanneer de ene set prioriteit krijgt, dan komen andere waardensets 
mogelijk in het geding. 

iv. Publieke waarden en de stijlen van overheidshandelen
Publieke organisaties spelen een belangrijke rol in het alloceren van waarden binnen de 
samenleving.48 De keuze hoe beleid te implementeren leidt immers tot andere implicaties. 
Overheidsorganisaties hebben daarbij de taak en mogelijkheid om bepaalde waarden boven 
andere te stellen. Deze prioritering kan per organisatie verschillen; er kunnen dus ook 
waardeconflicten tussen overheidsorganisaties optreden. Overheidsbesluiten bestaan altijd 
uit een mix van waarden toegepast op een concreet geval. Daarbij is er in een samenleving 
die pluralisme voorstaat, geen algemeen geldende hiërarchie van waarden. Waarden zijn 
niet inwisselbaar. Wel hebben sommige waarden voor een bepaald besluit meer gewicht dan 
andere. Om met waardenconflicten om te gaan, is kennis en expertise nodig.

Binnen de NSOB wordt regelmatig gewerkt met het inmiddels welhaast klassieke kwadranten-
model dat de meervoudigheid van overheidssturing vat in vier benaderingen49 : de recht matige 
overheid van Public Administration; de presterende overheid in New Public Management; 
de samenwerkende overheid die uitgaat van Network Governance; en de responsieve 
overheid gericht op Societal Resilience. Belangrijk om op te merken is dat het daarbij niet 
om losstaande perspectieven gaat, of om opeenvolgende stappen die een organisatie 
doorloopt. Het zijn perspectieven die tegelijkertijd aan de orde zijn, naast elkaar bestaan en 
als het ware gesedimenteerde lagen vormen. Een goede overheid moet met elk van de vier 
vormen om kunnen gaan. 

Elk van deze vier overheidsperspectieven heeft een eigen perspectief op de burger, en een 
eigen set aan publieke waarden. Bressers et al. hebben aan elk van de vier periodes en stijlen 
van overheidshandelen verschillende sets van publieke waarden geschetst.50 Voor onze 
studie hebben wij de 20 waarden van Van der Wal en Huberts gecombineerd met de  
kwadranten van Van der Steen et al. en de waarden-per-stijl van Bressers et al. (Figuur 5 
Overheidsstijlen en waarden)

47 Van Wart, M. (1998), ‘Changing public sector values’.
48 Ringeling, A. (2017), ‘Public administration as a study of the public sphere, a normative view’.
49 Zie onder andere Steen, M. van der, Scherpenisse, J. & van Twist, M. (2015), ‘Sedimentatie in sturing,  

systeem brengen in netwerkend werken door meervoudig organiseren’.
50 Bressers, D., van der Steen, M. & van Twist, M. (2015), ‘Waardenoriëntaties van ambtenaren; perspectieven, 

patronen en profielen’.



NSOB MPA Rapport | Van Inspectieraad naar inspectiedaad Inhoudsopgave 34

Figuur 5. Overheidsstijlen en waarden

Op basis van dit schema lijkt het erop dat de klassieke, Weberiaanse waarden het sterkst 
verankerd zijn in het topmanagement van overheidsorganisaties. De blik naar buiten 
(netwerkend samenwerken) komt op de tweede plaats, zowel in aantal waarden als in 
gemiddelde rangorde gemeten. Daarbij is de overheid nog wel in the lead. De houding van 
een responsieve, meer gedienstige overheid is minder vertegenwoordigd, en kunnen we 
daarmee beschouwen als onderontwikkeld.

b. Rijksinspecties en publieke waarden 

i. De publieke waarde (enkelvoud) van rijksinspecties 
Net als voor andere overheidsorganisaties geldt ook voor de rijksinspecties dat hun bestaans-
recht daarin ligt dat de activiteiten die ze uitvoeren, publieke waarde toevoegen. Ze toetsen 
namelijk of anderen, die onder hun toezicht staan, zich gedragen zoals is afgesproken. Het 
maatschappelijke doel is daarbij vaak vervat in regels en protocollen. Het gevaar bestaat dan 
dat het maatschappelijke doel uit beeld raakt. Dit kan leiden tot situaties waarin inspecteurs 
zeggen “regels zijn regels”, ook waar deze regels geen publiek doel meer dienen.

Van Dorp en Schipper merken daarover op dat het beleidsstuk Gedogen in Nederland uit 
1996 nog steeds geldig is voor de inspecties.51 Daarin staat dat inspecties niet hoeven te 
handhaven als de kosten niet in verhouding staan tot het te bereiken maatschappelijke doel. 
Daarom is het niet aanvaardbaar als een inspectiedienst, en daarmee de inspecteurs, niet 
weet welk publiek doel de regel dient die de inspectie wil handhaven. 

51 Dorp, R. van & Schipper, J. (2013), ‘De interventie, hoe los je hardnekkige nalevingsproblemen op?’. 
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Ook Moore onderschrijft dit principe in zijn boek (1995). Hij stelt dat regelgevende en 
handhavende instanties hun rechtvaardiging vinden in de positieve gevolgen voor velen van 
het opleggen van bepaalde verplichtingen aan enkelen. Het is niet de onder toezicht staande 
die de overheid moet ‘dienen’, maar burgers en hun vertegenwoordigers in de overheid in 
het algemeen. Zij beslissen wat de moeite waard is om te produceren in de publieke sector, 
en hun waarden zijn uiteindelijk van belang bij de beoordeling of een overheidsprogramma 
waardevol is of niet. 

ii. Publieke waarden (meervoud) van rijksinspecties 
Ondanks dat er in de wetenschap discussie is over het construct ‘waarde’, bestaat er brede 
overeenstemming dat waarden niet kunnen worden gezien of gehoord en alleen kunnen 
worden waargenomen in hoe ze zich manifesteren door houdingen, voorkeuren, besluit-
vorming en actie. Dat geldt voor individuen, maar ook voor organisaties. Ook organisaties 
hebben immers doelen, waarden en kennis die onafhankelijk van hun samenstellende delen 
bestaan en die voor een groot deel de beslissingen en het gedrag van mensen binnen die 
organisaties bepalen. 

In dit verband is het interessant te bekijken welke publieke waarden de elf rijksinspecties 
zelf voorstaan. Hiervoor hebben we de missies en kernwaarden, zoals gepresenteerd op de 
eigen websites, geanalyseerd. Hierbij zij opgemerkt dat Ringeling beargumenteert dat 
missies in de Europese context een minder dominante rol in de organisatiecultuur spelen 
dan in de Verenigde Staten.52

De analyse levert een overzicht op (Tabel 1). Deze tabel laat zien dat de verschillende inspecties 
verschillende kernwaarden kennen, waarvan de stijl te typeren valt aan de hand van het 
NSOB sturingskwadrant (weergegeven in de laatste kolom van de tabel). De tabel laat zien 
dat de verschillende inspecties verschillende waarden en stijlen in verschillende schakeringen 
kennen. Geen enkele inspectie is in die zin volledig gelijk te noemen aan andere inspecties.

Tabel 1. Missies, kernwaarden en typering van stijl van de rijksinspecties

Inspectie Missie Kernwaarden Typering stijl

Agentschap 
Telecom (AT)

Agentschap Telecom staat voor 
de beschikbaarheid en 
betrouwbaarheid van IT- en 
communicatienetwerken, zodat 
Nederland veilig verbonden is.

Maatschappelijke  
verantwoordelijkheid 
Gedeelde visie 
Samenwerking 
Verantwoordelijkheid 
Professionaliteit 

Rechtmatige 
overheid

Presterende 
overheid

Samenwerkende 
overheid

Inspectie 
belastingen, 
toeslagen en 
douane

Ons doel is een overheid die 
rechtsstatelijk werkt en 
betrouwbaar is.

Onafhankelijkheid
Toegankelijkheid
Transparant 

Rechtmatige 
overheid

Samenwerkende 
overheid

Inspectie 
Gezondheids-
zorg en Jeugd 
(IGJ)

Toezichthouden op de 
kwaliteit en veiligheid  
van gezondheidszorg en 
jeugdhulp 

Duidelijk. Onafhankelijk. 
Eerlijk

Rechtmatige 
overheid

Presterende 
overheid

Samenwerkende 
overheid

52 Ringeling, A. (2017), ‘Public administration as a study of the public sphere, a normative view’.
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Inspectie Missie Kernwaarden Typering stijl

Inspectie 
Justitie en 
Veiligheid 
(iJenV)

Bijdragen aan rechtvaardige 
en veilige samenleving 

Deskundig, verbinding en 
onafhankelijk

Rechtmatige 
overheid

Samenwerkende 
overheid

Inspectie 
Leefomgeving 
en Transport 
(ILT)

Veiligheid, vertrouwen en 
duurzaamheid in transport, 
infrastructuur, milieu en 
wonen

Samenwerken 
Leren door doen 
Constant verbeteren 

Rechtmatige 
overheid

Presterende 
overheid

Samenwerkende 
overheid

Responsieve 
overheid

Inspectie 
Overheidsinfor-
matie en 
Erfgoed

Een overheid die verantwoor-
ding af kan leggen. Erfgoed 
beschikbaar voor iedereen. Nu 
en in de toekomst. 

Rechtmatige 
overheid

Presterende 
overheid

Responsieve 
overheid

Inspectie van het 
Onderwijs

Effectief toezicht voor beter 
onderwijs.

Onafhankelijk, transparant, 
professioneel, slagvaardig en 
samenwerkend

Rechtmatige 
overheid

Presterende 
overheid

Samenwerkende 
overheid

Inspectie 
Veiligheid 
Defensie (IVD)

Met haar toezicht wil de 
inspectie de veiligheidscultuur 
en het lerend vermogen van 
Defensie versterken.

Onafhankelijk, vakkundig, 
respectvol en transparant.

Rechtmatige 
overheid

Samenwerkende 
overheid

Responsieve 
overheid

Nederlandse 
Arbeidsinspectie

Gezond, veilig, eerlijk werk De Nederlandse Arbeidsin-
spectie zet zich in voor een 
sociaal en krachtig Nederland, 
met werk en bestaanszeker-
heid voor iedereen. Dat doen 
ze op basis van risico- en 
omgevingsanalyses. 

Rechtmatige 
overheid

Nederlandse 
Voedsel en 
Waren Autoriteit 
(NVWA)

Voor de veiligheid van voedsel 
en consumentenproducten, 
dierenwelzijn en natuur

Transparant over toezicht en 
de keuzes die gemaakt worden 

Rechtmatige 
overheid

Samenwerkende 
overheid

Staatstoezicht 
op de Mijnen 
(SodM)

SODM maakt zich sterk voor de 
veiligheid van de mens en de 
bescherming van het milieu bij 
energiewinning en het 
benutten van de ondergrond, 
nu en in de toekomst. 

Missiegedreven, risicoge-
stuurd en impactgericht

Rechtmatige 
overheid

Presterende 
overheid

Responsieve 
overheid

iii. Publieke waarden en de stijlen van handelen van de rijksinspecties
In vergelijking met andere overheidsinstellingen (zoals beleidsafdelingen) lijkt het erop  
dat inspecties pas laat, in de jaren 2000, de transitie (sedimentatie) van bureaucratische 
waarden naar bedrijfseconomische waarden hebben gemaakt. Deze overgang lijkt in gang 
gezet te zijn met de kritiek op toezicht van de onderzoekscommissies Alders en Oosting, 
naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede en de cafébrand in Volendam. In  
reactie hierop kwam in 2001 de Kaderstellende Visie op Toezicht uit. Inspecties gingen zich 
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onafhankelijk opstellen van ministeries en hun toezichtsveld. Het toezicht werd meer 
doelmatig ingericht, aan de hand van eenduidige kwaliteitseisen en duidelijke, meetbare 
prestatie- indicatoren. 

Boutellier et al. stellen dat met deze Kaderstellende Visie op Toezicht in 2001 het fundament 
voor het huidige toezicht is gelegd.53 Inspecties zijn geprofessionaliseerd en hebben zich  
verzekerd van een onafhankelijke positie ten opzichte van de aanpalende ministeries én 
onder toezicht staanden. Tegelijk nam wel de complexiteit van de instituties toe. Met de 
motie Aptroot in 2005 en een nieuwe Kaderstellende Visie op Toezicht in hetzelfde jaar, kwam 
er meer aandacht voor maatwerk, selectief toezicht en samenwerking tussen inspecties.  
De insteek bleef echter vooral rationeel en technocratisch, stellen Boutellier etal.

Het lijkt erop dat inspecties daarmee wel de stap gemist hebben naar meer samenwerkings-
gerichte en participerende stijlen van omgang. En dan vooral richting de bredere samen leving, 
breder dan alleen het toezichtsveld en de onder toezicht staanden (zie ook Figuur 5 Over-
heidsstijlen en waarden). Met de wens om burgerperspectief te betrekken is nu versnelling 
nodig naar het toevoegen van de stijlen van de netwerkende en participerende overheid. 

c. Rijksinspecties en conflicterende waarden

i. Botsing van individuele en publieke waarden 
Hierboven is in hoofdstuk 4 een kort historisch overzicht geboden van de ontwikkelingen die 
zich hebben voorgedaan bij rijksinspecties. Daarin klinkt door dat overheden, en inspecties 
in het bijzonder, het pluralisme van publieke waarden in besluitvorming steeds meer door 
laten klinken. Daarbij hebben inspecties natuurlijk ook te maken met conflicterende 
waarden. 

Het kan dan gaan om interpersoonlijke conflicten tussen fysiek aanwezige partijen; maar 
ook om bijvoorbeeld sociale waardenconflicten. Deze laatste zijn lastiger om mee om te 
gaan, omdat ze betrekking hebben op onderliggende waarden en niet op te lossen zijn door 
partijen fysiek te scheiden.

Mensen zijn niet altijd consistent in hun waarden. Bepaalde zaken die burgers in theorie 
voorstaan, kunnen zij afwijzen als die zaken in de eigen directe omgeving plaatsvindt. Dit 
zogenaamde Not In My Backyard (NIMBY) effect wordt bijvoorbeeld gezien bij controverse 
rondom het plaatsen van windmolens. 

Zo kunnen mensen die overtuigd voorstander zijn van groene energie door middel van 
windmolens, zelf in protest komen wanneer een windmolen in de eigen directe omgeving 
wordt geplaatst, en bijvoorbeeld geluidsoverlast, of zichtbelemmering veroorzaakt. Dit op 
het oog wellicht inconsistent waardenpatroon van dergelijke individuen kan verklaard 
worden door het botsen van de individuele waarden en publieke waarden. 

ii. Omgaan met conflicterende waarden
Hoe kan een inspectie dan omgaan met waarden die met elkaar conflicteren – waarbij de 
inspecties in diens handelen een concrete knoop moet doorhakken? 

53 Boutellier, H. Heskes, H. & van den Toorn, J. (2019), ‘Responsief met een bite; voorbij de toezichtsparadox’, 
in: Inspectieraad (2019), ‘In het publiek belang, maatschappelijk toezicht’.
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Vooraleerst is het uiteraard van belang dat de inspectie zich bewust is dat, en welke ver-
schillende waarden gelijktijdig kunnen spelen. Het is daarom van belang dat, hoe simpel  
het handelingsperspectief van de inspectie ook moge lijken, toch telkens bewust wordt 
stilgestaan bij de vraag of er sprake is of kan zijn van verschillende waarden. Het is daarbij 
vaak noodzakelijk dat verder gekeken wordt dan hetgeen op de oppervlakte door belang-
hebbende wordt gezegd, of welke waarden achter gestelde belangen schuil kunnen gaan. 

Als dergelijke waarden in beeld kunnen worden gebracht, kan worden gewogen of en hoe 
deze belangen zich tot elkaar verhouden, en in hoeverre deze wellicht met elkaar in conflict 
staan. 

Deze waarden dienen vervolgens gewogen te worden vanuit het publiek belang dat een 
inspectie als taak heeft meegekregen. Met welke weging van waarden is het publiek belang 
het meest gediend? Deze afweging vergt een precieze weging per geval, waarbij verschillende 
waarden verschillend kunnen wegen, gelet op de omstandigheden van het geval. 

Kernvraag voor rijksinspecties is dan vooral: hoe kan de inspectie het best waarnemen van 
welke waarden, en waardenconflicten, sprake kan zijn? Alleen als die zo volledig mogelijk  
in kaart kunnen worden gebracht, is het mogelijk om een goede weging te doen bij het 
doorhakken van toezichtsknopen.

Het is bij deze waarden dat het burgerperspectief een belangrijke rol kan spelen bij inspecties. 
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7. Burgerperspectief en 
rijksinspecties
Hierboven is in hoofdstuk 5 beschreven dat het bij het burgerperspectief gaat om perspectieven 
van de individuele, niet onder toezicht staande, burger. In hoofdstuk 6 is aangegeven dat  
het bij het werk van inspecties in de kern draait om het wegen van publieke en individuele 
waarden die met elkaar in conflict kunnen staan.

Het is op grond van deze twee hoofdstukken dat wij een antwoord durven te formuleren op 
de eerste hoofdvraag die door de Inspectieraad is gesteld: 

[Waarom het burgerperspectief voor inspecties] zo belangrijk zou moeten zijn, en vooral 
wat het op kan leveren in termen van ‘goed toezicht’ en de verbetering van toezicht. Welke 
toegevoegde waarde kan een ‘burgerperspectief’ opleveren of waarom is dat perspectief 
onmisbaar? Welke kansen en risico’s zijn aan – een intensivering van – zo’n perspectief 
verbonden? Hoe verhoudt het zicht tot de democratisch gelegitimeerde perspectieven  
(de wetgever) en de professionele perspectieven (ondertoezichtstaanden en inspecteurs)? 

In dit hoofdstuk wordt een voorzichtig antwoord geformuleerd op deze vraag.

a. Nut van het burgerperspectief voor inspecties

Hoofdstuk 6 beschrijft dat het werk van inspecties in de kern gaat om het wegen van waarden. 
Het publieke belang dat de inspectie nastreeft vergt dat de verschillende publieke waarden 
in verhouding tot elkaar worden afgewogen voordat wordt overgegaan tot toezichtshandelen. 

Als de inspectie zich daarbij alleen zou richten op de publieke waarden van de wetgever, 
ondertoezichtstaande of inspecteur, is het beeld niet compleet. 

Zo is het mogelijk dat de wetgever de wet enige of zelfs vele jaren geleden heeft afgekondigd, 
zodat die wet niet (langer) hoeft aan te sluiten op in de samenleving doorontwikkelde waarden. 
Vergelijk bijvoorbeeld het overzicht dat in hoofdstuk 4 is gegeven van de evolutie van rijks-
inspecties, en de verwachtingen die aan hen gesteld worden. Die verschillende verwachtingen 
zijn niet alle in wetgeving vertaald. Toch vindt daarop publieke rekenschap plaats.

Daarbij komt dat de onder toezicht staande vaak een smalle persoonlijke waarde kent; en 
daarbij de publieke waarde niet uit de weg loopt, maar toch meent dat diens individuele 
waarden op dat moment breed baan geven voor het zogenoemde NIMBY-effect. 

Ook de toezichthouder zal als professional geneigd zijn diens taak met diens professionele 
waarden in te vullen; en daarbij oog voor andere waarden kunnen verliezen.

Bij al deze perspectieven op waarde(n)borging in het toezicht, valt een belangrijke waarde 
buiten de boot: het waardeperspectief van ‘de’ burger. Dat perspectief is niet in strijd met de 
overige waarden; maar vult die aan, en maakt dat een volledig beeld ontstaat, dat anders 
incompleet blijft. Perspectief van burgers bij toezicht betrekken en daarbij verwerken 
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complementeert de overige waarden die hiervoor zijn genoemd, en stelt de inspectie in staat 
een volwaardige afweging van belangen te maken. Zo kan burgerperspectief bijdragen aan 
de ‘correctie’ op een anderszins onvolledig waardenbeeld. 

Hieronder wordt ingegaan op enkele concrete toegevoegde waarden die een burgerperspectief 
voor de inspectie kan betekenen.

i. Signaleren
Vooraleerst kan het burgerperspectief inspecties dienen als signaleringsfunctie. 

Het perspectief van de burger is in beginsel een perspectief ‘van dichtbij’. De burger ‘ziet’ 
vanuit diens eigen blikveld hoe dicht toezichtshandelen conflicteren kan met de ‘eigen’ 

waarden of (gepercipieerde) publieke waarden. Als dat conflict 
‘groot’ wordt, zal de burger zich vaak gedwongen voelen tot het 

afgeven van signalen over dat waardenconflict. 

Inspecties die de oren en ogen openhouden voor 
dergelijke signalen, kunnen die signalen in hun 
toezichtspraktijk in context plaatsen. Deze 
unieke positie van inspecties stelt hen in staat 

om de vertaling van het burgerperspectief naar 
beleidsontwikkelaars en politiek te maken. Zo kan 

het burgerperspectief, via de inspectie, de wetgever helpen 
sneller in te zien dat wetgeving niet (langer) volledig aansluit op 

de waarden die in de maatschappij leven. 

Deze signaleringsfunctie helpt op die manier de inspecties zelf om publieke belangen te 
blijven dienen op de manier die aansluit bij onder burgers levende waarden.

Bij het zogenoemde “fire-alarm” toezicht wordt de rol van maatschappelijke, burgerlijke, 
organisaties gezien als de manier waarop een brandalarm functioneert.54 De organisaties  
kunnen helpen (plotseling uitslaande) brandjes vroegtijdig te ontdekken en daardoor aan 
te (doen) pakken. Dergelijke partijen kunnen ook als “police patrol” functioneren. Ze 
opereren dan voornamelijk als een soort wijkagent: een monitorende partij die door 
signalen uit de buurt te vertalen naar actie, de kwaliteit van het toezicht op de langere 
termijn in de gaten kan houden.

Zo kunnen de signalen van maatschappelijke organisaties en individuele burgers worden 
gezien als een aanvullende vorm van responsiviteit en evidence-based toezicht. Dat kan door 
bijvoorbeeld het inbrengen van ‘citizen science’55 leiden tot het ophalen van informatie en 
aanvullen van data, om zo het risico-gedreven toezicht goed te kunnen laten aansluiten op 
ontwikkelingen binnen de sector waarop het toezicht plaatsvindt. 

54 Braun, C. (2021), ‘(On)gewogen belangen: onafhankelijk toezicht en de samenleving’, in: Braun, C. Heringa, 
A.W. & Schinkelshoek, J. (2021), ‘Lijdelijk toezien? Onafhankelijk toezicht in de democratische rechtsstaat’.

55 Wetenschappelijk onderzoek dat in zijn geheel of gedeeltelijk wordt uitgevoerd door vrijwilligers, vaak in 
samenwerking met of onder begeleiding van wetenschappers met een professionele aanstelling.

‘Beleid maken zonder  
het betrekken van inspectie  

betekent blind beleid maken’
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Ook kunnen maatschappelijke organisaties en individuele burgers een aanvullende rol in  
de monitoring en handhaving van toezicht spelen, en daarmee een rol in het opsporen  
van mogelijke misstanden (de maatschappij als brandalarm of wijkagent in het toezicht).  
In deze rol functioneert het burgerperspectief dus als het ware als een (indirect) verlengstuk 
van de democratische controle op het toezicht.56 

Door deze burgerperspectieven te betrekken bij het toezicht, kunnen in het toezicht  
vroeg tijdig lessen worden geleerd over de vraag of het te dienen publieke belang nog 
(langer) aansluit op de waarden van de burger. 

Als er lessen geleerd moeten worden, en wet- en regelgeving bijgestuurd moet worden, dan 
zal dat uiteindelijk in die wetgeving moeten gebeuren. Toch hebben inspecties daarbij een 
belangrijke rol te spelen. Want het zijn juist de inspecties die goed geëquipeerd zijn om de 
signalen van burgers op te vangen en te vertalen naar de wetgever.

ii. Communiceren
Verder kan het burgerperspectief de inspecties dienen in dialoog. 

Zoals hiervoor gezegd heeft de inspectie ook signalen van burgers nodig om misstanden 
tijdig in beeld te krijgen.57 Die signalen worden niet altijd actief door burgers afgegeven. 
Sterker nog, vaak blijven die signalen bedekt of onduidelijk. De burger communiceert vaak 
niet direct, niet duidelijk, of eenvoudigweg helemaal niet.

Het begrijpen wat de burger communiceert, vergt dat de toezichthouder open staat voor 
dialoog met die burger; dat hij niet náár de burger communiceert, maar mét de burger 
communiceert. Alleen het oor dat luistert, hoort signalen. Hierbij is het van belang om oog 
en oor te hebben voor burgers, of in een aantal gevallen de natuur, die zich niet laten horen; 
dus het perspectief dat niet terugpraat of überhaupt praat. Daarom is het van belang dat de 
toezichthouder een open houding heeft, en aanspreekbaar is.58 

De staat heeft in toenemende mate te maken met een steeds meer complexe omgeving.  
In die omgeving is het steeds ingewikkelder om alle kennis over die complexe omgeving bij 
wetgeving te overzien. Het is onmogelijk en ook onnodig om alle kennis over die omgeving 
in huis te hebben.59 Doordat de inspecties direct in de samenleving handelen, kan zij de oren 
en ogen zijn van de staat. Juist inspecties kunnen die communicatie over het perspectief van 
de burgers waarmee zij communiceert opvangen en vertalen naar de wetgever. 

56 Ibid. 
57 Boutellier, H. Heskes, H. & van den Toorn, J. (2019), ‘Responsief met een bite; voorbij de toezichtsparadox’,  

in: Inspectieraad (2019), ‘In het publiek belang, maatschappelijk toezicht’.
58 Kockelkoren, T. (2021), ‘Publieke belangen staan onder druk’. Bijdrage voor online seminar ‘Toezicht in 

transitie 2021’ – Haags Congres Bureau, 17 mei 2021 .
59 Nationale Ombudsman (2016), ‘Verkenning: burgerperspectief op rijksinspecties’. 
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iii. Afwegen van belangen
Door middel van signalering en communicatie kunnen inspecties het publieke belang beter 
waarborgen. Door het burgerperspectief mee te betrekken kan het beter tegenwicht bieden 
aan waarden die enkel in een bepaalde sector spelen, of juist meer waarde hechten aan 
bepaalde (andere) sectorbelangen. Deze rol van het burgerperspectief versterkt daarom de 
democratische legitimiteit bij de uitvoering van wetgeving; de responsiviteit, effectiviteit en 
efficiëntie van het toezicht. Dus: one size does fits all.60 

Om deze rol van het burgerperspectief daadwerkelijk te kunnen inzetten, is maatwerk door 
de toezichthouder nodig. Zicht op het hele speelveld is dan ook een cruciale eerste stap die 
veel van de toezichthouder vraagt. 

Een standaard benadering zoals het opnemen van een enkele consumenten- of maatschap-
pelijke organisatie in een adviespanel of Raad van Toezicht zal daarvoor niet genoeg zijn. 
Ook het op gezette tijden voeren van een maatschappelijk dialoog met een (selecte) groep 
burgers, zal geen significant verschil maken. Sterker nog, dat kan eerder bijdragen aan (nog) 
meer oneigenlijke invloed van een bepaalde groep, dan dat het bijdraagt aan een evenwichtige 
belangenafweging van waarden die onder de burger leven. 

Ook is een evenredige vertegenwoordiging aan de dialoogtafel een noodzakelijke maar niet 
doorslaggevende voorwaarde voor een evenwichtige belangenafweging. De pluraliteit wordt 
slechts gediend mits omringd met voldoende waarborgen voor de bescherming van het 
publieke belang. Als derde, een helder en transparant verantwoordingsproces mag niet 
ontbreken.61

iv. Draagvlak en onafhankelijkheid?
Tot slot leidt het binnenhalen van het burgerperspectief voor steun voor het eigen toezichts-
werk. Als het burgerperspectief wordt meegewogen in het toezicht, zal de spanning tussen 
waarden van wetgever, inspecteur, onder toezicht staande en dat van ‘de burger’ afnemen. 
Op die manier wordt het draagvlak van het toezicht groter, en zal de inspectie worden 
gepercipieerd als drager van de publieke waarden die in de samenleving daadwerkelijk 
leven. Ook draagt dit bij aan meer onafhankelijk kunnen zijn in de afweging van belangen 
als alle perspectieven en belangen in zicht zijn. Het gezag van de inspectie zal daarmee 
evenredig behouden blijven, en toenemen.

b.  Welk risico lopen inspecties bij het niet betrekken van het 
burgerperspectief?

Een andere manier om het belang van het betrekken van het burgerperspectief te benoemen, 
is door de risico’s te benoemen die samenhangen met het niet-betrekken van het burger-
perspectief. 

Het is daarbij van belang om op te merken dat de gemene deler bij alle rijksinspecties is  
dat zij toezicht houden op sectoren waarvan burgers dagelijks gebruik maken, en waarbij 
burgers willen vertrouwen op de veiligheid en kwaliteit van de diensten of producten 
waarop de inspecties toezien.

60 Braun, C. (2021), ‘(On)gewogen belangen: onafhankelijk toezicht en de samenleving’, in: Braun, C. Heringa, 
A.W. & Schinkelshoek, J. (2021), ‘Lijdelijk toezien? Onafhankelijk toezicht in de democratische rechtsstaat’. 

61 Uijl, H. den (2022), ‘Practical Wisdom in Governance: Ambiguity, Politics and Democratization in Supervising 
Care Institutions’.
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Dat schept hoge verwachtingen. Burgers zien de inspecties dan ook vaak als eindverant-
woordelijke voor de kwaliteit die een bedrijf of bijvoorbeeld school of boer levert. 

Dat levert een paradox: inspecties zijn er om erop toe te zien dat onder toezicht staanden 
inderdaad de kwaliteit, veiligheid of anderszins leveren die wettelijk verwacht wordt. Dat 
neemt echter niet weg dat de mate waarin de inspecties alle mogelijke problemen door dat 
toezicht daadwerkelijk kunnen voorkomen, nooit honderd procent kan zijn. En dat levert 
een aantal paradoxen op.

i. Toezichtsparadox: nooit goed of het deugt niet
“…de overheid [heeft] een beweging ingezet om – na enkele decennia van groei – de per sonele 
en financiële middelen voor toezicht te verminderen. Het streven is een compactere overheid 
te creëren met minder regeldruk en toezichtlast en meer verantwoordelijkheid voor het veld 
en burgers. Maar zodra zich incidenten voordoen, klinkt vaak weer de roep om verscherpte 
handhaving en strenger toezicht. Dat is de ‘toezichtsparadox’: minder toezicht als het goed 
gaat, en méér als er iets misloopt.”62

In dit citaat uit het rapport van de WRR van 2013 blijkt goed waar de spanning tussen 
waarden aanwezig is: de waarde van vrijheid (‘minder regeldruk’, ‘minder toezichtslast’)  
kan doorslaggevend zijn ten opzichte van de waarde van preventie; het voorkomen door 
meer en vaker toezicht te houden. 

Deze waarden botsen continue, en hebben rechtstreeks verband met het belanceren van  
het burgerperspectief (“de roep om verscherpte handhaving’ na een incident), en burger-
perspectief anderzijds (“vrijheid van overheidsinmenging”). 

ii. Positionering: onafhankelijk en onderdeel tegelijk?
Een ander paradox is dat de rijksinspecties onder de ministeriële verantwoordelijkheid van 
een minister vallen; terwijl zij tegelijkertijd verwacht worden politiek onafhankelijk te zijn 
bij het houden van toezicht.

Zoals hiervoor in het historisch overzicht is geschetst, is in de afgelopen jaren de roep om 
meer onafhankelijkheid ten opzichte van de politiek toegenomen. Zo is in de afgelopen 
kabinetsperiode van 2017-2021 het toezicht, en in het bijzonder de positionering van 
rijksinspecties, prominenter op de politieke agenda terecht gekomen. Begin 2020 heeft de 
Tweede Kamer een aantal keer gedebatteerd met het kabinet over de onafhankelijkheid van 
de rijksinspecties.63

In de jaren daarvoor was juist een sterke wens om de inspecties als verlengstuk van  
beleidswensen te zien, en zo veel mogelijk ‘blote’ uitvoering te laten zijn van wat politiek 
wenselijk werd geacht.

Het borgen van de onafhankelijkheid van toezichthouders verdient daarom dan ook blijvende 
aandacht. Daarvoor is het nodig om de inhoud van de Aanwijzingen op een aantal aspecten 
te versterken en uit te breiden. Ook kan verankering van hun positie bij wet zorgen voor een 
beter democratisch gelegitimeerde afspraak over de verhouding tussen Kamer, minister en 
rijksinspecties, die nu ontbreekt (zie ook hiervoor).64

62 WRR (2013), ‘Toezien op publieke belangen’.
63 Inspectieraad (2021), ‘Factsheet Rijksinspecties ten behoeve van de vaste Kamercommissie Binnenlandse 

Zaken’.
64 AEF (2021), ‘Spelregels voor samenspel; essays voor een actuele visie op kaders voor rijksorganisaties op 

afstand’. 
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Het weglaten van het burgerperspectief op de tegengestelde waarden die de verantwoording 
van de inspecties jegens de minister enerzijds, en de onafhankelijkheid van politieke sturing 
anderzijds, brengt het risico mee dat de inspectie diens werk nooit goed zal kunnen doen.

iii. Vertrouwen en wantrouwen
Een volgende intrinsieke tegenstelling van het toezicht betreft de verhouding van vertrouwen 
en wantrouwen.

De rijksinspecties werken (uiteindelijk) voor de samenleving en haar burgers. De samenleving 
en haar burgers zijn echter, zoals eerder vermeld, pluralistisch, en hebben hoge verwachtingen 
ten aanzien van het toezicht. Zij wil veel vertrouwen in dat toezicht stellen.

Tegelijkertijd lijkt er in de laatste jaren meer wantrouwen te ontstaan van de samenleving 
jegens de politiek en overheidsinstanties; ook jegens overheidsinspecties. Dit wantrouwen 
is mede het gevolg van een aantal recente gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld de Kinder-
opvangtoeslagaffaire. Dat straalt ook negatief af op inspecties en het gezag en impact van 
deze instanties.

Zonder het goed betrekken van het burgerperspectief kan dan ook het vertrouwen in de 
inspecties en daarmee in de overheid worden geschaad, en zo mogelijk worden vergroot.

De Inspectieraad ziet de onafhankelijkheid en een open relatie met de samenleving terecht 
als twee belangrijke pijlers om het publieke vertrouwen in rijksinspecties te verstevigen en 
te verdiepen.65 

Incidenten in het toezicht ondermijnen niet alleen het vertrouwen in ondertoezichtstaande 
sectoren, maar leiden er ook toe dat het maatschappelijk vertrouwen in de behartiging van 
publieke belangen door de overheid onder druk komt te staan. De burger lijkt, zeker waar 
het gaat om het voorkómen van grote incidenten, hoge verwachtingen te hebben van 
toezichthouder.66 Gelijktijdig is de teleurstelling als het toezicht bepaalde incidenten niet 
heeft weten te voorkomen, desastreus voor datzelfde vertrouwen.

iv. De wet voorop, of het publieke belang?
Toezicht, als staatsinstitutie, is onafhankelijk als het waardenneutraal is ten opzichte van  
de samenleving én zelfstandig ten opzichte van politiek en beleid. In modern bestuur is dit 
ingewikkeld omdat toezicht zelf als beleidsinstrument van risicobeheersing en preventie 
wordt gezien. Toezicht gaat echter niet allereerst over effectiviteit (in termen van naleving), 
maar over machtsevenwicht (checks and balances). 

Omdat dat wat als waardevol wordt geacht voor en in de samenleving noodzakelijk om streden 
is in diezelfde samenleving, door waardenpluraliteit, bestaat er politiek die deze verschillen 
tijdelijk kan verzoenen in een compromis zodat er besluiten mogelijk zijn. Toezicht, uit 
hoofde van de staat, bestaat om te controleren of deze besluiten, gestold in wetgeving, 
worden nageleefd in de samenleving. Toezicht moet daarom zowel de vrijheden van burgers 
beschermen als wetgeving handhaven.

65 Braun, C. (2021), ‘(On)gewogen belangen: onafhankelijk toezicht en de samenleving’, in: Braun, C. Heringa, 
A.W. & Schinkelshoek, J. (2021), ‘Lijdelijk toezien? Onafhankelijk toezicht in de democratische rechtsstaat’. 

66 Vries, F. de (2019), ‘Maatschappelijke functie centraal’, in: Inspectieraad (2019), ‘Reflecties op de staat van 
het toezicht’.
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Deze meervoudige opdracht is wat we bedoelen als we spreken over het dienen van publieke 
belangen. Toezicht bestaat niet om de wereld te verbeteren; maar ook is het niet slechts  
een verlengstuk van beleidsdoelen. Publieke belangen of waarden, vanuit rechtsstatelijk 
perspectief, gaan juist niet over de inhoudelijke verschillen die er in de samenleving zijn 
over wat goed samenleven is, zoals goede zorg, goed onderwijs of een goede markt, maar 
over de noodzaak dat deze verschillen tot uitdrukking kunnen en mogen komen terwijl er 
ook getoetst moet worden aan de wet. 

Het zijn precies deze publieke belangen van pluraliteit en de bescherming van de minderheid 
en de zwakkeren die toezicht ertoe dwingen om zeer regelmatig beleidsuitvoering en 
regulering te corrigeren. Deze ‘tegenspraak’ tegen wetgever of beleidsmaker heeft niet als 
belangrijkste doel om het beleid of regulering te verbeteren: nee, het belangrijkste doel van 
tegenspraak is tegenspraak zelf.67

67 Uijl, H. den& Frissen, P. (2021), ‘Over de onafhankelijkheid van toezicht’, in: Braun, C. Heringa, A.W. & 
Schinkelshoek, J. (2021), ‘Lijdelijk toezien? Onafhankelijk toezicht in de democratische rechtsstaat’.
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8. Uitdagingen bij het 
betrekken van het 
burgerperspectief?
Nu hiervoor in hoofdstuk 7 is aangegeven waarom burgerperspectieven van toegevoegde 
waarde kunnen zijn, en welke risico’s dat kan meebrengen voor het toezicht, kan toegekomen 
worden aan het tweede vraagstuk van de Inspectieraad: 

Waarom is het ogenschijnlijk – gegeven de al jaren uitgesproken ambitie – zo moeilijk om 
het burgerperspectief te betrekken in afwegingen rond de opzet en uitvoering van het 
inspectietoezicht? Door het openen van loketten en meldpunten lijken rijksinspecties wel 
reactiever op signalen van burgers, maar proactieve strategieën om het perspectief van 
burgers te verkrijgen en te gebruiken zijn er nauwelijks. IN de huidige situatie zijn het 
vooral georganiseerde belangen en de grootste monden die rijksinspecties weten te 
bereiken, maar het idee is dat andere belangrijke signalen, perspectieven en belangen  
worden gemist.

Deze vraag hebben wij zelf nader bestudeerd. Wat bedoelen inspecteurs-generaal met deze 
vraagstelling? Hoezo is het ‘ogenschijnlijk’ moeilijk het burgerperspectief te betrekken? 

Om vast te stellen of en welke belemmeringen door de ogen van inspecties precies worden 
ervaren bij het betrekken van het burgerperspectief hebben wij in eerste instantie geluisterd 
naar wat inspecties en anderen daarover zelf zeggen in gesprekken met elkaar.68 

Dat inspecties het als belemmering ervaren moge duidelijk zijn. De Inspectieraad neemt dat 
bij de onderzoeksopdracht als uitgangspunt.

Inspecteur-generaal Kees van Nieuw Amerongen (iBDI) verwoordt het ongemak het meest 
pregnant: “…want echt al zo lang als ik werk in Den Haag, hebben we het hier al over. En 
blijkbaar lukt dat maar niet. Het is blijkbaar heel erg ingewikkeld om vanuit de Haagse 
kokers echt voeling te krijgen met wat er leeft in de samenleving.” Ook Angeline van Dijck 
van AT geeft aan dat een voortdurende zorg is: ‘Het woord empathie en de zorgen die 
burgers hebben. Hoe weeg je die ook op een goede manier mee?’

Bij het luisteren naar wat inspecteurs-generaal en anderen daarover zeggen, valt ons op dat 
van drie typen belemmeringen gesproken wordt: belemmeringen die burgers zelf ervaren  
bij het inbrengen van hun perspectief, belemmeringen die de inspectie ervaart, en  
belemmeringen vanuit beiden tezamen. In dit hoofdstuk worden deze kort toegelicht. 

68 Podcastserie: ‘De Toekomst van Toezicht’, onder leiding van Ruben Maes.



47MPA Rapport | Van Inspectieraad naar inspectiedaad Inhoudsopgave NSOB

a. Ervaren belemmeringen

i. Belemmeringen ervaren door burgers
Een belangrijke belemmering die in gesprekken geconstateerd wordt, is het gebrek aan 
vertrouwen dat de burger heeft in de inspectie. Zo geeft bijvoorbeeld IG Jane Thijssen van 
iSZW aan: “Waar we tegenaan lopen is dat we zien dat bij controles er geen vertrouwen is in 
de inspectie.”

Ook valt op dat de relatie tussen overheid en burger niet gelijkwaardig wordt ervaren; niet 
door inspecties, maar ook niet door burgers. 

Zo uit IG Alida Oppers van iOnderwijs: “Het is dan ook een drempel om te melden. Ik geloof 
dat we iets van tweeduizend meldingen hebben. Eigenlijk best weinig op tweeënhalf miljoen 
leerlingen en al die dingen die op die scholen spelen. Dus wij zijn wel ver weg. (Een melding) 
is natuurlijk vaak de noodklok die dan geluid wordt door ouders.”

Bevestigd wordt dat beeld door Lobke Vlaming van Ouders en Onderwijs: “Er is zo’n enorme 
terughoudendheid bij ouders om de dingen bespreekbaar te maken, om hun school ergens 
op aan te spreken. Want je bent bang dat het niet in het belang van jouw kind is. Scholen 
worden echt gezien als grote moeilijke instituten waar je niet goed tegen op kan.”

ii. Belemmeringen zoals ervaren door inspecties
Een belangrijke belemmering die inspecties zelf lijken te hebben is de moeite die zij blijken 
te hebben met het bereiken van de ‘juiste’ mensen. Wie kan als vertegenwoordiger van ‘de’ 
burger worden aangesproken? Is die vertegenwoordiger er wel?

Zo geeft Martin van Rijn van Aedes bijvoorbeeld aan “Je hebt geen garantie voor het feit dat 
de beleving van andere individuen die niet hebben meegedaan toch heel anders kan zijn.”, en 
ook Kees van Nieuw Amerongen van iBDI zegt: “Het gaat om een heleboel mensen, maar een 
echt representatief beeld is natuurlijk een illusie.”

Ook de nationale ombudsman Reinier van Zutphen is van oordeel: “Er speelt van alles en het 
is voor inspecties vaak ingewikkeld om in kaart te krijgen wie er allemaal bij betrokken zijn, 
hoe daar samengewerkt moet worden en hoe je vervolgens als een burger bij jou komt, wat 
voor perspectief kun je ze bieden.”

Ook lijken inspecties moeite te hebben met het vinden van de juiste toon bij het gesprek met 
de burger: “Inspecteurs die eigenlijk altijd gewend zijn om verhoren te houden, om dan te 
kijken hoe doe je dat met bijvoorbeeld slachtoffers in zedenzaken?” verzucht bijvoorbeeld IG 
Henk Korvinus (iJenV). 

Eenrichtingsverkeer van inspecties wordt als uitdaging benoemd: “Ik denk dat het een reflex 
is om nog meer informatie, nog meer communiceren, nog helderder, nog beter uitleggen. 
Maar dat is eenrichtingsverkeer.” Aldus Eva Rovers van Bureau Burgerberaad.

Anderen vinden de toon van de burger zelf moeilijk. Zo zegt Kees van Nieuw Amerongen 
bijvoorbeeld: “Op het moment dat je een fout maakt, we weten allemaal wat er gebeurt in de 
social media. Je wordt met de grond gelijkgemaakt. En dat is niet echt een goeie stimulans 
om toe te geven van ik heb een fout gemaakt en we gaan dat zo snel mogelijk herstellen 
terwijl het wel de beste reactie is.” 
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Het vinden van de juiste toon kan ook betekenen dat een inspecteur zichzelf moet overwinnen: 
“Op het moment dat je als expert op een bepaald terrein geconfronteerd wordt met iemand 
die vanuit een heel andere kant komt en die zich op een bepaalde manier opstelt, dan kan 
dat soms best wel beangstigend werken. Soms moet je door je eigen ongemak en misschien 
afkeer heen om dat gesprek, die dialoog, aan te gaan.” Theodor Kockelkoren (SodM).

Een andere genoemde belemmering voor de inspectie wordt gezien in de beperkte middelen 
(tijd, deskundigheid) die inspecties hebben: “Het Right to challenge, dat vraagt wel dat je 
daar tijd voor hebt om al dat maatwerk te bespreken. En dat je als toezichthouder de 
deskundigheid hebt om dat dan ook op zijn of haar merites te beoordelen. Dat vraagt iets 
van ons in tijd en deskundigheid. En die kwam natuurlijk ook niet onbeperkt uit de hemel 
vallen.” IG Marc Bressers (NEa).

Tot slot wordt het soms als lastig ervaren om als inspectie de taakopvatting te zien als het 
maken van een belangenafweging: “Ik wil en ik kan ook niet op de stoel gaan zitten van de 
wetgever. Wij kunnen ook als toezichthouder niet alles repareren wat qua wetgeving niet 
helemaal goed is. Dan moet de wet maar aangepast worden.” Marc Bressers (NEa). 

iii. Belemmeringen zoals ervaren door beiden, burgers en inspecties
De grootste belemmering lijkt echter een gedeeld probleem te zijn: het uiteenlopen van de 
verwachtingen tussen burgers en inspecties. Het gaat dan om verwachtingen over ieders  
rol in het algemeen, verwachtingen over wat inbreng van burgers kan opleveren, en  
verwachtingen over wat inspecties met de inbreng van burgers zullen doen. 

Gerard Bakker (IG NVWA) zegt daarover: Handhaving en toezicht is niet alleen iets van 
inspectiediensten. Het is echt een verantwoordelijkheid van de totale samenleving, inclusief 
het bedrijfsleven. Een samenleving moet ook verantwoordelijkheid nemen en het bedrijfsleven 
ook. Die manier van aanpak, het denken in ketenaanpak en het denken is samenwerking  
is ontzettend belangrijk. Een samenleving krijgt het toezicht dat ze verdienen en het 
bedrijfsleven ook. Daar moeten we het veel meer in zoeken.

Zo is de verwachting die de burger heeft van hetgeen de inspectie kan of zal doen met een 
melding of een klacht niet in overeenstemming met wat de inspectie daarmee kan of mag 
doen: “Wat ouders denk ik vaak verwachten is dat de inspectie komt controleren en ingrijpt 
als scholen zich niet aan de wet houden. En dat is toch wel iets anders als toezichthouder  
op de kwaliteit van onderwijs in brede zin. Daar komen zij volgens mij wel bedrogen uit.”,  
zo zegt Lobke Vlaming (Ouders & Onderwijs). Alida Oppers (iOnderwijs): “Het is niet een 
repressieve inspectie natuurlijk.” Henk Korvinus (iJenV): “We gaan nooit op die individuele 
klacht in.”

Ook lijkt het alsof de inspectie te hoge verwachtingen heeft van de burger, met name op het 
vlak van diens zelfredzaamheid en doenvermogen. Zoals Alida Oppers van iOnderwijs 
aangeeft: “Je hebt de gesprekken met de leerkrachten. Je hebt de klachtenprocedure, dus je 
kan soms in bezwaar. Dus zijn mogelijkheden om een geschil aan te kaarten. Er is een 
medezeggenschapsraad waar je als ouder in vertegenwoordigd. Wij maken bouwwerkjes 
waar die ouders best ook hun rol kunnen pakken. En als het om oudere leerlingen gaat de 
leerlingen zelf ook.”
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b. Maar…zijn dit wel belemmeringen?

De inspecteurs-generaal zien duidelijk uitdagingen voor het betrekken van burger-
perspectieven in he toezicht. Zij zeggen in de gestelde opdracht daar ‘al jaren’ mee te 
worstelen. Uit ons historische overzicht blijkt echter een ander beeld; de ‘jaren’ gaat om  
een jaar of vijf. 

Maar wil dat zeggen dat deze uitdagingen ook daadwerkelijk onoverkomelijk zijn? 

Zoals uit het volgende hoofdstuk zal blijken, zijn er wel degelijk handelingsperspectieven  
te bieden. Inspiratie kan, zoals de Inspectieraad in de opdracht al hoopte, inderdaad 
gevonden worden in andere (overheids-)organisaties. Tot onze verrassing kwamen echter 
ook inspirerende handelingsperspectieven op uit de inspectiepraktijk zélf. 

Op deze verrassende ontdekking gaan wij in het laatste hoofdstuk nader in, nadat wij in het 
volgende hoofdstuk enkele door ons aangetroffen handelingsperspectieven de revu hebben 
laten passeren.
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9. Handelingsperspectieven
a. Handelingsperspectieven: niet kopiëren maar inspireren

Op grond van de voorgaande hoofdstukken kunnen een aantal uitgangspunten worden 
vastgesteld. 

Deze uitgangspunten zijn bepalend voor de mogelijkheden die er zijn voor het verkrijgen en 
betrekken van het burgerperspectief voor inspecties; en voor de betekenis die casestudies 
van andere (overheids-)organisaties voor inspecties kunnen hebben. 

De uitgangspunten zijn in ieder geval:

1. ‘De inspectie’ bestaat niet. Elke inspectie heeft zijn eigen ‘kleur’, waarden, inrichting, 
doelstellingen, taken, domein enzovoort. Geen inspectie is gelijk, en zij veranderen ook 
voortdurend; ook binnen inspecties kan sprake zijn van verschillende domeinen, 
waarden enzovoort (hoofdstuk 4). Deze pluraliteit betekent dat geen enkele case study 
voor alle inspecties op gelijke wijze tot voorbeeld kan dienen.

2. ‘De burger’ bestaat niet. Er zijn vele burgers, en evenzovele, of zelfs meer, burger-
perspectieven (hoofdstuk 5). Deze pluraliteit betekent dat geen enkele case study  
op gelijke wijze betekenis kan hebben voor hoe ‘het’ burgerperspectief kan worden 
verkregen en betrokken; het zal altijd gaan om ‘een’ (toevallig op dat moment spelend) 
burgerperspectief, afhankelijk van de burger(s).

3. ‘Het’ burgerperspectief bestaat niet, waarden die spelen zijn van tijd, individu, geval 
afhankelijk (hoofdstuk 6, 7 en 8). De pluraliteit van de waarden en de botsende waarden 
die in elke case study spelen of kunnen spelen betekent dan ook dat elke case study maar 
van beperkte voorbeeldwaarde kan zijn. 

Deze uitgangspunten brengen mee dat elke case study die wij kunnen bespreken voor elk lid 
van de Inspectieraad maar van beperkte betekenis kan zijn. Zij zijn dan ook niet bedoeld  
als voorbeelden om te kopiëren, maar als voorbeelden om te inspireren. Inspireren om 
voortdurend stil te staan bij op welke manier in bepaalde gevallen het burgerperspectief 
mogelijkerwijs kan worden betrokken. 

De essentie van ons advies is dan ook dat ‘het’ burgerperspectief weliswaar niet kan worden 
betrokken; maar dat bij elk geval en elke beslissing van inspecties burgerperspectieven een 
belangrijke rol hebben te spelen. En dat in elk bijzonder geval opnieuw moet worden 
bedacht hoe dat perspectief te verkrijgen en betrokken kan worden. Dat bij elk verstrijken 
van de tijd opnieuw moet worden bedacht hoe dat perspectief verkregen of betrokken  
kan worden. Dat bij elke nieuwe constellatie van feiten, waarden en belangen het burger-
perspectief op een andere manier betekenis kan krijgen, en dus op een andere manier 
verkregen en betrokken kan worden.

Vanwege die pluraliteitsmatrix zullen wij ons advies de vorm geven van een beschrijving  
van inspirerende voorbeelden. Daarbij delen we onze advisering bovendien in naar vier 
verschillende niveaus van inspecties: de Inspectieraad, de inspecteur-generaal, de inspectie 
en de inspecteur en of overige medewerkers van inspecties. 

Deze lagen zijn in zoverre van betekenis, dat voor elk lid van de Inspectieraad duidelijk zal 
zijn dat elke ‘laag’ bij elke inspectie in de kern andersoortig is dan bij andere inspecties.  
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En dat dus voor elke inspectie de bij de ‘laag’ behorende case study andere betekenis, en dus 
andere inspiratie-waarde zal kunnen hebben. Daarbij komt bovendien dat deze lagen 
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn die gezamenlijk het “goed toezicht” tot stand 
brengen. Dat betekent dat het ook per inspectie kan verschillen op welke ‘laag’ initiatieven 
ontstaan. Daarbij is natuurlijk van belang dat initiatieven gedragen worden door alle lagen.

Het voert te ver om onze case study te enten op een volledige waardenmatrix. Een volledige 
analyse van de waardenmatrix van een ander geval bij een andere overheidsorganisatie 
heeft immers maar beperkte betekenis voor inspecties, die per definitie met andere  
waardenmatrices in aanraking komen. Daarom richten wij ons onderzoek op maar één van 
de kernwaarden die we benoemd hebben als overheidswaarden (Figuur 5 Overheidsstijlen 
en waarden). We kiezen daarbij voor de meest onderontwikkelde waarde, responsiviteit, en 
kijken daarbij in hoofdzaak naar hoe de Nationale Politie daarbij tot inspiratie kan dienen. 

Daarnaast zullen we met deze waarde in de hand, bij een aantal lagen ook aanvullende 
inspirerende andere casestudies benoemen. 

b. Case study: politie en social media

Onze case study haalt inspiratie uit de organisatie van de politie, en de wijze waarop die in 
de laatste jaren is omgegaan met het gebruik van social media. Social media blijkt voor de 
politie een sterk middel te zijn geworden om het burgerperspectief te verkrijgen. 

De politie gebruikt social media niet alleen als middel om actief burgers te informeren, maar 
ook om burgers te engageren bij wat de politie doet, en om daarmee open te staan voor het 
perspectief van burgers. 

Hieronder zal op drie van de vier hiervoor genoemde niveaus van inspecties telkens worden 
beschreven welke inspiratie de politie kan bieden voor inspecties op het vlak van social 
media als middel om het burgerperspectief te verkrijgen en verwerken. Het vierde niveau 
komt in hoofdstuk 10 aan de orde. 

Naast het voorbeeld dat de politie biedt, zal per laag een case study van andere overheids-
organisaties als aanvullende inspiratie worden geboden.

i. De inspecteur en/of inspectiemedewerker
In dit voorbeeld blijkt dat het verkrijgen en verwerken van het burgerperspectief kan 
afhangen van de wijze waarop de individuele inspecteur en/of medewerker communiceert.

Ter inspiratie voor de inspecteur wordt in dit voorbeeld gekeken naar de wijkagent. 
Ongeveer tien jaar geleden was een nieuw social media in opkomst: Instagram. Een aantal 
wijkagenten zag dit als de ideale mogelijkheid om ook met andere doelgroepen in gesprek  
te raken. Jongere generaties communiceren immers vaker online. Daarnaast bood het de 
mogelijkheid om ook hun trots op het vak te laten zien. Instagram was daarvoor een perfect 
middel. 

Politiemensen zijn ‘doeners’, gewend om initiatief te nemen. Zodoende ontstonden er 
accounts waarop politiemensen / wijkagenten te volgen waren. Wij hebben gesproken met 
Rick, die ons vertelde dat hij daar één van de eersten in was. Binnen de politie was men  
niet erg enthousiast over dit fenomeen. Vooral de afdeling communicatie zag veel risico’s; 
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hoe houdt men rekening met de AVG, social media is snel en controle door communicatie dus 
niet mogelijk, wat betekent dat? Samen met een collega vroeg Rick aan zijn leidinggevende 
of zij Instagram mochten gebruiken. Bewust van het feit dat goed politiewerk zich niet alleen 
meer afspeelde in het fysieke domein gingen leidinggevenden met verzoeken als die van 
Rick akkoord. 

Aanvankelijk was het vooral een tijd van trial en error; wat werkte goed, wat trok de aandacht, 
wat lokte reacties, likes en DM’s uit. Mettertijd werd dat voor de wijkagenten die daar gevoel 
voor hadden steeds meer een tweede natuur. Het lijkt op uniformgewenning, aldus Rick; 
elke agent die net begint moet ‘wennen’ aan het uniform; aan het ‘zijn’ van wijkagent.

Dat is vergelijkbaar met hoe je moet wennen aan hoe je met Instagram kunt omgaan. En 
vergeet niet: sommige wijkagenten past het uniform uiteindelijk nooit; die houden er mee 
op en gaan iets anders doen. Op dezelfde manier hebben sommige wijkagenten niks met 
social media, en blijven liever telefoonnummers uitdelen, of bij mensen langsgaan voor een 
gesprek. Dat werkt goed voor hén; en voor andere wijkagenten werken socials beter. 

Rick merkt op dat het goed is dat mensen zoals hij vooral wel gevoel hebben bij, gewend zijn 
aan de social media communicatie; maar ook dat anderen dat op hun eigen, andere manier 
doen. Elke burger is anders; de één volgt social media, de ander niet. Het is daarom goed dat 
wijkagenten ook niet allemaal hetzelfde met social media moeten werken. Doordat iedereen 
de eigen manier kan hanteren, bereik je over het totaal bezien een groter deel van de burgers, 
en dus haal je een groter deel van het burgerperspectief binnen. 

Sommige mensen reageren op insta-berichten; soms per DM, soms door likes, soms door 
zelf terug te posten. En, aldus Rick, natuurlijk doe je daar wat mee. Door likes weet je wat 
werkt, door DM’s kun je mensen helpen of doorverwijzen; door terugposts zie je wat de 
politie betekent voor de burger. Zo weet je beter wat er in de wijk speelt, weten burgers wie 
je bent en weten ze je te vinden.

Maar niet elke burger hoeft dat te waarderen; sommigen hebben niks met social media.  
Die hebben dan beter contact met de wijkagent die geen social media gebruikt, maar dat  
per telefoon of bezoek doet. 

Natuurlijk gaat het soms niet goed, aldus Rick, vooral als je net begint met social media.  
Als je nog niet weet hoe je dat handig aanpakt, maak je soms gekke berichten, die misschien 
niet altijd het effect hebben dat je beoogt. Het politiewerk is wel een mooi vak, maar niet 
altijd ‘leuk’. Het gaat soms ook gewoon om ernstige auto—ongelukken. Die ervaringen moet 
je ook niet per sé achterwege laten op Instagram; het is het echte werk, en het doet er ook 
toe. Natuurlijk is het dan soms ingewikkeld; je wilt niet dat familieleden via jouw beelden 
achter dramatisch nieuws komen. Maar soms kun je ook niet doen alsof er niks aan de hand 
is, als achter je de mensen op brancards worden afgevoerd. Dat hoort er ook gewoon bij.

Aanvullend voorbeeld in deze laag -- uit de inspecties zelf
Een communicatiemedewerker van SodM vertelde ons het volgende. Zij werkt in een 
toezichtsteam met inspecteurs. Zij bezoekt locaties, en werkt aan het bezien hoe burgers 
denken over het werk van SodM, en of dat meegenomen kan worden in dat werk. 

Zij merkt in het gesprek met ons op dat zij op enig moment een tweet van een burger zag die 
iets kritisch zei over een wetsvoorstel. Zij reageerde op deze tweet met de vraag of de burger 



53MPA Rapport | Van Inspectieraad naar inspectiedaad Inhoudsopgave NSOB

misschien meer kon vertellen, omdat SodM dat misschien wel kon meenemen in diens 
consultatie over dat wetsvoorstel. De burger was aangenaam verrast, en deelde graag zijn 
inzichten over het wetsvoorstel. Dat inzicht kon worden meegenomen in de consultatie over 
het wetsvoorstel.

ii. De inspectie
In dit voorbeeld blijkt dat het organisatorisch element, zoals het stellen van beleidsregels; 
en bijvoorbeeld de omvang of inrichting van de organisatie van groot belang kan zijn voor 
het verkrijgen en verwerken van het burgerperspectief.

Ter inspiratie voor de inspectie wordt in dit voorbeeld gekeken naar de Nationale Politie. 
Nationale Politie stelt nu beleidsregels
De Nationale Politie ontdekte op enig moment dat er wildgroei ontstond in de social media 
accounts. Ook ging er wel eens wat mis bij het plaatsen van content. Daarnaast kwamen zij 
erachter dat er bepaalde mensen op Instagram zich voordeden als wijkagent, terwijl zij dat 
niet waren. Daarmee werd duidelijk dat er ook concrete risico’s bestonden voor het imago 
van de Nationale Politie. Toen heeft men beleidsregels (verder) ontwikkeld. Nu is geregeld 
dat elke agent die socials gebruikt, dat doet vanaf een geverifieerd politieaccount. Daarnaast 
zijn er social media clubjes ontstaan zodat men breder kan toetsen of content ook passend 
is. Men hanteert het zogenaamde vierogen principe. Nieuwe leden krijgen een korte cursus 
en communicatiemedewerkers sluiten aan vanuit expertise in plaats van zich ertegen te 
verzetten. 

Natuurlijk is het altijd ingewikkeld, aldus Rick, om de balans te treffen in hoeverre de 
Nationale Politie regels wil stellen en controle wil houden over wat je kunt versturen of niet. 
Maar de aansluiting op de leefwereld van burgers is belangrijk, zodat het terecht ook niet 
verboden wordt. Je mist dan een groot deel van de samenleving. 

Bovendien zijn bepaalde basisregels ook wel van belang, aldus Rick; nu hebben we een 
social-media coördinator die ook bijhoudt wat je post. Dat leidt soms wel eens tot  
ingewikkelde gesprekken, omdat je natuurlijk altijd op een andere manier kunt kijken naar 
hoe een bericht afstraalt op de Nationale Politie. Maar voor de nieuwe wijkagenten is het wel 
goed dat er zo iemand meekijkt, omdat dat de leercurve van hoe je dat doet sterk versneld. 
Iedereen doet het natuurlijk op zijn eigen manier, maar er zijn wel tips en tricks die voor 
iedereen opgaan.

Nationale Politie en wijkagenten
Het is natuurlijk ook wel vanwege de schaalgrootte belangrijk dat je snel kunt communiceren 
met burgers. Zoals altijd is er een op- of neerwaartse golfbeweging van minder lokale 
aanwezigheid in bepaalde gebieden, met schaalvergroting van het gebied van een wijkagent. 
Bij lage aanwezigheid van wijkagenten direct in de buurt, is social media een goede manier 
om toch ‘aanwezig’ te zijn.

Aanvullend voorbeeld in deze laag -- uit de RDW
Waar de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) vroeger geautomatiseerd boetes stuurde, 
wordt nu na een keer of twee eerst nagebeld naar de beboete personen. Het was duidelijk 
geworden dat het blijven sturen van boetes de boetes wel doet oplopen, maar er bij sommige 
mensen niet toe leidt dat daardoor de boete alsnog betaald wordt. Bellen blijkt daarbij goed 
te helpen. En omdat het doel van de RDW is dat men veilig op de weg rijdt, is het doel niet 
om boetes te laten oplopen. 
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Op de vraag hoe de RDW dergelijke acties kan ondernemen, wijst een senior adviseur van de 
RDW op de eenvoudige structuur van de organisatie van de RDW. Naast de vier divisies 
ontbreken grote stafafdelingen die veroorzaken dat er lange beslislijnen bestaan. Beleid wordt 
vaak in de eigen divisie ontwikkeld. Dat zorgt ervoor dat de organisatie sneller kan inspringen 
als blijkt dat een andere aanpak burgers beter in staat stelt veilig op de weg te rijden.

Aanvullend voorbeeld in deze laag – uit gemeenteland
De burgemeester van Etten-Leur had een inspirerend voorbeeld. Etten-Leur is een gemeente 
die, zo ziet ze dat, net klein genoeg is om iedereen te kennen, maar ook net groot genoeg om 
voldoende kwaliteit in de gemeenteorganisatie te hebben. Het is van groot belang, aldus de 
burgemeester, dat de gemeente zo’n omvang heeft. Als het te groot is, kun je de feeling kwijt 
raken met het burgerperspectief in de gemeente. Etten-Leur had daar in de corona crisis last 
van; waar normaal gesproken twee afdelingen goed van elkaar weten wat ze doen, was er na 
twee jaar plots in beide afdelingen verschillend beleid ontstaan. Dat is in grote gemeenten 
en dus ook inspecties veel vaker, ook in normale omstandigheden, het geval. Bij Etten-Leur 
moet dat gekomen zijn door het verplicht thuis werken, waardoor de normaal gesproken 
korte lijnen toch langer waren geworden. Het is dus van belang dat organisaties die groter 
in omvang zijn, bewust omgaan met de extra uitdaging die dat biedt voor het responsief 
vermogen.

Aanvullend voorbeeld in deze laag – uit het buitenland
Toenemende verstedelijking zorgt voor uitdagingen in de ruimtelijke ordening. Rico Herzog, 
best graduate 2021 van de faculteit Techniek, Bestuur en Management van de TUDelft, bracht 
voor zijn masterscriptie waardenconflicten binnen de stad Hamburg in kaart. Ook ontwikkelde 
hij een model om met die conflicten om te gaan. Dit model moet besluitnemers helpen om 
betere inrichtingsbeslissingen te maken. Rico Herzog in een interview met de TUDelft: 
“Inzichten in waardenconflicten kunnen helpen bij het maken van keuzes over stadsinrichting. 
Vaak zijn dat complexe conflicten die ik met modellen inzichtelijk probeer te maken om 
betere beslissingen te kunnen nemen.”

Herzog analyseerde tekstuele bijdrages afkomstig van een digitaal participatieplatform over 
de inrichting van de openbare ruimte. Met behulp van structural topic modelling identificeerde 
hij latente onderwerpen en onderliggende publieke waarden uit grootschalige kwalitatieve 
gelokaliseerde gegevens van 25 participatieve projecten. Herzog kwam tot een vijftal 
waardenclusters: sociale gelijkheid, ecologie, economie, veiligheid & gezondheid en leef-
baarheid. Vervolgens gaf hij deze waardenclusters visueel weer als sferen. Waar de sferen 
overlappen, is sprake van een potentieel conflict. De visualisaties helpen bij het inzichtelijk 
en bespreekbaar maken van deze waardenconflicten. Een uitgebreidere beschrijving van 
deze case study staat in Bijlage 2.

iii. De inspecteur-generaal
In dit voorbeeld blijkt dat het persoonlijk leiderschap van de inspecteur-generaal van groot 
belang kan zijn bij het zoeken naar hoe het burgerperspectief kan worden verkregen of 
verwerkt.

Ter inspiratie voor de inspecteur-generaal wordt in dit voorbeeld gekeken naar de Nationale 
Politie. 
Rick geeft aan dat zonder steun van de leiding voor zijn experimenteertijd met Instagram, dat 
nooit had gekund. Het leiderschap op dit onderwerp was onontbeerlijk, omdat, zeker in de 
startfase, je niet weet wat goed of slecht uitpakt, of wat reputatieongelukken kan veroorzaken. 
Als daar vooraf te krampachtig op zou worden gereageerd, kan je de ontwikkeling niet 
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doormaken die nodig is om te oefenen; om aan het insta-uniform te gewennen. Fouten 
maken mag en al doende leert men.

Aanvullend voorbeeld in deze laag – uit gemeenteland
De burgemeester van Etten-Leur geeft aan dat het noodzakelijk is af en toe niet te rigide  
met regels om te gaan. Het is in uitzonderlijke gevallen soms zelfs hinderlijk voor wat nodig 
is in het individuele geval. Uitgangspunt is dat dat soort bijzondere gevallen niet door de 
ambtenaren zelf wordt afgedaan; maar dat zij wel weten wanneer daarvan sprake kan zijn. 
Zodat zij dat op dat moment kunnen neerleggen bij de burgemeester. Het is natuurlijk niet 
de bedoeling dat alle gevallen op die manier worden behandeld, en daarom werkt Etten-Leur  
in de Oekraïne-crisis met korte vuistregels. Snelheid boven zorgvuldigheid is bij de eerste 
klap noodzakelijk; maar bij alle beslissingen geldt als vuistregel: waar bijzondere situaties 
ontstaan, daarna zo snel mogelijk terug naar normaal. Zo was het bij auto’s parkeren in  
de eerste dagen in de garage; dat kost geld. Maar zodra er duidelijkheid was, hebben ze 
duidelijk gemaakt dat parkeren ook gratis buiten kan. En dat begrijpen de nieuwe inwoners 
dan ook, als je ze maar uitlegt dat iedereen dat doet, en dat ook voor de auto niet gevaarlijk 
is. Natuurlijk moet je daarbij in acht nemen dat zo’n vluchteling eigenlijk niet veel meer 
heeft dan die ene auto. 

Natuurlijk is het de bedoeling dat het gemeentebestuur alle besluiten goedkeurt, en dat 
ambtenaren daarnaar handelen. Maar elk geval kan een bijzonderheid bevatten. Dat her-
kennen is belangrijk, en vergt ook wel lef van de ambtenaar. Dat kan je alleen verwachten  
als je een veilige omgeving hebt, waarin niet vrees voor fouten hoeft te bestaan.

Aanvullend voorbeeld in deze laag – SodM
Een medewerker van de inspectie vertelt ons dat zij voor haar aanpak de steun voelt van  
de inspecteur-generaal van SodM. Haar aanpak in haar regio wordt binnenkort ook over-
gedragen aan de andere regio waarin zij werkt. Omdat zij de steun heeft van de inspecteur- 
generaal kan zij zoekenderwijs kijken naar de mogelijkheden die bestaan voor het verkrijgen 
en verwerken van het burgerperspectief. Andere regio’s doen dat nog niet, omdat deze 
manier van werken in het toezicht team nieuw is.
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10. Van Inspectieraad  
naar inspectiedaad
In het voorgaande hoofdstuk zijn enkele handelingsperspectieven ter inspiratie aangeboden 
voor de inspectie, de inspecteurs-generaal en inspecteurs en of overige medewerkers van 
inspecties. 

Onze opdracht is ons echter gegeven door de Inspectieraad. Wij brengen ons advies ook  
uit aan de Inspectieraad, en niet aan de inspecties. 
Het is om die reden dat wij ons in dit hoofdstuk concentreren op ons advies aan de  
Inspectieraad waarmee we onze centrale onderzoeksvraag beantwoorden. 

De inspectieraad is een bijzonder orgaan. Zoals we in hoofdstuk 3 constateerden, is het een 
samenwerkingsovereenkomst, en geen besluitvormend orgaan; het neemt geen hiërarchische 
positie in ten opzichte van de inspecties. Inspecties lijken zich door middel van de raad te 
willen sterken, door zich tot elkaar te verhouden en met elkaar te verstaan over het ‘vak’ van 
toezicht; en daarvoor professionele standaarden te blijven ontwikkelen. 

Wij constateerden dat de Inspectieraad dat goede toezicht niet kan ‘opdragen’ aan zijn leden. 
Enkel inspecties zelf kunnen uitwerking geven aan concrete, praktische adviezen. 
Daarom geven wij in dit slothoofdstuk een advies aan de Inspectieraad, dat kan bijdragen 
aan de daadkracht van inspecties bij het verkrijgen en verwerken van burgerperspectieven.

a. Uniformgewenning 

Om maar met Rick te spreken: het gaat om uniformgewenning. Het burgerperspectief kan 
worden gezien als een ongemakkelijk, relatief nieuw uniform. Hoe je dat draagt en hoe je je 
vak goed kunt uitoefenen, vergt gewenning. 

Maar… burgerperspectieven zijn geen standaarduniform. Het gaat om pluralisme van 
perspectieven; er is geen one-size-fits-all. Sterker nog, dit uniform kan wellicht nooit goed 
zitten. Het burgerperspectief kan immers van geval tot geval verschillende betekenis 
hebben, en verschillende aspecten. 

Over die unknown unknown van de Inspectieraad hebben wij geconcludeerd: de Inspectieraad 
weet niet dat het burgerperspectief niet geweten kan worden; maar dat de voortdurende 
zoektocht ernaar het voortdurend ongemak meebrengt dat het nooit ‘af’ is. Dat de Inspectie-
raad dit zelf niet weet niet te weten, blijkt wel uit de podcasts van de Inspectieraad zelf. 
Daarin blijkt het ongemak, zoals beschreven in hoofdstuk 8. 69

Wij adviseren te accepteren dat ‘het burgerperspectief’ daarmee dus nooit gemakkelijk kán 
gaan zitten. We komen dan ook terug bij “Relativiteit” van Escher. De inspecteur(-generaal) 
die op de Penrosetrap wandelt, kan de indruk krijgen dat de trap ‘logisch’ is, dat de trap ‘klopt’. 

69 Podcastserie: ‘De Toekomst van Toezicht’, onder leiding van Ruben Maes.
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Zodra dat het geval is, is echter sprake van een vergissing: de trap klopt vanuit een ander 
perspectief immers níet. En zodra het andere perspectief ‘logisch’ lijkt, en ‘klopt’, is dat vanaf 
een andere perspectief wederom niet het geval.

Het perspectief van de burger is immers niet het perspectief van de inspectie. Toch lopen zij 
op dezelfde Penrosetrap: zij kijken naar dezelfde feiten, en zien iets anders. Zoals Escher al 
tekende: het is een kwestie van relativiteit. 

Loopt de inspectie voorop op de burger, of de burger voorop op de inspectie? Kan de inspectie 
zijn perspectief relativeren, en kijken naar de burger die op dezelfde trap een onmogelijke 
richting uitloopt? Van een grotere afstand naar het plaatje kijken, om daardoor dichter tot de 
burger te komen? Kan de inspectie haar dienstigheid vormgeven en daarmee gezag winnen 
als betrouwbare opdrachtnemer van de burger?

Zoeken naar comfort op deze Penrosetrap, is de verkeerde zoektocht. Zó zien wij het burger-
perspectief vanuit de relatieve positie van de inspecteurs-generaal. We adviseren de  
inspecteurs-generaal, tezamen bijeen in de Inspectieraad, om van dat relatieve perspectief 
vanuit de eigen plek voortdurend bewust te zijn. Het uniform mag niet te gemakkelijk gaan 
voelen; comfort op de trap is een teken dat het perspectief nog niet, of niet langer klopt.

b. Inspectiedaad voor de Inspectieraad

Om te voorkomen dat het uniform te goed gewent, adviseren wij dan ook om met regelmaat op 
vergaderingen van de Inspectieraad het onderwerp ‘burgerperspectief’ voorbij te laten komen. 

Wij adviseren dat telkens één inspecteur-generaal uit de eigen praktijk of elders een inspirerend 
voorbeeld geeft, of juist een uitdaging voorhoudt aan de andere inspecteurs- generaals. En dat 
telkens aan de hand één van drie mantra’s die wij uit onze voorbeelden kunnen destilleren: 

  i.  Houd afstand in nabijheid 
  ii.  Houd gezag door dienstigheid
  iii.  Verander door te behouden

   i. Waar een te grote afstand tot de burger het moeilijk maakt diens perspectief te zien 
of begrijpen, maakt een te kleine afstand het perspectief te smal tot enkel diens 
perspectief. Houd in de gaten dat de organisatie de afstand groot houdt, maar klein 
maakt!

 ii. Waar een autoriteit in publieke en individuele waarden beschikt, moet het “de” 
burger dienen, ook als het “een” burger corrigeert. 

iii. Waar de wereld zich steeds ontwikkelt, zoals nu met nieuwe media, zal een deel van 
de wereld altijd hetzelfde blijven, zoals mensen die daarin niet meegaan. Groei als 
organisatie mee met de externe ontwikkeling van burgerperspectieven, maar houd 
de burgers die er niet in meegaan ook vast!
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Deze mantra’s zijn bewust innerlijk tegengesteld. Daarmee wordt de Penrose-trap in taal 
gepakt, en kan het op de Inspectieraad de inspiratie opleveren om het gesprek niet te laten 
stokken.

Dat de Inspectieraad dit al heel goed kán (zonder dat wellicht zelf te beseffen), moge blijken 
uit enkele citaten van de inspecteurs-generaal zelf.70 Wij adviseren de Inspectieraad op deze 
voet voort te gaan.

70 Zie Bijlage I ‘Unknown Unknowns’.
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Bijlagen
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Bijlage I 
“Unknown Unknowns”

a. Houd afstand in nabijheid 

i. Zorg voor meer diversiteit binnen de rijksinspecties
Kijk naar wat Marc Kuipers vertelt over zijn ervaringen bij iSZW met hoe diversiteit binnen 
de inspectie leidt tot het beter binnenbrengen van het burgerperspectief:

Renee Frissen (Open Embassy) vraagt: “Een vraag die ik wel altijd stel aan mensen, ook als 
wij bijvoorbeeld teams begeleiden hierin is: kan jij nog herinneren het moment dat je echt 
voelde: Nu voel ik echt dat het iets oplevert dat we divers zijn.” Marc Kuipers (iSZW) “Ja, 
vandaag had ik het. Niet de eerste keer, maar vandaag had ik het nog. Ik heb het zelfs in dit 
gesprek. Dus ik heb andere mensen ook heel hard nodig om tegen mij te zeggen: ja, ik weet 
niet waar je het over hebt. Of: je zegt dit wel, maar ik snap echt totaal niet wat je bedoelt. 
Dus het moment dat je leert dat je eigen beperkingen aangevuld kunnen worden door 
mensen die wat anders zijn of wat anders denken. Of wat anders zeggen. Dat is het moment 
dat je voelt wat de waarde is van diversiteit.”

ii. Wees bewust zichtbaar, in alle fases van onderzoek 
Zo spreekt Theodor Kockelkoren (SodM) bijvoorbeeld: “Ik denk dat het heel belangrijk is dat 
mensen de toezichthouder zichtbaar zien handelen. Want op het moment dat je zichtbaar 
bent, dan komt eigenlijk als vanzelf dat contact en kun je dat gesprek gaan voeren en kun je 
zeggen die deelbelangen gaan we onderzoeken. Dus vandaar dat ik iedereen van harte veel 
zichtbaarheid toewens.”

Maar ook Marc Kuipers (iSZW): “Soms zijn dingen moeilijk, zijn het dilemma’s. En mijn 
ervaring is dat als je eerlijk bent over je dilemma’s, ben je misschien ogenschijnlijk  
kwetsbaarder, maar op de lange termijn nooit”

Marc Bressers (NEa) “…En ik denk wat ons dan zou sieren is niet heel stoer zeggen. Nou, we 
hebben op alles al dat antwoord. Of omdat we het antwoord hebben het maar niet aangaan 
en zeggen dat is te ingewikkeld. En niet dat gesprek hebben met de omgeving. Maar zeggen 
ja, ik heb een aantal dilemma’s. Ik weet een aantal zaken niet en laat ik daar met betrokkenen, 
met belangenorganisaties, met bedrijven gewoon eerlijk delen waar we vragen hebben en 
mogelijk dat we dan verder komen.” 

Martijn Broekhof (VNCI) “Dat het toezicht van de toekomst ook heel transparant is en dus 
informatie deelt met elkaar. Die informatie delende rol, laat maar zien wat je weet, wat je 
hebt en wat je kan.”

Kees van Nieuw Amerongen (iBDT): “Transparant blijven en voorspelbaar, laten zien en uit 
kunnen leggen. Wat heb je gedaan? Waarom heb je dat gedaan? En in hoeverre staat het in 
dienst van die burger?”

Martijn Broekhof (VNCI): “Ook in het politieke debat, maar zeker het publieke debat zie je 
hoe weinig begrip er is voor wat er gebeurt, wat er al geregeld is, hoe het beleid uitgevoerd 
wordt en welke resultaten daar geboekt worden, hoe streng het systeem is en hoe goed het 
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eigenlijk werkt dat we al die checks and balances in het systeem hebben zitten. We hebben 
een systeem wat hartstikke sterk en stabiel is. Dat werkt omdat we handhavers hebben die 
geloofwaardig daar naar kijken. Bedrijven die daar op aangesproken worden op de vingers 
wordt getikt als ze niet goed doen. En laat dat maar zien en laat maar zien dat het systeem 
als zodanig robuust en stabiel is en best goed doet wat het moet doen.”

iii. Gebruik symbolische rol van inspectie om bij te dragen aan omgang met tragiek 
Theodor Kockelkoren (SodM) Een toezichthouder die zich dat realiseert, die maakt gebruik 
van zijn rol en van zijn positie om een bijdrage te leveren aan iedereen in de samenleving die 
zich zo nu en dan moet verstaan met die tragiek. 

b. Houd gezag door dienstigheid 

i. Sta echt open voor kritiek van burgers
Marc Kuipers (iSZW) “Luister eens een keertje naar wat mensen zeggen en zit er misschien 
ergens een kern in. Je moet als toezichthouder ook ontvankelijk zijn voor feedback.”

Henk Korvinus (iJenV): “Wij moeten altijd kijken naar: wat kan er beter voor de burger.  
Wij zijn wat dat betreft een redelijk efficiënte organisatie daar ook op en je moet naar de 
verschillende doelgroepen ook kijken. Begin nou eens gewoon met in verbinding te gaan 
met mensen. Bel ze eens op als er problemen zijn en probeer te achterhalen: Wat is er nou 
eigenlijk aan de hand? En dan via dat contact kom je vaak veel verder en kan je soms mensen 
ook helpen om een gedrag te vertonen wat de overheid ook graag wil dat er vertoond wordt. 
Maar dat betekent soms dat daar wel afstanden overbrugd moeten worden.”

Angeline Van Dijck (AT): “Het allerbelangrijkste is de dialoog aan durven gaan, zelfbewust, 
vanuit de eigen expertise die je meebrengt. En dan luisteren en proberen te levelen met 
elkaar.” 

Theodor Kockelkoren (SodM): “Hoe gaat een toezichthouder om met soms heel scherp en 
luid gearticuleerde deelbelangen? De eerste essentiële stap is dat de toezichthouder die 
deelbelangen kent en begrijpt. Dat vereist een sensibiliteit en gevoeligheid voor wat er  
leeft in de samenleving, maar ook in de politiek. Het vereist empathie, inlevingsvermogen. 
Het actief opzoeken van mensen en organisaties die deze deelbelangen articuleren en ook 
het waarachtig onderzoeken van wat er leeft.” 

ii. Benut reflectieve, signalerende functie van inspectie naar beleid
Marc Kuipers (iSZW) Op een gegeven moment ervaar je optelsommen. Wij noemen dat de 
reflectieve functie die wij hebben. Wij zijn oog en oren. Dus geef ook alsjeblieft een keertje 
terug dan wat je ziet en noem dat ook zo scherp mogelijk als het kan. 

iii. Erken emoties van burgers
Theodor Kockelkoren (SodM) “Onderdeel van die verantwoording is dat je zichtbaar erkent 
dat die emoties er zijn. En dat je ook zichtbaar erkent dat die schade en die tragiek ook 
aanwezig is. Die maken dan zowel de inleving, maar ook de distantie zichtbaar. Want we 
hoeven er inderdaad ons niet mee te laten meesleuren.” 

Marina Eckenhausen (iGJ) “Zeg vroegtijdig sorry, doe goed onderzoek en geef iedereen en 
dat geheel de aandacht wat het verdient. En dat geldt ook aan de kant van de inspectie.  
Als wij dingen niet goed hebben gedaan, dan moet je dat ruiterlijk toegeven.” 
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Henk Korvinus (iJenV) De basishouding moet erop gericht zijn dat je zowel ervoor zorgt dat 
die organisatie daarna beter z’n werk inricht, als dat naar de burger op een verantwoorde 
wijze wordt verteld: wat is er aan de hand geweest? En wat kan er van geleerd worden? En is 
nu het perspectief voor de toekomst? Met respect voor wat de burger heeft ervaren. Hoe kun 
je goede antwoorden geven op de vragen die de betrokkene daar over heeft? 

Marc Kuipers (iSZW) Wat ik wel wil is dat we niet alleen vanuit juridische invalshoek, maar 
ook meer vanuit een maatschappelijke invalshoek kijken. En dat gedragsdeskundigen mij 
daarbij kunnen helpen door ook te spiegelen naar hoe wij onszelf daarin opstellen. 

iv. Kans: Geef aan hoe je omgaat met de (deel)belangen van burgers
Theodor Kockelkoren (SodM) Het feit dat je je probeert te verdiepen in de zorgen en de 
deelbelangen van een ander betekent ook niet dat die daarna als vanzelf ook werkelijkheid 
gaan worden. Dat kan niet, want die deelbelangen zijn vaak niet volledig verenigbaar,  
dat moet je van tevoren duidelijk maken. Welke rol je hebt en wat het oogmerk is van de 
gesprekken. En dat eerste oogmerk is je wilt de ander begrijpen. Om te zorgen dat het een 
plek kan krijgen zowel in het onderzoek, als in de oordeelsvorming. 

v. Werk meer samen 

Marc Kuipers (iSZW) Je gaat andere mensen nodig hebben, want op je eentje met je wettelijke 
taak en je bevoegdheid ga je het niet alleen maar redden. Dus ik heb heel nadrukkelijk coalities 
nodig om voor elkaar te krijgen wat ik maatschappelijk gezien wil bereiken. 

Henk Korvinus (iJenV) We hebben inderdaad verschillende toezichthouders. Die hebben 
ieder hun eigen deskundigheid. Wat ik graag wil is dat wij veel meer met elkaar moeten 
samenwerken en dat we op voorhand bij een voorval dat zich voordoet even met elkaar het 
contact moeten hebben van: dit is er gebeurd, en wie gaat welk onderzoek doen?

c. Verander door te behouden 

i. Benut digitalisering als kans voor contact met een bredere groep burgers
Marc Kuipers (iSZW) “Het gaat over digitalisering en als je dat combineert met het gemak 
waarmee stemmen tot uiting worden gebracht, een soort van democratisering daarin, dus 
iedere mening telt ook.”

ii. Benut tussenpersonen om contact te leggen 
Marc Kuipers (iSZW) Hoe kom je dan toch dichterbij? En een van de manieren waarop wij 
dat doen, is dat we samenwerken met cultural mediators. Dat zijn mensen uit de eigen 
doelgroep. Die spreken de taal. wij moeten extra ons best doen om niet alleen maar via de 
traditionele middelen te blijven werken, maar veel meer ook die netwerkaanpak te hebben, 
om dichterbij te komen. 

Henk Korvinus (iJenV) Wat wij bij dat onderzoek gedaan hebben, is dat wij het Verwey-Jonker 
Instituut hebben gevraagd om die slachtoffers te interviewen.
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iii. Kijk breder dan de wettelijke taak, beschouw het maatschappelijk effect 
Marc Kuipers (iSZW) Je moet proberen je doelen te stellen op een niveau hoger dan waartoe 
je minimalistisch wettelijk bent gehouden. Het is wel fijn om niet alleen te kijken naar je 
output-indicatoren, maar vooral naar het maatschappelijk effect dat je wil bereiken. En dat 
mag ruimer zijn dan alleen dáár waartoe je wettelijk bent gehouden. 

iv. Organiseer een bredere dialoog en vraag burgers waar zij risico’s zien 
Kees van Nieuw Amerongen (iBDT) Het is heel belangrijk om niet vanuit Haagse zaaltjes te 
gaan bedenken van hoe je toezicht gaat houden. Om te beginnen met de samenleving, te 
beginnen met burgers en bedrijven. Wat zijn de risico’s die ze lopen? Waar gaat het mis?  
Wat hen betreft in hun levens? 

Marc Bressers (NEa) Dit vraagt ook om een dialoog. Niet alleen met de bedrijven, dan zou je 
breder moeten kijken. Wat zijn de andere maatschappelijke belangen die hier een rol spelen? 

v. Benut de burger als bron van informatie voor inspectie 
Marc Kuipers (iSZW) Focus op risicoselectie. Dat betekent dat ik intelligence nodig heb van 
burgers, van mensen die melden, maar ook uit data om te kijken: waar zit het nou mis? 
Scherpe keuzes horen ook daarbij. 

Angeline Van Dijck (AT) Burgers willen gewoon dat er gehandhaafd wordt. En de digitalisering 
maakt het ook mogelijk. Dat je met de app inderdaad de luchtkwaliteit kunt meten. De 
voedselkwaliteit, dat je iets kunt zeggen over de kwaliteit van het onderwijs dat je volgt.  
En ook dat van een appèl wil doen op ons als toezichthouders. Want wellicht geeft dat straks 
allerlei handhavingverzoeken weer. 

Theodor Kockelkoren (SodM) Op moment dat je je gaat verdiepen in de ander en de deel-
belangen, dan kom je vanzelf in gesprek. Dat zal bijna altijd leiden tot een interessant 
gesprek over die inhoud, waarbij je je kunt laten prikkelen en uitdagen als expert. Hier zit 
iemand met eigen waarnemingen en met eigen observaties. Daar kunnen we misschien van 
leren. 
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Bijlage II 
Waardenconflicten in beeld: case study Hamburg

Deze case study gaat over een manier waarop botsende waarden inzichtelijk kunnen worden 
gemaakt. 

Wat is het?
Toenemende verstedelijking zorgt voor uitdagingen in de ruimtelijke ordening. Rico Herzog, 
best graduate 2021 van de faculteit Techniek, Bestuur en Management van de TUDelft,  
bracht voor zijn masterscriptie waardenconflicten binnen de stad Hamburg in kaart. Ook 
ontwikkelde hij een model om met die conflicten om te gaan. Dit model moet besluitnemers 
helpen om betere inrichtingsbeslissingen te maken. 

Waarden zoals leefbaarheid en duurzaamheid betekenen voor iedereen wat anders, zegt Rico 
Herzog in een interview met de TUDelft. “De ene inwoner denkt bij het begrip duurzaam  
aan economische ontwikkeling, een ander aan aandacht voor natuur en milieu. Hoe meer 
mensen in een stad, hoe meer verschillende achtergronden, perspectieven en waarden. Die 
verscheidenheid leidt soms tot conflicten en uitdagingen bij de inrichting van een stedelijk 
gebied.”

“Inzichten in waardenconflicten kunnen helpen bij het maken van keuzes over stads-
inrichting. Vaak zijn dat complexe conflicten die ik met modellen inzichtelijk probeer te 
maken om betere beslissingen te kunnen nemen.”

Zijn onderzoeksvraag: “Welke publieke waarden en inherente ruimtelijke conflicten kunnen 
worden geïdentificeerd door gebruik te maken van participatieve gegevens in stadsplanning?”

Hoe werkt het?
Om waardenconflicten in stedelijk gebied in kaart te brengen, moest Herzog eerst weten wat 
stadsbewoners precies belangrijk vinden. Die input vond hij in Hamburg. De op-een-na 
grootste stad van Duitsland doet volgens Herzog relatief veel aan burgerparticipatie.  
“Op een digitaal platform kunnen inwoners bijvoorbeeld aangeven wat ze graag zien in een 
stadsdeel, zoals ontwikkeling van natuur, sociale woningbouw of veel rust.” Volgens een 
lokale wet mogen die data openbaar gebruikt worden, zolang de privacy wordt beschermd. 
Daarmee vormden die data een perfect uitgangspunt voor zijn onderzoek.

Herzog analyseerde tekstuele bijdrages afkomstig van een digitaal participatieplatform over 
de inrichting van de openbare ruimte. Met behulp van structural topic modelling identificeerde 
hij latente onderwerpen en onderliggende publieke waarden uit grootschalige kwalitatieve 
gegeolokaliseerde gegevens van in totaal 25 participatieve projecten. Zo toont Figuur 6 de 
correlatie van een groep door burgers genoemde onderwerpen. Een grotere lettergrootte 
duidt op een grotere prevalentie van het onderwerp in het hele corpus en een dikkere 
verbindingslijn duidt op een hogere correlatie tussen de verbonden onderwerpen.

Herzog kwam tot een vijftal waardenclusters: sociale gelijkheid, ecologie, economie, 
veiligheid & gezondheid en leefbaarheid. Vervolgens gaf hij deze waardenclusters visueel 
weer als sferen, zie Figuur 7. Waar de sferen overlappen, is sprake van een potentieel 
conflict. De visualisaties helpen bij het inzichtelijk en bespreekbaar maken van deze  
waardenconflicten. 
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Figuur 6. Correlatie tussen door burgers genoemde onderwerpen (uit Herzog 2021)

Welke factoren zijn nodig voor deze aanpak?
• Een digitaal platform waar burgers op een laagdrempelige manier inbreng kunnen geven
• Toestemming om deze data te gebruiken voor bredere analyse
• Expertise in natural language processing, structural topic modelling of vergelijkbare 

analysetechnieken

Wat levert de aanpak op?
Het in beeld brengen van de veelheid aan publieke en individuele waarden en hun conflicten 
helpt bestuurders en ambtenaren om burgers beter te begrijpen en om hun besluitvorming 
te verbeteren en een democratisch en inclusief debat te faciliteren. De analyse van tekst laat 
niet alleen zien wat mensen willen, maar ook waarom ze dat willen. 

Ook voor burgers zelf is inzicht in waarden van mede-stadsbewoners waardevol. De sferen 
met publieke waarden kunnen helpen om het gesprek aan te gaan met elkaar, en om andere 
perspectieven beter te begrijpen. Vragen naar het ‘waarom’ achter het ‘wat’ kan ook leiden 
tot persoonlijke reflecties van burgers over de achtergrond van hun bijdrage, waardoor het 
democratische proces zelf wordt versterkt. 

Figuur 7. Overlappende sferen van publieke waarden (uit Herzog 2021)
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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 verrich-
ten van toegepast onderzoek.




