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Woord vooraf

Voor u ligt de bundel Trias Informatica. ICT en overheid in vogelvlucht. 
De bundel bestaat uit drie delen. Deel I van deze bundel bevat het advies van 
de Raad voor het openbaar bestuur. De Raad adviseert in dit advies over de 
in zijn ogen noodzakelijk strategische kernbeslissingen op het terrein van het 
overheidsinformatiebeleid. 

Dit advies is voorbereid door een werkgroep bestaande uit leden en 
medewerkers van de Raad:

• de heer prof. dr. W.B.H.J. van de Donk (Raadslid)
• de heer prof. mr. S.E. Zijlstra (Raadslid)
• de heer drs. A.J. van Dijk (Senior adviseur)
• de heer drs. P. de Jong (Adviseur)
• de heer drs. B.F. Steur (Adviesmedewerker)

Het advies is mede gebaseerd op de analyse van de diverse rapporten op het 
gebied van ICT en overheid. In deel II van deze bundel zijn de samenvattingen 
opgenomen. Daarnaast hebben er interviews plaatsgevonden met de voorzitters 
en leden van Commissies op het gebied van ICT en overheid. Deze interviews 
zijn in een bewerkte versie in deel III van de bundel opgenomen.

De voorzitter, De secretaris,

De heer prof. dr. J.A. van Kemenade  De heer drs. M.P.H. van Haeften



/6/

R
ob

/7/



/6/

R
ob

/7/

I

Trias informatica

juli 2003

R
ob

RobRRaad voor het openbaar bestuur

RfvRRaad voor de  financiële verhoudingen

R
fv



R
ob

/9/



R
ob

/9/

Inhoud

1.  Inleiding 11
1.1  Opbouw van het advies 14

2.   Ontevreden burgers 15

3.  Legitiem bestuur in een veranderende samenleving 19

4.  Een moderne en slagvaardige overheid 23

5.  Beelden van de overheid in de informatiesamenleving 27
5.1 Beelden van dominante trends 27
5.2 Beelden van de (informatie)relaties met burgers 28
5.3 Beelden van het openbaar bestuur 29
5.4 Beelden van technologie 31
5.5 Conclusie 32

6.  Trias van vertrouwen, openbaarheid en doelmatigheid 33
6.1 Vertrouwen 34
6.2 Openbaarheid 36
6.3 Doelmatigheid 37
6.4 Tot slot 38

7.  Geraadpleegde literatuur 39



/10/

R
ob

/11/



/10/

R
ob

/11/

1.
Inleiding

De Raad voor het openbaar bestuur adviseert in dit advies over de in zijn ogen 
noodzakelijk strategische kernbeslissingen op het terrein van het overheids-
informatiebeleid. De betekenis en mogelijkheden van informatie- en communi-
catietechnologie (ICT) dreigen van de politieke agenda te verdwijnen. Naar de 
mening van de Raad is het van groot belang dat de mogelijke bijdrage van ICT 
aan het functioneren van het openbaar bestuur en het aanpakken van urgente 
maatschappelijke problemen niet uit het oog wordt verloren. Het gaat daarbij 
om meer dan alleen een instrumentele inzet van ICT. De Raad pleit voor 
een nieuwe generatie overheidsinformatiebeleid: een beleid waarin doelstel-
lingen en instrumenten van dat beleid nadrukkelijk worden verbonden met 
het functioneren en de prestaties van de overheid, en waarin ook aandacht is 
voor de mate waarin dat beleid kan bijdragen aan daadwerkelijke institutionele 
vernieuwing. Betere prestaties ten aanzien van de uitvoering en institutionele 
vernieuwing hangen naar de mening van de Raad met elkaar samen.
 
De afgelopen jaren is een reeks van rapporten en adviezen verschenen die 
relevant is voor de verantwoordelijkheid die de minister voor Bestuurlijke 
Vernieuwing en Koninkrijksrelaties (BVK) draagt voor het informatiebeleid 
van de overheid. De in die rapporten bepleite maatregelen op het terrein van 
ICT bevatten veelal ook – meer of minder impliciet – opvattingen over wat de 
overheid in essentie zou moeten zijn en worden. Die opvattingen betreffen met 
name de inrichting en werking van de overheid en de wijze waarop de verhou-
dingen tussen overheid en burger moeten worden vormgegeven. Opvallend is 
dat deze meer strategische opvattingen weinig doorwerking hebben gehad; de 
kabinetsreacties waren in hoofdzaak afhoudend en instrumenteel van karakter. 
Het resultaat is dat juist daardoor de bijdrage die de inzet van ICT kan leveren 
aan een presterende overheid onvoldoende uit de verf komt.

Zonder de rol van de technologie te willen overdrijven – en ook in het volle 
besef dat in onze rechtsstaat de overheid niet alles wat kan ook moet en mag 
doen – is het duidelijk dat het verschil tussen mogelijkheden en realisaties erg 
groot is geworden. ICT-netwerken, die bij kunnen dragen aan doelmatigheid 
en effectiviteit van beleid, ontwikkelen zich niet vanzelf en vragen om actieve 
bestuurlijke netwerken waarbinnen kostbare hulpbronnen zoals registraties 
effectief kunnen worden gedeeld. Eenmalige verstrekking van gegevens, 
het wettelijk verankeren van authentieke registraties, ruimte geven aan 
openbaarheid en een eigen rol van burgers bij het beheer van (de kwaliteit van 
de) hen regarderende informatie, zijn daarbij noodzakelijk. Juist de minister 
voor BVK, die immers de eindverantwoordelijkheid draagt voor een goede 
inrichting en werking van het openbaar bestuur, zou hier een richting aan 
moeten geven. 
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Advisering door de Raad over ‘ICT en overheid’ vooronderstelt een overzicht 
van – en inzicht in – de stand van zaken met betrekking tot het onderwerp ICT 
en overheid. De Raad wil geen nieuwe visie ontwikkelen, maar uit de stapel 
rapporten en adviezen op het gebied van ICT en overheid én vanuit zijn eigen 
normatieve kader enkele strategische kernbeslissingen voor het overheids-
informatiebeleid formuleren. Daartoe heeft de Raad gekeken naar de beelden 
van overheid en samenleving die opgeroepen worden in twaalf ICT-rapporten 
van de afgelopen jaren. Korte samenvattingen van de twaalf rapporten zijn in 
deel II van de bundel opgenomen, evenals bewerkingen van interviews met 
de voorzitters van deze Commissies. Als startpunt is gekozen voor het WRR-
rapport Staat zonder land. Een verkenning van bestuurlijke gevolgen van 
informatie- en communicatietechnologie (1998). Als voorlopig eindpunt ten 
aanzien van formele adviezen is gekozen voor het rapport van de Commissie 
ICT en overheid die in 2001 het rapport Burger en overheid in de informatie-
samenleving. De noodzaak tot institutionele innovatie uitbracht. Met deze 
twee rapporten lijkt de cirkel van analyse en aanbevelingen voorlopig rond. De 
WRR legt de nadruk op de gedeeltelijke afname van het handelingsvermogen 
van de overheid als gevolg van door ICT aangejaagde deterritorialisering, 
terwijl de Commissie ICT en overheid de noodzaak tot fundamentele institu-
tionele innovatie benadrukt.

Lijst van besproken rapporten

• Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Staat zonder land. 
Een verkenning van bestuurlijke gevolgen van informatie- en communica-
tietechnologie

• Commissie administratieve lasten, Regels zonder overlast
• Commissie grondrechten in het digitale tijdperk, Rapport & onderzoeks-

bijlage
• Commissie ICT en de Stad, Burgers verbonden. ICT en de Stad
• Commissie Modernisering GBA, GBA in de toekomst. Gemeentelijke 

Basis Administratie persoongegevens als spil voor toekomstige identiteits-
infrastructuur

• Denktank E21E, Naar een nieuwe maatschap
• Commissie Toekomst Overheidscommunicatie, In dienst van de 

democratie
• Paul Schnabel, Bedreven en gedreven. Een heroriëntatie op de rol van de 

Rijksoverheid in de samenleving
• Commissie ICT en Overheid, Burger en overheid in de informatiesamen-

leving. De noodzaak van institutionele innovatie
• Infodrome, Controle geven of nemen. Een politieke agenda voor de 

informatiesamenleving
• Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, Ver weg én dichtbij. 

Over hoe ICT de samenleving kan verbeteren



/12/

R
ob

/13/

• VROM-raad, Tussen feit en fictie: verkenning van ontwikkelingen in de 
informatie- en communicatietechnologie en de mogelijke gevolgen voor 
het beleid inzake wonen, ruimtelijke ordening, milieu en mobiliteit

• Docters van Leeuwen e.a., Een kwestie van uitvoering. 
Vernieuwingsagenda voor de presterende overheid

Uit het geheel van rapporten blijkt dat het perspectief van overheidsinformatie-
beleid veel gedachten oplevert in termen van streefbeelden van de overheid. 
Ten aanzien van de inzet van ICT is er veel gebeurd de afgelopen jaren. Er 
worden veel informatiesystemen en -architecturen ingericht, en veel prestaties 
van de overheid – bijvoorbeeld in de sfeer van de uitvoering en de dienst-
verlening – worden met behulp van ICT verricht. Aan papier en pilots is geen 
gebrek, maar veel pogingen om verdere stappen te zetten blijven hangen. Uit 
de rapporten ontstaat het beeld dat slechts het laaghangende fruit hier en daar 
is geplukt. De Raad vermoedt dat veel van de achterblijvende resultaten te 
wijten zijn aan de onduidelijkheid ten aanzien van de verdere richting. 

In veel sectoren wacht de verdere inrichting van informatienetwerken op een 
duidelijk richtinggevend kader dat het mogelijk maakt verdere stappen te 
zetten en kansen te grijpen. Het gaat dan niet zo zeer om de formulering van 
grote doelstellingen en omvattende blauwdrukken, als wel om het richting-
gevend formuleren van enkele strategische randvoorwaarden waarbinnen het 
openbaar bestuur zich verder kan ontwikkelen. Een dergelijk richtinggevende 
en kaderstellende visie dient te vertrekken vanuit de noodzaak de maatschap-
pelijke effectiviteit, doelmatigheid en legitimiteit van politiek en bestuurlijk 
handelen te verbeteren. De behoefte aan richting op dit terrein is des te groter 
in de huidige tijd van tegenvallende economische groei. 

Ten aanzien van de inzet van ICT is politiek-bestuurlijke kaderstelling nood-
zakelijk, zodat de spelers helderheid verkrijgen over de te volgen richting. Hier 
geldt evenzeer wat de Raad eerder adviseerde ten aanzien van interactief beleid 
in zijn advies Primaat in de polder1: “De Raad beveelt daarom aan dat in de 
[politiek-bestuurlijke] kaderstelling heldere verwachtingen worden gewekt bij 
de deelnemers over hun rol en inbreng. Bovendien moeten in de kaderstelling 
heldere uitgangspunten van beleid worden geformuleerd, om onzekerheden ten 
aanzien van tijd en geld zoveel mogelijk te reduceren”.

De Raad schaart zich vanzelfsprekend niet kritiekloos achter de beelden die uit 
de (gezamenlijke) rapporten naar voren komen. Deze beelden vormen echter 
wel een belangrijke achtergrond voor de positiebepaling van de Raad. Uit de 
rapporten blijkt duidelijk dat ICT van strategisch belang is voor de inrichting 
en werking van het openbaar bestuur. Juist dat benadrukt het belang van 

1 Raad voor het openbaar bestuur, Primaat in de polder, p. 8. 
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het plaatsen van dit onderwerp in het bredere kader van de toekomst van de 
overheid in een veranderende samenleving.

1.1
Opbouw van het advies
In hoofdstuk 2 wordt in het kort de maatschappelijke context geschetst waarin 
de Raad het onderwerp ‘ICT en overheid’ wil plaatsen. Het gaat dan vooral 
om de toenemende ontevredenheid van burgers over het functioneren en het 
presteren van de overheid. In hoofdstuk 3 gaat de Raad nader in op de soms 
problematische (informatie)relaties met en binnen de overheid en de afname 
van de legitimiteit van de overheid die daar mee samenhangt. In dat licht wordt 
in hoofdstuk 4 het beeld van een moderne en slagvaardige overheid geschetst. 
In hoofdstuk 5 worden op basis van de twaalf geselecteerde rapporten beelden 
van de overheid in de informatiesamenleving geschetst. In hoofdstuk 6 ten 
slotte formuleert de Raad de trias van vertrouwen, openbaarheid en doel-
matigheid voor overheidsinformatisering. De Raad komt tot drie strategische 
kernbeslissingen op het terrein van ICT en overheid die zijns inziens in 
samenhang realisering van de gewenste overheid dichterbij brengt.
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2.
Ontevreden burgers

De gewenste richting voor het overheidsinformatiebeleid kan niet los van de 
kritiek op het presteren van de overheid worden gezien. In het verleden is de 
dreiging van onvoldoende prestaties eveneens de motor geweest achter wat 
toen nog vooral overheidsautomatisering was. Zonder de inzet van techno-
logie in bijvoorbeeld de sociale zekerheid en bij de heffing van belastingen, 
was de overheid niet in staat geweest tegemoet te komen aan de groeiende 
eisen die aan haar werden gesteld. De opkomst van de verzorgingsstaat was 
zonder automatisering ondenkbaar geweest. Maatschappelijke ontwikkelingen, 
technologie en institutionele verandering zijn met elkaar verbonden, terwijl 
tegelijkertijd niet op voorhand duidelijk is waar dit samenspel toe leidt. Het 
is daarbij niet zo dat er – bijvoorbeeld voor het openbaar bestuur – niets te 
kiezen valt. Wel is het zo dat maatschappelijke en technologische ontwik-
kelingen van invloed zijn op de handelingsruimte (positief en negatief) van 
de overheid. Op dit moment is vooral de ontevredenheid van burgers over het 
beperkte vermogen van de overheid maatschappelijke problemen op te lossen 
een belangrijke context waarbinnen door het openbaar bestuur keuzen gemaakt 
moeten worden. Deze ontevredenheid staat op zijn beurt niet los van techno-
logische ontwikkelingen. In de volgende paragrafen wordt nader ingegaan op 
de wisselwerking tussen maatschappelijke en technologische ontwikkelingen 
en de (mogelijke) gevolgen die dat heeft voor het openbaar bestuur. 

Ontevredenheid van burgers over het functioneren en de prestaties van de 
overheid lijkt onderhand een constante te zijn geworden in onze samenleving. 
In 1998 constateerde het SCP dat de roep om een doeltreffender en doelma-
tiger openbaar bestuur niet meer als een politiek modeverschijnsel kan worden 
beschouwd: ‘Zij is eerder een teken van een veranderde relatie tussen overheid 
en maatschappij, waarbij de prestaties van de overheid kritisch worden gevolgd 
en getoetst.’2

De toegenomen onvrede van burgers over het doen en laten van de overheid 
gaat overigens samen met een groot geloof in de democratie en met een 
toegenomen interesse in de publieke zaak. Deze belangstelling is er steeds 
minder voor politiek in de gebruikelijke zin, en steeds meer voor organisaties 
en bewegingen met een single-issue karakter: ‘Er zijn in Nederland enorm 
veel actieve en politiek bewuste burgers, maar zij bewegen zich bij voorkeur 
buiten de officiële instituties om’.3 Van den Brink spreekt in dit verband van 
een politieke paradox die in zijn ogen vooral gevoed is door een verbreiding 
van een assertieve leefstijl. Burgers hebben een meer zelfbewuste houding 
gekregen. Zij komen voor hun eigen mening op en leggen zich niet zo maar 

2 SCP, Sociaal en Cultureel Rapport 1998.
3 Brink, Mondiger of moeilijker?, p. 50.
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neer bij autoriteiten en professionals. De verbreiding van een assertieve leefstijl 
heeft gevolgen voor het totale spectrum van het sociale leven, niet alleen voor 
bestuur en politiek. De assertieve burger maakt dankbaar gebruik van moderne 
informatie- en communicatietechnologie: nieuwe media ondersteunen nieuwe 
burgers.

Het moderne burgerschap kan in de woorden van Van den Brink beschouwd 
worden als een resultaat van sedimentatie: een proces waarbij zich in de loop 
van de tijd verschillende lagen afzetten. De eerste laag is afgezet in de periode 
1798-1848 en betreft het burgerschap in juridische zin. De tweede laag is 
gevormd tussen 1848 en 1898 en heeft betrekking op de politieke rechten 
van de burger. De derde laag vormde zich tussen 1898 en 1948 en betreft het 
burgerschap in sociale zin. In het tijdvak 1948-1968 groeide de vierde laag; 
het burgerschap in economische zin. In de periode vanaf 1968 ten slotte, vormt 
zich een vijfde laag: het burgerschap in culturele zin. Van den Brink onder-
scheidt naast het burgerschap vijf andere facetten van het politieke landschap 
die in de onderscheiden periodes een eigen kleur hebben: de staatsvorm, de 
actoren die aan politiek (mogen) doen, het type spelregels waarop de partici-
patie berust, de status die men als burger heeft, en de centrale doelen van het 
politieke spel.4 Voor de huidige periode vult Van den Brink de zes facetten van 
‘staat en burgerschap’ als volgt in:

Staatsvorm Infostaat

Actoren Actiegroep

Spelregels Communicatie

Status als burger Persoonlijkheid

Doeleinden van het politieke spel Zelfontplooiing

Kleur van het burgerschap Cultureel

In bovenstaande karakterisering komt duidelijk naar voren dat informatie en 
communicatie een steeds prominentere rol hebben gekregen in de relatie tussen 
staat en burgers. De hoge en veelal complexe eisen die aan de overheid gesteld 
worden hebben tevens gevolgen voor de positionering van de overheid ten 
opzichte van andere spelers en voor het intern functioneren van de overheid: 
de overheid kan meer, maar de verwachtingen ten aanzien van wat de overheid 
zou moeten nemen eveneens toe. Technologische mogelijkheden spelen bij 
zowel de mogelijkheden als de verwachtingen een belangrijke rol. Daarbij 
bevindt de overheid zich – in lijn met de karakterisering van Van den Brink 
– in toenemende mate in een complex speelveld met veel andere spelers die 
noodzakelijk zijn voor het bereiken van maatschappelijke doelstellingen. Dit 
vertaalt zich in veel gevallen ook in een complexe overheid: een overheid 
die veel regels stelt (en vervolgens niet in staat is deze te handhaven) en 
intern te gefragmenteerd is om adequaat te reageren op als belangrijk ervaren 

4 Brink, Mondiger of moeilijker? p. 16.
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maatschappelijke problemen. Die ontwikkeling verhoudt zich slecht tot de 
belangen van de assertieve burger.

De vuurwerkramp in Enschede en de cafébrand in Volendam hebben een extra 
impuls gegeven aan de roep om een presterende en burgergerichte overheid, 
daar waar diezelfde overheid vanuit het perspectief van de mondige burger 
veelal meer met zichzelf bezig is dan met de daadwerkelijke aanpak van 
maatschappelijke problemen.

De horeca heeft te maken met negen ministeries. Een ondernemer wordt 
geacht meer dan honderd wetten te kennen, moet minimaal 22 gemeentelijke 
vergunningen aanvragen en aan meer dan 75 administratieve verplichtingen 
voldoen. Hij wordt daarin gecontroleerd door 15 inspectiediensten.
De vele eisen die aan horecaondernemers gesteld worden zijn bovendien 
vaak tegenstrijdig. Zo wil de Keuringsdienst van Waren dat een brandslang 
regelmatig wordt doorgespoeld, maar geeft de brandweer en boete als het 
zegel van de brandslag verbroken is. De vuilnis mag voor de ophaaldag niet 
naar buiten van de gemeente, maar de keuringsdienst wil niet dat het vuil 
binnen wordt bewaard.

‘Nederlandse horeca ziet scheel van de regels’, NRC Handelsblad, 
15 februari 2003

De ‘zelfbenoemde’ Commissie ‘Belgen doen het beter’ veronderstelt dat 
kiezers niet in de eerste plaats ontevreden zijn over ‘oude politiek’ maar 
vooral over een overheid die niet presteert: ‘een overheid die niet bij machte 
is haar publieke taken uit te voeren. Die haar beloftes niet waar kan maken. 
Omdat haar instrumenten verouderd zijn. Omdat zij zich zelf voor de voeten 
loopt.’5 In lijn hiermee concludeerde de Algemene Rekenkamer onlangs na 
uitvoerig onderzoek dat het in Nederland aan beleid niet ontbreekt, maar dat 
van uitvoering weinig terecht komt.6 De Rekenkamer wijt dit onder meer aan 
te ambitieuze beleidsvoornemens, een overwaardering van beleidsvorming en 
een onderwaardering van de uitvoering. De kloof tussen beleidsambities en 
uitvoeringspraktijk tast de geloofwaardigheid van de overheid aan en is – aldus 
de Rekenkamer – een van de hoofdredenen waarom burgers het vertrouwen in 
de rijksoverheid verliezen.

5 Een kwestie van uitvoering. Vernieuwingsagenda voor de presterende overheid, manifest 

van de ‘zelfbenoemde’ commissie ‘Belgen doen het beter’, februari 2003. De commissie 

bestond uit Arthur Docters van Leeuwen, Ivo Opstelten, Roel in ’t Veld, Wim Deetman en 

Marco Pastors.
6 Algemene Rekenkamer, Tussen beleid en uitvoering.
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De conclusie luidt dat de overheid zich – mede als gevolg van ontwikke-
lingen in informatie- en communicatietechnologie – meer en meer in een 
situatie bevindt waarin zij enerzijds meer kan, maar anderzijds de verwach-
tingen sneller stijgen dan de realisaties. Deze hooggespannen verwachtingen 
betreffen zowel de relaties tussen de overheid en anderen (burgers, bedrijven, 
associaties), als de prestaties van de overheid in het licht van maatschappelijke 
problemen. Zoals eerder aangegeven kunnen beiden niet los van elkaar worden 
gezien. Dit niet in de laatste plaats omdat de overheid – wanneer het gaat om 
het bereiken van maatschappelijke doelstellingen – het in toenemende mate 
‘niet alleen kan’. Dit laatste geldt ook binnen de – uit bureaus, kokers, diensten 
en lagen opgebouwde – overheid: de klassiek bureaucratische arbeidsdeling is 
in veel gevallen ontoereikend in het licht van de nu urgente maatschappelijke 
problemen. De aanpak hiervan vereist een op de problemen – en niet op de 
interne structuur – gebaseerde benadering, waardoor het belang van adequate 
communicatie binnen en tussen overheden en (semi-)overheidsorganisaties 
toeneemt. In het volgende hoofdstuk is de invalshoek de (informatie)relaties 
van en met de overheid. In het vierde hoofdstuk ligt de nadruk op de prestaties. 
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3.
Legitiem bestuur in een veranderende samenleving

De uitgangspunten van de democratische rechtstaat staan – ook in de samen-
leving – niet ter discussie. Wel is het zo dat maatschappelijke en techno-
logische ontwikkelingen aanleiding geven de inrichting en werking van 
het openbaar bestuur tegen het licht te houden. Voortdurende herijking is 
noodzakelijk, juist om steeds adequaat invulling te blijven geven aan centrale 
waarden en kernfuncties van de overheid. Voor de Raad zijn daarbij de relaties 
tussen burgers en de door hen gedeelde overheid het uitgangspunt. In zijn 
advies Helder als glas (juni 2000) geeft de Raad voor het openbaar bestuur 
aan dat onduidelijkheid over ‘wat de overheid behoort te doen’ en over ‘wat 
de burger van de overheid verwacht’ heeft geleid tot gevoelens van ontevre-
denheid bij politici en ambtenaren over hun taakvervulling, evenals tot ontevre-
denheid bij burgers en daarmee geleid heeft tot een afstand tussen burger en de 
politiek.7 De Raad stelt dat de door hem waargenomen ‘onduidelijkheid’ zich 
manifesteert in alle drie door hem onderscheiden kernfuncties van de overheid:

• De afwegingsfunctie (de overheid als verzorgingssysteem)
 Het gaat hier om de aggregatie en selectie van wensen van burgers en het 

– op basis daarvan – leveren van de diensten. Deze functie staat onder druk 
door een verminderde consensus over het algemeen belang, pluralisering 
van normen, waarden en culturen, een steeds diverser wordende vraag, en 
steeds hogere eisen vanuit de samenleving. Het gegeven dat de overheid 
niet erg geneigd is ‘nee’ te verkopen aan de burger en deze te wijzen op zijn 
eigen verantwoordelijkheid, vergroot de hier bedoelde onduidelijkheid voor 
de burger. 

• De representatie- en communicatiefunctie (de overheid als democratisch 
systeem)

 Hier gaat het om de kwaliteit van de beleids- en besluitvormingsprocessen. 
De Raad meent dat er veelal onduidelijkheid is over de rol van politiek en 
burgers in deze processen en dat burgers vaak onvoldoende door de overheid 
worden geïnformeerd over politieke besluitvorming. Representatie in de zin 
van het tegemoet komen van de politiek aan wensen van burgers, is proble-
matisch vanwege de diversiteit van deze wensen: ‘Het is voor een volks-
vertegenwoordiger moeilijker dan ooit uit te vinden wat zijn of haar kiezers 
nu willen.’8

• Checks and balances: de overheid als rechtsstaat
 De Raad meent dat sprake is van vervagende verantwoordelijkheden tussen 

verschillende politieke instituties, bijvoorbeeld tussen regering en ambte-
naren, en tussen regering en volksvertegenwoordiging: de politiek ‘veramb-
telijkt’ en het ambtelijk apparaat ‘verpolititiekt’. 

7 Raad voor het openbaar bestuur, Helder als glas, p. 39.
8 Raad voor het openbaar bestuur, Helder als glas, p. 28.
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De Raad pleit in dat advies voor een burgergericht kwaliteitsconcept en 
daarmee voor een overheid die duidelijk, verantwoordelijk en aanspreekbaar 
handelt. Duidelijkheid levert onmiskenbaar een belangrijke bijdrage aan ver 
antwoordelijk en aanspreekbaar handelen. In het licht van de conclusies van 
het vorige hoofdstuk ligt het niet voor de hand duidelijkheid te herwinnen 
door de overheid en haar optreden te simplificeren door in te zetten op meer 
hiërarchische structuren en sturing. Wanneer maatschappelijke problemen het 
uitgangspunt vormen, neemt – wanneer de traditioneel georganiseerde overheid 
het uitgangpunt is – de complexiteit van structuren en sturing toe. De gecon-
stateerde onduidelijkheid is juist het gevolg van veranderende relaties tussen 
overheid en samenleving, waarbij de overheid – noodzakelijkerwijs – achter 
de feiten aanloopt. Dat de overheid niet altijd onmiddellijk en krachtdadig 
op nieuwe ontwikkelingen reageert, heeft zijn goede kanten. Het zorgt voor 
stabiliteit in een voortdurend veranderende samenleving waarvan de toekomst 
niet op voorhand duidelijk is. Volgens de Raad is het echter nu wel tijd een 
aantal ondertussen evidente ontwikkelingen te verdisconteren in de inrichting 
en werking van het openbaar bestuur. 

Onduidelijkheid in de drie hierboven beschreven kernfuncties komt voor uit 
de verdergaande fragmentarisering van voorheen vanzelfsprekend gedeelde 
waarden en normen en de daarop gebaseerde positie en organisatie van de 
overheid. Er dienen zich echter wel twee nieuwe aangrijpingspunten aan 
voor het verkrijgen van duidelijkheid. In de eerste plaats eisen (geëmanci-
peerde) burgers en anderen een grotere plaats op in het publieke domein. In de 
tweede plaats lijkt er een hoge mate van consensus over de centrale plaats die 
de oplossing van als urgent ervaren maatschappelijke problemen dient in te 
nemen in het openbaar bestuur. Beide zijn met elkaar verbonden. De overgang 
van gezagsgetrouwe naar assertieve burgers gaat samen met de overgang van 
publieke functies naar het centraal stellen van maatschappelijke problemen.

Behoud of versterking van duidelijkheid kan in de veranderde context niet bereikt 
worden door versterking van heldere hiërarchische relaties maar ontstaat door 
in toenemende mate burgers en maatschappelijke problemen als uitgangpunt 
te nemen voor de inrichting en werking van het openbaar bestuur. Als het goed 
is, is de overheid vanuit het perspectief van de maatschappelijke problemen 
en de spelers die het aangaat ‘helder als glas’. Gezag – gebaseerd op klassieke 
representatie en de daarbij behorende bureaucratische organisatie – dient in 
toenemende mate aangevuld te worden met transparantie en bijbehorende 
aanspreekbaarheid ten aanzien van de bijdrage van de overheid aan het 
oplossen van maatschappelijke problemen. In lijn met de analyse van Van den 
Brink gaat het hier om een proces van sedimentatie. ICT kan hierbij – ook al is 
ICT geen panacee voor alle kwalen – zeer behulpzaam zijn.

In de informatierelaties tussen (en binnen) de overheid en burgers neemt het 
belang van transparantie toe. Het gaat hierbij vooral over de relatie tussen 
transparantie enerzijds, en legitimiteit en vertrouwen anderzijds. De inzet van 
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ICT genereert mogelijkheden, maar tegelijkertijd bedreigingen ten aanzien van 
het vertrouwen tussen overheid en burger. Een belangrijk deel van de mogelijk-
heden heeft betrekking op de inzet van ICT teneinde een grotere bijdrage te 
leveren aan de oplossing van maatschappelijke problemen. De bedreigingen 
zijn vooral gelegen in het mogelijk botsen van de ambitie maatschappelijke 
problemen op te lossen met de rechten en vrijheden van burgers. Voor de 
burger moet bijvoorbeeld duidelijk zijn welke overheidsorganisaties over 
welke informatie van hem beschikken en voor welk doel deze informatie 
gebruikt wordt. Deze duidelijkheid moet ook bestaan tussen (semi-)overheids-
organisaties en derden die in netwerken met elkaar verbonden zijn. Algemeen 
aanvaarde beginselen van behoorlijk informatiegebruik zijn hierbij een conditio 
sine qua non. Voorkomen moet worden dat de sterk toegenomen mogelijk-
heden om informatie te verzamelen en te verwerken, leiden tot een détour-
nement de savoir.9 Niet alles wat kan moet ook mogen.

De bovengenoemde informatierelaties tussen (semi-)overheidsorganisaties 
onderling en tussen de overheid en derden kunnen alleen positief uitwerken 
wanneer er sprake is van onderling vertrouwen. Een interessante ontwikkeling 
in dit verband is het gebruik maken van vergelijkingskringen (benchmarking). 
Door ontwikkelingen op het gebied van ICT zijn de mogelijkheden om allerlei 
informatie en kengetallen te produceren sterk toegenomen. Voor de betrokken 
spelers dient – net als voor de burger – helder te zijn op welke wijze de infor-
matie wordt gebruikt. Zo kan bijvoorbeeld het vermogen van gemeenten om 
van elkaar te leren ondermijnd worden door de angst vervolgens door het rijk 
te worden afgerekend. Hier conflicteren nieuwe mogelijkheden met klassieke 
sturing. De Raad merkt hierover in zijn advies Presteren door leren het 
volgende op:

‘In de moderne informatiesamenleving wordt de overheid uitgedaagd om, 
volgend op de nadruk op regels en daarna geld, juist informatie te gebruiken 
als instrument van sturing teneinde maatschappelijk opgaven te realiseren. Het 
gaat dan niet om een overheid die alles zelf wil regelen, maar om een overheid 
die transparantie van betrokken partijen bevordert, zodat mechanismen op 
kunnen treden die de maatschappelijke en democratische druk op niet goed 
presterende organisaties ontwikkelen en doorzetten.’10

Nieuwe media ondersteunen niet alleen nieuwe burgers, maar ook een nieuwe 
overheid. Dit op voorwaarde dat de overheid dan ook daadwerkelijk nieuw 
gedrag vertoont, bijvoorbeeld ten aanzien van sturing in het licht van het 
oplossen van maatschappelijke vraagstukken.
 

9 Zie hierover bijvoorbeeld Boogers, Statistiek en dyamiek; Versmissen, Electronische 

overheid en privacy.
10 Raad voor het openbaar bestuur, Presteren door leren, p. 1.
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4. 
Een moderne en slagvaardige overheid

ICT is inmiddels zo belangrijk geworden voor het functioneren in operati-
onele zin van het openbaar bestuur – én voor de intra- en interbestuurlijke 
relaties, én voor de relaties met de burger – dat de minister voor BVK, die de 
eindverantwoordelijkheid draagt voor de inrichting en het adequaat functio-
neren en presteren van het openbaar bestuur, een heldere visie moet hebben op 
de richting van het overheidsinformatiebeleid. In de trits ‘richten, inrichten, 
verrichten’ moet de minister voor BVK vooral een visie hebben op de richting 
(structure follows strategy). Die richting wordt natuurlijk niet door ICT zelf 
bepaald, maar wordt er wel door beïnvloed. ICT draagt mogelijkheden aan die 
bestaande manieren van doen onder druk zetten: die worden in vergelijking 
met wat mogelijk is te weinig transparant, te weinig doelmatig en te weinig 
democratisch. Daarnaast wordt – zoals besproken – de visie op de richting van 
het overheidsinformatiebeleid beïnvloed door de rol en positie van de overheid: 
deze is niet (meer) de allesbepalende bovenmeester, de alleskunner, maar 
speelt wel een belangrijke rol in de oplossing van maatschappelijke problemen, 
steeds meer samen met anderen.

Een richting voor het ICT beleid en de ICT coördinatierol van de minister 
voor BVK dienen meer dan ooit – meer dan in vroegere generaties van het 
overheidsinformatiebeleid – doordrongen te zijn van de noodzaak van verbin-
dingen tussen de ambities van informatiebeleid met de maatschappelijke 
ambities van de overheid. Een belangrijk beeld van de overheid zoals dat uit de 
vele recente ICT- rapporten naar voren komt, en zoals dat ook in onderstaande 
tekst is uitgewerkt, is een beeld van vernieuwing in het licht van gevraagde 
en noodzakelijke verbetering van het maatschappelijk functioneren van die 
overheid. Het streefbeeld is dat van een moderne en slagvaardige overheid. 

In een tussenrapportage over het programma Stroomlijning Basisgegevens11, 
zette de toenmalige minister van GSIB in 2001 de basiskenmerken van 
een ‘moderne en slagvaardige overheid’ op een rijtje. Het gaat dan om een 
overheid:

• die niet naar de bekende weg vraagt, dat wil zeggen die ernst maakt met 
vermindering van administratieve lasten voor burgers en bedrijven;

• die klantgericht is, door vraaggestuurd te werken en haar diensten snel, 
adequaat en waar mogelijk pro-actief te verlenen;

• die zich niet voor de gek laat houden, die fraude en criminaliteit effectief 
bestrijdt en die haar taken op het vlak van toezicht en handhaving serieus 
neemt;

11 Tweede Kamer, vergaderjaar 2001-2002, 26387, nr. 11.
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• die weet waarover ze het heeft, dat wil zeggen een gedegen informatie-
positie heeft als het gaat om beleidsvorming, -monitoring en –verant-
woording;

• die haar zaken op orde heeft en niet meer kost dan nodig is, onder meer 
door haar eigen werkprocessen zo efficiënt mogelijk uit te voeren.

Het vorige kabinet-Balkenende erkende – zij het min of meer impliciet – dat 
ICT een belangrijk instrument kan zijn om de kwaliteit van het overheids-
optreden te verbeteren. Hierbij kan gewezen worden op de door dit kabinet 
in gang gezette ‘Operatie Beter Bestuur voor Burger en Bedrijf’ (B4).12 De 
centrale doelstelling van deze operatie is ‘het vergroten van de ruimte voor 
burgers en bedrijven’. Speerpunten daarbij zijn:

• terugdringen van bureaucratie en regelzucht;
• verbeteren van de publieke dienstverlening en de kwaliteit van het 

overheidsfunctioneren;
• vergroten van de keuzevrijheid van burgers en bedrijven.

De B4-operatie bestaat vooralsnog uit 12 projecten waarbij de inzet van ICT 
bij de meeste projecten een belangrijke bijdrage kan leveren. Ter illustratie kan 
gewezen worden op de projecten ‘Innovatie-kanskaarten: betere prestaties door 
ontkokering’, ‘Dienstverlening zonder bureaucratie’, ‘Burgers kunnen beter 
kiezen’, ‘Andere toezichtinstrumenten’. In het hoofdlijnenakkoord van het 
nieuwe kabinet Balkenende13 staat onder de noemer ‘bestuurlijke vernieuwing 
en openbaar bestuur’ de volgende zinsnede: ‘Bij de uitvoering van rijkstaken 
zal meer en beter gebruik worden gemaakt van ICT’.

De karakteristieken van de moderne en slagvaardige overheid zullen 
weinig weerstand oproepen. Daarnaast lijkt het duidelijk dat – zoals 
besproken in de vorige hoofdstukken – een meer principiële herijking van 
de (informatie)relaties tussen overheid en samenleving op zijn plaats is. De 
vraag is hoe dit alles gestalte dient te krijgen. Veel hangt af van het streef-
beeld dat men van de overheid heeft. Het gaat hierbij altijd om een optimale 
combinatie van doelmatigheid, doeltreffendheid en centrale democratische en 
rechtstatelijke beginselen. Het openbaar bestuur is immers geen koekjes- of 
geluksfabriek14. De inzet van de overheid met betrekking tot ICT is – zoals 
eerder gememoreerd – sterk instrumenteel van aard en het ontbreekt aan een 
visie op de bredere context van de veranderende relatie tussen overheid en 
samenleving.

12 Tweede Kamer, vergaderjaar 2002-2003,  28755, nr. 1.
13 Hoofdlijnenakkoord, p. 9.
14 Zwart,  De overheid is geen geluksfabriek.
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De streefbeelden in de vele ICT-rapporten die de overheid heeft laten 
opstellen (en in rapporten die haar ongevraagd zijn aangeboden), laten zien 
dat die beelden niet op basis van het enkele feit van beschikbare ICT worden 
ontwikkeld. Evenzeer zijn die beelden verankerd in bredere maatschappe-
lijke en sociaal-culturele veranderingen die in onze samenleving spelen. In 
het volgende hoofdstuk worden de (wens)beelden die uit de verschillende 
rapporten en met de voorzitters gehouden interviews naar voren komen 
kort geschetst. Om te voorkomen dat in deze korte schets de rijkheid van de 
rapporten te veel onrecht wordt aangedaan, zijn in de volgende twee delen 
samenvattingen van de rapporten en de interviews opgenomen. De hieruit 
naar voren komende – soms ongenuanceerde of niet gelijksoortige – beelden 
vormen de achtergrond van dit advies. In het laatste hoofdstuk komt de Raad 
voor het openbaar bestuur tot zijn streefbeeld en formuleert op basis daarvan 
drie strategische kernbeslissingen op het terrein van het overheidsinformatie-
beleid.
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5.
Beelden van de overheid in de informatiesamenleving

De centrale vragen in dit hoofdstuk zijn welke beelden uit de rapporten over 
ICT en overheid en de interviews met de verschillende voorzitters van ICT-
commissies naar voren komen, of er overeenstemming is tussen deze beelden, 
en of dit een voldoende duidelijke leidraad oplevert voor strategische kernbe-
slissingen en verdere institutionele ontwikkeling. Bij de beschrijving van de 
beelden wordt soms – wanneer daar aanleiding voor is – terugverwezen naar 
eerdere aan ICT gerelateerde adviezen van de Raad voor het openbaar bestuur.

5.1
Beelden van dominante trends
Informatie- en communicatietechnologie is niet alleen een mogelijk instrument 
maar tevens en katalysator van een aantal maatschappelijke ontwikkelingen 
met belangrijke consequenties voor het openbaar bestuur. De eerder aange-
haalde facetten van ‘staat en burgerschap’ van Van den Brink geven een 
helder zicht op de relevantie van de verwevenheid van technologische en 
maatschappelijke ontwikkelingen voor het openbaar bestuur. In de verschil-
lende rapporten op het terrein van ICT en overheid komen goeddeels dezelfde 
met technologische ontwikkelingen vervlochten maatschappelijke trends 
naar voren, hoewel soms onder verschillende namen en verschillend gerubri-
ceerd. Deze trends vormen het canvas waarop de verschillende beelden van de 
overheid in de rapporten worden geschilderd.

Veruit de belangrijkste trend in de verschillende rapporten is individualisering. 
Individuen gaan een steeds grotere variëteit van verbindingen aan en laten zich 
steeds minder terugbrengen tot (de klassieke) doelgroepen waar de overheid 
beleid op kan formuleren. De keuzevrijheid van individuen is sterk toegenomen 
en de eisen die zij stellen eveneens. De mondige en calculerende burger – in 
de woorden van Van den Brink de bedrijvige of de assertieve burger – heeft de 
eenvoudig classificeerbare en gezagsgetrouwe burger overduidelijk verdrongen.

Daar komt bij dat – daar waar de eisen van de burgers zijn toegenomen – in 
een aantal opzichten het handelingsvermogen van de nationale staat is 
afgenomen. Dit wordt voor een groot deel toegeschreven aan wat afwisselend 
als internationalisering, mondialisering, globalisering of deterritorialisering 
wordt aangeduid. Maatschappelijke problemen houden zich in afnemende mate 
aan territoriale grenzen en het op territoir gebaseerd algemeen bestuur lijkt 
daar steeds minder grip op te hebben. De oplossing van steeds meer problemen 
krijgt gestalte in functionele verbanden waar de traditioneel opererende 
overheid in toenemende mate buiten spel dreigt te worden gezet.

De combinatie van individualisering en deterritorialisering leidt tot een derde 
algemene trend die veelal wordt aangeduid als horizontalisering. De relaties 
tussen verschillende maatschappelijke partijen maar ook die tussen en met 
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burgers lijken steeds minder te worden gekarakteriseerd door hiërarchische 
gezagsverhoudingen. Een gezaghebbende toedeling van waarden lijkt niet 
langer vanzelfsprekend en de overheid wordt – wanneer het gaat om het 
oplossen van maatschappelijke problemen – in toenemende mate één van de 
partijen. Dit betekent – zo wordt benadrukt in de meeste rapporten en inter-
views – dat de overheid voorkeuren en belangen van burgers en andere partijen 
meer dan voorheen serieus moet nemen en dit maakt op het eerste gezicht 
besturen niet eenvoudiger.

5.2
Beelden van de (informatie)relaties met burgers
Uit de beschouwde rapporten blijkt dat er grote overeenstemming bestaat 
over hoe de burger eruit ziet (mondig, calculerend, assertief, bedrijvig). Een 
uitzondering is het rapport van de Commissie Wallage waarin verschillende 
burgerschapsstijlen onderscheiden worden. In praktisch alle rapporten wordt 
de nadruk gelegd op het belang van informatie en zelfbeschikking bij de 
burger. De suggestie is vaak dat dit een oplossing is voor de problemen van de 
klassieke democratische representatie. Burgers informeren zich, participeren 
van beleidsontwikkeling tot uitvoering, en stemmen met de voeten. Het grote 
verschil met stemmen is de grote differentiatie in invloed. Het adagium one 
man, one vote gaat verloren. Het onderscheid tussen mensen die stemmen en 
mensen die niet stemmen dreigt dan te worden vervangen door een onder-
scheid tussen diegenen die zich (kunnen, willen, etc.) informeren, en diegenen 
die dat niet doen. Vandaar dat de nadruk steeds ligt op het stimuleren van 
openbaarheid en deelname aan de informatiesamenleving. 

De overheid – zo komt uit verschillende rapporten naar voren – heeft de 
burger, maatschappelijke organisaties en bedrijven in potentie veel infor-
matie met een grote toegevoegde waarde te bieden. De heer Van Beek: ‘Als 
de overheid zichzelf binnenste buiten keert, en haar eigen intranet en data-
bestand daarbij publiek maakt, kan zij ineens een hele cruciale, sturende 
partij worden in de informatiemaatschappij’. De heer Snellen benadrukt het 
belang van de beschikbaarheid van overheidsgegevens, inclusief administra-
tieve en ruwe data. De Commissie Snellen was tevens pleitbezorger van de 
digitale kluisjes die het mogelijk zouden moeten maken de regie over de eigen 
persoonsgegevens te voeren. Dit gaat een stap verder: niet alleen zijn de data 
beschikbaar, de burger heeft er tevens (gedeeltelijk) de regie over. Verder staan 
de Commissie Franken en Commissie Wallage symbool voor het belang van 
transparantie. De heer Wallage over actieve openbaarmaking van overheids-
informatie op het Internet: ‘Daar zijn ze in Den Haag heel geducht voor’. 
Soms komt het beeld naar voren van een overheid die zich zorgen maakt over 
ondermijning van het primaat van de politiek door de beter geïnformeerde en 
participerende burger. Het gaat hierbij om de klassieke tegenstelling tussen 
interactief bestuur en het primaat van de politiek. 
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In het advies De grenzen van de Internetdemocratie, dat in december 1998 
uitkwam, gaf de Raad aan dat de mogelijkheden die nieuwe technologieën 
bieden niet zozeer moeten worden gezien als een bedreiging van de represen-
tatieve democratie, maar dat deze juist kunnen worden ingezet ter versterking 
van de democratie als zodanig. Twee belangrijke thema’s in dat advies zijn 
de verhoging van de kwaliteit van publieke besluitvormingsprocessen en 
vergroting van de keuzemogelijkheden van burgers. Ten aanzien van de 
kwaliteit van publieke besluitvormingsprocessen ligt de nadruk op trans-
parantie, zowel ten aanzien van het proces als ten aanzien van de aan besluiten 
ten grondslag liggende aannames en het inzichtelijk maken van de effecten van 
verschillende besluiten. Vergroting van de keuzemogelijkheden van burgers 
wordt in de eerste plaats bereikt door het actief openbaar maken van relevante 
overheidsinformatie en het nadrukkelijker betrekken van burgers bij besluit-
vormingsprocessen die hen persoonlijk aangaan.

Overeenstemming bestaat er over de noodzaak van een overheid die ‘durft 
te delen’ en dat ook actief inhoud geeft door het delen van informatie en het 
vergroten van toegankelijkheid en transparantie. Burger en overheid kunnen zo 
de dialoog aangaan, waarbij de burger tevens kan kiezen wat hij zegt of doet. 
Aandacht voor maatschappelijke problemen en de leefwereld van de burgers 
is uiteindelijk medebepalend voor de mate waarin de overheid als legitiem 
wordt gezien. De Raad benadrukt dat het hierbij gaat om een richting voor 
het overheidsinformatiebeleid. De klassieke rechtstatelijke functie van de 
overheid blijft onverminderd belangrijk. De waterscheiding lijkt te liggen bij 
die onderwerpen waarbij een harmonie van belangen ontbreekt, met – de voor 
sommigen aantrekkelijke – overtreding van wet- en regelgeving en misbruik 
van informatie als meest pregnante voorbeelden. Transparantie is geen alter-
natief voor, maar wel een noodzakelijke aanvulling op klassiek rechtstatelijke 
en democratische arrangementen.

5.3
Beelden van het openbaar bestuur
In veel rapporten komt – zoals eerder aangegeven – naar voren dat de overheid 
in toenemende mate ‘één van de spelers’ is geworden. Overheidsorganisaties 
zijn zelf steeds meer onderdeel geworden van pluriforme netwerken 
waarbinnen hiërarchische sturing niet langer mogelijk en vruchtbaar is. 
Dit zet het openbaar bestuur in sommige opzichten onder druk en brengt 
– naast kansen – risico’s met zich mee ten aanzien van de legitimiteit van het 
overheidsoptreden.

Verschillende geïnterviewde voorzitters van ICT-Commissies wijzen op de 
sterke weerstand bij het openbaar bestuur nu eens echt over te gaan tot een 
grootscheepse inzet van ICT. De heer Docters van Leeuwen verklaart de 
weerstand als volgt: ‘Ik denk dat het komt doordat we aan de grens zitten: 
je kunt geen ICT meer toepassen zonder dat je in postmoderne verhoudingen 
terecht komt. Ga je verder met ICT dan zul je dat moeten doen op een manier 
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die de postmoderne verhoudingen versterkt. De pluralistische maatschappij, 
waarin burgers met elkaar normen vaststellen en transacties met elkaar 
aangaan, en zich er wel voor hoeden dat de overheid zich ermee bemoeit’. 
Eenzelfde inzicht klinkt door in de definitie van individualisering van de heer 
Van Beek: ‘Individualisering is een uiting van verbanden die je aangaat in een 
situatie waarin je ook geen verbanden kunt aangaan’. Wil de burger die relatie 
met de overheid aangaan, dan dient er een communicatiekanaal te zijn en dient 
de overheid iets te bieden te hebben. De heer Cerfontaine – verwijzend naar 
het belang van elektronische communicatie met de overheid – zegt hierover: 
‘Je opent [middels ICT] een kanaal tussen instanties in de publieke sector 
en de burger, waardoor er informatie en communicatie ontstaat, zolang je de 
burger tenminste maar iets van waarde aanbiedt’. Dat laatste is niet vanzelf-
sprekend. En tot slot de heer Schnabel: ‘Centrale sturing is op veel terreinen 
aan het einde van zijn effectiviteit gekomen. Maar de centrale overheid komt 
daar moeilijk van los, want dan moet ze macht ter discussie stellen’. Andere 
geïnterviewden spreken zich eveneens in die richting uit.

Overheidssturing neemt in veel gevallen andere vormen aan: van directieven 
naar verleiden tot samenwerken, van het afdwingen van gedrag naar het 
committeren aan maatschappelijke doelstellingen. Verschillende geïnter-
viewden benadrukken dat dit wel een verplaatsing van de politiek betekent, 
maar dat de overheid een interessante partij kan zijn, ware het niet dat zij erg 
naar binnen gekeerd blijft. De heer Derksen: ‘De core-business van de politiek 
blijft. Er worden altijd afwegingen en keuzes gemaakt, alleen meer op andere 
plaatsen. De politieke partijen echter zijn als gekken samengeklonterd rond 
de Tweede Kamer en de gemeenteraad. Daar moeten ze weg, en dat geldt ook 
voor de media’. 

Het krachtenveld buiten het klassieke overheidsdomein wordt tevens steeds 
belangrijker voor publieke diensten. De heer Winsemius legt een relatie tussen 
deze ontwikkeling en democratische waarden: ‘Moet je nu medisch behandeld 
worden en je beschikt over een netwerk, dan maak je daar gebruik van waarbij 
je alles overslaat wat je kunt overslaan want anders duurt het te lang. Dat is 
eigenlijk a-democratisch en dus lelijk. Dus moet de overheid het tot zijn taak 
rekenen om ervoor te zorgen dat ook de niet zo goed netwerkende burger uit 
de voeten kan door hem informatie over de markt te verschaffen’. De rol van 
de overheid verschuift dan van inhoud naar het faciliteren van toegang tot 
informatie.

Wanneer informatie- en communicatietechnologie het perspectief is van 
waaruit gekeken wordt naar de rol van de overheid bij het bereiken van 
maatschappelijke doelstellingen, wordt benadrukt dat het niet alleen gaat om 
bestuurlijke en financiële relaties maar tevens om de kwaliteit van informa-
tierelaties. Het belang hiervan beperkt zich dan niet alleen tot de informatie-
relaties tussen en binnen overheden, maar strekt zich uit tot de relaties met 
burgers en andere maatschappelijke spelers. 
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5.4
Beelden van technologie
Naast beschouwingen over de relatie tussen ICT en sociaal-maatschappelijke 
ontwikkelingen, waarbij de communicatie tussen overheid en burger centraal 
staat, is het meer instrumentele beeld van de technologie zelf van belang. De 
toepassing van ICT kan een belangrijke bijdrage leveren aan doeltreffende en 
doelmatige uitvoering. Er is overeenstemming in de rapporten dat de techno-
logische ontwikkelingen veel overduidelijk productieve toepassingen mogelijk 
maken waar de overheid weinig tot niets mee doet. 

De overheid heeft veel meer te bieden op het terrein van de dienstverlening 
en efficiënte uitvoering. Hier speelt – zoals eerder aangegeven – dat ICT veel 
mogelijk maakt maar vooralsnog er vooral toe heeft geleid dat de afstand 
tussen wat mogelijk is en de huidige situatie is vergroot. Opnieuw de heer Van 
Beek: ‘Er hangt een sfeer van: overheid, ga je werk maar eens doen’. 
De heer Bovens benadrukt dat de ontwikkelingen ‘aan de achterkant’ cruciaal 
zijn en tot hogere efficiëntie en een vermindering van administratieve laten 
kunnen leiden: ‘Wat je nodig hebt is uitwisselbaarheid van de gegevens van de 
verschillende overheidsdiensten. En daarnaast een behoorlijke uniformering 
van begrippen. Voor het komende kabinet ligt daar een interessante thematiek, 
al is deze politiek gesproken niet zo sexy als beschouwingen over de voorkant’. 

In het advies Dienen en verdienen met ICT (1998) stelt de Raad dat netwerk-
vorming – gestimuleerd door het verbod op het ‘vragen naar de bekende weg’ – 
naast een betere dienstverlening leidt tot kostenbesparing. Dat begint al bij 
de financiële winst die geboekt kan worden bij overheden en semi-overheden 
door het elimineren van dubbelingen in gegevensbestanden. De Raad was van 
mening dat meer onderzoek gedaan dient te worden naar de kosten en baten 
van de inzet van ICT bij dienstverlening. Anno 2003 is er een rijksbrede groep 
samengesteld die de kosten-batenanalyses van de inzet van ICT bij dienst-
verlening verricht. Een belangrijk probleem bij deze kosten-baten analyses is 
dat de kosten en baten vaak niet ten koste of ten gunste van de dezelfde partij 
gaan. Dit is een belangrijk aspect van informatie- en communicatietechnologie: 
kostenbesparing en betere prestaties gaan samen met ‘vernetwerking’. De Raad 
adviseerde daarom een revolving fund op te richten waaruit investeringen in 
netwerkvorming, die niet aan een specifieke organisatie kunnen worden toege-
wezen, worden betaald. De baten die optreden, ook op andere plaatsen dan waar 
is geïnvesteerd, kunnen na verloop van tijd weer terugvloeien naar dat fonds.

Eind 2000 kondigde de toenmalige minister voor grotesteden en -integratie-
beleid aan dat in 2001 plannen zouden worden ontwikkeld om te komen tot een 
zogenaamde e-Bank.15 Een dergelijk initiatief is in lijn met de aanbeveling van 

15 Nota ‘De electronische overheid aan het begin van de 21e eeuw’, Tweede Kamer, verga-

derjaar 2000-2001, 26387, nr. 9. Deze nota geeft een overzicht van de acties die in 2000 

zijn uitgevoerd in het kader van het Actieprogramma Electronische Overheid en geeft 

bovendien een korte doorkijk naar het voorgenomen beleid voor de jaren 2001 en verder.
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de Raad om een revolving fund te creëren. Het idee achter de e-Bank was te 
komen tot een rentesubsidiefaciliteit waarbij gemeenten een deel van de rente 
vergoed zouden krijgen die betaald moet worden op een lening die bestemd 
is voor een goedgekeurde ICT-investering. De veronderstelling was dat deze 
faciliteit een grote hefboomwerking zou hebben. In de praktijk is het plan voor 
een e-Bank echter nooit uitgevoerd. 

De toepassing van ICT gaat ondertussen verder dan het automatiseren van 
bestaande werkprocessen. Met grote regelmaat komt naar voren dat verhoging 
van effectiviteit en efficiëntie vooral gevonden kan worden in het delen van 
informatie. Dit vraagt soms om nieuwe (beleids)instrumenten. De e-Bank is 
daarvan een goed voorbeeld. 

5.5
Conclusie
De verschillende beelden geven duidelijk aan dat het centrale aspect in de 
meeste rapporten niet de inzet van ICT bij bestaande werkprocessen betreft. 
Zelfs wanneer de focus gericht is op efficiënte uitvoering staat het (kunnen) 
uitwisselen van informatie centraal waarmee de inrichting van het openbaar 
bestuur op de voorgrond komt. De nadruk ligt vanzelfsprekend meestal op 
nieuwe vereisten en mogelijkheden als gevolg van ICT ontwikkelingen. Dit 
leidt soms tot een ongemakkelijke relatie met klassieke democratische en 
rechtstatelijke waarden. Voor de Raad staan deze waarden centraal, terwijl 
tegelijkertijd duidelijk is dat ICT nieuwe eisen en mogelijkheden genereert. 
In de beelden komt naar voren dat de legitimiteit van de overheid samenhangt 
met de prestaties van de overheid en de wijze waarop zij haar relaties met 
burgers en anderen vormgeeft. Op veel terreinen is de spanning tussen doeltref-
fendheid en doelmatigheid enerzijds, en democratie en rechtstaat anderzijds, 
groot. Hoewel ICT ontwikkelingen aan de ene kant deze spanning manifest 
maken, biedt de inzet van ICT tegelijkertijd de mogelijkheid deze spanning te 
verkleinen. In het volgende hoofdstuk wordt hier nader op ingegaan en formu-
leert de Raad drie strategische kernbeslissingen die met voorrang tot uitvoering 
dienen te worden gebracht.
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6.
Trias van vertrouwen, openbaarheid en doelmatigheid

In hoofdstuk drie is gewezen op de drie kernfuncties van de overheid: de 
overheid als verzorgingssysteem, de overheid als democratisch systeem, en 
de overheid als rechtstaat. In de besproken beelden komt duidelijk naar voren 
dat ICT – daadwerkelijk of in potentie – raakt aan alle drie de onderscheiden 
functies. De verschillende beelden onderstrepen dat ICT steeds minder over 
toepassingen gaat en steeds meer over het soort overheid dat wij willen 
hebben. Mede op basis van de verschillende beelden komt de Raad tot de 
volgende kernbegrippen om het streefbeeld van de overheid te concretiseren:
 
• handelingsvermogen: een overheid die presteert en optreedt;
• samenwerking: een overheid die natuurlijk uit vele organisaties bestaat, 

maar die eigentijds samenwerkt en verbindingen aangaat (tussen beleid en 
uitvoering, tussen diverse organisaties, tussen diverse bestuurslagen en met 
de samenleving);

• dienend en dynamisch: de overheid is er voor burgers, maatschappelijke 
organisaties en bedrijven (aandacht voor problemen en de leefwereld van 
bedrijven en burgers is een belangrijke legitimatie van overheidsoptreden);

• normatief gebonden binnen rechtstatelijke kaders te opereren: 
de overheidsmacht is genormeerd en aan haar handelen worden eisen gesteld;

• democratisch en open: een transparante en controleerbare overheid die de 
dialoog met de samenleving organiseert en serieus ontwikkelt.

Zoals eerder is aangegeven komt door een benadering vanuit het perspectief 
van ICT de kwaliteit van informatierelaties op de voorgrond te staan. De 
verschillende rapporten en interviews onderstrepen het belang van deze relaties 
voor de inrichting en werking van het openbaar bestuur. Naar de mening van 
de Raad heeft de systeemverantwoordelijkheid van de minister voor BVK niet 
alleen betrekking op bestuurlijke verhoudingen, maar ook – en steeds meer – 
op informatiebetrekkingen in de huidige netwerksamenleving.

Het gaat daarbij niet om een technocratische exercitie. Naar de mening van 
de Raad is ten aanzien van ICT het technologisch perspectief te dominant en 
wordt onvoldoende gezien dat adequate sociale instituties een voorwaarde 
zijn om technologische toepassingen verder te kunnen ontwikkelen. Ten 
aanzien van informatiebetrekkingen ontbreekt het aan een kader waarbij 
partijen zich –in maatwerk en ook situaties volgend – kunnen aansluiten. De 
Raad is van mening dat de huidige blokkades voor verdere benutting van ICT 
mogelijkheden om de prestaties van openbaar bestuur als geheel te bevor-
deren, zoals centralisatie/decentralisatie blokkades, feitelijk wijzen op gebrek 
aan vertrouwen. Veel van de centralisatie/decentralisatie vragen ademen 
wantrouwen en het niet altijd terechte idee dat het bij overheidsinformati-
sering gaat om een nul-som spel (‘jouw winst is mijn verlies’) ten aanzien van 
autonomie en zeggenschap.
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Het is aan de minister voor BVK te komen tot een kader waarbinnen spelers in 
vertrouwen verdergaande informatierelaties kunnen aangaan. De Raad beklem-
toont dat het pleidooi voor een dergelijk kader geen pleidooi voor centralisme 
is. Het gaat erom dat de overheid kernregels formuleert en de grenzen van het 
speelveld bewaakt. Binnen deze grenzen hebben organisaties en personen de 
ruimte om hun informatieverhoudingen in te richten. De Raad voor maatschap-
pelijke ontwikkeling spreekt in dit verband van een nieuw sturingsparadigma 
waarin kaderstelling onlosmakelijk verbonden wordt met horizontalisering, dat 
wil zeggen het gegeven dat de relaties tussen organisaties en tussen organi-
saties en burgers steeds minder gekenmerkt worden door hiërarchische gezags-
verhoudingen.16 Met de Raad voor maatschappelijke ontwikkeling meent de 
Raad dat juist de combinatie van kaderstelling en horizontalisering leidt tot 
een beter presterende overheid en tot een betere benutting van het zelfsturend 
vermogen van de samenleving.

Hoewel er al veel gebeurt op het terrein van ICT en overheid, dient volgens 
de Raad de overheid op dit gebied bepaalde zaken met voorrang te behan-
delen. De Raad formuleert hiertoe drie met elkaar samenhangende strategische 
kernbeslissingen: een trias van vertrouwen, openbaarheid en doelmatigheid. 
Invulling van deze trias is noodzakelijk teneinde technologische en maatschap-
pelijke ontwikkelingen te laten bijdragen aan het streefbeeld van de overheid: 
een overheid die gekenmerkt wordt door handelingsvermogen, samenwerking, 
dienend en dynamisch optreden, normatieve binding en democratische 
openheid.

6.1 
Vertrouwen
De Raad pleit voor het opstellen van een algemeen kader voor bestuur-
lijke informatieverhoudingen. De minister voor BVK zou hier het initiatief 
moeten nemen. Het hier bedoelde kader voor bestuurlijke informatieverhou-
dingen moet voorkomen dat een smal aspect van informatieverhoudingen 
(bijvoorbeeld de privacy van burgers en organisaties) eenzijdig en volledig 
de afwegingskaders gaat domineren. Een kader voor bestuurlijke informatie-
verhoudingen is naar de mening van de Raad nodig om een vloer van 
vertrouwen te leggen die verdere technologische ontwikkelingen mogelijk 
maakt. De Raad pleit voor een overheid die ziet dat in een modern openbaar 
bestuur niet langer kan worden volstaan met het regelen van bestuurlijke 
verhoudingen (van lagen, organisaties, functionarissen) en financiële verhou-
dingen, maar dat het nodig is om ook de informatieverhoudingen te funderen.

Analoog aan de beginselen van behoorlijk bestuur dienen beginselen voor 
bestuurlijke informatierelaties te worden geformuleerd. Veel algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur laten zich vertalen naar beginselen van 

16 Raad voor maatschappelijke ontwikkeling, Bevrijdende kaders.
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behoorlijk informatiegedrag. Bovendien zouden nieuwe beginselen kunnen 
worden ontwikkeld. Veel rapporten suggereren – soms impliciet – het belang 
van een transparantiebeginsel, dat volgens sommigen meer dan het legaliteits-
beginsel past bij de maatschappelijke werkelijkheid waarin het bestuur terecht 
is gekomen.17 

Al in 1993 formuleerden Franken en Snellen ‘beginselen van behoorlijk IT-
gebruik bij overheidsinformatisering’.18 Deze beginselen zijn uitwerkingen 
van de normen betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid. In de ogen van de Raad 
dient een algemeen kader voor bestuurlijke informatieverhoudingen verder te 
gaan dan beginselen die het gebruik van technologie en gegevens reguleren. 
Naast betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid gaat het vooral om vertrouwen. 
Vertrouwen is niet in de laatste plaats van belang in informatierelaties met de 
rijksoverheid. In dat verband heeft de Raad er eerder op gewezen dat infor-
matie die bedoeld is om te leren, niet vervolgens gebruikt moet worden om 
af te rekenen.19 Juist nu in het kader van de VBTB operatie veel geïnvesteerd 
wordt in het zichtbaar maken van prestaties, zou de minister voor BVK het 
tot zijn taak moeten rekenen hier het wantrouwen tussen (semi-)overheden en 
uitvoeringsinstellingen weg te nemen, zodat informatie daadwerkelijk gedeeld 
kan worden. De minister voor BVK doet er goed aan waar mogelijk aansluiting 
te zoeken bij bestaande initiatieven die er op gericht zijn het vruchtbaar 
delen van informatie en transparantie te bevorderen. Hierbij kan bijvoorbeeld 
gedacht worden aan het initiatief van een aantal zelfstandige bestuursorganen 
die het Handvest Publieke Verantwoording20 hebben ondertekend.

Wanneer maatschappelijke problemen leidend zijn voor de inrichting van het 
overheidsbeleid, is het ineffectief wanneer informatieverhoudingen per sector 
of per bestuurslaag worden geregeld. Immers, maatschappelijke problemen 
storen zich niet aan grenzen tussen sectoren. Verbindingen tussen sectoren en 
bestuurslagen bieden tal van mogelijkheden kostbare vormen van afstemming 
en uitwisseling doelmatiger te organiseren. De Raad realiseert zich bovendien 

17  Bijsterveld, The empty throne.
18 Franken, ‘Kanttekeningen bij het automatiseren van beschikkingen’; Snellen, ‘Het 

automatiseren van beschikkingen bestuurskundig beschouwd’; Bovens, De digitale 

rechtsstaat; Zie ook het wetsvoorstel  Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht 

met regels over verkeer langs elektronische weg tussen burgers en bestuursorganen (Wet 

elektronisch bestuurlijk verkeer), Tweede Kamer, vergaderjaar 2002-2003, 28483, nrs. 4 

en 5.
19 Zie Raad voor het openbaar bestuur, Presteren door leren.
20 “In november 2000 heeft een aantal zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) het Handvest 

Publieke Verantwoording ondertekend. Met de ondertekening geven de deelnemende 

organisaties (de Handvestgroep) aan dat ze zich, naast het afleggen van verantwoording 

aan de minister, ook willen verantwoorden aan klanten en samenleving over hun handelen 

en de kwaliteit van dienstverlening”. (www.publiekverantwoorden.nl)  
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dat vanuit het perspectief van maatschappelijke problemen de betekenis 
van vertrouwen in informatierelaties zich niet beperkt tot de overheid, maar 
dat tal van andere maatschappelijke spelers en burgers bij het bereiken van 
maatschappelijke doelstellingen een cruciale rol kunnen spelen. De beginselen 
voor bestuurlijke informatierelaties zijn een belangrijke stap van de overheid 
in de richting van een breder kader voor maatschappelijk gegevensverkeer, dat 
in een voortdurende dialoog met alle betrokken spelers gestalte zal (moeten) 
krijgen. 

De minister voor BVK dient een kader te ontwikkelen waarbinnen de infor-
matierelaties tussen overheden en tussen het rijk en uitvoeringsinstellingen 
kunnen worden geplaatst. Dit kader maakt duidelijk wat de status is van de 
informatierelaties en zorgt daardoor voor vertrouwen bij overheden en uitvoe-
ringsinstellingen. Op veel terreinen geldt dat op dit moment de aard van de 
informatierelaties onduidelijk is en dit frustreert verdergaande benutting van 
ICT. Het dient bijvoorbeeld duidelijk te zijn of informatie gebruikt wordt voor 
directe vergroting van efficiëntie, onderling leren, beleidsontwikkeling, voor 
(horizontale of verticale) verantwoording of bijvoorbeeld om ‘af te rekenen’. 
De huidige schimmige situatie bemoeilijkt het vruchtbaar delen van informatie 
en voedt wantrouwen. Dit leidt er bijvoorbeeld toe dat de score op prestatie-
indicatoren in zichzelf belangrijker wordt dan het bereiken van achterliggende 
maatschappelijke doelstellingen. Het door de minister voor BVK te ontwik-
kelen kader betreft geen categorisering van soorten informatierelaties maar 
bestaat uit beginselen van behoorlijke bestuurlijke informatierelaties. Deze 
beginselen hebben betrekking op de domeinen van alle departementen en 
zullen door het kabinet gedragen moeten worden. Verschillende perspectieven 
op informatierelaties gebaseerd op de verschillende departementale kokers is 
ineffectief.

6.2 
Openbaarheid 
Openbaarheid en actieve openbaarmaking van overheidsinformatie zijn 
cruciaal. De Raad ondersteunt de aanbevelingen van de Commissie Wallage en 
benadrukt dat de overheid ‘helder als glas’ dient te zijn. De bovenstaande begin-
selen leggen hiervoor de vloer, en vervolgens dient de overheid een actieve 
partij te zijn waar het gaat om openbaarmaking. Naar de mening van de Raad 
is dit niet zozeer wenselijk als wel noodzakelijk. Het is aan de overheid hier 
expliciet beleid op te voeren vanuit het besef dat de oplossing van maatschap-
pelijke problemen ondenkbaar is zonder sterk in te zetten op openbaarheid. 
Overheid en burgers c.q. bedrijven/associaties kunnen langs deze weg daadwer-
kelijk partners worden. Openbaarheid en de noodzakelijke betrokkenheid van 
burgers en anderen gaan samen. Een overheid die enerzijds stelt dat zij het niet 
langer alleen kan, en zich anderzijds niet in de kaarten laat kijken zal slechts 
in geringe mate kunnen bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke 
problemen. De minister voor BVK dient expliciet eerste probleemeigenaar van 
dit thema te zijn en dient daarop ook te worden beoordeeld. 
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Het kabinet selecteert – op voordracht van de minister voor BVK – drie 
maatschappelijk urgente en zichtbare thema’s waarbij actieve openbaarheid 
de norm is. Informatie die op deze thema’s betrekking heeft en opvraagbaar is 
volgens de Wob wordt actief openbaar gemaakt. De minister voor BVK spreekt 
– indien nodig – hier zijn collega’s op aan en zorgt ervoor dat de thema’s 
leidend zijn, en niet de departementale structuur van de rijksoverheid.

6.3 
Doelmatigheid
De Raad adviseert nu daadwerkelijk te realiseren dat de burger dezelfde 
gegevens niet meerdere malen hoeft aan te leveren. De gegevens waarvoor dit 
geldt dienen bij wet geregeld te worden. De Raad ondersteunt in dat verband 
het werken met authentieke registraties en geeft aan de invoering van het 
Burger Service Nummer hoge prioriteit. Het basisprincipe van eenmalige 
aanlevering van gegevens dient tevens centraal te staan in de relaties binnen en 
tussen overheden en tussen overheden en derden. Een citaat uit de voortgangs-
rapportage Elektronische Overheid 2002 onderstreept het belang van deze 
aanbeveling:

“December 2002 is het programma Stroomlijning Basisgegevens afgerond. 
Daarmee is het einddoel van een op orde gebrachte gegevenshuishouding 
weliswaar in zicht gebracht, maar nog lang niet gerealiseerd. Er is een zeer 
brede consensus over de aanpak om dat doel te bereiken en op alle belangrijke 
terreinen zijn ook projecten in gang gezet. Echter, het doorzetten en voort-
zetten van de in gang gebrachte ontwikkelingen vergt de permanente aandacht, 
omdat het bij de realisatie van authentieke registraties om lange termijn, 
sectoroverstijgende investeringen gaat, die vaak zullen moeten concurreren met 
andere, sectorinterne prioriteiten”. 

De Raad benadrukt dat investeringen in de kwaliteit van het bestuur – en in het 
bijzonder de inzet van ICT daarbij – in tijden van bezuiniging geen luxe zijn, 
maar noodzaak. Een presterende overheid is juist dan cruciaal. Hier ligt ook 
een directe relatie met het reduceren van de administratieve lasten. De overheid 
dient meer gebruik te maken van ICT ter vermindering van de administratieve 
lasten. Daarbij ligt de nadruk op een integrale aanpak die niet uitgaat van 
geïsoleerde beleidsterreinen.21 De kabinetsdoelstelling van 25% reductie van 
de administratieve lasten dient hoog op de politieke agenda te blijven staan. 
Juist in tijden van economische teruggang dient de overheid te beseffen dat de 
korte termijn kosten van ICT-investeringen op dit terrein voor de lange termijn 
baten gaan. De Raad verwijst hier tevens naar het belang van het eerder gesug-
gereerde revolving fund en de gewenste reactivering van de e-Bank. 

21 Vergelijk de brief van het Adviescollege toetsing administratieve lasten aan de minister van 

EZ, d.d. 12 december 2002.
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Het kabinet committeert zich aan aansprekende resultaten ten aanzien van 
het einddoel van een op orde gebrachte gegevenshuishouding waarbinnen 
authentieke registraties centraal staan. De minister voor BVK krijgt voldoende 
bevoegdheden deze resultaten te realiseren. De minister voor BVK verplicht 
zich periodiek inzichtelijk te maken hoe het met de voortgang gesteld is, 
waarbij het inzichtelijk maken van verschillen in prestaties van betrokken 
partijen niet wordt geschuwd. De Tweede Kamer dient hierbij een actieve rol 
te spelen om de positie van de minister voor BVK ten opzichte van andere 
ministers op dit onderwerp te bestendigen en indien nodig te versterken.

6.4
Tot slot
Volgens de Raad is het structureren van de informatiebetrekkingen een centrale 
voorwaarde voor blijvende politieke sturing op de toekomst van het publieke 
domein in de informatiesamenleving. Het alternatief is een sluipend verande-
ringsproces waarbij het openbaar bestuur langzaam maar zeker buiten spel 
wordt gezet. De opdracht aan de minister voor BVK is op het eerste gezicht 
niet altijd even dankbaar maar wél zeer urgent.



/38/

R
ob

/39/

7.
Geraadpleegde literatuur

• Algemene Rekenkamer, Tussen beleid en uitvoering. Lessen uit recent 
onderzoek, Den Haag, 2003.

• Bijsterveld, S.C. van, The empty throne. Democracy and the rule of law in 
transition, Utrecht, 2002.

• Boogers, M.J.G.A., W.B.H.J. van de Donk, M.J.A.M. van Banning en 
P.H.A. Frissen, Statistiek en dyamiek. De Ministeriële Regeling Statistische 
gegevens ABW: Evaluerende Reconstructie van Voorbereiding, Invoering 
en Uitvoering; Leerervaringen voor Interbestuurlijke Informatierelaties, 
Eindrapportage, Den Haag, 2000. 

• Bovens, M.A.P., De digitale rechtsstaat. Beschouwingen over informatie-
maatschappij en rechtsstaat, Universiteit van Utrecht, 1998.

• Brink, G. van den, Mondiger of moeilijker? Een studie naar de politieke 
habitus van hedendaagse burgers, WRR, voorstudies en achtergronden 
V 115, Den Haag, 2002.

• Commissie Administratieve lasten Regels zonder overlast, Den Haag, 1999.
• Commissie Grondrechten in het digitale tijdperk, Rapport & onderzoeks-

bijlage, Den Haag, 2000.
• Commissie ICT en de stad, Burgers verbonden. ICT en de Stad, Den Haag, 

2000.
• Commissie ICT en overheid, Burger en overheid in de informatiesamen-

leving. De noodzaak van institutionele innovatie, Den Haag, 2001.
• Commissie Modernisering GBA, GBA in de toekomst. Gemeentelijke Basis 

Administratie persoongegevens als spil voor toekomstige identiteits-infra-
structuur, Den Haag, 2001.

• Commissie Toekomst overheidscommunicatie, In dienst van de democratie, 
Den Haag, 2001.

• Denktank E21E, Naar een nieuwe maatschap, Den Haag, 2001.
• Docters van Leeuwen e.a., Een kwestie van uitvoering. Vernieuwingsagenda 

voor de presterende overheid, Den Haag, 2003.
• Franken, H., ‘Kanttekeningen bij het automatiseren van beschikkingen’, in: 

Beschikken en automatiseren, VAR-reeks 110, Alphen aan den Rijn, 1993.
• Hoofdlijnenakkoord voor het kabinet CDA, VVD, D66, 16 mei 2003.
• Infodrome, Controle geven of nemen. Een politieke agenda voor de informa-

tiesamenleving, Amsterdam, 2001.
• ‘Nederlandse horeca ziet scheel van de regels’, NRC Handelsblad, 

15 februari 2003.
• Raad voor het openbaar bestuur, Primaat in de polder. Nieuwe verbindingen 

tussen politiek en samenleving, Den Haag, 2002. 
• Raad voor het openbaar bestuur, Presteren door leren. Benchmarken in het 

binnenlands bestuur, Den Haag, 2002.
• Raad voor het openbaar bestuur, Helder als glas. Een burgergericht kwali-

teitsconcept, Den Haag, 2000.



/40/ /41/

• Raad voor maatschappelijke ontwikkeling, Bevrijdende kaders. Sturen op 
verantwoordelijkheid, Den Haag, 2002.

• Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, Ver weg én dichtbij. Over hoe 
ICT de samenleving kan verbeteren, Den Haag, 2000.

• Schnabel, P., Bedreven en gedreven. Een heroriëntatie op de rol van de 
Rijksoverheid in de samenleving, 2001.

• SCP, Sociaal en Cultureel Rapport 1998, Den Haag, 1998.
• Snellen, I.Th.M., ‘Het automatiseren van beschikkingen bestuurskundig 

beschouwd’, in: Beschikken en automatiseren, VAR-reeks 110, 
Alphen aan den Rijn, 1993.

• Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 26387, nr. 9.
• Tweede Kamer, vergaderjaar 2001-2002, 26387, nr. 11.
• Tweede Kamer, vergaderjaar 2002-2003, 28755, nr. 1.
• Tweede Kamer, vergaderjaar 2002-2003, 28483, nrs. 4 en 5.
• Versmissen, J.A.G., en A.C.M. de Heij, Electronische overheid en privacy, 

College Bescherming Persoonsgegevens, Den Haag, 2001.
• Vrom-raad, Tussen feit en fictie: verkenning van ontwikkelingen in de 

informatie- en communicatietechnologie en de mogelijke gevolgen voor het 
beleid inzake wonen, ruimtelijke ordening, milieu en mobiliteit, Den Haag, 
2001. 

• Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Staat zonder land. 
Een verkenning van bestuurlijke gevolgen van informatie- en communicatie-
technologie, Den Haag, 1998.

• Zwart, C.J., De overheid is geen geluksfabriek, Raad voor Verkeer en 
Waterstaat, Den Haag, 2001.



/40/ /41/

II

Van staat zonder land 
naar land zonder staat 

Samenvattingen van de rapporten 
over ICT en overheid

Boudewijn F. Steur, Pieter de Jong en Auke J. van Dijk



/43/



/43/

Inhoud

Waarden zonder vaste grond 45
 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Regels zonder overlast, administratie zonder lasten 48
 Commissie Administratieve lasten

Bakens in het deterritoriale vaarwater van de informatiesamenleving 50
 Commissie Grondrechten in het digitale tijdperk

De burger als roerganger? 53
 Commissie ICT en de stad

Identiteit in de digitale kluis 56
 Commissie Modernisering GBA

Van Nederland BV naar maatschap Nederland 59
 Denktank E21E

De zappende burger in de verantwoordingsdriehoek 62
 Commissie Toekomst overheidscommunicatie

Richting, ruimte, resultaat en rekenschap 65
 Prof.dr. P. Schnabel

Partners in crime 68
 Commissie ICT en overheid

It ain’t what you do, it’s the way you do it! 71
 Infodrome

Het einde van de traditionele dichotomie 73
 Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling

De overheid als constructiewerker 76
 VROM-raad

Presterende Belgen in het polderlandschap 78
 Docters van Leeuwen e.a.



/44/ /45/



/44/ /45/

Waarden zonder vaste grond
Staat zonder land. Een verkenning van de bestuurlijke gevolgen van infor-
matie- en communicatietechnologie (Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid, 1998)

Door ICT verandert de samenleving en daarmee veranderen maatschappelijke 
vraagstukken die de vraag naar overheidsoptreden oproepen. Traditionele 
vraagstukken nemen in betekenis af, terwijl nieuwe vraagstukken naar voren 
komen (p. 105). De WRR concentreert zich op de vraag welke gevolgen de 
toepassing van ICT in de samenleving heeft voor het bestuurlijk handelings-
vermogen van de staat. Centraal staat dat het handelingsvermogen van de staat 
afneemt. ‘De kern van het probleem is hier gelegen in de afnemende betekenis 
van de nationale schaal voor het maatschappelijk verkeer, waar de rechtsmacht 
en de legitimiteit van nationale overheden…sterk aan territoir gekoppeld zijn. 
Deze territoriale bepaaldheid geldt het sterkst waar recht en wet als dwingende 
beleidsinstrumenten worden gehanteerd, maar ook bij andere beleidsinstru-
menten geldt dat de democratische legitimiteit voor het overheidshandelen 
binnen het territoir van de nationale staat ligt’ (p. 108). 

Bij de staat gaat het om de combinatie van territorialiteit en soevereiniteit. 
Territoir als politiek, sociaal en economisch integratiekader en als basis 
voor het functioneren van de overheid, boet onder invloed van de toepassing 
van ICT aan waarde in. Dit is niet alleen een instrumenteel probleem maar 
leidt tevens tot een afbrokkeling van de legitimiteit van de nationale staat. 
Waaruit bestaat dan het gebiedsgebonden integratiekader dat de klassieke staat 
genereert? In het rapport worden een aantal bouwstenen onderscheiden die 
hiërarchisch kunnen worden geordend. Deze bouwstenen worden in het rapport 
niet als zodanig benoemd. 

De eerste bouwsteen is het recht (‘eenzijdig vastgesteld stelsel van regels’). 
De WRR stelt zich de vraag of waar staat, recht en territoir nauw aan elkaar 
gekoppeld zijn, dit nog steeds noodzaak is. Hier liggen twee mogelijke oplos-
singsrichtingen voor. De eerste is ‘positive comity’ waarbij het gaat om weder-
zijdse ondersteuning van en vrijwillige samenwerking tussen staten en andere 
actoren over de grenzen heen om een als gemeenschappelijk ervaren probleem 
op te lossen (p. 109). De tweede is een verschuiving van het territorialiteits-
beginsel naar het personaliteitsbeginsel. 

Dit leidt echter tot vragen over de handhaving van het recht, de ‘repressieve’ 
pendant van het recht en de tweede bouwsteen. Na de bespreking van een aantal 
praktische problemen concludeert de WRR (p. 110): ‘Achter deze praktische 
problemen gaat het fundamentele gegeven verscholen, dat het recht misschien 
nog wel ‘losgekoppeld’ kan worden van een bepaald territoir, maar de overheids-
macht die nodig is om de naleving van het recht te verzekeren, veel minder’.

Vanuit dit inzicht wordt in het rapport de overstap gemaakt naar een derde 
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belangrijke bouwsteen, namelijk de organisatie van solidariteit. ‘Om meerdere 
redenen is te verwachten dat de regels zich meer zullen richten op de 
‘voorwaarden voor deelname’. Wie profijt van de nationale overheid wil trekken, 
zal zich aan bepaalde regels moeten houden. Naar verwachting zal ook meer op 
zelfregulering moeten worden vertrouwd…Dat hiermee ook voor de burger veel 
verandert, moge duidelijk zijn. De begrippen rechtszekerheid en uniformiteit, zo 
nauw verbonden met de nationale rechtsstaat èn met de nationale verzorgings-
staat, zullen een andere inhoud krijgen’ (p. 110). Transactie zal een belangrijker 
plaats innemen dan op dit moment het geval is. Het verzekeringsprincipe kan 
daarmee in belang toenemen. ‘De relaties tussen staten en maatschappelijke 
partijen kunnen dus in het algemeen ‘horizontaler’ worden’(p. 110).

Net als bij het recht heeft ook de organisatie van solidariteit een ‘repressieve’ 
pendant in de vorm van heffingen (sociale zekerheid, belasting), de vierde 
bouwsteen. Door internationalisering en deterritorialisering komt de heffings-
grondslag onder de druk te staan. ‘Daarmee kan het moeilijker worden herver-
deling toe te passen via de belastingheffing en ‘goede risico’s’ te laten meebe-
talen aan ‘slechte risico’s’. Eveneens als bij het recht doet de legitimiteitsvraag 
zich vooral voor waar het gaat om de uitoefening van de staatsmacht.

De vijfde bouwsteen betreft de bescherming tegen gevaren van buitenaf: de 
staat als actor in het internationale systeem. Het hoeft in de context van dit 
rapport niet te verbazen dat de nadruk ligt op de betekenis van de samen-
werking tussen staten teneinde het afnemend handelingsvermogen van de 
nationale staat te compenseren (p. 111). Er zal meer behoefte zijn aan inter-
nationale ordening en sturing naarmate burgers en bedrijven van afzonderlijke 
landen meer op elkaar betrokken raken. Daarnaast zal naarmate waarden en 
normen meer homogeniseren internationale samenwerking tevens gemakke-
lijker worden. Wanneer een ontwikkeling plaatsvindt in de richting van func-
tionele samenwerking tussen staten kan kunnen zij hun spilfunctie behouden, 
op zijn minst als vertegenwoordiger van de eigen burgers in het interstatelijk 
verkeer. Een voorwaarde is wel dat de interstatelijke samenwerking ook de 
eigen nationale wetgeving ondersteunt.

In het rapport wordt er vervolgens op gewezen dat niet alleen gekeken moet 
worden naar de afname van het handelingsvermogen van de overheid, maar tevens 
naar de noodzaak tot overheidshandelen. Met de vigerende beleidsdoelstellingen 
als uitgangspunt is het zinvol een viertal situaties te onderscheiden (p. 112):

A.
Onverminderd mogelijk;
Onverminderd nodig.

B.
Onverminderd mogelijk;
Minder nodig.

C.
Minder mogelijk;
Onverminderd nodig.

D.
Minder mogelijk;
Minder nodig.

Figuur 1: Classificatieschema handelingsvermogen overheid
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‘In het algemeen zal de congruentie tussen publiek gezag, recht en burgers 
binnen een gegeven territoir in de ‘internationale-netwerkwereld’ haar vanzelf-
sprekendheid verliezen, terwijl deze aanname wel een fundament is van de 
nationale staat’(p. 113). Territorialiteit blijft belangrijk maar er vindt een diffe-
rentiatie van schalen plaats. ‘Enerzijds draagt ICT bij aan verdere internationa-
lisering (elders wel aangeduid als globalisering): door ICT krimpen afstanden 
verder en vervagen territoriale grenzen. Anderzijds kan ICT bijdragen aan een 
toenemende betekenis van het lokale niveau (mede doordat het met ICT meer 
mogelijk wordt het grootschalige kleinschalig te organiseren)’ (p. 106).

De WRR eindigt met het benadrukken van het belang van een open benadering 
(p. 113): ‘Oplossingen komen er altijd. Ook zonder overheidsbeleid zal de 
samenleving zich ordenen en zal de nationale staat zich transformeren. De 
vraag is hier echter of de staat zich transformeert met alerte en doordachte 
oplossingen, of zich speelbal laten maken van de ontwikkelingen. Om die 
reden is het zinvol niet voor een defensieve maar oor een open benadering te 
kiezen als het gaat om de gevolgen van ICT binnen de samenleving.

Het beeld van de staat is er één van transformatie en terugtocht. De staat is de 
infrastructuur voor collectief handelen (recht, solidariteit) maar heeft wanneer 
het gaat om ‘repressie’ tevens een eigen rol (handhaving, heffingen). Het is nu 
juist deze rol die de staat in afnemende mate waar kan maken. De burger is 
in de eerste plaats een homo economicus (‘de calculerende burger’) waaraan 
enerzijds meer kan worden overgelaten (‘zelfregulering’) maar die anderzijds 
geen rol speelt bij het oplossen van de resterende problemen van collectief 
handelen. De gevolgen van ICT ontwikkelingen zijn vooral een probleem voor 
de staat, en een instrument voor de burger.
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Regels zonder overlast, administratie zonder lasten
Regels zonder overlast (Commissie Administratieve lasten, 25 november 1999)

‘Administratieve lasten zijn een vervelend bijproduct van de regelgeving, 
vooral als de proportionaliteit zoek raakt tussen de maatschappelijke doelstel-
lingen van de regelgeving en de informatie die aan overheden moet worden 
geleverd’ (p.1).

Het probleem
In ontwikkelde landen doet zich een opeenstapeling van administratieve lasten 
voor burgers en het bedrijfsleven. Het gaat dan om kosten die gemaakt moeten 
worden om administratieve en procedurele verplichtingen te voldoen. Voor het 
bedrijfsleven zijn de administratieve lasten tussen 1993 en 1998 gestegen van 
13 miljard naar 16,5 miljard gulden. Terugdringen van deze lasten zou positieve 
welvaartseffecten hebben. De omvang, complexiteit, gebrekkige transparantie 
en voortdurende wijzigingen in de formulierenstroom leidt niet alleen tot hoge 
kosten, maar ook tot frustratie en ergernis: ‘Waar de burger afhaakt en het niet 
meer begrijpt, verdwijnt het burgerschap en de identificatie met de publieke 
zaak’ (p. 3). De Commissie plaatst haar opdracht in een breder kader en wel 
van een zoektocht naar nieuwe verhoudingen tussen publieke ordening en het 
behoud van maatschappelijke waarden en vrijheden. De Commissie beschouwt 
juist nu de tijd rijp voor terugdringen van de administratieve lasten: ideolo-
gische verschillen en belangentegenstellingen vervagen steeds meer.

Beelden
De monocentrische positie van de overheid maakt plaats (of zou plaats 
moeten maken?) voor een polycentrisch en horizontaal bestuursmodel. 
Beleidsprocessen krijgen minder via bolwerken maar meer via netwerken 
gestalte en actoren gaan met elkaar om op voet van gelijkwaardigheid. 
Realisatie van publieke doelen geschiedt vrijwel altijd door coproductie. 
Hierbij neemt de overheid plaats aan een ronde tafel en gaat hij in dialoog met 
andere actoren.

ICT als instrument
Volgens de Commissie kan ICT een grote bijdrage leveren aan de terug-
dringing van administratieve lasten. Het kan dan gaan om:

• vereenvoudiging van het informatietransport door elektronische gegevens-
uitwisseling;

• (interactieve) ondersteuning van bedrijven bij het voldoen aan administra-
tieve verplichtingen;

• rechtstreekse ‘uitvraag’ bij bedrijven vervangen door hergebruik van 
gegevens die binnen de overheid reeds bekend zijn;

• sneller toegankelijk maken van informatie;
• meer transparante informatie-uitvraag via één loket en probleemgerichte 

elektronische transacties.
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De Commissie stelt zich hierbij een internetgroeimodel. Daarbij worden in 
fase 1 alle formulieren die de relatie regelen tussen overheid en bedrijfsleven 
op één internetsite geplaatst. In fase 2 kunnen gegevens – denk aan NAW-
gegevens – die aangeleverd worden via een formulier op de internetsite, ook 
gebruikt worden voor andere formulieren. In fase 3 wordt geleidelijk aan 
standaardisatie bevorderd (harmonisatie van begrippen, zelfde lay-out, zelfde 
volgorde van de vragen etc.). De hier bedoelde internetsite zou beheerd moeten 
worden door een nog in te stellen onafhankelijk orgaan dat voorgenomen regel-
geving toetst op administratieve lasten.

De Commissie hecht aan bescherming van de privacy van burgers en bedrijven. 
Hiertoe wordt veelal het begrip ‘doelbinding’ gehanteerd: gegevens mogen 
alleen worden verstrekt voor doelen die overeenkomen met het doel waarvoor 
de oorspronkelijke verstrekker ze heeft aangeleverd. De Commissie stelt 
dat strikte toepassing van het principe doelbinding zeer negatieve effecten 
op de administratieve lasten kan hebben. De Commissie stelt dan ook voor 
om bij specifieke wet- en regelgeving te bepalen dat aan de informatiever-
plichtingen kan worden voldaan door rechtstreeks aanlevering van gegevens 
door bedrijven, maar ook door hergebruik van gegevens die reeds binnen het 
publieke domein aanwezig zijn.

Impact van de Commissie Slechte
Mede op grond van de aanbevelingen van de Commissie Slechte heeft het 
kabinet per 1 mei 2000 het adviescollege toetsing administratieve lasten 
(Actal) geïnstalleerd onder het voorzitterschap van Robin Linschoten. 
Daarnaast wil het kabinet – in lijn met de aanbevelingen van de Commissie 
Slechte – ‘verinnerlijking’ van aandacht voor administratieve lasten op de 
departementen en de uitvoeringsorganisaties bewerkstelligen: in de beleids-
voorbereiding moet alle voorgenomen wet- en regelgeving getoetst worden op 
de administratieve lasten.
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Bakens in het deterritoriale vaarwater 
van de informatiesamenleving
Grondrechten in het digitale tijdperk (Commissie Grondrechten in het digitale 
tijdperk, mei 2000)

De grote maatschappelijke en economische veranderingen in de samenleving 
hangen mede samen met de toegenomen mogelijkheden op het gebied van 
informatie- en communicatietechnologie. Deze ontwikkeling wordt meestal 
gekenmerkt als de overgang naar de informatiesamenleving. Deze overgang 
naar de informatiesamenleving is geen abrupte breuk met het verleden maar 
veeleer een vloeiende, steeds sneller lopende ontwikkeling naar het digitale 
tijdperk (pp. 22-23). Drie fases zijn daarin te onderscheiden. In de eerste fase 
waren internet en andere elektronische diensten merendeels luxegoederen, die 
interessant waren voor een beperkt aantal consumenten. In de tweede fase, 
waar wij ons nu in bevinden, zijn internet en andere elektronische diensten 
consumptiegoederen die een belangrijke maatschappelijke functie vervullen. 
De derde fase wordt benoemd als de fase van de verdringing, waarin het voor 
de burger onmogelijk wordt te functioneren in de maatschappij zonder toegang 
te hebben tot de elektronische infrastructuren en diensten. In deze fase hebben 
de traditionele communicatiemiddelen hun betekenis verloren (p. 30). 

De overgang heeft gevolgen voor een adequaat niveau van het recht voor 
burgers, bedrijfsleven en overheid. Alleen als het recht op een adequaat niveau 
blijft, kunnen de mogelijkheden van ICT ten volle benut worden (p. 23). De 
Commissie Grondrechten in het digitale tijdperk werd met het oog op de 
ontwikkelingen in de ICT gevraagd te adviseren over de aanpassing van de 
grondrechten en de wenselijkheid van de vaststelling van nieuwe grondrechten. 
De Commissie werd daarbij met name gevraagd aandacht te besteden aan de 
informatiegrondrechten, te weten de bestaande artikelen 7, 10 en 13 (p. 14).

Volgens de Commissie behoort een informatierecht alleen dan in de grondwet 
opgenomen te worden als dit recht ‘waarlijk essentieel is voor het persoonlijk 
en maatschappelijk functioneren van de burgers’. Een criterium daarbij is, 
volgens de Commissie, dat aanpassingen van de grondwet het gevolg zijn 
van ontwikkelingen die reeds in bestaande wetten of andere besluiten met 
voldoende maatschappelijk draagvlak verankerd zijn. Tevens geldt dat indien 
een recht opgenomen wordt alleen de essentialia moet worden vastgelegd. Het 
gaat tenslotte om de rechtsbelangen die achter de thans genoemde technieken 
liggen. Daartoe acht het grootste deel van de Commissie een opheffing van het 
toetsingsverbod van de rechter aan de grondwet wenselijk. De rechter kan dan 
een ‘bij de actuele stand der techniek passende uitleg van deze grondrechten 
geven’ (pp. 46-50).

Het doel van de aanpassing van grondrechten is voorzien in de behoefte aan 
bescherming van de burger tegen de bevoegdheden van overheidsinstellingen. 
Met deze bevoegdheden kunnen in het digitale tijdperk immers gemakkelijk 
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inbreuk op grondrechten worden gemaakt (p. 51). In dit licht is het tevens van 
belang te wijzen op de horizontale werking van de informatiegrondrechten. 
Hoewel grondrechten, volgens de Commissie, primair betrekking hebben op de 
verhouding tussen overheid en burger, kunnen zij ook gelding hebben tussen 
burgers onderling. Bedrijven en organisaties in de multimediasector kunnen, 
volgens de Commissie, macht over burgers uitoefenen die in zijn effecten 
vergelijkbaar zijn met de uitoefening van overheidsgezag. De horizontale 
werking van de grondrechten zal door de horizontalisering van de samenleving 
dan ook steeds belangrijker worden (p. 53).

In het kader van het maatschappelijk belang van informatie stelt de Commissie 
voor tevens een nieuw grondrecht op te stellen, dat de burger recht geeft op 
toegang tot overheidsinformatie. Dit grondrecht vormt een aanvulling op 
artikel 110 van de grondwet dat betrekking heeft op de openbaarheid van 
bestuur. De Commissie stelt dat dit recht betrekking heeft op informatie van de 
overheid en niet op informatie die in handen is van particuliere organisaties. 
Wel erkent de Commissie dat steeds meer informatie die burgers aangaat in 
handen komt van deze particuliere organisaties. De Commissie acht de tijd nog 
niet rijp op een grondrecht op informatie met horizontale werking.

‘De Commissie meent dat de grondrechten een baken moeten zijn voor de 
wetgever, het bestuur, de rechter en meer in het algemeen voor de samenleving’. 

Om een goed baken te zijn dienen de grondrechten aan twee criteria te 
voldoen. Enerzijds dienen zij een techniek-onafhankelijke formulering te 
hebben, zoals hierboven reeds werd aangehaald. Anderzijds dient de grondwet 
in te spelen op ontwikkelingen die tot invoering van nieuwe grondrechten 
leiden. Een baken is een vast merk dat het vaarwater markeert. In het kader van 
deze metafoor wordt er ook gesproken over de ‘verankering’ van de grond-
rechten. De keuze voor het beeld van de grondrechten als bakens is logisch 
omdat de Commissie stelt dat de grondwet niet teveel moet regelen. Maar 
tot welk beeld van de overheid en samenleving leidt deze metafoor? Toont 
de uitwerking van de metafoor het schip der samenleving dat over het water 
der ontwikkelingen vaart, waarbij de koers wordt bepaald door de uitgezette 
bakens der grondrechten? De Commissie creëert het gevoel dat mede door 
dematerialisering en deterritorialisering de kustlijn uit het oog is verloren 
en dat er daarom nieuwe herkenningspunten moeten worden uitgezet. De 
Commissie ziet in het rapport een terughoudende rol voor de overheid, maar 
daarbinnen blijft de zorg van de overheid voor enkele rechtsbelangen als de 
informatie- en uitingsvrijheid en de bescherming van de persoonlijke levens-
sfeer bestaan. In de metafoor van de bakens lijkt het dan ook voor de hand 
liggend dat de overheid degene is die de bakens verankert en gelijktijdig het 
schip bestuurt.

Ook aardig is het gegeven van de Commissie dat de rol van de grondrechten 
tegen het licht gehouden moet worden van de internationalisering (pp. 56-
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59). Het schip van de samenleving is dus in de internationale wateren terecht 
gekomen. Hoe blijven daarbinnen echter de nationale bakens zichtbaar? Of 
wordt een grotere aansluiting gezocht bij de reeds bestaande internationale 
bakens van grondrechten, zoals is vastgelegd in het Europees Verdrag van 
de Rechten van de Mens. Het lijkt er wel op, want de Commissie stelt een 
techniek-onafhankelijke formulering van rechten voor, zoals die ook in de 
internationale verdragen staan. De bakens van de nationale grondrechten 
komen naast de reeds uitgezette internationale bakens te staan, waardoor 
het schip der samenleving nog beter zijn koers weet te behouden. Dit blijkt 
bijvoorbeeld uit het volgende citaat: ‘Het niveau van de grondrechtenbe-
scherming dat in internationale regelingen is vastgelegd, [kan] vaak niet 
meer zijn dan de grootste gemene deler van de verschillende niveaus die de 
betrokken (lid)staten willen hanteren…Op nationaal niveau kan men voor een 
hoger beschermingsniveau kiezen’ (p. 58). Een andere belangrijke voorwaarde 
voor de handhaving van de grondrechten biedt wellicht het ‘comitas’-beginsel. 
Dit beginsel speelt van oudsher een rol in situaties waarin sprake is van 
conflicterende claims en belangen van verschillende nationale rechtsstelsels en 
jurisdicties. Het houdt in dat in dergelijke situaties iedere staat de plicht heeft 
om zowel het eigen belang als ook dat van de andere staat in ogenschouw te 
nemen en dat na een onderlinge vergelijking het rechtsregime en de jurisdictie 
van die staat voorgaan wiens belang duidelijk het grootst is (pp. 71-72).
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De burger als roerganger?
Burgers verbonden. ICT en de stad (Commissie ICT en de stad, december 
2000)

Het ontstaan van een wereldwijde elektronische ruimte heeft tot gevolg dat de 
geografische locatie van steden steeds belangrijker wordt. In deze elektronische 
ruimte fungeren stedelijke gebieden steeds meer als fysieke knooppunten. 
De strategische positie van steden neemt daarom vooral ten opzichte van de 
nationale overheid in belang toe. Het ontstaan van een wereldwijde elektro-
nische ruimte is het gevolg van de ontwikkelingen op het gebied van ICT. 
ICT heeft betrekking op het elektronisch creëren van, verwerken en uitwis-
selen van informatie en kennis. Door gebruik te maken van ICT kan infor-
matieverwerking op een hoger complexiteitsniveau plaatsvinden. Tegelijkertijd 
zijn we beter en eenvoudiger in staat om informatie uit te wisselen en kennis 
te vergaren. Informatie wordt daarom ook wel aangeduid als de vierde 
productiefactor. Doordat steeds meer informatie wordt uitgewisseld en omdat 
ICT verbindingen legt tussen uiteenlopende processen, organisaties en/of 
individuen ontstaan er nieuwe organisatiestructuren en verbanden in onze 
samenleving (pp. 17-18).

Deze ontwikkelingen worden gesignaleerd door de Commissie Cerfontaine, 
die in 2000 een rapport uitbracht met betrekking tot ICT en (grote) steden. De 
Commissie Cerfontaine adviseert in zijn rapport Burgers verbonden. ICT en de 
stad over ‘de gevolgen van de ICT-ontwikkelingen voor de ontwikkeling van 
steden. Het gaat daarbij vooral om de vraag hoe steden in de nabije toekomst 
om moeten gaan met nieuwe opgaven die de ICT met zich meebrengt’(p. 56). 

De Commissie neemt in zijn advies de burger als uitgangspunt. De heden-
daagse burger kent zijn behoeften en wensen. Dit zelfbewustzijn komt voort uit 
het steeds grotere belang dat burgers hechten aan hun fysieke leefomgeving, 
omdat door ICT steeds meer activiteiten vanuit huis verricht kunnen worden 
(p. 16). Burgers worden sleutelfiguren in ieder proces waarin wordt nagedacht 
over de betekenis en inzet van ICT in de grote stad. In het rapport is daarom 
een belangrijke rol weggelegd voor de burger in zijn verhouding tot de 
overheid. De burger moet bij ICT niet langer gezien worden als een eindge-
bruiker maar als begingebruiker. De Commissie stelt dat de beleving van 
burgers het startpunt is voor het opzetten van ICT-projecten. Hieruit volgt dat 
‘het accent in een stad zal liggen op de ontwikkeling van bruikbare ICT-
toepassingen, waarvan de maatschappelijke effecten de leefwereld van de 
burger verhoogd’ (p. 21). Daarom ligt het voor de hand dat de burger initia-
tiefnemer bij maatschappelijke veranderingen met ICT is. Opvallend is dat in 
het rapport ook de overheid als initiatiefnemer gezien wordt. De verhouding 
daartussen blijft onduidelijk. De rol van de burger gaat echter verder dan 
initiator. Tevens zal de burger moeten meebeslissen over de wijze waarop ICT 
als middel grootstedelijke problematiek wordt ingezet. Het blijft echter ondui-
delijk in het rapport hoe dit meebeslissen vorm zal krijgen. 
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Tevens wordt in het rapport een belangrijke rol weggelegd voor virtuele 
gemeenschappen. Virtuele gemeenschappen zullen steeds belangrijker 
worden, en zullen zowel een tegenkracht voor individualisering vormen 
als een bevordering van de sociale cohesie in de stad. De Commissie stelt 
dat ‘virtuele gemeenschappen fungeren…als bron van meningsvorming en 
discussie, articuleren ook van bottom-up de belangen en beleidsvoorkeuren 
van groepen burgers en slaan zodoende, net als hun fysieke varianten (het 
traditionele middenveld), een brug tussen burger en openbaar bestuur’(p. 25). 
De Commissie is van mening dat virtualisering in het algemeen zal leiden 
tot een groter bereik van de diverse gemeenschappen die de stad rijk is. Dit 
effect wordt benoemd als ‘glokalisatie’. De afstand tussen bestuur, burger en 
middenveld zullen door virtuele gemeenschappen worden verkleind (p. 26). 
De Commissie stelt dat deze horizontalisering in de huidige samenleving al 
zichtbaar is, want ‘in de huidige informatiesamenleving zijn burgers, overheid 
en instanties op een min of meer gelijkwaardig niveau van elkaar afhankelijk’ 
(p. 22). 

De Commissie ziet een aantal concrete taken weggelegd voor lokale 
overheden. De lokale overheid is een initiator, stimulator, ondersteuner, 
‘launching customer’, bemiddelaar, wegnemer van problemen en coördinator 
(uitgewerkt op pp. 37-38). Eén en ander betekent, volgens de Commissie, dat 
de overheid vraaggestuurd en burgergericht optreedt. Zijdelings doemen er 
echter ook enkele andere beelden op van de overheid. De Commissie pleit voor 
een daadkrachtig en flexibel stadsbestuur, dat samenwerking tussen (private) 
partijen bevordert. Tevens dient de lokale overheid flexibel, responsief en 
transparant te zijn. Een belangrijke taak van de overheid is het wegnemen van 
problemen. De veranderingen van ICT zullen ‘weerstanden oproepen van de 
gevestigde machten, die de overheid zal moeten wegnemen’ (pp. 37-38). Het 
is echter onduidelijk wat er moet gebeuren indien de overheid zelf weerstand 
heeft. De toepassing van ICT leidt dus niet vanzelfsprekend tot maatschappe-
lijke veranderingen.

De nadruk ligt in het rapport op de organiserende overheid. Het organiserend 
vermogen van de stad met betrekking tot ICT komt tot uitdrukking in de 
aanstelling van een bestuurder die belast is met ICT-projecten. Deze is trekker 
van projecten en coördinator. Een belangrijke taak van deze bestuurder is het 
bij elkaar brengen van de verschillende (private) partijen. Tevens is het van 
belang een I-visie te creëren. Dit is een visie waarin de doelstellingen die men 
met ICT wil bereiken staan en hoe men dit wil bereiken. De I-visie beschrijft 
de samenhang tussen bestaande projecten en nieuwe ICT-projecten (p. 32). 
Daarnaast dient het stadsbestuur pioniers, of het nou burgers, bedrijven of 
organisaties zijn, in de gelegenheid te stellen ideeën voor verbeteringen om te 
zetten tot concrete activiteiten. ICT kan daartoe een bijdrage leveren (p. 33).

Ook de landelijke overheid zal als gevolg van de ICT-ontwikkelingen in de 
steden een andere taak krijgen. De centrale overheid zal zowel verantwoor-
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delijk moeten zijn voor de afstemming van verschillende ICT-projecten als de 
coördinatie ten aanzien van de technische standaarden die binnen de verschil-
lende ICT-projecten worden gehanteerd (p. 39). Tevens wordt aanbevolen bij 
de volgende kabinetsformatie een equivalent van de lokale ICT-bestuurder, de 
ICT-minister, te benoemen.

De Commissie stelt dat democratisering door ICT voortvloeit uit de toegang 
van elke burger tot het internet en daarmee tot een schat aan informatie. Tevens 
is een blijk van democratisering dat elke burger met allerlei mensen over de 
wereld kan communiceren en daarmee in de gelegenheid gesteld wordt om op 
vernieuwende wijze allerlei organisatieverbanden aan te gaan (p. 27).

In relatie tot de burger spreekt de Commissie over de mogelijkheid van lokale 
overheden gebruik te maken van interactieve technieken. Daardoor krijgen 
burgers, bedrijven en organisaties de mogelijkheid zich uit te spreken over 
hun directe leefomgeving en de mogelijke verbetering hiervan. De overheid 
krijgt daarbij als taak de burgers op eenvoudige wijze op de hoogte te houden 
van wat er met hun inbreng gebeurt. Volgens de Commissie bestaan er diverse 
mogelijkheden in relatie tot e-democracy om deze strategie te faciliteren 
(p. 40). Daarnaast stelt de Commissie dat een ICT-project voor een lokale 
overheid in ieder geval een coproductie moet zijn. Hierdoor is het mogelijk om 
het draagvalk van het project te vergroten, kennis en expertise van de verschil-
lende betrokken partijen bij elkaar te voegen en de kosten van het project te 
delen. In de uitvoeringsfase ligt een PPS-constructie voor de hand. Bij een 
PPS is het noodzakelijk dat de rollen van publieke en private partners van 
tevoren helder zijn geformuleerd. Andere succesfactoren van een PPS voor 
ICT-projecten zijn het beperkt houden van het aantal besluitvormingsactoren in 
het samenwerkingsverband en het voorzien in eenduidige bestuurlijke relaties 
tussen betrokken overheidspartijen.

Het staat voor de Commissie vast dat de inzet van ICT alleen zin heeft wanneer 
het stadsbestuur en het bedrijfsleven daadwerkelijk oog en oor hebben voor de 
wensen van burgers. Deze noodzakelijke voorwaarde zal leiden tot het ontstaan 
van een grote stad waar burgers zich mee verbonden voelen.
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Identiteit in de digitale kluis
Gemeentelijke Basisadministratie in de toekomst (Commissie Modernisering 
GBA, maart 2001)

‘Er is in de afgelopen honderd jaar veel veranderd in de Nederlandse samen-
leving. In het bijzonder de technologische ontwikkelingen hebben verstrek-
kende gevolgen gehad…Dat geldt eveneens, zij het in mindere mate, voor de 
sociaal-economische veranderingen die ermee gepaard gingen. Nederlandse 
burgers zijn als gevolg hiervan, individualistischer, mondiger, communicatiever 
en mobieler dan ooit. Na een periode van streven naar vrijwel onbeperkte 
individuele autonomie, staat zelfbeschikking in verantwoordelijkheid thans 
centraal. De ICT kan nieuwe initiatieven ondersteunen om de betrokkenheid 
van burgers bij de publieke zaak en het politieke proces te versterken’ (p. 13). 

Tegen deze achtergrond moet volgens de Commissie Snellen de gedachte-
vorming over de toekomst van de Gemeentelijke basisadministratie (GBA) 
gesitueerd worden. De Commissie ziet zich geconfronteerd met twee belang-
rijke vraagstukken. In de eerste plaats hoe de nieuwe technologische ontwik-
kelingen dienstbaar kunnen worden gemaakt aan het versterken van de positie 
van de burger in de maatschappij alsook ten opzichte van de overheid. Het gaat 
dan om het vergroten van de betrokkenheid van de burger bij de controle op 
de kwaliteit, de verwerking en de verstrekking van zijn persoonsgegevens. In 
de tweede plaats het vraagstuk welke mogelijkheden er zijn om met gebruik-
making van moderne ICT-toepassingen de toegankelijkheid van de GBA voor 
de diverse GBA-gebruikers te verbeteren.

In de ogen van de Commissie gaat de discussie over toekomst van de GBA 
over niets minder dan de toekomstige identiteitsinfrastructuur van Nederland. 
De GBA neemt in de toekomstige identiteitsstructuur als publieke component 
een centrale plaats in. Deze infrastructuur moet antwoord geven op twee 
vragen. Enerzijds of iemand bestaat als een unieke individuele entiteit, de 
individueringsvraag. Anderzijds wie iemand is, de identiteitsvraag. Daartoe 
acht de Commissie het in de toekomst niet uitgesloten dat de gegevens in de 
GBA worden uitgebreid met biometrische gegevens.

Informatiesystemen in de publieke en private sfeer zullen in toenemende mate 
de gezaghebbende context vormen waarin de identiteit van personen, en de 
daarbij behorende aanspraken, rechten en plichten, worden geconstitueerd 
en geformuleerd. ‘Informatiesystemen met daarin opgeslagen uiteenlopende 
persoonsgerelateerde gegevens vormen immers in zowel de publieke als private 
sfeer in toenemende mate de basis voor het beoordelen, toekennen en uitvoeren 
van specifieke sectorgebonden aanspraken, rechten, verantwoordelijkheden 
en plichten’ (pp. 22-23). De vraag is echter wel of juist niet door informati-
sering en technologische ontwikkeling publieke en private sfeer door elkaar 
heen zullen lopen. De Commissie stelt echter dat ‘er…immer een onderscheid 
[dient] te worden gehandhaafd tussen publieke en private sector’ (p. 23). Wel 
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acht de Commissie het zeer goed denkbaar dat door de overheid voorzieningen 
worden getroffen die de burger laat beschikken over zijn eigen geauthenti-
ceerde en dus betrouwbare gegevens in het maatschappelijke verkeer. De reden 
hiervoor is dat deelnemers aan het maatschappelijk verkeer, en niet alleen dat 
van de (semi-) overheid, een dringende behoefte heeft aan zekerheid omtrent 
de identiteit van andere deelnemers aan dat verkeer.

Opvallend is dat niet geheel duidelijk is wie zeggenschap over de identiteits-
infrastructuur heeft. Aan de ene kant is het de burger die de regie moet hebben 
over zijn of haar persoonsgegevens. De burger moet op een eenvoudige wijze 
persoonsgegevens kunnen verstrekken. Door het inzagerecht van de burger in 
zijn eigen gegevens beter te faciliteren wordt niet alleen een uitbreiding van de 
dienstverlening naar de burger toe geboden, maar het vergroot tevens de trans-
parantie van de overheid. Daarnaast dient de burger te beschikken over instru-
menten om op zijn omstandigheden toegesneden informatie over zijn rechten 
en plichten te controleren. Het recht om de eigen informatie te verschaffen is 
daarmee omgezet tot plicht, want ‘zonder een goede persoonsadministratie 
verschrompelt het draagvlak voor de verzorgingsstaat, zowel in moreel als in 
financieel opzicht’. Vijf beelden worden door de Commissie geformuleerd om 
de rechten en plichten van de burger te definiëren:

• de burger dient als consument van dienstverlening en informatie optimaal 
bediend te worden;

• de burger dient als controleur nadrukkelijker zijn werk te kunnen doen;
• de burger moet zijn gegevens bij elektronische transacties kunnen 

gebruiken;
• de burger moet interactief met de overheid (en afnemers) kunnen communi-

ceren en zijn invloed pro-actief kunnen uitoefenen;
• de burger moet kunnen regisseren.

Aan de andere kant wordt er gesteld dat niet de burger maar de gemeente 
(virtuele) beheerder van de digitale kluis is. Er ontstaat in het rapport het beeld 
van de overheid als bankdirecteur. De Commissie stelt dat de gemeente de spil 
is bij de verdere ontwikkeling van de GBA. Gemeenten zullen meer gebruik 
moeten maken van de in de GBA opgeslagen gegevens. De gemeentelijke 
systemen dienen technisch beter op de GBA te worden aangesloten. Het is aan 
de gemeenten om de burger meer en beter bij de registratie van zijn of haar 
persoonsgegevens te betrekken. Deze gegevens mogen uitsluitend gebruikt 
worden ter ondersteuning van de publiekrechtelijke taken. Er bestaat volgens 
de Commissie dan ook een ‘delicaat evenwicht tussen enerzijds het vertrouwen 
van de burger in de instanties en instituties die persoonsgegevens verwerven en 
verwerken en anderzijds de legitieme claims van de overheid als bewaker en 
manager van publieke goederen op kennis en informatie over burgers’ (p. 25). 
In dit kader spreekt de Commissie dan ook van de identiteitsinfrastructuur 
als ‘public good’. Maar hoe houdt de burger zicht op de verstrekking van zijn 
gegevens aan (semi-)overheidsinstanties?
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Een belangrijke invulling voor de regierol van de burger is de zogenoemde 
digitale kluis. De digitale kluis staat in verbinding door een interface met de 
GBA. De digitale kluis kan door iedere burger worden aangevraagd en bevat 
een verzameling individuele persoonsgegevens, die beveiligd en versleuteld 
zijn opgeslagen. Naast persoonsgegevens uit de GBA kan de kluis ook andere 
sectorale persoons(gerelateerde) gegevens bevatten, zoals het belastbaar 
inkomen, een donorcodicil of leerplichtgegevens. Deze gegevens worden 
door de administrerende instantie ter beschikking gesteld aan de burger. Deze 
gegevens zijn niet te muteren door de burger, maar kunnen wel naar zijn eigen 
inzicht verstrekt worden aan derden. De burger regisseert dus alleen de stroom 
van gegevens die verstrekt worden vanuit de digitale kluis, tenzij het de stroom 
naar de GBA betreft. Over deze laatste heeft de gemeente zeggenschap. Maar 
welke gegevens uit de digitale kluis zijn toegankelijk voor de GBA? 

De burger krijgt toegang tot zijn digitale kluis middels zijn digitale hand-
tekening, te weten de elektronische Nederlandse Identiteitskaart (e NIK). De 
e NIK bevat dezelfde gegevens als het paspoort, maar kan worden uitgebreid 
met biometrische gegevens (vingerafdruk, DNA etc). 
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Van Nederland BV naar maatschap Nederland
De maatschap Nederland (Denktank E21E, juni 2001)

‘Het beeld dat wij schetsen in het voorliggende rapport is dat van een 
Maatschap Nederland, waarin mensen zich kunnen ontplooien, maar elkaar 
ook de hand vasthouden. Vrijheid in verbondenheid noemen wij het, met als 
dragers aan de ene kant zelfsturing en zelfverantwoordelijkheid en aan de 
andere kant vertrouwen en verweving’ (p. 2).

‘De burger vraagt producten en diensten die beter passen bij zijn individuele 
levensstijl. Hij vraagt geen rondreis maar een ‘adventure’, geen wandel-
tocht maar een ‘survival’. Hij stelt hogere kwaliteitseisen, hij wil veiligheid, 
betrouwbaarheid en duurzaamheid. Consumptie draait meer dan voorheen 
om beleving…De consument wordt ook meer bij het productieproces zelf 
betrokken’ (pp. 31-32).

Vooraf
Op verzoek van minister Jorritsma van EZ ging eind 2000 een ‘denktank’ 
aan de slag met als opdracht uitdagingen en beleidsaanbevelingen voor ‘de 
economie van de 21e eeuw’ te formuleren. De denktank bestond uit Pieter 
Winsemius (McKinsey), Leendert van Driel (Gilde investments), Karel 
Vuursteen (Heineken) en Frans Leijnse (HBO Raad). In 2001 presenteerde de 
denktank haar eindrapportage die uit vier delen bestaat: ‘Het nieuwe werken’, 
‘Het nieuwe consumeren’, ‘Het nieuwe ondernemen’ en ‘Het nieuwe besturen’. 
Het rapport over het nieuwe besturen heeft als titel ‘De maatschap Nederland’ 
en vormt het koepelrapport van het project: de bevindingen van de andere 
deelrapportages worden in het koepelrapport in een bestuurlijk kader geplaatst. 
Pijlers van de beoogde ‘Maatschap Nederland’ zijn vrijheid en verbondenheid.

Beelden
Individualisering is de belangrijkste maatschappelijk trend, aldus de denktank. 
De burger bepaalt zelf wat goed voor hem is. Hij is niet gebonden aan een 
partij of organisatie en hij stemt ‘met de voeten’ op elk terrein: ‘Als Shell 
niet milieubewust bezig is dan tankt de consument ergens anders. En als 
de werknemer uitgekeken is op de werkgever, dan hopt hij naar een andere 
baan’. Zowel overheden als instellingen op het maatschappelijk middenveld 
zijn te log en te traag om snel en adequaat te kunnen reageren op de steeds 
sneller veranderende wensen van de burger. De overheid zou zich moeten 
beperken tot systeembesturing: het scheppen en bewaken van de voorwaarden 
voor de horizontale wisselwerking tussen marktpartijen in open netwerken: 
‘de verticale kolommen van overheid en maatschappelijk middenveld 
moeten worden opgevolgd door open en horizontale netwerken in het veld 
(‘kanteling’)’ (p. 6). Het traditionele middenveld fungeert steeds minder als 
kader voor zingeving, zo stelt de denktank. Bedrijven vullen als ‘nieuwe 
kerken’ het gat: zij worden geacht hun werknemers zingeving en een sociaal 
netwerk te bieden.
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Van de burger wordt nogal wat verwacht: dat hij weet wat hij wil, dat hij goed 
geïnformeerd is over andere marktpartijen. Daarnaast wordt verondersteld 
dat de burger keuzemogelijkheden heeft. Soms ontbreken deze totaal en soms 
zijn deze zeer onaantrekkelijk/irreëel: wat moet een burger doen als hij niet 
te tevreden is over het groenonderhoud in zijn gemeenten? Verhuizen naar 
een andere gemeente (stemmen met de voeten). Daar waar marktwerking 
trouwens wel aanwezig is, is de markt veelal verre van transparant. Winsemius 
c.s. stellen dan ook voor om zelfsturing van burgers te bevorderen door de 
introductie van (meer) vraagsturing in onderwijs, zorg en volkshuisvesting. De 
overheid dient er hierbij voor te zorgen dat de burger over betrouwbare infor-
matie beschikt. Er moet een nieuw Sociaal Contract worden afgesloten tussen 
de burger en zijn overheid. Dat Contract omvat ‘ongeschreven regels waarin 
overheid en burger kunnen geloven’.

‘Er mag geen aarzeling bestaan: zelfverantwoordelijkheid betekent dat er 
wordt afgerekend. Burgers en bedrijven moeten zichzelf toetsbaar maken en 
inzicht verschaffen over hun handelen. De overheid dient zich ook te richten 
op het wekken van vertrouwen door zich te profileren als betrouwbare partner, 
open en marktgericht’ (pp. 6-7).

Er blijft een sociale vangnetfunctie van de overheid intact – ‘een basis van 
solidariteit blijft van belang, ook in de economie van de 21e eeuw’(p. 38), 
maar deze is beperkt. Naast een bescheiden collectieve voorziening moet er 
een flinke individuele invulling komen: ‘We gunnen iedereen zijn eigen leven, 
maar de risico’s ervan zijn wel voor eigen rekening’, aldus de denktank die 
overigens liever spreekt van een ‘trampoline’ – een activerende impuls om 
weer zelf inkomen te genereren – dan van een ‘vangnet’. Naast de vangnet-
functie schetst de denktank drie andere basisfuncties van de overheid:

• ordening: het bepalen van het structurele juridische kader voor marktgedrag;
• interventie: bijsturen van de markt in gewenste richtingen;
• crisisbeheersing wanneer de stabiliserende krachten op een markt te zwak 

zijn om een totale ineenstorting te voorkomen (p. 22).

Om ervoor te zorgen dat een maatschap meer is dan de som der delen zijn 
wederzijds vertrouwen en verwevenheid essentieel.

Toen minister Jorritsma het eindrapport van de denktank ontving, verbaasde 
zij zich erover dat de denktank individualisering ziet als de belangrijkste trend 
van deze tijd. Jorritsma had verwacht dat ICT en de globalisering een grotere 
rol zouden spelen in de nieuwe economie. Winsemius c.s. schetsen de relatie 
tussen de drie ontwikkelingen als volgt: drijvende factor achter veranderingen 
in de maatschappij is de individualisering. ICT is de turbo op deze trend terwijl 
de globalisering het complexer maakt.
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De denktank zet vraagtekens bij de democratische legitimatie van zowel de 
oude (bijvoorbeeld vakbonden) als de nieuwe organisaties (op het gebied van 
milieu, mensenrechten) op het middenveld. Daar komt bij dat het groeiende 
aantal zogenaamde single event bewegingen door hun ad hoc-karakter 
ongrijpbaar zijn voor politiek en overheid. Ook in het bedrijfsleven is er steeds 
meer sprake van ad hoc-samenwerkingsverbanden. De politiek bevindt zich 
in een spagaat van halfslachtigheid: enerzijds probeert ze de burgers goed te 
bedienen, anderzijds wil ze onherroepelijk vasthouden aan haar eigen primaat 
(p. 20).

Het beeld dat de denktank schetst is volgens hem geen droom maar een 
streefbeeld. Voor de overheid is hierin een dubbelrol weggelegd: van ijsmeester 
(waarborgen van de randvoorwaarden van veiligheid en omgangsvormen) en 
van baanveger die ‘wegen naar een gewenste toekomst vrijmaakt’ (p. 46). De 
rol van de politiek wordt gerelativeerd: 

‘Politici en topambtenaren kunnen visies ontwikkelen en kaders schetsen, 
maar uiteindelijk zijn het de burgers en de maatschappen die het eindresultaat 
bepalen. EZ moet willen fungeren als vonkentrekker. Het moet een vuur willen 
aanwakkeren in de maatschappij. Twee thema’s staan daarbij voorop: markt-
werking en economische vernieuwing’ (p. 46).

Opvallend is dat de denktank in het koepelrapport vrij weinig aandacht 
besteedt aan ICT. ICT wordt gezien als een middel dat (gevolgen van) 
maatschappelijke ontwikkelingen (met name individualisering) versnelt en 
‘nieuwe antwoorden mogelijk maakt’ (p. 11). De combinatie van de zelfbe-
wuste burger en een superieure ICT versnelt het ontstaan van goed werkende 
‘reputatiemarkten’(p. 23).

Zoals hierboven naar voren komt, staan er veel beeldspraken in de tekst. 
Ter illustratie nog een tweetal:

‘De overheid als antenne in plaats van als zendmast’;
‘De overheid als makelaar’

Het rapport overziende valt op dat geconstateerde ‘feitelijke’ ontwikkelingen 
tot norm worden verheven (‘streefbeeld’). Bovendien is de boodschap wel 
erg optimistisch van toon. Wat gebeurt er als er een economische recessie/
depressie optreedt? Is de burger/klant dan nog steeds zo kritisch? 
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De zappende burger in de verantwoordingsdriehoek
In dienst van de democratie (Commissie Toekomst overheidscommunicatie, 
augustus 2001)

Overheidscommunicatie wordt met de technologische ontwikkeling 
steeds belangrijker. Deze communicatie betekent meer dan alleen het van 
overheidswege leveren van schriftelijke en mondelinge informatie die feitelijk, 
zakelijk van aard is, maar tevens kunnen de tweezijdige contacten tussen 
overheid en burger daartoe gerekend worden. In deze laatste dimensie van 
overheidscommunicatie leidt de nieuwe technologie tot ingrijpende veran-
deringen naar vorm, inhoud en volume (p. 31). Tevens onderscheidt de 
Commissie binnen de overheidscommunicatie enerzijds de woordvoering 
namens de politieke leiding van een ministerie en de uitingen en hande-
lingen die gericht zijn op de beeldvorming van de overheid. De Commissie 
Wallage heeft in zijn rapport In dienst van de democratie onderzocht hoe de 
overheidscommunicatie het beste kan worden vormgegeven. Uitgangspunt 
van overheidscommunicatie moet daarbij zijn dat er voldaan moet zijn aan het 
recht van de burger op communicatie. Er komt vervolgens in het rapport regel-
matig het beeld naar voren dat het geen recht van de burger deze informatie 
tot zich te nemen maar een plicht (pp. 43-44). De Commissie stelt dat het 
uiteindelijk gaat om het vertrouwen van de burger, om het vermogen draagvlak 
voor beleid te verwerven, en om het respect voor het functioneren van onze 
democratische instituties. 

Volgens de Commissie heeft de burger in zijn relatie tot de overheid drie 
functies: als staatsburger (kiezer en coproducent), als klant (in de zin 
van producten en diensten) en als onderdaan (onderworpen aan beleid)  
(pp. 23-27). De burger als coproducent van beleid wordt volgens de Commissie 
steeds belangrijker om draagvlak voor beleid te krijgen. Deze doelstelling 
van coproductie is overigens wel erg eenzijdig. Vervolgens zijn er op basis 
van deze rollen vier soorten burgers te onderscheiden: de buitenstaanders/ 
inactieve burgerschapsstijl, de plichtsgetrouwe/afhankelijke burgerschapsstijl, 
de pragmatisch/conformistische burgerschapsstijl en de maatschappijkritisch/
verantwoordelijke burgerschapsstijl (pp. 27-30).

De Commissie kenmerkt het proces van horizontalisering tussen overheid en 
burger als emancipatie. Het is een proces van verzelfstandiging van de burger, 
dat met name door de technologische ontwikkelingen gestimuleerd wordt. 
Immers, deze ontwikkelingen geven de burger de mogelijkheid extra infor-
matie in te winnen, hun mening kenbaar te maken en met de overheid en elkaar 
te communiceren (p. 11). Een gevolg is dat de regering zich niet alleen meer 
jegens de volksvertegenwoordiging moet verantwoorden, maar tevens jegens 
de bevolking, de ‘verantwoordingsdriehoek’ (p. 12). Deze term wordt niet als 
zodanig gebezigd in de tekst. De Commissie is geen voorstander van deze 
verantwoordingsverschuiving. De Commissie stelt dat niet de publieke ruimte, 
maar de volksvertegenwoordiging de plaats is waar verantwoording wordt 
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afgelegd (p. 14). Stelt deze opvatting echter geen grote vraagtekens bij de 
noodzaak van informatiestromen naar de burgers? Een belangrijke rol in deze 
verantwoordingsdriehoek heeft de journalistiek, die nog altijd een brug vormt 
tussen overheid en burger (pp. 21-22). De Commissie is geen voorstander van 
een regulerende rol jegens de media, maar doet een beroep op de zelfreinigend 
vermogen van de media. Tot slot stelt de Commissie dat de relatie overheid-
burger in het licht van de ontwikkelingen van Europa moet worden bekeken 
(p. 15).

De Commissie stelt verder dat hoewel de toegenomen zelfstandigheid van de 
burger een fundamentele trend is, er niet uit het oog verloren moet worden 
dat er grote verschillen in de mondigheid en zelfstandigheid tussen burgers 
onderling bestaan (p. 18). Edoch, de Commissie ziet drie belangrijke mogelijk-
heden voor ICT voor de gebruiker in de toekomst, namelijk personalisering 
(keuze uit informatie is eenvoudiger), interactie (contacten zijn eenvoudiger) 
en flexibiliteit (raadpleging is eenvoudiger).

De Commissie haalt het SCP en V. Frissen aan met betrekking tot de relati-
vering van de digitale kloof, maar het is onduidelijk of de Commissie zich bij 
deze relativering aansluit (pp. 19-20).

De functie van communicatie voor de overheid is de versterking van het 
beleidsproces, zowel in de beleidsvoorbereiding als in de beleidsuitvoering. 
Dit hoofddoel omvat twee operationele doelen. Ten eerste het informeren en 
consulteren van de staatsburger en ten tweede het informeren van de onderdaan 
en de klant. Dit laatste is al gaande (zie de Wet openbaarheid bestuur). Bij het 
eerste moet met name gedacht worden aan vormen van interactieve beleids-
vorming, waarbij de overheid een aantal ‘basic rules’ in acht moet nemen 
(pp. 44-47). Daarnaast een ondersteunend doel: het beïnvloeden van de beeld-
vorming van de overheid. Het gevaar van dit ondersteunende doel is echter dat 
gekleurde informatie naar buiten komt om een beter beeld van de overheid te 
creëren. Is een dergelijk ondersteunend doel dan wel functioneel? 

Voor het tweezijdig contact is een maximale transparantie voor het overheids-
handelen een voorwaarde. Aan de andere kant is een zekere mate van beslo-
tenheid tussen politieke top en medewerkers evenzeer een onderdeel van een 
goed functionerende democratie. De vraag is echter wel waar deze beleids-
intimiteit tot uiting komt, want de transparantie naar de burger dient plaats te 
vinden in ‘de agendering, probleemverkenning en beleidsontwerp, tot besluit-
vorming, implementatie en evaluatie’ (pp. 37-39). Wel wordt er in het rapport 
gesteld dat de uitzonderingen op informatie in de Wob tevens een criterium 
is voor de beleidsintimiteit. Wel moet er in de Wob de verplichting worden 
opgenomen een aantal zaken die binnen de overheid spelen actief bloot te 
leggen (p. 38). 

Er wordt in het rapport een directe link gelegd tussen overheidscommunicatie 
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en de vitaliteit en weerbaarheid van de democratie. De kwaliteitsvraag van de 
journalistiek is op zichzelf een bijdrage aan de versterking van de democratie. 
Dit is echter een aspect waar de Commissie niet nader op ingaat. Dat is 
jammer, want het blijft onduidelijk hoe de journalistiek in verhouding staat 
tot de overheidscommunicatie. Deze relatie is van groot belang bij het onder-
steunende doel van de overheidscommunicatie, de beeldvorming.

Vanuit democratisch perspectief is het tevens van groot belang bij overheids-
communicatie de verschillende functies van de burger en de verschillende 
burgerschapsstijlen mee te nemen. De overheid dient een actief beleid voor 
de overheidscommunicatie te creëren, waarbij contact gezocht wordt met 
de verschillende stijlen en de daarmee samenhangende waarden en normen-
patronen. Doet zij dit niet dan vervreemden bepaalde burgerschapsstijlen van 
de overheid. Dreigt hier niet het gevaar dat de ene groep meer/betere infor-
matie krijgt dan de andere? En hoe kom je erachter voor wie welke commu-
nicatie nodig is? Zoals hierboven reeds werd aangehaald is het een recht van 
de burger informatie te ontvangen, maar de Commissie verwart dit vaak met 
de plicht van de burger informatie te ontvangen. De burger zal in de toekomst 
bestookt worden met sms-jes, telefoontjes en chatten. Heeft de burger echter 
ook niet het recht anoniem te zijn?
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Richting, ruimte, resultaat en rekenschap 
Bedreven en gedreven. Een heroriëntatie op de rol van de Rijksoverheid in de 
samenleving (Paul Schnabel, augustus 2001)

In de samenleving hebben een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden die een 
intense politieke en maatschappelijke discussie over de rol en de taak van de 
overheid hebben opgeroepen. Een belangrijke vraag daarbij is voor welke 
kwaliteit van voorzieningen de overheid verantwoordelijk kan worden gesteld 
en wat de eigen verantwoordelijkheid van mondige en financieel onafhankelijk 
burgers is. Twee verwachtingspatronen van de overheid spelen daarbij een rol. 
Enerzijds de verwachting van de burger dat de overheid effectief en efficiënt is 
en anderzijds dat de overheid de burger zo min mogelijk in de weg staat. Tegen 
de achtergrond hiervan speelt de overgang van het kwantitatief individualisme 
naar het kwalitatief individualisme een grote rol, dat wil zeggen dat het op 
de gelijkheid van alle burgers gericht beleid plaats heeft gemaakt voor beleid 
van meer vrijheid voor iedere burger in de vormgeving van zijn eigen leven. 
De overheid krijgt bij deze transformatie een nieuwe taak. Paul Schnabel, 
directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau, tracht in zijn essay Bedreven en 
gedreven. Een heroriëntatie op de rol van de Rijksoverheid in de samenleving 
deze nieuwe taak te definiëren. Hij onderneemt ‘een poging…zicht te krijgen 
op het proces van verandering en de gevolgen daarvan in kaart te brengen, 
zowel voor de overheid zelf als voor de samenleving. De continue wissel-
werking tussen politiek, beleid en praktijk verandert niet alleen naar inhoud, 
maar ook in hun onderlinge samenhang en in hun verhouding tot partijen 
buiten de overheid’. Hij erkent daarbij dat dit niet op alle beleidsterreinen het 
geval is, maar dat er wel een aantal gemeenschappelijke ontwikkelingen te 
traceren zijn. Schnabel ontwikkelt daartoe het 4-R-model: Richting, Ruimte, 
Resultaat en Rekenschap.

De positie van de burger ten opzichte van de overheid wordt in de beschouwing 
van Schnabel dominanter. Hij zegt hierover dat ‘niet het aanbod en de 
aanbieder dominant zijn, maar de maatschappelijke vraag en de individuele 
burger’. In dit kader kan gewezen worden op de responsiviteit van de overheid, 
dat wil zeggen de gevoeligheid van de overheid voor de vragen en behoeften 
van de burger (p. 24).

Dit zal tot gevolg hebben dat de traditioneel ‘verticale’ organisatie van de 
overheid steeds meer ‘horizontale’ trekken gaat vertonen. Belangrijk daarbij 
is het besef dat de samenleving wordt gemaakt, ze ontstaat in en door het 
handelen, bewust en onbewust, van mensen. De maakbaarheid is niet langer 
een taak van de overheid alleen. De overheid is een partij tussen alle andere 
partijen geworden. Schnabel erkent wel dat de overheid een bijzondere partij is 
om twee redenen. Enerzijds omdat zij op een aantal terreinen een in wetgeving 
vastgelegd monopolie van maakbaarheid heeft en anderzijds is de overheid 
een bijzondere partij omdat zij regelend optreedt in het algemeen belang. Met 
betrekking tot dit laatste punt is het ook gelegitimeerd dat de overheid de 
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samenleving als ‘makelbaar’ ziet. De vraag is dan echter wel hoe de rol van 
de overheid benoemd moet worden: ‘makelbaarder’? Schnabel stelt dat de 
overheid de taken behorend tot het monopolie van maakbaarheid weer scherper 
verticaal moet aanpakken (p. 27). 

In dit licht moet de nieuwe overheid die richting, ruimte, resultaat en reken-
schap tot de parameters van haar eigen handelen maakt, beschouwd worden. 
Dit werpt echter wel de vraag op voor wie de parameters bedoeld zijn. Het 4-R 
model wordt zowel van toepassing verklaard op andere partijen als op de rijks-
overheid zelf. Een andere belangrijke vraag is in welke fase van het beleids-
proces de overheid een partij onder de partijen wordt. Oftewel: op welke fase 
van het beleidsproces is het 4-R-model van toepassing? Schnabel spreekt 
overwegend over de uitvoerende fase (pp. 16-17), terwijl het goed denkbaar is 
dat maatschappelijke partijen al in een vroeger stadium van het beleidsproces 
betrokken worden. Te denken valt aan interactieve beleidsprocessen, vormen 
van coproductie etc. 

Maar wat betekenen de vier parameters nu voor het functioneren van het 
openbaar bestuur? Schnabel deelt de vier parameters in twee paren in. 
Enerzijds het begrippenpaar richting-ruimte en anderzijds het begrippenpaar 
resultaat-rekenschap. Het is de overheid die aangeeft waartoe beleid moet 
leiden (het richting geven). Om dit te bereiken hebben de betrokken partijen 
een bepaalde hoeveelheid ruimte nodig, die door de overheid wordt aange-
geven. Resultaat en rekenschap nodigen, volgens Schnabel, als concepten 
uit tot permanente kritische toetsing van het beleid op zijn uitkomsten, maar 
tevens op zijn uitgangspunten. Resultaat wordt begrepen als de uitkomsten van 
beleid in vergelijking tot zijn vooraf gestelde uitgangspunten. Daarbij kan sterk 
gedacht worden aan het VBTB-traject, zoals dat nu al geïmplementeerd is in 
de begrotingen van de overheid. Rekenschap is voor Schnabel synoniem aan 
verantwoording daar hij de twee begrippen door elkaar gebruikt.

Schnabel beschouwt de overheid als de actor die iets over deze parameters kan 
zeggen. De overheid heeft het primaat. Het is de overheid die richting geeft, 
het is de overheid die ruimte neemt/geeft, het is de overheid die resultaten en 
rekenschap vraagt. Toch komt er in het essay een beeld naar voren waaruit 
blijkt dat het niet alleen de overheid is die de parameters bepaalt. Schnabel 
spreekt over ‘afspraken over resultaat en rekenschap’ en over ‘een reeks van 
afspraken die over en weer resultaten vastleggen’. Dit roept de vraag op of over 
de inhoud van parameters te onderhandelen valt tussen de overheid en burgers.

Een probleem is de ogenschijnlijke tegenstellingen van de begrippenparen. 
In hoeverre sluiten richting en ruimte elkaar uit? Een overheid die bij een 
controversieel maatschappelijk vraagstuk, zeker wanneer het tevens een 
politiek gevoelig vraagstuk betreft, uitvoering overlaat aan private partijen 
zal toch de neiging hebben sterk in het proces te sturen. Tevens ligt het voor 
de hand dat de overheid in een dergelijk geval de uitvoering zelf in de hand 
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houdt, terwijl private partijen tevens de uitvoering op zich hadden kunnen 
nemen. De tegenstelling tussen resultaat en rekenschap ligt minder voor de 
hand, tenzij de overheid verantwoording moet afleggen over de resultaten die 
behaald zijn door andere partijen dan de overheid. Problemen zullen ontstaan 
als horizontale en verticale verantwoordingsrelaties elkaar raken.
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Partners in crime
Burger en overheid in de informatiesamenleving. De noodzaak tot institu-
tionele innovatie (Commissie ICT en overheid, september 2001)

De relaties tussen burgers en overheid zijn aan verandering onderhevig, zoveel 
is ondertussen wel duidelijk. De Commissie ICT en Overheid concentreert zich 
bij de beschrijving van deze verandering op twee typen relaties: transacties en 
ordening. Bij transacties gaat het hierbij om de uitvoering en verstrekking van 
diensten met een publiek belang en de vraag of de burger dan wel de overheid 
belanghebbende is. Ten aanzien van ordening gaat het om wie beslist en wie 
controleert. In de informatiesamenleving worden beide relaties gekarakteriseerd 
door ‘omkering’. Hiermee geeft de Commissie aan dat burgers, mede onder 
invloed van ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie, in 
toenemende mate zelf publieke ordeningen en transacties ter hand nemen. 

Ten aanzien van de transacties vindt een verschuiving plaats van De burger 
als belanghebbende naar De overheid als belanghebbende. Ten aanzien van 
de ordening vindt een verschuiving plaats van De overheid beslist, de burger 
bewaakt naar De burger beslist, de overheid bewaakt. De Commissie geeft de 
burger een belangrijke plaats in haar rapport. De belangrijkste rechtvaardiging 
voor de grote aandacht voor de burger is voor de Commissie gelegen in het 
belang van legitimiteit (p. 21).

De burger als belanghebbende
De Commissie poneert dat de burger in transacties met de overheid vooral 
belanghebbende is vanuit individueel perspectief en doelt daarmee de kwaliteit 
van dienstverlening. Daarbij staat centraal het afstemmen van het diensten-
niveau én clustering van het dienstenaanbod op de behoeften van burgers. 
Volgens de Commissie is het van belang dat diensten niet langer aanbodgericht 
maar vraaggericht moeten worden aangeboden. De transactierelatie komt 
tot stand doordat de burger inzicht geeft in zijn behoeften en persoonlijke 
gegevens, zodat dienstverlening desgewenst meer pro-actief kan zijn (p. 25). 

De burger is vanuit dit perspectief in essentie een consument van overheids-
diensten. Net als de consument in een willekeurige andere markt is hij ‘alleen 
op de wereld’, in die zin dat zijn preferenties niet verder strekken dan zijn 
individuele behoeften.

De overheid als belanghebbende
Op het andere uiteinde van de transactionele as gaat het om de transacties 
tussen burgers met een publieke dimensie. De overheid heeft er volgens de 
Commissie belang bij deze rol van burgers als zelfstandig functionerende 
individuen zoveel mogelijk te versterken. Daarbij merkt de Commissie op 
dat daarbij ook gedacht kan worden aan transacties op terreinen die voorheen 
aan de overheid waren voorbehouden. De Commissie wijst er tevens op dat 
naast de stimulerende rol de overheid tevens de zorg heeft voor toezicht 
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en handhaving (p. 25): ‘Dat geldt vooral als een terughoudende rol van de 
overheid leidt tot een democratisch tekort’. Een goede informatiepositie van 
burgers is daarbij in het belang van de overheid. Daarnaast heeft zij volgens de 
Commissie de verantwoordelijkheid burgers toe te rusten voor hun publieke rol 
in de informatiesamenleving.

De Commissie ziet een ontwikkeling van hiërarchische structuren naar 
netwerkstructuren en trekt daaruit de conclusie dat de overheid eenzelfde 
ontwikkeling zal moeten doormaken: burgers zullen dat in toenemende mate 
afdwingen. Wanneer de overheid hier niet in mee gaat, plaatst zij zichzelf 
buiten het proces van het opnieuw uitvinden van de politiek en wordt daarmee 
irrelevant. De enige manier om haar legitimiteit te behouden is door een 
bondgenootschap met de burger te sluiten. De overheid kan laten zien dat zij 
van goede wil is door nieuwe initiatieven te stimuleren en de burger toe te 
rusten voor de informatiesamenleving.

De overheid beslist, de burger bewaakt
Naast de transactionele as onderscheidt de Commissie de ordenende as. Het 
uiteinde ‘de overheid beslist, de burger bewaakt’ symboliseert de verzorgings-
staat, waarbij de burger een zeer minimale rol speelt in de ‘ordeningsarrange-
menten’. Het gaat hier om klassieke overheidstaken zoals het Deltaplan en 
defensie. De Commissie benadrukt dat het ook op deze terreinen belangrijk 
is dat de overheid inzicht geeft in de beweegredenen die tot besluiten hebben 
geleid. Voor de legitimiteit van het overheidshandelen is het wel noodzakelijk 
dat burgers worden gestimuleerd om het publieke belang in de gaten te houden. 
De Commissie noemt als voorbeelden het publiceren van verleende vergun-
ningen op internet (Volendam, Enschedé) en het VBTB initiatief waardoor 
het overheidshandelen inzichtelijker wordt. Dat is van belang, omdat op die 
manier de burger zijn rol als ‘medetoezichthouder’ kan vervullen, iets waar 
de overheid volgens de Commissie alle belang bij heeft (p. 29): ‘De overheid 
heeft er immers alle belang bij als deze als medetoezichthouder optreedt. Ook 
de maatschappij is er in hoge mate bij gebaat, als iedereen zich verantwoor-
delijk voelt voor de publieke ruimte’.

De burger beslist, de overheid bewaakt
Aan dit uiteinde van de ordenende as gaat het om terreinen waar burgers, 
alleen of met andere organisaties, zelf ordeningsarrangementen treffen. De 
overheid kan dan volgens de Commissie in de netwerksamenleving twee rollen 
spelen (p. 29): ‘Zij kan deel uitmaken van een netwerk en een beperkte invloed 
hebben op de inhoud. Maar zij kan ook beslissen om niet zelf te participeren 
in een netwerk, maar als procesbewaker de betrokken partijen te faciliteren’. 
Andere organisaties nemen volgens de Commissie in toenemende mate de 
ordenende rol van de overheid over en de rol van de overheid is dan beperkt tot 
het stimuleren van positieve effecten en het voorkomen van negatieve effecten. 
En, als de overheid de burger als serieuze partner ziet, neemt zij maatschap-
pelijk tot stand gekomen uitgangspunten voor beleid over en stelt zij de 
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normen vast. De Commissie vindt dat de overheid een rol heeft waar regio- of 
‘wereld’-regeringen ontstaan waar bindende besluiten worden genomen die op 
niet-democratische wijze tot stand zijn gekomen.

Aanbevelingen
De belangrijkste aanbevelingen van de Commissie vallen uiteren in twee 
categorieën: aanbevelingen ten aanzien van de relatie tussen overheid en burger 
en aanbevelingen ten aanzien van de relatie tussen de verschillende overheden.

De Commissie start met het beschrijven van de gevolgen van de eerder 
genoemde omkeringtendensen voor de relaties tussen overheid en burger. 
Centraal staat dat burger en overheid elkaar moeten ‘kennen’ in een grote 
variëteit van onderlinge relaties. In de informatiesamenleving nemen volgens 
de Commissie de mogelijkheden voor collectieve transparante relaties tussen 
burgers en overheid af (p. 22): ‘Er moet daarom vooral worden gewerkt aan 
een hogere geïndividualiseerde transparantie in alle relaties tussen burgers en 
overheid’. 
Geïndividualiseerde transparantie wordt als volgt omschreven (p. 37): ‘Dit 
houdt in dat iedere burger inzicht zou moeten krijgen in de werkprocessen van 
de overheid en dat de overheid weet wat de behoeften van het individu zijn’. 
Voorwaarde daarvoor is dat de burger door ICT toegang heeft tot de relevante 
informatie. 

Vervolgens gaat de Commissie in op de relaties tussen overheden. Kanteling 
van de overheid en versterking van horizontale verantwoordingsrelaties staan 
hierbij centraal. De overheden moeten een variëteit aan posities laten zien. 
De Commissie begint met drie samenhangende aanbevelingen: afschaffen 
medebewind, een proceswet interbestuurlijke samenwerking, en projectmatig 
werken. De proceswet heeft tot doel geïndividualiseerde transparantie en 
verantwoording te waarborgen. Volgens de Commissie komt dit tot stand door 
uit te gaan van de volgende drie uitgangspunten (p. 49):

• er moeten proceseisen worden geformuleerd ten aanzien van de horizontale 
verantwoording;

• daarbij dient de kwaliteit centraal te staan en niet de structuur;
• deelname is vrijwillig, maar er is geen sprake van vrijblijvendheid.

De eerste twee uitgangspunten laten zich volgens de Commissie vertalen in 
hoe en wanneer kwaliteit wordt gemeten. De Commissie ziet veel in bench-
marking als disciplinerend instrument. Horizontale verantwoording leg je in de 
eerste plaats af door te laten zien dat je prestaties ten opzichte van anderen niet 
onder de maat zijn.

De overheid is er in de eerste plaats voor het behoud van democratische 
waarden (waarvan de inhoud bekend wordt verondersteld) door het leveren van 
de procesarchitectuur.
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It ain’t what you do, it’s the way that you do it!
Controle geven of nemen. Een politieke agenda voor de informatiesamenleving 
(Infodrome, november 2001)

Infodrome onderscheidt drie ontwikkelingen die ten grondslag liggen aan insti-
tutionele vragen in de informatiesamenleving: deterritorialisering (probleem 
is de afnemende kracht van bijvoorbeeld nationale wetgeving), vernetwerking 
(doorbreken hiërarchische en gescheiden organisatiepatronen) en vervlechting 
(andere verdeling taken en verantwoordelijkheden).

De zichtbare en de onzichtbare hand worden door de informatierevolutie in 
een ander licht gesteld. Waar het vroeger ging over de keuze tussen overheid 
en markt, en daarmee over ‘wat’ de overheid moet doen, is het accent nu 
verschoven naar de ‘hoe’-vraag. Hoe kunnen we de collectieve dimensies 
van maatschappelijke processen succesvol bedienen? (pp. 87-88). In het 
rapport worden twee sturingsconcepten aangedragen: moderne sturing en 
empowerment. Moderne sturing richt zich op de bijdrage die ICT kan leveren 
aan rationalisering, terwijl empowerment de nadruk legt op het faciliteren van 
zelforganisatie.

Moderne sturing wordt gekarakteriseerd door een radicale inzet op het 
versterken van de controle- en sturingsmogelijkheden van de rijksoverheid 
(p. 91). ‘De overheid verzamelt alle relevante informatie, bewerkt deze en 
onderneemt op basis daarvan adequate en gerichte actie. De overheid zet ICT 
in om bestaande wettelijke kaders verder te kunnen verfijnen en tegelijkertijd 
het toezicht te versterken. Zij zet ICT in om de efficiency te vergroten en toch 
maatwerk te leveren. Deze strategie kan gezien worden als en vorm van massa-
individualisering door de overheid’. 

Bij empowerment… ‘gaat het er niet om dat de overheid zélf de problemen te 
lijf gaat, maar juist dat zij kaders ontwikkelt waarin burgers, private organi-
saties en uitvoerders van beleid, hun eigen wensen en pogingen gaan omzetten 
in versterking van collectieve waarden. Maar hoe zien zulke kaders er uit? 
Duidelijk is dat – om een dergelijke rol te kunnen spelen – individuele burgers, 
maar ook uitvoerders van beleid, moeten gaan beschikken over veel meer maar 
ook andersoortige informatie dan nu het geval is’ (p. 93).

Bij beide strategieën is het uitgangspunt de transparantie van informatie, in 
beide strategieën heeft transparantie echter wel een andere functie. ‘In moderne 
sturing gaat het erom de samenleving transparant te maken voor de overheid, 
zodat zij gericht kan interveniëren. Bij empowerment van de samenleving 
moet de samenleving transparant worden gemaakt voor de samenleving, zodat 
daarmee mogelijkheden ontstaan zelf oplossingen te genereren’ (p. 93).

‘De strategie van empowerment van de samenleving moet zeker niet worden 
opgevat als een ‘laissez faire’. Het succes van de strategie is afhankelijk van 
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een overheid die zich actief inzet ten behoeve van collectieve belangenbehar-
tiging. Zij doet dit door verantwoordelijkheden te delegeren en rechten toe te 
kennen’ (p. 115).

Infodrome onderscheidt een aantal kwaliteitsaspecten waarop beide strategieën 
verschillend scoren. ‘Kwaliteitsaspecten zijn bijvoorbeeld de beginselen van 
goed bestuur: democratische legitimiteit, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid, 
effectiviteit en efficiëntie’ (p. 119). Daarnaast kan gekeken worden naar de 
score op een aantal politiek heikele punten zoals solidariteit, privacy, gelijke 
kansen voor iedereen en veiligheid. Wanneer beide strategieën met elkaar 
worden vergeleken komen een aantal dilemma’s naar voren.

Moderne sturing Empowerment
Legitimiteit Volksvertegenwoordiging Zelfsturing

Rechtszekerheid/gelijkheid Wet Lokaal en in context

Efficiëntie Coördinatiekosten Dubbel werk

Solidariteit Overheid producent Overheid toezichthouder

Privacy Koppeling bestanden Kleinschaligheid

Gelijke kansen Uitsluiting Hoogte opleiding

Figuur 2: Kwalificaties van de twee strategieën

Naast bovenstaande algemene kwalificaties kijkt Infodrome ook naar de 
situatie. ‘We zouden graag putten uit een…analysekader teneinde eigen-
schappen van beleidsvragen aan te wijzen die ze geschikter maken voor 
moderne sturing of empowerment’ (p. 123). In sommige gevallen is een combi-
natie van beide strategieën de aangewezen weg. Veel hangt ook af van politieke 
keuzes. Dit geeft Infodrome dan ook aan in haar agenda: er valt wat te kiezen, 
vooral ten aanzien van de manier van organiseren. Infodrome geeft aan dat 
beide strategieën verschillende politieke associaties toelaten. Empowerment 
varieert van neoliberaal in een nieuw jasje tot bijna Marxistisch: alle informatie 
aan het volk! Bij moderne sturing loopt de variatie van een sterk vooruitgangs-
geloof tot een conservatieve kracht van herstel.

Volgens Infodrome moet de overheid experimenteren met beleid. Na een 
periode van rationalisatie binnen de context van de volgroeide verzorgingsstaat 
breekt een nieuwe periode aan: ‘Nu is het echter tijd om creativiteit en ‘trial 
and error’ bewust en gericht te gaan organiseren om invulling te kunnen geven 
aan de groeiende behoefte aan nieuwe collectieve arrangementen’ (p. 171).
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Het einde van de traditionele dichotomie 
Ver weg én dichtbij (Raad voor de maatschappelijke ontwikkeling, 
december 2000)

De samenleving verandert snel onder invloed van toepassingen van ICT. 
De nieuwe technologie werkt als versneller in onze diensten- en netwerk-
samenleving, met grote gevolgen voor het hele maatschappelijke perspectief. 
Volgens de RMO moet de overheid nu volop aandacht besteden aan de kansen 
en mogelijkheden van ICT om de maatschappij te versterken. ICT kan de 
samenhang in de maatschappij verbeteren omdat mensen heel gemakkelijk 
de sociale verbanden kunnen opzoeken of maken die ze zelf prettig en functi-
oneel vinden. Nieuwe sociale netwerken en andere vormen van sociale cohesie 
ontstaan op basis van gemeenschappelijke interesses en belangen. Het advies 
van de RMO gaat over de vraag wat informatie- en communicatietechnologie 
kan betekenen voor de participatie en stabiliteit in de samenleving vanuit het 
perspectief van kwaliteitsverbetering van het dagelijks bestaan.

Om de mogelijkheden van ICT te benutten moet de overheid voldoen aan 
zowel digitale als maatschappelijke voorwaarden. De digitale voorwaarden 
hebben te maken met de toegang tot de moderne communicatiemiddelen, 
zoals aansluiting en de beschikking over een computer. De RMO pleit voor 
publieke voorzieningen waardoor iedereen in staat is kennis te nemen van alle 
mogelijkheden van ICT. De maatschappelijke voorwaarden hebben betrekking 
op de veranderingen die nodig zijn in de organisatie van het publieke domein. 
Volgens de RMO staan daarbij zowel het openbaar bestuur als de openbare 
dienstverlening voor een moderniseringsslag. Verder stelt de RMO dat er een 
einde is gekomen aan de traditionele tegenstellingen. Voor de volgende drie 
terreinen heeft de RMO dit nader bekeken. In de eerste plaats hoe vormen we 
kleinschalige organisaties in een grootschalige omgeving. In de tweede plaats 
welke sturing we over laten aan individuele overheidsdienaren en wat er nog 
nodig is op een hiërarchische manier. En ten slotte hoe we omgaan met een 
meer democratische manier van informatie geven. 

ICT maakt de opkomst mogelijk van wereldwijde netwerken die individuen, 
bedrijven en instellingen met elkaar in verbinding brengen. De RMO stelt 
dat daardoor de rol van instituties verandert, dat er andere gezagsverhou-
dingen ontstaan en dat er nieuwe vormen van samenhang ontstaan (p. 11). 
De samenhang kan volgens de RMO bevorderd worden door ICT. ICT maakt 
afstanden kleiner, het doet nieuwe netwerken ontstaan en bestaande netwerken 
versterken. Mensen gaan relaties aan op basis van gemeenschappelijke belang-
stelling, levenspatronen en belangen. Het is de levensstijl en de levensfase 
van mensen die bepalende factoren zijn voor de cohesie die zij nastreven. 
Er ontstaan nieuwe vormen van betrokkenheid bij de samenleving en andere 
vormen van sociale cohesie. De RMO wijst daarbij op het risico dat nieuwe 
initiatieven geen aansluiting vinden bij bestaande instituties die nauwelijks 
op de veranderingen in weten te spelen, zoals politieke partijen of vakbonden 
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(p. 17). Al met al zijn de kaders die de netwerksamenleving biedt en waaraan 
behoefte is anders dan de bestaande kaders. Helaas wordt niet aangegeven hoe 
en in welke mate deze kaders veranderd zijn.

De RMO stelt dat ICT belangrijke implicaties heeft voor de verhouding tussen 
overheid en burger. De burger kan immers steeds makkelijker contact met de 
overheid onderhouden. Verder kunnen in de toekomst allerlei diensten door 
ICT vergemakkelijkt worden, zoals het verlengen van het rijbewijs. Tenslotte 
wijst de RMO op de mogelijkheden van participatie van de burger, zoals inter-
actieve beleidsvorming. Voorbeelden die daarvan genoemd worden zijn nieuwe 
virtuele politieke fora, waar burgers in hun deelname niet gehinderd worden 
door plaats of tijd en anoniem kunnen participeren. Hierbij lijkt de RMO te 
doelen op een meer directe vorm van democratie. Daarnaast wijst de RMO 
op de behoefte van burgers aan zelfsturing, waarbij de overheid op zoek moet 
gaan naar een balans met hiërarchische structuren.

Voor het functioneren van het openbaar bestuur wijst de RMO in zijn advies 
op de moderniseringsslag die de overheid moet maken. Er wordt alleen niet 
aangegeven in het rapport hoe en in welke mate de overheid een moderni-
seringsslag moet maken. Is dat alleen door de implementatie van nieuwe 
technologie? Of hangt deze moderniseringsslag ook samen met nieuwe gezags-
verhoudingen in de samenleving? En zo ja, in welk opzicht moet de overheid 
dan veranderen? In dit kader wordt met name gewezen op de mogelijkheid die 
ICT biedt om de registratie- en communicatiebeperkingen van de industriële 
samenleving open te breken en meer creatieve organisatievormen dan 
hiërarchie en bureaucratie in het vizier te brengen (p. 11).

De RMO spitst de problematiek van het functioneren van het openbaar 
bestuur toe op twee terreinen: schaal en sturing. De RMO stelt dat de vroegere 
gedwongen keuzes tussen een grootschalige of een kleinschalige aanpak 
in het private domein vaak al is verdwenen. Met ICT is het mogelijk de 
kwaliteitsvoordelen van kleinschaligheid te combineren met de efficiency-
winst van grootschaligheid. De schaal waarop activiteiten worden ontplooid 
wordt maatwerk. Dit vergt een cultuuromslag in het publieke domein. 
Netwerkachtige organisaties vergroten de betrokkenheid van medewerkers 
en cliënten en stimuleren een effectieve en efficiënte overheidsorganisatie. 
Medewerkers kunnen een grotere verantwoordelijkheid krijgen en betere, 
herkenbare relaties met burgers (p. 18). 

Een belangrijk aspect bij deze invulling van de nieuwe organisaties betreft 
de sturing. De RMO stelt dat ICT zowel meer controle mogelijk maakt als 
meer zelfsturing. Bureaucratische hiërarchie kan plaatsmaken voor informele, 
zelfsturende vormen van coördinatie. Aan de andere kant kan ICT ook leiden 
tot standaardisering en uniformering. De RMO concludeert dat meer mogelijk-
heden tot zelfsturing bestaan naast meer mogelijkheden van hiërarchische 
sturing. Hiërarchische sturing wordt in het advies uitgelegd als coaching. Dit 
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heeft consequenties voor de politiek. Het advies gaat echter niet in welke 
mate, ‘omdat ingaan op de bestuurlijke consequenties van de vergroting van 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden van uitvoerende instanties te ver 
voert’. Ook de manier van sturing van activiteiten kan veel meer worden 
gekozen. De voordelen van zelfsturing binnen organisaties of delen daarvan 
kunnen optimaal worden benut zonder de centrale sturing te verliezen. Hoe 
verantwoorden de zelfsturende organisaties zich echter naar boven?

De RMO bepleit voor deze doelen het opzetten van een expertisecentrum. 
Dit sluit aan bij de aanpak van ‘al doende te leren’. Het expertisecentrum 
ontwikkelt primair methodieken voor de training van digitale vaardigheden aan 
individuen en groepen met onvoldoende vaardigheden. Daarnaast verzamelt 
het expertisecentrum kennis over toepassingen van ICT voor het realiseren van 
maatschappelijke doelen. Het expertisecentrum heeft tevens de taak tot het 
ondersteunen van op te zetten lokale en regionale netwerken. 
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De overheid als constructiewerker
Tussen feit en fictie (VROM-raad, maart 2001)

Eén ding is duidelijk, de overheid zal een heldere keuze moeten maken hoe de 
technologische ontwikkelingen te benaderen. Daarbij moet de sociale context 
worden betrokken en kan technologie als middel een bijdrage leveren om een 
doel te bereiken. Op zoek naar de mogelijkheden om de samenleving te sturen 
met behulp van ICT-toepassingen, moeten de centrale beleidsvragen duidelijk 
gemarkeerd zijn. ICT biedt de overheid nieuwe instrumenten om haar beleid 
te implementeren. De overheid kan inspirerend of disciplinerend optreden, 
als voorlichter (Soft Sister) of als handhaver, desgewenst beschikbaar of alom 
aanwezig (Big Brother). Een aantal denkbare toepassingen van ICT zou de rol 
van de overheid kunnen veranderen. Daarbij wordt de beslissingsbevoegdheid 
van de burger overgenomen door meet- en regelsystemen: menselijke gedrags-
componenten worden dan zodanig beïnvloedt dat beslissingen genomen 
worden conform de maatschappelijke norm. De bijbehorende vraag luidt als 
volgt: ‘Mag de beslissingsbevoegdheid van de burger worden ingeperkt ten 
gunste van het ‘collectief systeem’ zodat beslissingen niet dóór maar vóór 
mensen worden genomen?’ (p. 19).

Zolang de onzekerheid voortduurt over technologische ontwikkelingen, 
moet de overheid een passende benaderingswijze kiezen. Soms zal dat een 
deterministische visie zijn: de ontwikkeling komt ‘over ons’ en kan slechts 
ondersteund worden. In andere gevallen is het mogelijk van de wil van de 
samenleving uit te gaan bij het stimuleren van de meest gewenste toepassing 
van ICT (voluntaristische visie). Een wisselwerking tussen techniek en 
samenleving, waarbij de diverse geledingen in de maatschappij streven naar 
optimale aanwending van de techniek wordt uitgedrukt in een ‘constructivis-
tische benadering’, waarbij de overheid een actieve partij temidden van andere 
partijen is.

Zolang de effecten van ICT op de samenleving nog onzeker zijn, kan de 
overheid kiezen voor het met verve verdedigen van collectieve waarden die 
veerbonden zijn met de kwaliteit van de leefomgeving en zich beperken tot 
‘no regret policy’: beleid dat uitmondt in investeringen die ongeacht de uitein-
delijke ontwikkeling met grote waarschijnlijkheid een goed maatschappelijk 
rendement opleveren.

De VROM-raad benadrukt het belang van de kwaliteit van de informatie die de 
overheid verstrekt op basis waarvan eventueel tot actie wordt besloten: ‘Hoe 
kan de overheid, gegeven de nieuwe informatie- en communicatiemogelijk-
heden maatschappelijk draagvlak creëren, en hoe kan hoogwaardige informatie 
op een vertrouwenwekkende wijze worden versterkt?’ (p. 19).

Zoals ondertussen gemeengoed is, benadert de VROM-raad ICT als een in 
essentie ‘dubbel’ concept. Enerzijds verandert er onder invloed van ICT van 
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alles aan de samenleving, anderzijds is ICT een instrument voor het bereiken 
van doelstellingen. De rol van de overheid is een wisselende. In sommige 
gevallen lijkt het dienstig over te gaan tot de ‘delegatie van moraliteit aan 
apparaten’ (Achterhuis), in andere gevallen staat draagvlakvergroting centraal 
en ligt de nadruk op de kwaliteit van de verstrekte informatie. Het eerste 
perspectief benadrukt directe sturing, terwijl het tweede perspectief indirecte 
sturing door informatiepremissen benadrukt. In het eerste perspectief levert de 
overheid vooral infrastructuur en is zij koploper in het stimuleren van gewenste 
toepassingen. In het tweede perspectief is de overheid informatiemakelaar en 
Trusted Third Party. 

De overheid is in de wisselwerking tussen techniek en samenleving een actieve 
constructiewerker, die moet weten waar ze inhoudelijk voor staat.
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Presterende Belgen in het polderlandschap
Een kwestie van uitvoering. Vernieuwingsagenda voor de presterende overheid 
(Docters van Leeuwen e.a., februari 2003)

A little less conversation, a little more action – dat is het motto van het rapport 
Een kwestie van uitvoering van de zichzelf benoemde staatscommissie onder 
voorzitterschap van Arthur Docters van Leeuwen. De aanleiding voor de 
zelfbenoeming was een ‘haardvuursessie’ op 17 oktober 2002 – niet helemaal 
toevallig een jaar na de presentatie van het rapport van de (eerste) Commissie 
Docters van Leeuwen – over de uitblijvende vernieuwing in de publieke sector. 
De ‘haardvuursessie’ resulteerde in een zelfbenoemde Commissie, bestaande 
uit Arthur Docters van Leeuwen, Ivo Opstelten, Roel in ’t Veld, Wim Deetman 
en Marco Pastors. Het manifest werd uiteindelijk op dinsdag 25 februari uitge-
reikt aan de vice-president van de Raad van State, Herman Tjeenk-Willink, 
de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Mark Rutte, en het 
Tweede Kamerlid Joost Eerdmans (LPF).
In het rapport wordt allereerst de urgentie van het uitgebrachte rapport belicht, 
en de werkwijze van de zelfbenoemde Commissie. Vervolgens wordt ingegaan 
op succesvolle praktijken in het buitenland onder de titel ‘Belgen doen het 
beter’, waarbij de Commissie ontdekte dat de Denen, de Amerikanen, de 
Duitsers en nota bene de Belgen er wél in slagen om fraude te bestrijden, 
voedselveiligheid te waarborgen, wachtlijsten weg te werken en politieorga-
nisaties samen te laten werken. Daarna wordt ingegaan welke barrières er zijn 
die de invoering van deze succesvolle praktijken in Nederland tegenhielden. 
Ten slotte worden in de laatste twee hoofdstukken aandacht besteed aan 
recepten voor succesvol (uitvoerings)beleid van de overheid.

In de analyse van het rapport wordt een beeld geschetst van de presterende 
overheid. Deze overheid laat meer regie aan de burgers en bedrijven over hun 
eigen situatie en informatie. Zo hebben huisartsen én patiënten in Denemarken 
zelf de regie over het eigen elektronische dossier. De presterende overheid is 
in haar contacten met burgers en bedrijven responsief, adequaat en reageert 
snel. Een voorwaarde is dan echter wel dat de overheid intern haar processen 
zodanig op orde heeft dat samenwerking tussen de relevante onderdelen van 
de overheid zonder enige moeite en direct tot stand komt en dus een krachtig 
ambtelijk apparaat tot haar beschikking heeft. Daarbij maakt de overheid 
gebruik van een systematisch ontwikkelde ICT-infrastructuur die gegevens-
stromen tussen de relevante organisaties via een stelsel van standaarden en 
authentieke registraties faciliteert. Dit maakt het mogelijk dat de juiste infor-
matie altijd op de juiste plek kan komen en dat burgers en bedrijven zo min 
mogelijk formulieren hoeven in te vullen. Ten slotte zorgt de presterende 
overheid ervoor dat er een stelsel van checks en balances is om ontsporing van 
de overheidsorganisaties te voorkomen. Bijvoorbeeld door extra toezicht op 
deze overheidsorganisaties met sectorale visitaties, zodat per sector de begin-
selen van behoorlijk informatiegebruik worden gecontroleerd.
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Bij het opstellen van de aanbevelingen is vooral gelet op het rechtsstatelijk 
karakter, en minder op het democratisch karakter. Het gaat er blijkbaar meer 
om dat de overheid het goede op een goede en transparante manier doet, dan 
wanneer de processen omgeven zijn met democratische randvoorwaarden. De 
burger lijkt vooral belang te hebben bij meetbare prestaties van de overheid. 
De zelfbenoemde Commissie doet voor deze presterende overheid een aantal 
zeer concrete aanbevelingen. In de eerste plaats dient er per maatschappelijk 
probleem een projectminister aangesteld te worden die over de departementen 
heen en over de bestuurslagen heen bevoegdheden en budgetten kan alloceren. 
Daarmee samenhangend moet er op ambtelijk niveau een procesmanager 
aangewezen worden die de ambtelijke vertaling van de politieke sturing kan 
maken. Ook deze ambtenaar moet bevoegdheden, budgetten en zeggenschap 
krijgen over de relevante ICT-vraagstukken. De presterende overheid vraagt 
zelf om een integrale aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Een manier 
om dit structureel te kunnen doen, is het reserveren van innovatiebudgetten 
per projectminister / procesmanager. In de huidige tijd van bezuinigingen 
sneuvelen innovaties die op de lange termijn cruciaal zijn voor het goed functi-
oneren van het openbaar bestuur. De overheid moet de mogelijkheid bieden 
een deel van de winst te herinvesteren in de eigen organisatie. 

Om dit mogelijk te maken moet de presterende overheid onconventionele 
methoden niet schuwen. Een noodwet is soms op zijn plaats, zoals dat ook 
nodig was voor de verzwaring van de dijken. Projectministers en proces-
managers moeten bevoegdheden krijgen om tijdens het gehele uitvoerings-
proces actief te kunnen interveniëren. Partijen in de ketens, die zich niet aan 
de afspraken houden en daarmee de andere ketenpartijen benadelen, zullen 
daarvoor aansprakelijk gesteld moeten kunnen worden. Laat projectministers 
en procesverantwoordelijken zelf ook rekenschap afleggen over het behaalde 
resultaat. Het is opvallend hoe sterk de overeenkomsten zijn met het model van 
Paul Schnabel: de presterende overheid geeft Richting aan, maar laat Ruimte 
aan de uitvoerende organisaties in de keten. Vervolgens zullen zowel organi-
satie als projectminister en procesverantwoordelijken Rekenschap afleggen 
over het Resultaat.

De Commissie adviseert voorts zo snel mogelijk een landelijke elektronische 
identiteitskaart in te voeren. Gemeenten kunnen dan meer doen aan identiteits-
fraude door in hun transacties met de burgers en bedrijven een online controle 
op juistheid van identiteit te verrichten. Bovendien moeten zij zich intern 
conformeren aan het gebruik van authentieke registraties. Gemeenten moeten 
gezamenlijke exploitatie van bepaalde diensten nastreven of bepaalde activi-
teiten uitbesteden aan nationale overheidsorganisaties.

Ten slotte adviseert de Commissie de introductie van het verplichte gebruik 
van authentieke bronnen en verbiedt bij wet het telkens opnieuw vragen naar 
al eerder verstrekte informatie. Daarbij roept de Commissie op de gegevens 
te laten stromen: herontwerp de werkprocessen zodanig dat elk werkproces 
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toegang heeft tot alle relevante authentieke bronnen. Gemeenten kunnen 
daardoor eenvoudiger samenwerken en moeten daartoe zelfs verplicht worden, 
met elkaar en de rijksoverheid, om een bijdrage te leveren aan het oplossen van 
maatschappelijke problemen die veroorzaakt worden door slechte uitvoering. 
ICT-standaarden mogen zij niet langer tegenhouden met een verwijzing 
naar hun gemeentelijke autonomie. ICT speelt binnen het herontwerp van 
de werkprocessen een doorslaggevende rol, maar het is de vraag of ICT 
dit probleemoplossend karakter heeft. Daarnaast werpt de openstelling tot 
gegevens vragen op van de aantasting van grondrechten. Al is de Commissie 
van mening dat de nadruk op grondrechten wellicht te pregnant aanwezig is in 
Nederland. De Commissie stelt eigenlijk, parafraserend op Willem Elsschot, 
dat tussen droom en daad geen wetten en praktische bezwaren mogen staan, of 
weemoedigheid, anders krijg je nooit iets gedaan.

Junkie XL – een product van Nederlandse bodem – scoorde een monsterhit 
met A little less conversation door ‘het betere jatwerk’. De zelfbenoemde 
staatscommissie roept ons op hetzelfde te doen, met de Belgen, de Denen, 
de Duitsers, de Amerikanen en zelfs de Finnen. Leren van ervaringen en 
voorbeelden uit het buitenland. Het rapport – en zo ook deze samenvattingen – 
eindigt ten slotte met de woorden: ‘Daarom genoeg gepraat. Het is een kwestie 
van uitvoering’.
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III

Elf over twaalf
Interviews over ICT en overheid

Interviews: Pieter Nieuwenhuijsen
Redactie: Boudewijn F. Steur, Pieter de Jong en Auke J. van Dijk
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Woord vooraf

In het voorjaar van 2002 vond een reeks interviews plaats met de voorzitters 
en leden die zitting hadden in de Commissies over ICT en overheid. In de 
interviews werd aan hen gevraagd zich uit te spreken over de vraag welke 
strategische kernbeslissingen op het terrein van ICT en overheid genomen 
moeten worden. De geïnterviewden kregen voorafgaand aan het interview 
het raamwerk ‘Strategische kernbeslissingen overheidsinformatisering. 
Houtskoolschetsen van de toekomst van overheidsinformatisering’ toegestuurd. 
Dit raamwerk – dat hieronder integraal is opgenomen – diende als kapstok 
voor de interviews. Daarnaast was er in de interviews aandacht voor enige 
specifieke stellingen die betrekking hadden op het rapport waaraan de betref-
fende gesprekspartner had meegewerkt. 

1.
Strategische kernbeslissingen overheidsinformatisering. 
Houtskoolschetsen van de toekomst van overheidsinformatisering 
(mei 2002)
Deze gespreksnotitie dient als kapstok voor de interviews met de voorzitters 
van de verschillende commissies die zich hebben gebogen over de toekomst 
van overheidsinformatisering. Er worden vijf thema’s benoemd die naar 
onze mening als centrale lijnen door de verschillende rapporten lopen. In de 
discussie over de toekomst van de overheid spelen de gevolgen en mogelijk-
heden van ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie 
(‘ICT’) een belangrijke rol. Ontwikkelingen in ICT staan niet op zichzelf 
maar zijn verbonden met andere maatschappelijke – sociale, culturele, econo-
mische – ontwikkelingen. De interactie tussen technologische en andere 
ontwikkelingen plaatst het openbaar bestuur in een ander speelveld met andere 
mogelijkheden en onmogelijkheden.

De vraag is of de hieronder benoemde thema’s inderdaad de lading van de 
ontwikkelingen dekken, of op deze thema’s door de overheid strategische 
kernbeslissingen genomen dienen te worden, en wat de richting van deze 
beslissingen is. Er is nadrukkelijk alle ruimte om in de gesprekken andere als 
cruciaal ervaren thema’s te agenderen. De vraagstelling luidt:

‘Welke (voorstellen voor) strategische kernbeslissingen in het domein van de 
overheidsinformatisering zijn er te identificeren en te formuleren, en welke 
daarvan zijn als bijzonder urgent en cruciaal aan te duiden voor een openbaar 
bestuur dat zijn intern en extern functioneren, mede met behulp van de nieuwe 
toepassingen van ICT, wil verbeteren. Het gaat hierbij niet alleen om hetzelfde 
beter doen, maar tevens om beslissingen die betrekking hebben op het herwaar-
deren en herpositioneren van het openbaar bestuur.’ 

De kernbeslissingen die nu voorliggen reiken veelal verder dan alleen beter 
doen wat nu ook al gebeurt. De inzet van ICT door de overheid roept onvermij-
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delijk een complex van vragen op met betrekking tot het handelingsvermogen 
van de overheid, het gewenste beeld van de overheid, het beeld van de burger, 
normatieve grondslagen van de staat en de democratische legitimering van 
zijn optreden. Deze aspecten, en wellicht andere, vragen om samenhangende 
antwoorden.

I. 
In 1998 boog de WRR zich 
over de consequenties van 
ICT-ontwikkelingen voor 
het handelingsvermogen 
van de overheid. Soms 
neemt het handelingsver-
mogen van de overheid 
af, maar is dit ook niet zo 
erg. In andere gevallen 
neemt tegelijkertijd met het 

afnemend handelingsvermogen de vraag naar overheidsoptreden alleen maar 
toe. De toepassing van ICT kan tevens leiden tot meer mogelijkheden voor de 
overheid, of tot een andere manier van opereren. 

Voorbeeld: leiden verschuivingen in het handelingsvermogen van de overheid 
tot strategische kernbeslissingen met betrekking tot overheidsinformatisering? 
Is voor een Staat zonder land handelen alleen denkbaar onder voorwaarde 
van (langs elektronische weg) betrouwbare identificatie? Gaat het hierbij om 
enkelvoudige identiteit (een Nederlandse elektronische identiteitskaart) of om 
meervoudige identiteit (afhankelijk van de context) en ligt de verantwoorde-
lijkheid daarvoor bij de overheid of bij andere partijen? 

II.
Uit de verschillende 
rapporten komt het 
(wens)beeld van één 
overheid naar voren. 
Daarbij kan in ieder geval 
een onderscheid worden 
gemaakt tussen interne 
organisatie en het optreden 
naar buiten. Beide aspecten 
staan niet los van elkaar. 
Het gaat hierbij niet alleen om het beeld vanuit de burger of het bedrijf, maar 
ook om een integrale benadering van maatschappelijke vraagstukken en het 
beeld van overheden ten opzichte van elkaar (medebewind, toezicht, etc.). 
Wat betekenen keuzen op deze dimensies voor ICT-toepassingen vervolgens 
voor privacy, regie op de eigen persoonsgegevens en bijvoorbeeld (al dan niet 
geïndividualiseerde) transparantie?

Meer nodig

Minder mogelijk

Minder nodig

Meer mogelijk

Handelingsvermogen van de overheid onder invloed van ICT

Integratie intern

Differentiatie
extern

Differentiatie intern

Integratie
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Integratie c.q. differentiatie van de overheid onder invloed van ICT
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Voorbeeld: vraagt het wensbeeld van één overheid om een fundamentele 
beslissing op het terrein van de overheidsinformatisering of is uitwerking van de 
in gang gezette projecten toereikend? Is één overheid alleen mogelijk wanneer 
de burger de regie heeft over (de verwerking van) zijn persoonsgegeven, of is 
de regie de verantwoordelijkheid van de overheid? Vraagt één overheid om een 
beslissing over persoonlijke digitale kluizen of in de eerste plaats om een voor 
de overheid grotere beschikbaarheid van relevante informatie? 

III.
Het lijkt er op dat in toene-
mende mate de (leefwereld 
van de) burger/bedrijf 
als uitgangspunt wordt 
genomen. De individuali-
sering wordt beschouwd als 
de belangrijkste maatschap-
pelijke ontwikkeling van 
de afgelopen twintig jaar. 
In veel rapporten wordt 

individualisering gelijk gesteld aan de rationalisering van de (staats)burger. 
Het is evenwel zeer de vraag of juist niet door individualisering het individu is 
losgeraakt van de politieke, staatsrechtelijke gemeenschap die hem tot burger 
maakt. Daarnaast is het de vraag hoe competent ‘de burger’ is. Hoe ziet de 
burger zichzelf eigenlijk (consument, citoyen, etc.)? Wat betekent dit voor de 
verwachtingen ten aanzien van vraagsturing en ketenomkering?

Voorbeeld: zou de overheid haar informatiehuishouding zo dienen in te richten 
dat zij zicht krijgt op de leefwereld van de burger, of dient zij vooral gericht 
te zijn op inzicht in collectieve uitkomsten en effecten? Is het van belang dat 
administratieve data voor de burger inzichtelijk en ‘invoelbaar’ zijn, of dient de 
nadruk te liggen op de effectiviteit en efficiëntie van beleid en dienstverlening?

IV.
Hoe staat het in dat 
verband met de norma-
tieve grondslagen van 
de overheid? Nadat we 
een ontwikkeling hebben 
gezien van normstelling 
naar doelstelling, komt 
de vraag naar de norma-
tieve grondslagen nu weer 
sterker op de voorgrond. 
Democratische waarden worden veelvuldig genoemd, maar wat dit dan 
betekent voor de inrichting en werking van het openbaar bestuur is niet altijd 
duidelijk. Dient de overheid zich in de eerste plaats bezig te houden met de 
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procesarchitectuur of is het innemen van een inhoudelijke stelling mogelijk 
en wenselijk? Is het aangrijpingspunt voor deze normen in de eerste plaats het 
individu, de belangengroepen of gaat het om de gemeenschap als geheel? Hoe 
organiseren we bijvoorbeeld solidariteit in de informatiesamenleving? Wat 
betekent dat voor de strategische beslissingen ten aanzien van de inzet van ICT 
door de overheid? 

Voorbeeld: is er vanuit het perspectief van de normatieve grondslagen van de 
overheid aanleiding een beslissing te nemen op het terrein van de overheids-
informatisering? Gaat het hierbij in de eerste plaats om ondersteuning van 
processen of versterking van de materiële component van het overheids-
handelen?

V.
Nauw verwant aan de 
discussie over normatieve 
grondslagen is het gewenste 
of verwachte beeld van de 
democratie. De discussie 
gaat in ieder geval over 
de verhouding van repre-
sentatie ten opzichte van 
meer directe vormen van 
democratie. Een andere 

relevante dimensie is die van de schaal. De noodzaak tot mechanismen om 
individuele voorkeuren en acceptabele collectieve uitkomsten op legitieme 
wijze aan elkaar te relateren lijkt vooral groot dicht bij huis én wereldwijd. 
De urgentie van de vraag naar de vormgeving van de democratie hoeft niet 
benadrukt te worden, maar oplossingen voor de afstand tussen burger en 
overheid liggen niet voor het oprapen. De stellingen dat de burger door ICT 
coproducent van beleid kan worden, gerepresenteerd kan worden in virtual 
communities en met ‘de voeten’ kan stemmen, zijn gedeeltelijk waar maar 
tevens ontoereikend.

Voorbeeld: vraagt het veranderende beeld van de democratie om strategische 
beslissingen op het terrein van de overheidsinformatisering? Dient de overheid 
verschillende modellen en ICT-toepassingen te ontwikkelen voor beleids-
beïnvloeding, of dient zij zich te richten om versterking van klassieke repre-
sentatie? Dient de overheid een rol te spelen bij het stimuleren van virtuele 
gemeenschappen, of komen deze ook (of juist) tot stand zonder bemoeienis 
van de overheid?

Springend van het ene thema naar het andere ontstaat hopelijk een beeld van 
de betekenis van ICT voor de werking en inrichting van het openbaar bestuur. 
Waar we beginnen maakt niet zoveel uit. Bijvoorbeeld: erosie van het hande-
lingsvermogen van de overheid leidt logischerwijs tot vragen over de norma-
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Globaal
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tieve grondslagen, en daardoor tot vragen omtrent democratische legitimering, 
etc. Dit geldt voor iedere route. De vraag is of dit de juiste thema’s zijn en zo 
ja, of er strategische beslissingen geïdentificeerd kunnen worden die voldoende 
robuustheid vertonen vanuit de verschillende perspectieven.

2.
De geïnterviewden
De interviews werden afgenomen door de heer Pieter Nieuwenhuijsen, 
freelance journalist en hoofdredacteur van het tijdschrift Pluche. Een enkele 
keer was er tevens een afgevaardigde van de Raad bij aanwezig. De heer 
Boudewijn Steur, adviesmedewerker van de Rob, was aanwezig bij het 
interview met de heer drs. Jacques Wallage op woensdag 5 juni in Den 
Haag. Het desbetreffende interview ging in op het rapport In dienst van de 
democratie van de Commissie Toekomst Overheidscommunicatie, dat in 
augustus 2001 was verschenen. De heer Pieter de Jong, adviseur van de Rob, 
was aanwezig bij het interview over het rapport Controle geven of nemen. Een 
politieke agenda voor de informatiesamenleving van de denktank Infodrome. 
Het desbetreffende interview werd afgenomen met de heer Krijn van Beek, 
toenmalig directeur van Infodrome en tegenwoordig secretaris van de Raad 
voor de Maatschappelijke Ontwikkeling, op donderdag 6 juni te Amsterdam. 
Ten slotte was de heer prof. dr. Wim van de Donk, lid van de Rob, aanwezig bij 
het interview met de heer prof. mr. dr. Ig Snellen, dat plaatsvond op maandag 
10 juni 2002 in Rotterdam. De heer Snellen had een bijzondere positie onder 
de geïnterviewden, omdat hij zowel gevraagd werd naar zijn bevindingen als 
voorzitter van de Commissie Modernisering GBA met het rapport GBA in 
de toekomst als naar zijn bevindingen als Commissielid van de Commissie 
Administratieve lasten met het rapport Regels zonder overlast.

De overige interviews werden door de heer Nieuwenhuijsen alleen afgenomen. 
Het interview met de heer prof. dr. Wim Derksen, toenmalig lid van de 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en tegenwoordig directeur 
van het Ruimtelijke Planbureau, vond evenals het interview met de heer 
Snellen plaats op maandag 10 juni in Den Haag. De heer Derksen werd 
gevraagd naar zijn visie op de problematiek vanuit zijn ervaringen bij het 
opstellen van het rapport Staat zonder land. Een verkenning van bestuur-
lijke gevolgen van informatie- en communicatietechnologie uit maart 1998. 
De enige vrouw onder de geïnterviewden was mevrouw prof. ir. arch. 
Sevil Sariyildiz, lid van de VROM-raad. Het interview met haar over de 
voorstudie Tussen feit en fictie: verkenning van ontwikkelingen in de infor-
matie- en communicatietechnologie en de mogelijke gevolgen voor het beleid 
inzake wonen, ruimtelijke ordening, milieu en mobiliteit vond plaats op 
dinsdag 11 juni 2002 te Delft. De heer prof. dr. Mark Bovens was lid van de 
Commissie Grondrechten in het digitale tijdperk en lid van de Commissie 
ICT en Overheid. Het interview met hem vond plaats op dinsdag 18 juni 
2002 te Utrecht. De heer prof. dr. Pieter Winsemius, tegenwoordig lid van 
de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, was voorzitter van de 
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denktank E21E. Hij werd op woensdag 19 juni 2002 te Blaricum geïnterviewd 
naar aanleiding van het rapport Naar een nieuwe maatschap, dat in juni 2001 
was verschenen. Het interview met de heer drs. Gerlach Cerfontaine, directeur 
van Schiphol Group, vond plaats op dinsdag 25 juni 2002 te Schiphol. De heer 
Cerfontaine was als voorzitter van de Commissie ICT en de Stad verantwoor-
delijk voor de totstandkoming van het advies Burgers verbonden. ICT en de 
Stad, dat in december 2000 werd gepubliceerd.

De heer drs. Herman Kaiser, toenmalig burgemeester van Roermond en 
thans verbonden aan Ordina/Rijnconsult, werd op donderdag 11 juli 2002 
in Roermond geïnterviewd. De heer Kaiser werd als lid van de Raad voor 
Maatschappelijke Ontwikkeling geïnterviewd over het rapport Ver weg én 
dichtbij. Over hoe ICT de samenleving kan verbeteren dat in december 2000 
het licht zag. Het interview met de heer mr. Arthur Docters van Leeuwen, 
voorzitter van de Commissie ICT en Overheid, vond plaats op vrijdag 12 juli 
te Den Haag. De heer Docters van Leeuwen, in het dagelijks leven voorzitter 
van de Autoriteit Financiële Markten, werd geïnterviewd over zijn visie op de 
relatie ICT en overheid op basis van het rapport Burger en overheid in de infor-
matiesamenleving. De noodzaak van institutionele innovatie, dat in september 
2001 aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties was 
aangeboden. Het laatste interview uit deze reeks van 11 betrof het interview 
met de heer prof. dr. Paul Schnabel, directeur van het Sociaal-Cultureel 
Planbureau, vond plaats op maandag 15 juli 2002 in Den Haag. De heer 
Schnabel schreef in opdracht van de regering het essay Bedreven en gedreven. 
Een heroriëntatie op de rol van de Rijksoverheid in de samenleving, dat in 
augustus 2001 werd gepubliceerd.

Den Haag, juni 2003

Boudewijn F. Steur
Pieter de Jong
Auke J. van Dijk
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Een dienstbare democratie voor de zappende burger
Interview met Jacques Wallage, voorzitter Commissie Toekomst overheids-
communicatie

De Commissie Toekomst overheidscommunicatie bracht in augustus 
2001 haar rapport In dienst van de democratie uit. De Commissie had 
opdracht de regering te adviseren over de mogelijkheden die – mede door 
de technologie – ontstaan om met behulp van overheidscommunicatie de 
betrokkenheid van burgers bij het openbaar bestuur te vergroten. Het 
rapport mondt uit in een aantal aanbevelingen dat met name de actieve 
houding van de overheid met betrekking tot openbaarmaking van infor-
matie moet bevorderen. In mei 2002 volgde het kabinetsstandpunt.

Het kabinet onderstreept dat overheidscommunicatie en een ruime mate van 
openbaarheid van informatie, zowel voor de burger als voor de overheid, 
van groot belang zijn…[D]e Commissie Wallage [legt] in haar advies het 
accent op het recht van de burger op communicatie met zijn overheid. 
Maximale transparantie en actieve openbaarmaking moeten dat recht op 
communicatie ondersteunen.

(Kabinetsreactie In dienst van de democratie, 2001)

‘Het officiële standpunt vond ik voor 80 procent heel goed.’

Het kabinet merkt nadrukkelijk op dat het hoogste doel niet bestaat uit het 
op internet plaatsen van alle informatie.

(Kabinetsreactie In dienst van de democratie, 2001)

‘Over de toegankelijkheid op internet vond ik ze te terughoudend, maar over 
de uitwerking van de RVD ben ik heel tevreden. Op één punt na: de actieve 
openbaarheid op internet. Daar zijn ze in Den Haag blijkbaar heel beducht voor. 
Je merkt dat de bureaucratie en de politieke elite daar niet echt van gecharmeerd 
zijn. Daar zijn twee redenen voor. In de eerste plaats omdat de bureaucratie en 
de politieke elite het niet goed begrijpen. Bij onze Commissie begon het met een 
bijzondere ontdekking, namelijk dat de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) in 
de loop van 30 jaar de klankkleur heeft gekregen van een recht van individuele 
burgers om informatie op te eisen. Als je de wet goed leest, dan blijkt de hoofd-
bedoeling van de Wob dat de overheid actief informatie moet verschaffen.’ 
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Het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat, verschaft uit eigen 
beweging informatie over het beleid, de voorbereiding en de uitvoering 
daaronder begrepen, zodra het in het belang is van een goede en democra-
tische bestuursvoering

(artikel 8, lid 1 Wob)

‘Wij hebben als Commissie niet iets nieuws bedacht, we hebben de Wob 
afgestoft. Nieuw is alleen dat we over het instrument internet beschikken, 
waardoor de informatieverschaffing veel gemakkelijker en beter kan plaats-
vinden dan je ooit voor mogelijk hebt gehouden. We hebben de missie van 
Biesheuvel – openheid, transparantie en controleerbaarheid – gekoppeld aan 
het feit dat de overheid nu ook dit instrument heeft dat, mits goed gebruikt, 
een extra mogelijkheid biedt tot informatievoorziening. Ten tweede heeft 
men geloof ik niet goed door hoe fundamenteel onze keuze is op het punt 
van de actieve openbaarmaking. Vóór alle drama’s met Pim Fortuyn hebben 
we precies de vinger op de zere plek gelegd: de burger is niet in beeld. 
Beleidsmakers zijn met elkaar bezig, met de bureaucratie, maar zijn niet 
gefocust op de burger.’

De Commissie Biesheuvel heette officieel Commissie Heroriëntatie 
Overheidsvoorlichting. Zij kwam in een rapport ‘Openbaarheid Openheid’ 
in 1970 met het voorstel een recht op openbaarheid voor iedere burger te 
creëren. Dat werd de Wet Openbaarheid van Bestuur met een tweeledige 
opzet: iedere burger heeft onder bepaalde voorwaarden recht op informatie 
van de overheid over een door hem te noemen beleidsaangelegenheid…én 
de overheid moet ook ongevraagd (‘uit eigen beweging’, art. 8 WOB) infor-
matie verstrekken.

(G.A.I. Schuijt, ‘Van Open Barend Biesheuvel tot Worldwide Wallage’, 
NJB, 2002)

‘Men ziet het ook niet voor zich. Kijk, wij hadden een zeer simpele 
benadering. Laat nou als het regeerakkoord klaar is elk departement tien, 
vijftien items identificeren die men als de centrale thema’s ziet. Dan begin 
je per item vast te stellen wat je in huis hebt. Dus je geeft opdracht aan alle 
directies en afdelingen om alle informatie op die onderwerpen te inven-
tariseren. Je begint met op de site te vermelden: dit zijn de tien of vijftien 
hoofdpunten van de agenda en we beschikken per onderwerp over die en die 
informatie. Dat maak je dus in één keer actief openbaar. Vervolgens verplicht 
je je om bij binnenkomst van nieuwe informatie te beoordelen of het tot die 
hoofdonderwerpen behoort en of het volgens de Wob opvraagbaar is. Als het 
aan beide criteria voldoet, moet het actief openbaar worden gemaakt. Dat 
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is het hele verhaal. Natuurlijk gaan niet tien miljoen Nederlanders die sites 
afstruinen, maar je moet een vloer leggen voor een nieuwe omgang tussen 
overheid en burger. Daar hoort die openbaarheid bij.’

De overheid is tot nu toe heel defensief omgegaan met de eigen informatie, 
zoals blijkt uit het cordon aan voorlichtingsfunctionarissen dat rond elke 
overheidsdienst is geplaatst.
‘Wij gaan daarom terug naar de oorsprong en zeggen: “Sorry, individuele 
opvraagbaarheid is een recht van individuele burgers, maar er ligt een 
zorgplicht van de overheid voor actieve openbaarheid.” Even een voorbeeld uit 
mijn eigen gemeente. We hadden een ambtelijke verkenning naar de ontwik-
keling van de binnenstad voor een binnenstadsvisie. Zat goed in elkaar, er 
bleek onder meer uit dat ouderen zich minder goed thuis voelen in de door 
jongeren gedomineerde binnenstad, dat soort gevoelige dingen. Dat gaf 
een leuke discussie en we bespraken hoe we dat in een beleidsnota zouden 
vertalen. Ik zeg: “Deze verkenning zetten we dus op de site!”. Kon niet, 
want het was pas een ambtelijk stuk. Zetten we er ambtelijk stuk boven. De 
volgende dag kopt de plaatselijke pers: “B en W vinden binnenstad ongeschikt 
voor ouderen”. Aan deze anekdote kun je twee conclusies verbinden. Eén: de 
politieke elite is heel huiverig voor het delen van ambtelijke informatie. Zij 
claimt een positie dat dit soort verkenningen voor haar is, terwijl die infor-
matie in onze perceptie voor de burger is. Als een planologische dienst van de 
regering een studie maakt zijn dat in beginsel openbare gegevens. Twee: de 
pers gaat er nog niet goed mee om, die doet alsof het politiek nieuws is. Ook 
de pers moet leren de status van die stukken goed in te schatten.’

1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten 
behoeve van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin 
opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen.

2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en 
democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot 
personen herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft 
geuit of zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de 
informatie in tot personen herleidbare vorm worden verstrekt.

3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samen-
gestelde adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de 
daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien 
het voornemen daartoe door het bestuursorgaan dat het rechtstreeks 
aangaat aan de leden van de adviescommissie voor de aanvang van hun 
werkzaamheden kenbaar is gemaakt.

(artikel 11 Wob)
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In het rapport wordt veel aandacht besteed aan het bestaan van beleidsintimiteit 
tussen bestuurder en ambtenaar. Daarnaast wordt echter gesteld dat transpa-
rantie en openbaarheid ten opzichte van de burger plaats dient te vinden in de 
fase van de agendering, de probleemverkenning, beleidsontwerp tot besluit-
vorming en implementatie. De hele keten dus. Waar is dan nog sprake van 
beleidsintimiteit? ‘Als een ambtenaar aan zijn minister schrijft: “Ik heb eens 
naar deze stukken gekeken, maar ik zou er maar niks mee doen, want het past 
niet in het beleid”. Dat is beleidsintimiteit. Ook als ten behoeve van de minister 
analytisch wordt meegedacht, is er sprake van beleidsintimiteit.’

Het valt op dat het rapport niet alleen gaat over de klassieke beleidscommuni-
catie, maar ook over dienstverlening.
‘De perceptie van de burger van de manier waarop de overheid met hem 
communiceert wordt sterk bepaald door ergernissen die in de informatiemaat-
schappij eigenlijk geen plek zouden mogen hebben. Die veroorzaakt worden 
doordat mensen zien dat ze elders in de maatschappij beter worden bediend. 
Een van de voorbeelden die daarvan is gegeven is: als je kerngegevens eenmaal 
bij de overheid liggen, moet die overheid dat niet telkens weer opvragen. 
Onze Commissie heeft als volgt geredeneerd. De overheid vraagt aan burgers: 
voor uw eigen efficiency zouden we deze en deze gegevens centraal willen 
gebruiken voor alle doeleinden. Vindt u dat goed? Dan zal er misschien een 
x procent mensen zijn die dat niet goed vindt, maar de rest krijgt hun basis-
gegevens voorgedrukt of op het scherm bij allerlei aanvragen en transacties. 
Een andere commissie heeft in dat verband gepleit voor het befaamde kluisje.’

De Digitale Kluis
Iedere burger moet op termijn kunnen beschikken over een digitale kluis, 
waarin naast gegevens van de Gemeentelijke Basisadministratie iedere 
burger zelf de mogelijkheid heeft gegevens veilig op te slaan. Daarbij valt 
te denken aan een donorcodicil, diploma’s, medische gegevens, verzeke-
ringsgegevens etc. Via internet kan de burger de kluis bereiken om op ieder 
moment de gegevens te bekijken en het niet gewaarmerkte deel te kunnen 
wijzigen of aanvullen.

(Commissie Modernisering GBA, GBA in de toekomst, Den Haag, 2001)

‘Aan veel van die koppelingsdiscussies zitten overigens meer technische 
problemen dan vaak wordt voorondersteld. Ik zie nu al hoe complex deelkop-
pelingen tussen bijvoorbeeld studiefinanciering en gemeentelijke basis-
administraties al weer zijn. Je moet dus niet denken dat die data allemaal 
even aan elkaar te koppelen zijn. Maar principieel geldt dat de overheid haar 
servicehouding jegens de burgers wel moet aanscherpen. Daar hoort bij dat je 
de toepassing van ICT ten dienste stelt van het voorkomen van doublures.’
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Face my Face
Op 1 mei 2002 onderging muziekzender TMF een drastische verandering. 
Het populaire muziekstation zou een ‘interactive playground’ voor de 
chattende en smsende jongere worden. Daartoe werden de site en de 
chatbox aangevuld met de TMF ID. Een TMF ID is een persoonlijk digitaal 
paspoort, dat iedere bezoeker aan kan maken. Het ID bestaat uit een foto 
en wat persoonlijke informatie, zoals een nickname, leeftijd, geslacht, 
interesses en muziekvoorkeur. Het concept ’TMF ID’ is de ziel van de 
nieuwe positionering van TMF. De ID koppelt alle mediaplatformen van 
TMF aan elkaar, zodat gegevens maar één keer aangeleverd hoeven worden. 
Er zijn al ruim 140.000 ID’s aangemeld bij de nieuwe interactieve zender.

Vanaf 4 november 2002 is het tevens mogelijk de door de kijker geleverde 
informatie te tonen op televisie, Face my Face. De kijker kan middels het 
versturen van een smsje aan TMF laten weten dat zijn of haar TMF ID 
gedurende de duur van een muziekclip getoond wordt aan de andere kijkers. 
Deze kunnen vervolgens op hun beurt een cijfer toekennen aan de kwaliteit 
van de getoonde ID. Steeds meer mogelijkheden zullen er komen om inter-
actief met persoonlijke informatie om te gaan. 

(www.tmf.nl) 

In hoeverre roept die behoefte aan data-integratie het beeld op van één 
overheidsorganisatie?
‘Ik ben daar niet nerveus over. We doen erg krampachtig over het feit dat ieder 
zijn eigen winkel moet hebben. Ik ben betrokken geweest bij de informatie-
voorziening van de Nederlandse politie. Dan heb je het over informatievoor-
ziening over één tak van sport, de politie. Ik vind dat een vrij schandalig debat. 
Het heeft jaren geduurd voordat de hardware of software die in één korps in 
ingeburgerd, nationaal gebruikt wordt. We krijgen in feite een 25e korps dat 
zich bezighoudt met de ICT-ontwikkeling van de Nederlandse politie. Ik zie 
niet zoveel nadelen, mits goed georganiseerd, om delen van die administraties 
tot de overheidsadministratie te doen behoren. Als gemeenteman, zal ik dan 
maar zeggen, word ik niet nerveus bij die gedachte, en dat komt doordat ik 
zie hoe praktisch dit soort dingen in het veld blijken te liggen. Aan de identi-
teitskaart en het vaststellen van identiteit zitten, toegegeven, persoonlijke en 
gevoelige kanten. Maar over de privacy- en de rechtsstatelijke kant van het 
verhaal wordt wel erg schichtig gedaan, terwijl je juist dankzij ICT dat ook 
heel goed kunt regelen. 
‘Een andere dimensie is het gebruik van ICT om gegevens terug te koppelen. 
Het zou een fluitje van een cent zijn om burgers van wie het paspoort of 
rijbewijs dreigt te verlopen, een briefje te sturen. Dat doen we niet, maar 
dat kan zo. In de Commissie vonden sommige leden dat maar schoolmees-
terlijk. Zelf zou ik denken: het is toch wel prettig als je daar even op geatten-
deerd wordt. De gemeente Groningen deed mee aan een experiment met de 
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huursubsidie, namelijk om het onvoldoende gebruik tegen te gaan. Mensen 
die eventueel in aanmerking kwamen zijn aangeschreven en gevraagd om na 
te gaan of het klopt dat zij recht hebben op huursubsidie, vergezeld van een 
aanvraagformulier. Dit gaat al weer wat verder. Gaat het om het verlopen 
van een termijn, dan blijft het techniek om mensen daarop te attenderen. Op 
zichzelf ben ik er ook niet voor om alles nu maar van bovenaf voor iedereen te 
gaan regelen, omdat ICT dat gemakkelijk maakt. Je moet heel goed nadenken 
over de maatvoering daarbij. Maar ons punt als Commissie was: als je het 
goed aanpakt hoeft de overheid niet telkens om dezelfde gegevens te vragen, 
en bovendien zou de burger ongevraagd van tijd tot tijd van de overheid wat 
kunnen horen als dit het serviceniveau verhoogt. Bedrijven, zoals een bank, 
doen dat toch ook voor hun cliënten.’

Hoe gaat dit allemaal vorm krijgen?
‘Een belangrijke ratio van jullie project is: duidelijk krijgen wie wat doet en 
wanneer. Het is nu een behoorlijke wirwar. Ik geloof dat de ICT-ontwikkeling 
per definitie geen centrale sturing kan hebben. Het is, zoals Duitsers zouden 
zeggen, ‘systemwidrig’. Iedereen neemt op allerlei momenten allerhande 
beslissingen die met elkaar de staat van de overheidsinformatisering bepalen. 
Ik geloof daarom niet in een deltaplan voor de informatisering van de overheid. 
Wel geloof ik dat het mogelijk is om een aantal strategische beslissingen te 
nemen. Zoals wij als Commissie hebben gezegd: maak nou een regerings-
website en breng tot uitdrukking dat communicatie niet alleen technische 
informatie van de departementen behelst, maar ook dat de regering haar beleid 
uitdraagt. Dit maakt de keuze voor een regeringswebsite tot een strategische 
keuze.’

Naar aanleiding van de aanbevelingen van de Commissie Wallage ging bij 
de start van het kabinet Balkenende de nieuwe website www.regering.nl 
de lucht in. De officiële opening vond vervolgens plaats op 12 september 
2002 door het versturen van de eerste nieuwsbrief door minister-president 
Jan Peter Balkenende. De site biedt een verzameling van het belangrijkste 
regeringsnieuws. Tussen de drie overheidssites, namelijk Overheid.nl 
(beheerd door Advies Overheid.nl, onderdeel van ICTU), www.postbus51.nl 
en www.regering.nl, zijn goede afspraken gemaakt over de manier waarop 
informatie op elkaar aansluit. Verder worden de belangrijkste berichten van 
www.regering.nl en www.postbus51.nl rechtstreeks op de voorpagina van 
www.overheid.nl gepubliceerd. Eerder bleek uit gebruikersonderzoek dat er 
behoefte is aan uitbreiding van de functies van www.overheid.nl met nieuws. 

De Rijksvoorlichtingsdienst voert de redactie, maar er bestaat een inten-
sieve samenwerking met de webredacties van de ministeries. De meeste 
berichten op www.regering.nl verwijzen voor meer informatie en achter-
gronden naar de websites van de departementen. Daardoor is informatie 
over het regeringsbeleid makkelijker te vinden dan in het verleden. Het ligt 
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in de rede dat op termijn de verschillende websites een centraal portaal 
krijgen, waarna toegang tot de onderhangende pagina’s gekregen kan 
worden. 

De ontwikkeling en uitbouw van de regeringswebsite geschiedt in drie 
stappen. De eerste stap bestond uit het op internet zetten van nieuws over 
hoofdlijnen en achtergronden van het regeringsbeleid. De regeringswebsite 
moet fungeren als het portaal naar de websites van de afzonderlijke depar-
tementen. Daarnaast stuurt de redactie van de website ongeveer één keer 
per week een nieuwsbrief naar geïnteresseerden. De eerste nieuwsbrief 
werd op 12 september 2002 door minister-president Jan Peter Balkenende 
ter gelegenheid van de feestelijke opening van de nieuwe website verstuurd.

De volgende twee stappen bestaan uit het op internet plaatsen van audio 
en videofragmenten van de bewindslieden, en meer mogelijkheden tot 
interactiviteit voor geïnteresseerde burgers. De audio en videofrag-
menten zijn complementair op de reeds bestaande mogelijkheid live naar 
beraadslagingen van de Tweede Kamer en de vaste kamercommissies 
op www.parlement.nl te kijken. De andere stap behelst meer interactieve 
mogelijkheden, zoals het discussiëren over concrete en actuele onder-
werpen. Meer specifiek leent de regeringswebsite zich voor de discussie over 
waarden en normen in de samenleving. Een discussie die vanuit de regering 
is geïnitieerd.

(www.regering.nl) 

‘Ook kan ik me voorstellen dat je meer gaat doen in de sfeer van de identi-
ficatie. Het gebruik van ICT voor versterking van de democratie is ook zo’n 
lijn, de bestrijding van criminaliteit. De regering kan zeggen: de staat van 
de samenleving overziend en dwars door alle beleidsterreinen heen kijkend, 
achten wij het van strategisch belang dat er op die en die terreinen meer gaat 
gebeuren aan ICT. Wie dan wat doet zul je per onderwerp moeten bekijken. 
Bij criminaliteit is natuurlijk de ICT in de justitiële keten van groot belang, 
en dat project binnen de politie, gebruik van apparatuur op straat. Ik kan 
me voorstellen hoe je, vanuit een inhoudelijke lijn, beziet welke bijdrage de 
ICT-ontwikkeling op zo’n terrein zou kunnen geven en daar zou je vervolgens 
kunnen proberen om op een beperkt aantal punten te sturen.’

Nog even terug naar de data-uitwisseling. Wie gaat de regie over de gegevens 
voeren? Als de burger de regie voert, dan is het denkbaar dat deze op een 
gegeven moment wil dat een organisatie, die niet aan de overheid is gerela-
teerd, gegevens krijgt. Daarbij zou je kunnen denken aan mobiele netwerken of 
verzekeringsmaatschappijen. De overheid zou dan optreden als derde partij, de 
Trusted Third Party. 
‘Je komt dan op privacyvragen die in andere rapporten beter zijn behandeld. 
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Wij wijzen in dit verband wel op een ontwikkeling die nieuwe vragen gaat 
oproepen. Op het moment dat breedband breed is ingevoerd versmelten 
internet en televisie. Dat betekent dat je geen computer meer nodig hebt om het 
internet op te kunnen en dat je op elk televisiescherm als overheid een vraag 
kunt stellen. De nieuwsvoorziening op de televisie is aan de journalistiek en 
aan de publieke en commerciële omroepen. Op het moment dat op het scherm 
thuis internet verschijnt is de overheid zelf zender. Dat zou een hele funda-
mentele verschuiving zijn. Je zou bij wijze van referendum de vraag van de 
week stellen. Je kunt als departementen een heel proces opzetten, waarbij je op 
jouw sites met burgers communiceert en vragen beantwoordt. Anders gezegd: 
de techniek opent hier een aantal communicatiewegen die de overheid tot nu 
toe niet kent.’ 

…these ideas have been presented from the ‘top down’ point of view of 
centralised government, but many political observers believe that in 
future politics will increasingly be driven from the ‘bottom up’. They see 
government as a ‘network’ of stakeholders in which central government 
is just one player, and local government, individuals, communities and 
increasingly the private sector are of equal importance. A more extreme 
view is that as developments in ICT simultaneously empower the individual 
and lead to increasing globalisation, national governments will diminish 
in political importance and thus need to re-evaluate its ‘raison d’etre’ 
altogether

(POST, Electronic government. Information technologies and the citizen, 
1998)

‘Een van de vragen die zich opdringt is: zal de burger zich openstellen voor die 
informatie. Als internet en televisie versmelten, dan betekent dat dat je op je 
scherm overheidsinformatie kan krijgen. Tot zover is er geen privacyprobleem. 
Maar ga je reageren, dan kent de overheid jouw adres. De vraag waar de priva-
cygrenzen liggen zou op macroniveau beantwoord moeten worden. Ook micro, 
bij elke afzonderlijke beslissing, maar ook via een nationaal debat. Als de 
overheid duidelijk maakt wat ze strategisch wil met ICT zou daar een nationaal 
debat over de privacygrenzen op moeten volgen. De Registratiekamer fungeert 
vervolgens als waakhond.’

Wat betekent de nieuwe communicatie tussen burger en overheid, interactieve 
beleidsvorming of het ontstaan van virtuele gemeenschappen voor de represen-
tatieve democratie?
‘De reactie op die vraag is vaak heel defensief. Politici klagen dat ze zo naar de 
zijlijn dreigen te verdwijnen. Dat hoeft niet, mits zij maar op de juiste manier 
op deze ontwikkelingen inspelen. Het begint ermee dat de volksvertegenwoor-
diger zich op de hoogte stelt van de wijze waarop de communicatie verloopt. 
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Verder kunnen Tweede Kamer, provinciale staten of gemeenteraad zich met de 
architectuur van die communicatie bezighouden. Als er een zweeftrein wordt 
aangelegd naar Noord-Nederland zou de Kamer de regering moeten vragen 
hoe zij de interactiviteit gaat organiseren: met wie gaat u wanneer waar over 
praten? Vervolgens kan men de afspraak maken om na een half jaar terug te 
komen met een tussenbalans over die communicatie. De volksvertegenwoor-
diging kan ook haar eigen positie versterken door in dat interactieve proces 
een rol op te eisen. Er wordt veel te defensief gesproken als zou de commu-
nicerende overheid ten nadele zijn van de volksvertegenwoordiging. Ja, als 
Kamerleden niet opletten en geen plek voor zichzelf opeisen worden zij op 
het eind geconfronteerd met een proces waarvan zij de uitkomst (‘met zoveel 
steun, na zoveel discussie’) haast wel moeten aanvaarden. Dan gaat het ten 
koste van hun positie.’ 

Tot nog toe laten volksvertegenwoordigers zich echter niet zien in interactieve 
processen. Het zijn toch juist de ambtenaren die het beeld van de overheid 
domineren?
Iedereen moet natuurlijk wennen. Ik ga er vanuit dat er een generatie opgroeit 
die gewend is om zelf informatie te verzamelen en toe te voegen. Een generatie 
die goed is opgeleid en de lol van internet inziet. Dan krijgen we vroeg of laat 
ook zulke volksvertegenwoordigers. Er is geen weg terug. Het zou belachelijk 
zijn om vanwege deze reden het serieus communiceren met de burger na te 
laten. Ik heb een heel andere zorg. Namelijk dat politici en bestuurders vooral 
geïnteresseerd zijn in het uitvoeren van hun eigen plan. En dus wordt inter-
actief beleid, net als inspraak, een hobbel die nog even genomen moet worden 
om het eigen plan uit te voeren. Als interactief beleid dezelfde kant uitgaat als 
indertijd de geformaliseerde inspraak, dan heeft het voor de democratie geen 
meerwaarde. De lakmoesproef zit ‘m in de vraag of de overheid wat met die 
informatie doet. En of ze bereid is om varianten van aanpak ter discussie te 
stellen of doorstoomt naar de aanpak die ze toch al voorstond. Dat heeft met de 
bestuursstijl te maken. In essentie gaat het meer daarover dan over de techniek. 
Als jullie in het mer à boire van die rapporten prioriteiten willen stellen, dan 
wil ik er voor pleiten om een zinnetje uit ons rapport tot jullie Leitmotiv te 
maken: “Je moet geen vragen stellen als je niet in het antwoord geïnteresseerd 
bent”.’

Interactief bestuur vereist politieke keuze
Interactief bestuur is een nieuwe vorm van interactie tussen politiek en 
samenleving, die teruggaat op de lange Nederlandse traditie van ‘schikken 
en plooien’. Interactief bestuur is noodzakelijk in een tijd waarin de afstand 
tussen politiek en samenleving groeit. Interactief bestuur moet worden 
ingezet voor het realiseren van draagvlak voor controversiële maatschap-
pelijke vragen. In tegenstelling tot de huidige praktijk moeten volksverte-
genwoordiging en politiek bestuur daarbij voorafgaande aan interactieve 
beleidsvorming helder maken waar ze voor staan en waar ze zich al dan niet 
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aan willen binden. Interactief bestuur blijkt nu soms een schaamlap voor 
een politiek die geen keuzen wil of durft te maken. Volksvertegenwoordigers 
zijn nu onzichtbaar bij interactief bestuur: ze hebben daarbij ten onrechte 
een geringe inbreng.

Wanneer de huidige praktijk van het interactieve bestuur zich doorzet 
– waarbij politieke kaders van volksvertegenwoordiging en politiek bestuur 
ontbreken – verliest interactief bestuur zijn legitimiteit. Daarnaast wordt het 
bereiken van draagvlak nog moeilijker en worden bovendien maatschap-
pelijke vragen niet beantwoord. Om die reden moeten een aantal regels voor 
behoorlijke interactieve beleidsvorming in acht worden genomen. Politiek 
en bestuur dienen duidelijke kaders te stellen voorafgaande aan interactieve 
beleidsvorming. De redenen voor de inzet van het interactief bestuur dienen 
daarbij uitdrukkelijk te worden aangegeven. 

(Raad voor het openbaar bestuur, Primaat in de polder, Den Haag, 2002)

 
Naast interactief bestuur worden referenda gezien als een middel om de 
participatie van de burger bij beleidsvorming te vergroten, en de afstand tussen 
burger en overheid te verkleinen. Tot nog toe werden echter – in stemmen-
aantal – alle gemeentelijke referenda verloren door de overheid, maar wakkert 
dat niet alleen maar het beeld aan bij de bestuurders dat het die burgers toch 
niet naar de zin te maken is?
‘Het is net als met de boterkoek van mijn moeder: er komt altijd uit wat je er 
in stopt. Als je niet van tevoren communiceert en je gelooft heilig in je plan 
en je laat het de beste architect van Nederland tekenen, en je zegt dan tegen 
de burgers: kijk eens wat voor moois wij voor jullie bedacht hebben, dan moet 
je als bestuurder niet verbaasd zijn dat je geen steun krijgt. Dan heb je in 
het voortraject niet de investering gedaan die nodig is. In dat geval krijgt het 
referendum het karakter van een noodrem. Het is een raar ding, maar ik ben 
niet voor noodremmen: ik wil rijden, sturen en vooruit komen.’

‘Je moet je focus zetten op het intelligent gebruiken van de nieuwe techniek 
in de beleidsfase waarin dat reëel is. Dan kom je op een ander probleem, dat 
ik sterk in jullie aandacht aanbeveel. In een bijlage van ons rapport zit een 
onderzoek van Motivaction naar stijlen van burgerschap.’ 

Burgers met een buitenstaanders/inactieve burgerschapsstijl (globaal 16 
procent van de bevolking) hebben de minste affiniteit met de overheid; 
zij voelen zich niet maatschappelijk en politiek betrokken. Het algemeen 
belang is geen item, het eigenbelang is een goed te bewaken zaak. Gemak, 
plezier en comfort staan voorop. Deze burgers hebben weinig behoefte om 
te participeren bij de vorming van overheidsbeleid, maar ook geïnformeerd 
worden over de plannen van de overheid heeft hier geen prioriteit. De rol 
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van staatsburger (kiezer én coproducent) wordt niet actief ingevuld. Ook als 
onderdaan staat men weinig open voor de boodschap van de overheid. Men 
is bovendien intolerant ten opzichte van gezag. Dit zijn de afhakers: geen 
betrokkenheid bij de overheid, weinig vertrouwen in de overheid en slechts 
een beperkte mate van mondigheid. De boodschappen die de overheid zendt, 
bereiken deze burgers slecht, vandaar dat in bovenstaande figuur slechts 
een dunne lijn is getekend van de overheid naar deze burgers toe. De lijn is 
lang, de lange afstand symboliserend tussen deze burgers en de overheid. 
De communicatie van de burger naar de overheid toe (de lijn van de betrok-
kenheid) ontbreekt, omdat men eigenlijk niet betrokken is bij de overheid. 

Burgers met een plichtsgetrouwe/afhankelijke burgerschapsstijl (ongeveer 
22 procent van de bevolking). Deze groep is wel maatschappelijk betrokken, 
met name op lokaal niveau. Desalniettemin ervaart men een grote afstand 
tot de overheid. Dit wordt veroorzaakt doordat men moeite heeft met de 
complexiteit van de moderne tijd en een gebrek aan vaardigheden heeft 
om mee te gaan in de kennis- en informatiesamenleving. Er is sprake 
van een zekere mate van desoriëntatie. Men geeft – uit plichtsbesef – wel 
actief invulling aan de rol van kiezer, maar zal niet snel participeren in de 
besluitvorming in een rol van coproducent – zeker niet wanneer het om 
rijksbeleid gaat of om de Europese overheid. Men stelt zich in deze gevallen 
juist afhankelijk op en is weinig mondig ingesteld. Op lokaal niveau komt 
de betrokkenheid wel tot uiting. De onderbroken lijn van de burgers naar 
de overheid symboliseert in bovenstaande figuur tegelijkertijd de goede 
wil als ook de onmacht die in deze groep overheerst. Als onderdanen 
zijn deze burgers niet alleen plichtsgetrouw, maar ook gezagsgetrouw en 
gevoelig voor autoriteit. Ook als klant heeft men de behoefte aan toeganke-
lijke, eenvoudige informatie, liefst via persoonlijke contacten. De lijn van 
de overheid naar de burger is onderbroken: men staat wel open voor de 
informatie van de overheid, maar beschikt niet over de vaardigheden om 
deze informatie snel te selecteren en te begrijpen. Men ziet al snel door de 
bomen het bos niet meer. Kortom, dit zijn voor de overheid zowel potentiële 
bondgenoten als potentiële afhakers. 

Burgers met een pragmatische/conformistische burgerschapsstijl (grofweg 
42 procent van de bevolking). Men voelt zich niet direct betrokken bij de 
overheid, maar is op hoofdlijnen wel geïnformeerd en geeft wel actief 
invulling aan de rol als kiezer. Het is geen groep die voorop loopt in het 
ontplooien van initiatieven ten einde het overheidsbeleid te beïnvloeden 
of intensief te participeren in een rol als coproducent van beleid. Wanneer 
echter het eigenbelang in het geding is, legt men wel een actieve betrok-
kenheid aan de dag. Hetzelfde geldt wanneer wordt ingezet op het mobili-
seren door middel van het beïnvloeden van de publieke opinie: de media 
hebben nogal wat invloed op dit segment – in verhouding tot andere 
segmenten. Men neemt informatie tot zich, maar is minder snel geneigd om 
inhoudelijk vergelijkend onderzoek te doen naar wat verschillende partijen 
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te melden hebben. Wanneer het gaat om de rol als onderdaan, zijn de 
trefwoorden: eigenwijs, eigenbelang en materialistisch. Het zijn bij uitstek 
veeleisende, kritische en mondige klanten.

Burgers met een maatschappijkritische/verantwoordelijke burgerschaps-
stijl (grofweg 20 procent van de bevolking). De afstand van de overheid tot 
deze groep burgers is kort tot nihil. Deze burgers hebben vertrouwen in de 
overheid, het zijn trouwe stemmers en bij uitstek coproducenten van beleid. 
De overheid is om die reden in grote mate vertrouwd met deze mentaliteit: 
veel mensen die werkzaam zijn bij de overheid dan wel intensief betrokken 
zijn bij het overheidsbeleid kenmerken zich door deze burgerschapsstijl. Als 
onderdaan stelt men zich kritisch maar coöperatief op. Men hecht ook als 
onderdaan aan interactie en reflectie op de uitvoering van het beleid.

(Commissie Toekomst overheidscommunicatie, In dienst van de democratie, 
Den Haag, 2001)

‘Uit het onderzoek van Motivaction blijkt dat van de bevolking maar twintig 
procent wezenlijk geïnteresseerd is in communicatie over beleid. Dan moet 
je niet de fout maken om je er niks van aan te trekken, omdat het toch maar 
de happy few betreft. Je moet blij zijn dat je die twintig procent meekrijgt. 
Vervolgens moet je in je informatievoorziening bedenken hoe je die andere 
groepen moet bereiken.’

Volgens de Commissie Wallage moet de overheid meer burgers proberen 
te bereiken. Met name geldt dit voor ouderen, laag opgeleiden en alloch-
tonen. Ook de zogenaamde “buitenstaanders” en “inactieven” (degenen die 
zich door hun burgerschapsstijl niet of minder toegankelijk opstellen voor 
overheidsinformatie) worden door de Commissie tot de moeilijk bereikbare 
doelgroepen gerekend. Met de Commissie is het kabinet van mening dat op 
dit punt aanvullende maatregelen nodig en mogelijk zijn.

(Kabinetsreactie In dienst van de democratie, 2001)

‘Als je het afpelt betekent overheidscommunicatie altijd dat je naar die 
verschillende doelgroepen toe uiteenlopende communicatiestrategieën en 
communicatiemiddelen moet inzetten. Dat is de moderniseringsslag ten 
opzichte van de Commissie Biesheuvel, die in ons rapport zit.’
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Het kabinet wil…overigens benadrukken dat de kwalitatieve benadering 
(beter bereik) in zijn ogen moet prevaleren boven de louter kwantitatieve 
benadering (meer bereik)

(Kabinetsreactie In dienst van de democratie, 2001)

In uw rapport wordt dus gesteld dat de overheid actief moet zorgen dat infor-
matie de burger bereikt. Daartoe zou een gedifferentieerde inzet van media-
instrumenten noodzakelijk zijn. Voor iedere doelgroep is een ander medium 
geschikt. Voor burgers met een pragmatische/conformistische burgerschapsstijl 
is bijvoorbeeld met name internet door de flexibiliteit en snelheid aantrek-
kelijk. De mobiele telefoon, SMS en chatten zouden – nog altijd volgens uw 
rapport – kanalen zijn waarlangs deze burgers te bereiken zijn. Een grote groep 
burgers wordt dus in de toekomst ongevraagd en misschien ook wel ongewenst 
bestookt met overheidsinformatie. Verschuift het door u bepleite recht op infor-
matie zo niet naar de plicht tot informatie?
‘Er is natuurlijk zoiets als de vooronderstelling van actief burgerschap in een 
democratie. Nu is het zeer opvallend dat in de Verenigde Staten het partijwezen 
niet is ontwikkeld, in tegenstelling tot Nederland en Europa, en dat de directe 
democratie aanzienlijk beter is ontwikkeld. Je krijgt als senator een ongeloof-
lijke zooi mailtjes en brieven als er iets niet in de haak is, dan krijg je de indivi-
duele burger op de stoep bij duizenden. Dan doen ze bij ons nog niet. Maar in 
de Verenigde Staten is er ook een kiesstelsel dat dit bevordert. Die plicht tot 
burgerschap heeft natuurlijk ook zijn grenzen. Als iemand besluit om toch maar 
in de tuin te gaan werken houdt het op. Maar de overheid heeft wel de plicht 
om te proberen de burger te bereiken. Uit ons onderzoek bleek ook dat twintig 
procent van de burgers niet kijkt naar de informatieve programma’s en ook geen 
kranten leest. Eén vijfde van de Nederlandse bevolking gebruikt de televisie 
alleen voor amusement en leest alleen een huis-aan-huis blad. Wil de overheid 
met de burgers ergens over communiceren, hetzij over de vreemdelingenhaat of 
de aidspreventie, dan moet er dus een strategie bedacht worden om die twintig 
procent te bereiken. Niet eens zozeer omdat ze actieve burgers zouden moeten 
worden, maar omdat we besluiten om de gezindheid te beïnvloeden, wat in een 
democratie ook best geoorloofd is, mits aan een aantal spelregels gebonden.’

[De grootst mogelijke meerderheid van de leden van de Commissie (m.u.v. 
het lid Donner)] pleit…voor invoering van een subjectief recht voor de 
burger op toegang tot bij de overheid berustende informatie. Ook beveelt 
deze meerderheid aan een aparte zorgplicht voor de wetgever in het leven te 
roepen ter zake van de toegankelijkheid van deze informatie.

Tegen de achtergrond van deze overwegingen stelt deze meerderheid het 
volgende nieuwe grondwetsartikel voor:
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Nieuw artikel
1. Ieder heeft recht op toegang tot bij de overheid berustende informatie. Dit 

recht kan bij of krachtens de wet worden beperkt
2. De overheid draagt zorg voor de toegankelijkheid van bij de overheid 

berustende informatie

(Commissie Grondrechten in het digitale tijdperk, Rapport, Den Haag, 2000)

‘In het rapport wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de burger infor-
meren en anderzijds om een bepaald beeld van de overheid te schetsen. We 
maken scherp onderscheid tussen de burger als klant, als subject van beleid 
(onderdaan) en als coproducent van beleid. Bij de klant zeggen we: de overheid 
moet zich richten naar de kwaliteit van het betere uit het bedrijfsleven. Bij een 
bedrijf is het normaal dat je teruggebeld wordt. Bij de overheid krijg je als 
antwoord: belt u straks maar terug. De burger-klantrelatie bij de overheid, daar 
moet de bezem door. Bij de tweede tak van sport, de burger als onderdaan, is 
de burger vanaf de zestiger jaren een beetje zoek geraakt. Sindsdien werd hij 
vooral als gesprekspartner gezien, terwijl hij zich gewoon aan de regels had 
te houden. Laat de overheid de burger daarop dan ook aanspreken. Ook dit 
onderdeel van de overheid-burgerrelatie moet op orde worden gebracht. Dan is 
er derde dimensie: de burger als staatsburger, kiezer, coproducent van beleid. 
Het gaat hier om de vertrouwensrelatie tussen burger en overheid. En hier zit 
een verschil tussen ons rapport en de Commissie Biesheuvel. Die kon er nog 
van uitgaan dat er tussen burger en overheid media staan die de informatie 
van de overheid bij de burger brengt. Wij redeneren: er is een publieke ruimte, 
daarin is niet alleen de overheid aan de orde en niet alleen de media als inter-
mediair. De media zijn gekleurd, er is grote concurrentie. Er is in die publieke 
ruimte sprake van een enorme drukte, waarbij de burger uit het zicht verdwijnt. 
Pressiegroepen die grote campagnes voeren, journalisten die hun oplages 
willen vergroten, programmamakers die aan hun kijkcijfers moeten denken, 
politici die herkozen moeten worden. In die mêlee is de burger erg afhankelijk 
van wat hij op zijn netvlies krijgt.’

De kern van het advies van de Raad luidt dat regering en parlement de 
relatie met de media kunnen verbeteren door zich te richten op het eigen 
functioneren aangaande communicatie met burgers, maatschappelijke insti-
tuties en de media zelf. Het is goed te streven naar een grotere onafhanke-
lijkheid ten opzichte van de werking van de media in het belang van goede 
communicatie. De verstrengeling vermindert door méér afstand te nemen, 
niet door de afstand nog verder te verkleinen. Méér afstand houdt in dat 
regering en volksvertegenwoordiging vanuit een eigen opvatting van goed 
functionerende politieke instituties de media benaderen. 

(Raad voor het openbaar bestuur, Politiek en media, Den Haag, 2003)
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Wanneer kom je in de sfeer van propaganda?
‘Critici die ons het voorstaan van propaganda verwijten, vergeten dat in deze 
mêlee de publieke zaak door gekozen volksvertegenwoordigers en gecontro-
leerde bestuurders onderdeel is geworden van het gevecht om vertrouwen in 
de publieke ruimte met al die andere participanten. De burger maakt helemaal 
geen onderscheid meer of een minister iets zegt of een Kamerlid, een journalist 
of iemand van Clingendael. Nee, er ontstaat een beeld in de media en dan is 
het zo. In het proces van beeldvorming moet de overheid even goed op haar 
tellen passen. Dan hebben we het over voorlichting over niet-aanvaard beleid. 
Hoe ga je om met het corrigeren van fouten in de media, vooral omdat we met 
een 24-uurs nieuwseconomie te maken hebben? Het zijn allemaal adviezen 
die te maken hebben met de vraag: helpt iemand nog de overheid in die mêlee 
haar boodschap correct over te brengen? Correct dus, en niet als propaganda. 
In ons rapport wordt de overheid namelijk wel gebonden aan de ouderwetse 
spelregels: geen propaganda, het moet kloppen, de minister mag niet te veel 
in beeld, het moet proportioneel zijn, etc. Op het punt van de zuiverheid is ons 
rapport klassieker dan het woord propaganda doet vermoeden.’

Als je de deur hiervoor open zet, hoe voorkom je dan dat we in een 
Angelsaksische situatie terecht komen met zijn spin doctoring?
‘Laat nou de politieke voorlichting maar over aan een politiek adviseur, die 
met de minister ook weer vertrekt. Dat idee van mij is weggestemd in de 
Commissie. De voorlichters vonden het een uitholling van de professionele rol 
van de overheidscommunicatie. De journalisten waren op hun beurt bang dat 
er een hele hausse aan spin doctors binnengeloodst werd. We hebben elkaar 
wel gevonden op de term ‘authentieke professionaliteit’. Er is een grens aan 
wat een overheidsvoorlichter mag doen. Gaat hij op pad met een politieke 
boodschap van zijn minister om die aan een journalist te slijten, dan gaat hij 
een grens over. Dat kan een politiek adviseur wel doen. Hetzelfde geldt mutatis 
mutandis voor een journalist. Als die een politieke rol gaat vervullen (en veel 
journalisten zijn dat geleidelijk aan gaan doen) gaat dat ook over de grens 
van de authentieke professionaliteit. De journalistiek zou zelf haar zuiverheid 
moeten bewaken. Je ziet nu ook hoe de journalistiek naar aanleiding van de 
veronderstelde demonisering van Fortuyn de hand in eigen boezem steekt.’

De garantie dat journalisten geen deelnemer worden in de slag om het 
vertrouwen, maar kritische toeschouwer blijven, kan niet door overheids-
regulering worden bereikt, maar zal – gezien het grondwettelijk recht op 
persvrijheid – vooral door het zelfreinigend vermogen van de media worden 
bereikt.

(Commissie Toekomst overheidscommunicatie, In dienst van de democratie, 
Den Haag, 2001)
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Welke strategische investeringen worden bepleit voor de drie rollen van de 
burger die worden onderscheiden: klant, onderdaan, coproducent?
‘Zelf zou ik twee onderdelen van het rapport naar voren willen schuiven. 
Het ene is het toegankelijk maken van de informatie waar de overheid over 
beschikt via internet. Dat vraagt een grote investering. De regeringswebsite is 
zo’n investering. Je moet namelijk op de departementen per directie mensen 
hebben die niet, zoals bij de individuele Wob-aanvragen, proberen iets af te 
houden, maar die tot taak hebben om het openbaar te maken. Verder heb je 
mensen nodig die de informatiestroom van de beleidsmedewerkers in de gaten 
houden om daarmee de sites te vullen. Het op deze manier toegankelijk maken 
van informatie kost veel geld, maar ik zou er een strategisch punt van maken. 
In de tweede plaats zou ik experimenten om op een open manier beleid te 
ontwikkelen, de interactieve kant dus, bevorderen. Aan gemeenten of departe-
menten vragen: hebben jullie pilot-projecten? Voorwaarde is uiteraard dat er 
nog geen inhoudelijke beleidskeus is gemaakt.’

‘Kijk je dwars door ons rapport heen, dan gaat het om een fundamentele 
wijziging in de bestuursstijl. En daar hoort bij dat je voor de verschillende 
bestuurslagen en departementen pilot-projecten maakt. Het heeft geen enkele 
zin om over de volle breedte van de overheid de toegankelijkheid van de infor-
matie uit te spreken. Dan gebeurt er helemaal niks. Per departement mogen er 
één of twee als pilot dienen. Dan moet je ministers hebben die daar in geloven 
en SG’s die tegen hun DG’s zeggen: “Zo gaan we het doen!”. En die er trots op 
zijn dat de site van zijn departement iets laat zien die niemand nog heeft. Die 
digitale trapveldjes van Roger van Boxtel vind ik een leuk project. Je moet er 
voor zorgen dat je daar een paar van hebt, en als het even kan wat zwaarder. 
Blijf dus heel praktisch, ik ben zorgelijk over de neiging tot ‘ground schemes’. 
Dat zit ook een beetje in de toon van het aangeleverde raamwerk voor de inter-
views. Pas op, want anders gebeurt er niets.’
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Controle geven of nemen: 
naar een nieuwe verdeling van machten
Interview met Krijn van Beek, directeur van Infodrome

Op 12 december 2001 presenteerde Krijn van Beek op het congres ‘De 
intellectuele uitdaging van de informatiesamenleving’ het eindrapport 
van Infodrome, ‘Controle geven of nemen. Een politieke agenda voor 
de samenleving’. De bedoeling van het eindrapport was om de politieke 
discussie over de informatiesamenleving te voeden, waarbij het vooral 
ging om de rol van de overheid. De overheid wordt in het eindrapport 
opgeroepen om te experimenteren met verschillende vormen van sturing. 
Hierbij zou het moeten gaan om een keuze tussen vormen van moderne 
overheidssturing (de overheid gebruikt ICT om de efficiency te vergroten 
en maatwerk te verlenen) en vormen van empowerment (meer gebruik 
maken van het ‘oplossend vermogen’ van de samenleving).

Infodrome was een denktank voor de overheid op het gebied van de infor-
matiesamenleving. Zij is in september 1999 opgericht door het kabinet 
Kok-II voor een periode van drie jaar. Rick van der Ploeg, toenmalig staats-
secretaris van OCenW was voorzitter van de stuurgroep. De producten 
en inzichten van Infodrome zijn ook na september 2002 beschikbaar 
op www.infodrome.nl. De verdere ontwikkeling en uitwerking van het 
gedachtengoed van infodrome is vanaf 1 september 2002 belegd bij 
www.infodrome.org.

‘Veel van de rapporten over ICT en de overheid hebben weliswaar ICT als 
vertrekpunt, maar ze gaan eigenlijk niet over ICT. Cerfontaine zit er nog dicht 
bij: die wil ICT inzetten voor sociale cohesie. Het RMO-rapport zit ook nog 
dicht bij de techniek zelf. Maar de andere rapporten hebben niet zozeer iets met 
ICT, maar gaan over veranderingen in het openbaar bestuur, over hoe de overheid 
zou moeten functioneren. Ze hebben de opvatting gemeen dat ICT veranderingen 
teweeg brengt in maatschappelijke verhoudingen, in de vragen waar de overheid 
voor komt te staan en het soort instrumenten dat ze kan inzetten.’

Resultaten van onderzoek zijn nooit omgezet in concreet beleid…Je moet 
durven investeren. Maak een innovatiebudget vrij, maar geef het geld niet, 
zoals in het verleden, uit aan experimenten. Implementatie is veel moeilijker 
en kostbaarder. Je scoort er als politicus niet zo gemakkelijk mee als met 
een onderzoekje hier en een proefballonnetje daar, maar op de lange 
termijn levert het veel meer op.

(A. Docters van Leeuwen in een interview over ICT als sleutel tot bestuur-
lijke vernieuwing, Staatscourant, 29 januari 2003)
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‘Het is natuurlijk wel zo dat we zonder de opkomst van ICT nu niet diepgaand 
hadden zitten praten over deterritorialisering, horizontalisering en individuali-
sering.’

We moeten praten over een samenleving waarin opnieuw machten worden 
verdeeld. Het gaat niet om toegang tot de technologie maar om toegang 
tot de macht om in staat gesteld te worden – to be empowered – je eigen 
hersens te gebruiken. De overheid moet zoeken naar de beleidsstrategieën 
waarmee het kapitaal van de samenleving beter kan worden benut. Dat 
kapitaal zit in de hoofden van ons allemaal.

(R. van der Ploeg in zijn speech op het Infodrome-congres 
op 12 december 2001 in de Waalse Kerk te Den Haag)

‘Bij de bepaling van de plek van de overheid in de informatiesamenleving 
moet je ontzettend uitkijken dat je niet te dicht tegen de technologie aankruipt. 
Het is geen automatiseringsvraagstuk.’

Vernieuwing door ICT werkt twee kanten op. Aan de ene kant stelt ICT 
de overheid in staat te onderkennen wat er onder de burger leeft…Aan de 
andere kant kan de burger juist zijn verantwoordelijkheid oppakken. Neem 
de nieuwjaarsbrand in Volendam. Waarom kunnen ouders niet controleren 
of de uitgaansgelegenheid die hun kinderen bezoeken over de noodzakelijke 
vergunningen beschikt? De informatie is er, hij is gedigitaliseerd, ik zeg: 
maak hem openbaar. Of de gezondheidszorg…Geef de burger verantwoor-
delijkheid over zijn eigen medisch dossier. Een Digitaal Patiënten Dossier 
kan hij als een virtueel rugzakje met zich meedragen.

(A. Docters van Leeuwen in een interview over ICT als sleutel tot bestuur-
lijke vernieuwing, Staatscourant, 29 januari 2003)

‘De begrippen waarmee we het moeten duiden zijn inhoudelijk ook aan het 
schuiven. Individualisering is een mooi voorbeeld: het begrip wordt te pas 
en te onpas aangeroepen, terwijl niemand in de gaten heeft dat het nu iets 
heel anders betekent dan twintig jaar geleden. Teveel wordt het gebruikt in 
de betekenis die het in de jaren zestig had: het afwerpen van de ketens van de 
traditie. Als je maar anders deed dan je ouders was je al geïndividualiseerd! 
In de huidige tijd speelt individualisering zich af in de netwerksamenleving, 
waarin het individu de meest unieke en individuele keuzes kan maken: de 
groepen waaraan het zich wil verbinden, de club waar het bij wil horen, het 
type kleding dat het wil dragen. Individualisering is een uiting van verbanden 
die je aangaat in een situatie waarin je ook geen verbanden kunt aangaan.’
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The Matrix Reloaded: The problem is choice
Na het slikken van de rode pil die de rebel Morpheus hem aanbiedt, komt 
computerhacker Neo tot de ontdekking dat hij leeft in een computersimu-
latie, de Matrix. Op de rebellen na worden alle mensen diep in de aarde in 
een soort kunstmatige baarmoeders (een tweede betekenis van het woord 
matrix) gevangen gehouden. Ze dienen daar als grondstof voor kunstmatige 
intelligenties die na een in een nucleaire winter eindigende oorlog de 
heerschappij over de aarde van de mensen hebben overgenomen. Morpheus 
en de anderen verblijven in de onderaardse stad Zion, van waaruit zij 
proberen uit hun gevangenschap te bevrijden. Wanneer Neo de Architect van 
de Matrix ontmoet, onthult deze dat Zion door de machines wordt gedoogd 
als toevluchtsoord voor het kleine percentage mensen dat ontwaakt uit de 
Matrix. De Architect ziet het als zijn taak de Matrix de vervolmaken en bij 
iedere nieuwe ‘reload’ wordt vrijwel de hele bevolking van Zion vernietigd.

Architect: Which brings us at last to the moment of truth, wherein the 
fundamental flaw is ultimately expressed, and the anomaly revealed as both 
beginning and end. There are two doors. The door to your right leads to 
the Source, and the salvation of Zion. The door to your left leads back to 
the Matrix, to her and to the end of your species. As you adequately put, 
the problem is choice. But we already know what you are going to do, don’t 
we? Already, I can see the chain reaction – the chemical precursors that 
signal the onset of an emotion, designed specifically to overwhelm logic 
and reason – an emotion that is already blinding you from the simple and 
obvious truth. She is going to die, and there is nothing you can do to stop it. 
Hope. It is the quintessential human delusion, simultaneously the source of 
your greatest strength and your greatest weakness.

(L. en A. Wachowski, The Matrix Reloaded, 2002)

‘Het huidige niveau van individualisering (als uiting van keuzevrijheid) is niet 
denkbaar zonder informatietechnologie. Zo kun je in de supermarkt kiezen 
voor het product dat het meest bij jouw levensstijl past. Vroeger lag er in de 
supermarkt maar één soort kip, nu liggen er acht naast elkaar, met allemaal een 
eigen informatieprofiel. Dat is alleen mogelijk door de informatierijkdom die 
voorhanden is: imago, stijl, etc. En die bestaat dankzij de informatietechno-
logie.’

Mensen zijn beter geïnformeerd en mondiger geworden. Deze individua-
lisering uit zich ook in het consumptiegedrag. De ‘nieuwe’ consument wil 
geen kuddedier zijn, niet in de massa opgaan, maar gebruikt consumptie 
ook om zich juist van anderen te onderscheiden…Bedrijven worden 
gedwongen op deze individualisering in te spelen…Productie kan in feite 
niet meer vooraf worden gepland, maar krijgt een ‘op afroep beschikbaar’-
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karakter…Producten worden samengesteld uit onderdelen op basis van 
wensen van de klant (‘assemble to order’) of zelfs speciaal gemaakt (‘make 
to order’).

(www.ez.nl/e21e/hetnieuweconsumeren.pdf)

Je refereert aan de toegenomen informatierijkdom, die van invloed was op het 
proces van individualisering. Hoe staat deze informatietoename in relatie tot de 
overheidscontrole?
‘De informatierijkdom is een enorme last voor de overheid en maakt de zaken 
moeilijker beheersbaar. De burger is steeds veeleisender geworden. Koopt 
hij iets, dan wil hij precies op de hoogte zijn van kwaliteiten en specificaties. 
Hij wil waarborgen dat er voldoende informatie is en dat deze betrouwbaar 
is. Wil de overheid deze vragen met het gangbare instrumentarium blijven 
beantwoorden, dan heeft zij een groot probleem. De voedselvoorziening is 
illustratief. Daarvoor hebben we een mooie ‘command and control’-structuur: 
de overheid bepaalt de normen waaraan het voedsel moet voldoen, gaat er 
vervolgens op uit om de naleving daarvan te controleren en garandeert dat aan 
het einde van de rit dat wat in de schappen ligt aan de vereisten voldoet. Wij 
burgers hoeven daar niet meer over na te denken, is de achterliggende gedachte. 
Maar met deze benadering lopen we tegen steeds grotere problemen op.’

‘Het eerste probleem is dat van de toenemende complexiteit. Door de infor-
matierijkdom zitten er steeds meer dimensies aan één product. Ging het er 
maar alleen om dat de consument niet ziek mag worden van een kip. Maar nee, 
er zitten nog eens 28 dimensies aan zo’n kip. Niet elke consument is in alle 
dimensies geïnteresseerd, dus je kunt moeilijk uniformiteit nastreven, hoewel 
dit in een ‘command and control’-structuur heel belangrijk is. Dan blijkt 
ook nog eens dat over sommige dimensies geen maatschappelijke overeen-
stemming bestaat. Genetische manipulatie? Daar praat de Tweede Kamer al 
jaren over en de meningen van consumenten gaan beide kanten op. Misschien 
moet dat maar in de supermarkt worden beslist in plaats van in de Tweede 
Kamer.’

Veiligheid! Niet ziek worden na het eten van een stukje kip en geen 
elektrische schok krijgen bij het roosteren van je brood. De Nederlandse 
consument mag er vanuit gaan dat de producten die hij koopt veilig zijn. Dit 
geldt voor voedsel en voor consumentenartikelen. 

Doelstelling van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) is de risico’s en 
gevaren op het gebied van voedsel en productveiligheid te verminderen. 
We doen dit door de veiligheid van voedsel en waren te bewaken en te 
controleren in de hele productieketen. Wat u eet of gebruikt heeft altijd een 
voorgeschiedenis. Deze begint niet in de winkel, maar bij de producent of 
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de leverancier van de grondstoffen. Zelfs het veevoer is belangrijk voor de 
veiligheid van het stuk vlees dat u eet.

Mede doordat de Keuringsdienst van Waren en de Rijksdienst voor de 
keuring van Vee en Vlees samen zijn ondergebracht bij de Voedsel en Waren 
Autoriteit, hebben we toezicht op de hele keten.

Naast het bewaken van de veiligheid, onderzoeken we wat de risico’s en 
gevaren kunnen zijn van voedsel en consumentenartikelen. We communi-
ceren daarover met de consument, het bedrijfsleven en de overheid. 

(www.vwa.nl)

‘Tweede probleem: de ‘command and control’-structuur is volledig territoriaal 
georiënteerd. Elk land doet het zelf opnieuw. Men probeert greep te krijgen 
op een productieketen die over de hele wereld verspreid is geraakt: een direct 
gevolg van de informatietechnologie. Een productieketen kan alleen maar 
uit zoveel verspreide deeltjes bestaan als informatie heel gemakkelijk en 
goedkoop heen en weer kan worden gesluisd. Anders weet de producent niet 
wat hij koopt en waar hij het kan halen. Zonder informatietechnologie hadden 
we ook niet zulke ingewikkelde ketens gehad. Tot nog toe probeert de overheid 
met klassieke instrumenten greep te houden op de steeds ingewikkelder en 
dynamischer wordende structuren. Bij de voedselvoorziening is er recent 
nog een flinke schep bovenop gegooid door de instelling medio 2002 van de 
Voedsel en Waren Autoriteit.’

Voedselautoriteit in VS krijgt vergaande bevoegdheden
Met het ondertekenen door president Bush van het pakket van maatregelen 
tegen bioterrorisme, heeft de Amerikaanse voedselautoriteit Food and Drug 
Administration (FDA), naast meer financiële armslag, zeer sterke bevoegd-
heden gekregen. De wettelijke maatregelen zijn bedoeld om Amerikaanse 
consumenten te beschermen tegen aanslagen via het voedselkanaal. 

Exporteurs van voedingsproducten naar de Verenigde Staten (VS) zullen 
daar danig rekening mee moeten houden. Zo mag de FDA opdracht 
geven een lading in beslag te nemen als het vermoeden bestaat van een 
besmetting. Daarvoor is geen justitiële goedkeuring meer nodig. Bij de 
geringste twijfel mag een partij voor 24 uur worden vastgehouden voor 
extra controle door de douane. 

Ook kunnen exporteurs zonder pardon uitgesloten worden wanneer zij ernstig 
in strijd met de regels hebben gehandeld. Verder moeten alle voedingsmidde-
lenbedrijven, die producten voor de Amerikaanse markt produceren, worden 
aangemeld bij de FDA. Daarbij moeten documenten ter inzage worden 
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gegeven. Ook mag de FDA een partij die is geweigerd in de VS zichtbaar 
laten markeren met ’United States: Refused entry’ (toegang geweigerd). 
De nieuwe regelgeving laat echter niet toe dat de voedselautoriteit een 
terugroepactie kan afdwingen.

(Agrarisch Dagblad, 11 september 2002)

‘Ook zijn er maatregelen genomen om de internationale coördinatie te 
versterken. Ondertussen wordt de informatierijkdom alleen maar groter, de 
dynamiek steeds wilder. Ga maar eens praten met een willekeurige voedsel-
producent. Die kan je zo vertellen dat er op de plank nog dertig BSE-achtige 
crises klaar liggen. Dat hoeft maar ergens onderweg in de publiciteit te komen 
en je hebt weer een politieke rel. En weer een verdere aantasting van het 
mechanisme dat we tot nu toe kennen.’

De werkelijkheid wordt dus – mede door de ontwikkelingen in de informatie-
samenleving – steeds complexer. Welke nieuwe strategieën zijn er denkbaar 
om daar mee om te gaan? 
‘Infodrome heeft een discussie georganiseerd over nieuwe strategieën. Con-
clusie: de overheid moet vooral de kennis en de interesse van consumenten 
inschakelen en gebruik maken van de macht die consumenten kunnen uit-
oefenen voor de schappen. In plaats van als overheid de verantwoordelijkheid 
helemaal bij jezelf te houden onder het mom van: dat regelen en garanderen 
wij wel, ontwikkel je een alternatief voor de ‘command and control’-structuur, 
met een recht op weten, wetgeving op openbaarheid van de voedselkwaliteit. 
Als ik dan van AH wil weten wat er in die biefstuk zit, dan is AH gehouden 
om mij volledig daarover te informeren: desnoods afdwingbaar via de rechter. 
Organisaties als Greenpeace en de Consumentenbond kunnen inspelen op 
allerlei stukjes van de productieketen, onder het motto: als er maar genoeg 
wantrouwen rond die keten bestaat krijg je op het eind een vertrouwenwekkend 
product. De rol van de overheid verschuift van degene die overal in de keuken 
kijkt of het goed is naar de bewaker van het krachtenveld: is dit wel kritisch 
genoeg. Procesbewaking, maar dan wel op basis van een inhoudelijk oordeel. 
In de trant van: dat functioneert wel aardig. Of: misschien gaat het bij AH wel 
goed, maar op de Albert Cuypmarkt gebeurt er niets.’

Als het rapport van Infodrome hiernaast wordt gelegd, dan gaat het dus om 
empowerment?
‘Het is helemaal empowerment. Al blijft de verleiding om vast te houden aan 
overheidssturing (in ons rapport noemen we dat moderne sturing) groot. Juist 
uit de ICT-hoek hoor je vaak: maar we hebben nu toch de technologische 
middelen om de informatierijkdom te controleren?’
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Empowerment
Al een paar keer heb ik dat woord horen vallen en op de landelijke dag van 
Ypsilon hoor ik het alweer: ‘Empowerment’. Is dit een nieuw modewoord? 
En waarom weer zo’n Engels woord dat zich bovendien moeilijk laat 
vertalen? Wat moet ik ermee? Maar als ik de min of meer gebrekkige 
vertaling goed tot me laat doordringen, word ik minder sceptisch. Het 
betekent zoiets als: je lot in eigen handen nemen, zelf je leven besturen. 
En dat klinkt mij als muziek in de oren.

(www.schizofrenieplein.nl/hulp/nieuws/yn83/kate.htm) 

‘Je kunt dus twee benaderingen onderscheiden: de burger instrumenten geven 
via empowerment of de overheid de touwtjes strak in handen laten houden. 
Een door Infodrome uitgevoerd panelonderzoek onder deskundigen bracht 
een voorkeur aan het licht voor empowerment. Maar de uitkomst van een 
steekproef uit de samenleving stond daar diametraal tegenover. Daaruit sprak 
een houding van: laat de overheid eerst maar eens aan het werk gaan, er is 
al genoeg fout gelopen. De voorbeelden op de beleidsterreinen van voedsel, 
onderwijs en veiligheid laten dat zien. Dat de dynamiek de overheid misschien 
wel boven het hoofd is gegroeid is iets waar de kiezer geen boodschap aan 
heeft. Hij ziet dat niet en wil dat ook niet zien. Overheid, ga je werk maar eens 
doen! Tachtig procent in de enquête koos voor overheidssturing.’

Met de veranderingen in de maatschappij veranderen ook de plaats en 
functie van de staat…Die veranderingen leveren tegengestelde beelden op. 
De staat moet terugtreden, maar wordt ook verantwoordelijk gehouden voor 
de (onvoorziene) risico’s die burgers of bedrijven lopen. Hij moet terug-
treden én aantreden.

(Raad van State, Jaarverslag 2000, Den Haag, 2001)

‘Op de vraag of leerkrachten en ouders geen grotere rol moeten spelen bij de 
innovatie van het onderwijs zegt een grote meerderheid: laat het ministerie 
het maar doen! Er is een wijd verbreide centralistische reflex: de overheid 
moet beter zijn best doen. Kies je voor empowerment, dan zul je heel wat 
moeten uitleggen. Marketing zal nodig zijn om dat voor elkaar te krijgen. 
Temeer daar je ook bij de media die reflex ziet naar hiërarchische sturing. Bij 
elk maatschappelijk probleem lopen ze naar het Binnenhof met de vraag wat 
‘de politiek’ eraan doet. Het is al met al een tweeslachtige situatie. Enerzijds 
is Nederland netwerkland bij uitstek, waar iedereen om de tafel gaat zitten en 
vrolijk een gesprek gaat voeren. Anderzijds zitten we ook allemaal naar de 
overheid te kijken om de problemen opgelost te krijgen. De vuurwerkramp 
in Enschedé is ook zo’n voorbeeld van institutionele complexiteit die al die 
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overheidsorganisaties niet aankunnen. Als er wel goed was gecontroleerd 
had de overheid over zich heen gekregen dat ze een stukje Hollandse onder-
nemingszin in de knop had gebroken, door te eisen dat men zich aan de regels 
zou houden.’

‘Het gaat uiteindelijk om politieke keuzes. Hoe stellen de politieke partijen 
zich op? We hebben de verkiezingsprogramma’s er op getoetst: snappen de 
partijen dat er iets gaande is? Daar werd ik niet vrolijk van. Nogal typerend 
was dat in de algemene inleidingen wordt gesproken over de informatiesamen-
leving die de verhouding tussen overheid en burgers doet veranderen, terwijl 
verder in de programma’s nieuw beleid op de oude voet wordt geïntroduceerd. 
Die twee hebben niets met elkaar te maken.’

SGP, Tot Uw dienst, Partijprogramma 2002-2006
De SGP vindt het een verantwoordelijkheid van de overheid om via een 
daadkrachtige normstelling en -handhaving te voorkomen dat de informa-
tiesamenleving een normloze samenleving wordt. Daarbij dient uiteraard 
nauwlettend aandacht te zijn voor de internationale verbanden.

(www.sgp.nl/1.8.3.2.3.doc)

‘Omdat ICT voorhanden is gaat daar een enorme impuls vanuit naar nieuwe 
sturingsambities. Overal worden systemen van benchmarking en monitoring 
opgezet. De controlitis slaat toe. Bij de overheid bestaat de natuurlijke neiging 
om hoge verwachtingen te hebben van het beschikken over informatie. Naarmate 
men meer informatie heeft, kan men – zo wordt gedacht – beter de knoppen 
bedienen. In het bedrijfsleven zie je overigens hetzelfde. Het Rijk wil de 
gemeenten benchmarken op alle terreinen, informatie wordt verzameld op een 
gestandaardiseerde manier. Maar als het rijk dat alleen maar in de eigen toko 
houdt hebben de burger en de lokale overheid daar niks aan.’

Het inzetten van benchmarking als verantwoordingsinstrument, zowel 
in verticale als in horizontale zin, kan leiden tot ongewenste (perverse) 
effecten. Om dit te voorkomen moet de mate van dwang tot benchmarking 
tot een minimum beperkt worden…Een grotere transparantie van de uitvoe-
ringspraktijk van decentrale overheden vraagt om harde garanties – in 
bestuursakkoorden of andere afspraken – tegen een mogelijk ‘détournement 
de savoir’ op rijksniveau.

(Raad voor het openbaar bestuur, Presteren door leren, Den Haag, 2002)
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‘Ik heb forse kritiek op de wijze waarop thans op resultaat wordt gestuurd. Ik 
zou veel eerder pleiten voor experimenten, met terzijde schuiven van geldende 
regels: meer ondernemersvrijheid bij het inhoud geven aan publieke verant-
woordelijkheid. Dan zullen we wel toe moeten naar nieuwe mechanismen van 
verantwoording. Het accent daarbij zal moeten verschuiven van afrekening 
naar feedback. Niet: heb ik het goed of fout gedaan, maar: kan het een 
volgende keer beter en hoe. Een goed voorbeeld is het dereguleringsexperiment 
bij een ROC, waar leerlingen bloedgemotiveerd blijken te raken in plaats van 
te balen van de leerplicht.’

Een overheid die stuurt met kaders ofwel met enkele kernregels, kan met 
veel minder regels toe dan er nu zijn. De wens tot deregulering bestaat 
echter al heel lang, maar deze komt moeizaam van de grond. Hieronder 
geven we twee suggesties om deze wens te laten uitkomen: 

- Dereguleringsdag: elke eerste maandag van juni houdt de Tweede Kamer 
een dereguleringsdag. Op die dag geven de ministers aan hoeveel regels 
zij in het afgelopen jaar hebben afgeschaft.

- Regelvrij verklaarde zones: om te ontdekken welke kaders of kernregels 
perse noodzakelijk zijn voor de overheid is een experiment van onderaf 
een beter middel dan een theoretische exercitie van bovenaf.

(Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, Bevrijdende kaders. Sturen op 
verantwoordelijkheid, Den Haag, 2002)

‘Van belang is ook: welke kwaliteits- en tevredenheidscriteria kies je? Voor je 
het weet zit je gevangen in een raderwerk van cijfertjes, waarbij je meer naar de 
monitor gaat richten dan – wanneer het een onderwijsinstelling betreft – naar 
je leerlingen. Echt interessant is toch dat de bedrijven in de regio tevreden 
zijn over de afgeleverde leerlingen? Of dat de leerlingen geïnspireerd en 
gemotiveerd zijn? Dat moet je niet allemaal gaan meten, je moet de leerlingen 
gewoon eens bij elkaar roepen en vragen hoe ze het vinden op school. Dat zijn 
concepten die in de publieke sector nog helemaal moeten groeien. Enerzijds 
ontstaan er wel overal experimenten welke die kant uitgaan. Aan de andere kant 
is er nog steeds een doormalende machine: de tendens om formats op te leggen 
met prestatie-indicatoren wordt nog steeds sterker. Als onderwijs gefinancierd 
wordt op basis van behaalde diploma’s, dan willen we best diploma’s uitreiken. 
Oh, moest er ook nog onderwijs bij worden gegeven. Tja, daar word ik niet op 
afgerekend. Zo zie je dat er heel perverse dingen gebeuren. Het ergst misschien 
wel in de gezondheidszorg, waar per handeling precies omschreven is wat 
er moet gebeuren, als financieringsvoorwaarde. Wil je iets dat niet in zo’n 
structuur past, dan moet je helemaal tegen de stroom in roeien.’
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Naarmate er harder op gekwantificeerde prestaties wordt afgerekend, nemen 
de negatieve effecten toe. Wie het budget van een organisatie of de positie 
van een korpsbeheerder afhankelijk maakt van de prestatiemeting, moet 
niet vreemd opkijken wanneer deze vervolgens alles in het werk stellen om 
de gekwantificeerde prestaties te halen. Desnoods ten koste van innovatie, 
ambities en professionaliteit en door invoering van allerlei bureaucratisch 
gedoe.

(H. de Bruijn, ‘Afrekenen op prestatie leidt tot bureaucratie’, 
NRC Handelsblad, 3 januari 2002)

Hebben jullie daarom in het rapport de mogelijkheid van experimenten zo 
centraal gesteld?
‘Onder het motto: geef de uitvoerders meer vrijheid, als tegenwicht tegen de 
centrale beheersing. Al is er wel een paradox: benchmarking kan op zichzelf 
heel nuttig zijn om een organisatie in beweging te krijgen. De Belastingdienst is 
er een mooi voorbeeld van. Tegelijkertijd heeft het rapport ook verwachtingen 
van ‘moderne sturing’. Empowerment is niet voor elk vraagstuk de enige weg. 
Neem het bestellen van medicijnen via internet. Dat willen we eigenlijk liever 
niet. Je kunt zeggen: we informeren de burgers over wat ze wel en niet kunnen 
slikken en dan kunnen ze het zelf uitzoeken. Nou, daar geloof ik niet zo in.’

Consumentenbond: internet-medicijnen duur en soms gevaarlijk
Het bestellen van medicijnen via internet is onbetrouwbaar, duur en soms 
ronduit gevaarlijk. De medische controle waarmee sommige sites schermen, 
stelt niets voor. De bestelde medicijnen komen bovendien niet altijd aan, 
constateert de Consumentenbond op basis van een vrijdag gepubliceerde 
steekproef. De organisatie spreekt van wildwest in cyberspace.

Als test probeerde de Consumentenbond het haargroeimiddel Propecia te 
bestellen via internet. Het middel, dat gevaarlijk is voor zwangere vrouwen, 
is in Nederland niet verkrijgbaar. Via een zoekmachine belandde de bond 
bij internetapotheken. Hoewel de besteller zich steeds voordeed als een 
mogelijk zwangere vrouw, kwam deze gemakkelijk door de ‘medische 
controle’ op de meeste ‘sites’.

(Algemeen Dagblad, 7 oktober 2000)

‘Bij voedselveiligheid ligt het weer anders, daar kan empowerment een 
begaanbare weg zijn. Al denken politici daar nogal anders over. Zo ook bij 
onderwijs. Kamerleden hebben sterk de neiging om te zeggen: daar zijn wij 
toch voor? Ik denk dat (meer) empowerment in het onderwijs de enige route 



/116/ /117/

is die ergens toe leidt. Maar daar kun je verschillend over denken, afhankelijk 
van het maatschappijbeeld dat je aanhangt.’

Stel dat er meer ruimte komt voor de empowerment-benadering. Hoe zou dat 
er in de praktijk uit zien?
‘Als het gaat om de kwaliteitscontrole van producten is het denkbaar dat de 
Consumentenbond toegang krijgt tot productinformatie. Ik realiseer me tegelijk 
dat het midden- en kleinbedrijf niet zit te wachten op nog een instantie die 
in de keuken komt kijken. Men zucht nu al onder de regelgeving en dan ook 
dat nog. Maar ik zou me wel een uitruil kunnen voorstellen. In ruil voor het 
informatierecht voor burgers en organisaties zou een vermindering van regels 
door de overheid kunnen staan. De mogelijkheden tot deregulering liggen voor 
het oprapen. Een combinatie dus van druk uitoefenen en regelvrijheid. Ander 
voorbeeld: ruimtelijke ordening. De manier waarop de ruimte wordt ingevuld 
wordt te veel bepaald door ‘perverse prikkels’, zoals inwonertallen, grondop-
brengsten en inzet van projectontwikkelaars. De overheid levert daardoor niet 
wat zij zelf wil of wat de burgers wensen.’

TBS-kliniek in toekomstige wijk
Almere wil een tbs-kliniek met 120 bedden opnemen in een nieuw te bouwen 
wijk. Kandidaat-wijkbewoners kunnen dan zelf beslissen of ze zich in 
een buurt met een tbs-kliniek willen vestigen. De bouw kan volgend jaar 
beginnen.

(Algemeen Dagblad, 7 februari 2003)

‘We slagen er totaal niet in de in de samenleving aanwezige kennis en creati-
viteit aan te wenden. Ruimtelijke ordening is nog steeds het domein van 
centrale planners, die bestemmingsplannen in elkaar schroeven. Terwijl zoveel 
mensen in de samenleving daar verstand van hebben. Overheden denken nog 
steeds dat er unieke, eenduidige en optimale oplossingen zijn. De instelling is 
niet dat creativiteit wordt gemobiliseerd. Wat eigenaardig is, want als er een 
gemeentehuis wordt neergezet, dan nodigt men een rijtje architecten uit of 
worden er zelfs competities uitgeschreven. Gek dat zoiets niet gebeurt als de 
Betuwelijn wordt aangelegd. De overheid slaat aan het optimaliseren, terwijl 
dit juist kan worden benaderd als een ontwerpopgave, waarvoor creativiteit 
moet worden gemobiliseerd. Of neem rekeningrijden. Waarom is er nooit een 
prijsvraag uitgeschreven? Er lopen zo honderden mensen rond in Nederland 
die weten hoe je dat op een slimme manier kunt doen. Maar nee, dat moest 
op het ministerie worden verzonnen, en toen ze ruzie kregen hebben ze één 
persoon van buiten gebeld, Roel Pieper. En nu wordt dat óók weer niet uitge-
voerd.’
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In Londen beginnen ze op 17 februari 2003 met een soort rekeningrijden, 
waarbij je steeds vijf pond moet betalen om in een bepaald gebied te mogen 
rijden. Daar is eigenlijk heel weinig weerstand tegen geweest. Belangrijk 
is dat de situatie qua verkeersopstoppingen in die stad nog veel nijpender 
is dan bij ons, en iedereen ook wel begreep dat er echt iets moest gebeuren. 
Maar wat zeker ook een rol heeft gespeeld, is het feit dat er heel goed 
over is gecommuniceerd. De boodschap is dat de heffing volledig besteed 
zal worden aan het verbeteren van het metronet, wat uiteindelijk in ieders 
belang is.

(J. Dings, ‘Aan de tolpoort valt straks niet meer te ontkomen’, 
NRC Handelsblad, 1 februari 2003)

Hoe kan ICT behulpzaam zijn bij empowerment?
‘ICT zorgt ervoor dat informatie rijker en goedkoper is: ze ligt op straat. De 
informatierijkdom, waarin we allemaal leven, creëert behoeften. Dat de Cito-
scores op het internet staan betekent dat iedereen tegen minimale kosten over 
die informatie kan beschikken. Dat kon twintig jaar geleden niet.’

Schoolprestaties 2002
Welke scholen slagen er het beste in om de leerlingen zonder vertraging en 
met goede resultaten aan een passend diploma te helpen? Dat is de centrale 
vraag in het jaarlijkse Trouw-onderzoek Schoolprestaties, dat vandaag voor 
de zesde maal verschijnt. Het antwoord is voor elke school in de lijsten te 
vinden. Maar er zijn ook trends. 

(www.trouw.nl/opvoedingenonderwijs/schoolprestaties2002/index.html)

In welke richting zal democratie zich gaan ontwikkelen?
‘Ik voorzie toenemende ‘vernetwerking’: wat nu nog politieke vragen zijn, 
bijvoorbeeld op het gebied van voedselkwaliteit, wordt in de toekomst wellicht 
in de supermarkt beantwoord. Of neem het milieu. Greenpeace pakt Shell aan 
via de klanten en niet via de overheid. Dat had Greenpeace twintig jaar geleden 
anders gedaan, dan hadden ze gelobbied voor een andere regelgeving. Ook 
de Consumentenbond kan een belangrijke speler worden. Je ziet het ook bij 
interactieve besluitvorming. Departementen en gemeentelijke diensten zie je 
meer en meer met spelers uit hun beleidsveld tot afspraken komen. Dan is het 
bijna storend als de Tweede Kamer of de gemeenteraad dan vervolgens komt 
vertellen: “Hoho, dat is niet de bedoeling, dat bepalen wij”. Een andere trend 
is dat meer langs functionele lijnen gaat verlopen. Op veel processen heeft 
de territoriale overheid geen greep meer. In internationaal verband ontstaan 
functionele organisaties. Intellectueel eigendom bijvoorbeeld kon je vroeger 
nationaal regelen, dat kan nu niet meer. We zien dus een verschuiving van het 
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representatieve systeem naar elders: rechtstreeks verkeer met de ambtenarij, 
consumentenkeuzes, internationale gremia. Burgers hebben dat goed in de 
peiling. Politiek engagement krijgt niet meer zijn uitdrukking via politieke 
partijen, maar via belangengroepen, Amnesty etc.’

Wat rest onze vertegenwoordigende lichamen als core-business?
‘Het blijft heel cruciaal dat de overheid zich met het krachtenveld bemoeit en 
waar nodig voor interventies zorgt. Bijvoorbeeld door de introductie van een 
‘Wet Openbaarheid Productinformatie’. Meer empowerment, minder sturing. 
Niet dat de territoriale overheid zich zomaar van het veld zal laten spelen. Als 
coauteur van het WRR-rapport Staat zonder Land kan ik mij herinneren hoe 
hard er gepiekerd werd over de toekomst van de belastingheffing. Gevreesd 
werd dat de belastingbasis zou wegvloeien. Nou, als er één overheidsorgani-
satie kan zeggen dat zij de informatiesamenleving heeft begrepen, dan is het 
wel de Belastingdienst. De functie van overheid als ‘grote herverdeler’ zal 
voorlopig nog wel blijven. Zolang je de helft van het bruto nationaal product 
nog mag verdelen heb je wat in de melk te brokkelen. Zolang blijft er behoefte 
aan een vorm van representativiteit. Wel zie je hoe allerlei taken die de 
afgelopen eeuw op het bordje van de overheid zijn gekomen, wegvloeien naar 
andere plekken, van waar de samenleving effectief bediend kan worden. Wel 
blijven de middelen op een centrale plek binnenkomen en worden van daaruit 
herverdeeld. Op den duur leidt dat misschien wel tot rechtstreekse verkiezing 
van de directeur onderwijs, zoals onder anderen In ’t Veld en Kruiter onlangs 
bepleitten.’ 

Volksvertegenwoordiging moet worden afgeschaft
Veel meer politieke passie valt te mobiliseren door directe verkiezing door 
burgers van executieve regionale organen. Verkiezing van autoriteiten op 
het gebied van onderwijs, zorg, politie et cetera. Uitvoering is voor een 
belangrijk deel aan beleidsregels gebonden. Iedere vier jaar kunnen burgers 
zich een oordeel vormen over de kwaliteit van het gekozen team dat z’n 
werk heeft gedaan…Maar ook de Algemene Rekenkamer en verschillende 
controleurs en marktmeesters kunnen direct worden gekozen. Waar horizon-
talisering van het besluitvormingsproces plaatsvindt, dient toezicht op de 
uitvoering van het beleid toe te nemen…een bonte verzameling van interac-
tieve processen en gekozen organen kan zo de algemene volksvertegenwoor-
digingen vervangen.

(R. in ’t Veld en A.J. Kruiter, ‘Volksvertegenwoordiging moet worden 
afgeschaft’, NRC Handelsblad, 22 maart 2002)

‘Ik weet niet of het zo gelukkig is, maar als steen in de vijver vond ik dat 
betoog erg nuttig: het stemt tot nadenken. Het enige wat men tot nog toe heeft 
bedacht over de gevolgen van ICT is het elektronisch stemmen. Internet is 
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echter veel geschikter om argumenten te verzamelen dan om te stemmen. Mijn 
strategisch advies: laten we de ontwikkelingen even aankijken, in het besef dat 
de democratie wel eens ingrijpend zou kunnen gaan veranderen. Blijf opletten, 
maar doe nu even niks.’

En de geconstateerde neergang van de politieke partijen?
‘Infodrome heeft verkiezingsprogramma’s geanalyseerd. Wat blijkt? De 
tegenstelling kapitaal-arbeid of overheid-markt gaat niet meer op. Er is meer 
discussie binnen PvdA en VVD dan tussen beide. Er zou een verband kunnen 
bestaan tussen het succes van Fortuyn, die appelleerde aan kleinschaligheid, 
eigen identiteit en grenzen dicht, en de informatiesamenleving, waarin immers 
identiteiten verschuiven. Dat mensen daar moeite mee hebben en er een 
verlangen ontstaat naar een veilige cocon laat zich begrijpen. Blijkbaar was het 
onafwendbaar dat Fortuyns verhaal een snaar raakte.’

En hoe zit het met het beeld van ‘de ene overheid’?
‘Er is één belastingdienst, maar daarbinnen is de concurrentie bewust georga-
niseerd. Dat is heel belangrijk om het beste uit een organisatie te krijgen, onder 
het motto: doe het beter dan de buren. Zo breng je een permanent gesprek op 
gang over hoe het beter kan, over wat een goede prestatie is. Bij de overheid 
zie je dat weinig. Men gaat al gauw in het defensief als men vergeleken 
wordt met een ander. Dus moet je het anders organiseren, door juist niet uit 
te gaan van één overheid. Laat gerust op drie plekken hetzelfde gebeuren, dat 
is helemaal niet erg. Als het om waspoeder gaat vinden we het best, maar bij 
de overheid vinden we het fout. We moeten leren om juist niet te streven naar 
één overheid. Dat geldt misschien ook wel voor registraties, in weerwil van de 
klachten van het bedrijfsleven over de administratieve lasten. Die klachten over 
de vele administratieve diensten die moeten worden geleverd zijn op zichzelf 
overigens terecht: belastingdienst, CBS en nog 16 andere. Vaak gaat het om 
dezelfde gegevens, maar de ene dienst hanteert ze zus en de andere instantie 
zo. De oplossing is niet ‘de ene overheid’, maar het ontwikkelen van vertaal-
sleutels bij de overheid. Dan hoeft de ‘klant’ maar één keer de informatie aan 
te leveren.’

Geachte heer Donner,
Het huidige, inmiddels demissionaire, kabinet heeft zich ten doel gesteld 
de administratieve lastendruk in 2006 met een kwart te verminderen ten 
opzichte van 1994…Het Adviescollege toetsing administratieve lasten 
(Actal) adviseert het nieuwe kabinet de reductiedoelstelling in het regeer-
akkoord vast te leggen.

(Brief d.d. 31 januari 2003 van Actal-voorzitter R.L.O. Linschoten aan 
informateur mr. J.P.H. Donner)
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‘Er moet druk uitgeoefend worden op de overheid opdat ze burgers en 
bedrijven niet meer dan noodzakelijk lastig valt. Laat ze slim proberen te zijn. 
Als dat werkelijk vereist dat allerlei diensten tot één Kafkaiaanse organisatie 
worden samengevoegd, dan moet je dat vooral doen. Maar als het op een 
creatievere manier kan moet je het vooral niet laten.’

Is de burger wel voldoende competent om te kunnen vertrouwen op zelfsturing 
in plaats van overheidssturing?
‘Dat ligt per geval verschillend. Soms kun je veel bereiken voor grote groepen 
als een kleine groep maar voldoende actief is. Bij voedselveiligheid heb je 
genoeg aan een klein percentage geïnteresseerde en deskundige leken, die 
lawaai maken als het nodig is. De grote meerderheid hoeft daar niet over 
na te denken, zolang die kleine minderheid zijn verantwoordelijkheid maar 
neemt. Die redenering kun je ook volgen bij het organiseren van feedback voor 
kwaliteit van zorg, onderwijs, politiemonitor.’

Hoe is nu het beeld van de overheid op internet?
‘De overheid is nu op internet een volmaakt oninteressante partij. De overheid 
linkt nergens naar toe. Want dat zou wel eens een privaat bedrijf kunnen 
zijn en daar wil de overheid niet mee worden geassocieerd. Daarmee is de 
overheidssite een doodlopende straat, zit je eenmaal daarop, dan kom je nooit 
meer weg, daar begin je dus niet aan. Terwijl de overheid in een netwerkom-
geving een hele interessante internetpartij zou kunnen zijn. Maar dan moet zij 
zich wel als zodanig gaan gedragen.’

Kwaliteit van overheidswebsites gemeten
Zowel in de breedte als in de diepte is de kwaliteit van overheidswebsites 
in het afgelopen jaar aanzienlijk gestegen. De gebruikersvriendelijkheid is 
toegenomen op bijna alle terreinen; dat blijkt uit de percentuele toename van 
de aanwezigheid van de verschillende dienstverlenende functionaliteiten. 
Dit neemt overigens niet weg, dat er in absolute zin nog erg veel terrein te 
winnen is. Een belangrijk negatief punt blijft, dat de toegankelijkheid van veel 
overheidswebsites nog steeds niet aan de minimumeisen blijkt te voldoen. 

Ook de wijze waarop de overheden omgaan met de algemene informatie-
functie van de website is in 2002 sterk verbeterd. Nieuwsrubrieken worden 
meer en beter gebruikt; de websites zijn actueler dan vorig jaar. Verbetering 
houdt echter nog niet in, dat het resultaat nu als ‘goed’ kan worden gekwali-
ficeerd. Een belangrijk voorbeeld hiervan zijn de zeer matige resultaten van 
de e-mailresponsemeting: waar vorig jaar 7 van elke 10 e-mails niet inhou-
delijk werden beantwoord, gebeurt dan nu nog bij 5 van elke 10. Weliswaar 
een verbetering ten opzichte van vorig jaar, maar nog steeds verre van 
voldoende. Hieruit kan worden geconcludeerd dat veel overheidsorgani-
saties internet nog onvoldoende serieus nemen en onderschatten dat het 
bezit van een website verplichtingen schept richting burger en ondernemer. 
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Notulen, vergaderstukken, agenda’s en besluitenlijsten maken steeds vaker 
deel uit van met name gemeentelijke websites. Opvallend is dat juist veel 
democratische basisinformatie op bestuurlijk terrein nog relatief vaak 
ontbreekt: college- of raadsprogramma’s, beleidsvisies, rampenplannen, 
gemeentelijke verordeningen en algemene uitleg over het functioneren 
van het bestuurlijk apparaat zijn op veel websites van gemeenten nog niet 
beschikbaar.

Op het gebied van dienstverlening via internet zijn in 2002 belangrijke 
vorderingen gemaakt. Het betreft vooral de informatievoorziening die bij 
veel organisaties aanmerkelijk is verbeterd. De stap naar ‘digitale intake’ en 
transactie via internet is in veel gevallen echter nog te groot gebleken. Zo kan 
in veel gevallen een aanvraagformulier voor een overheidsproduct of -dienst 
nog niet via internet worden verkregen. Met de participatie (communicatie en 
interactie met de burger via de website) is het nog steeds vrij mager gesteld. 
Het jaar 2002 geeft op dat terrein geen verbetering te zien. Eerder lijkt zelfs 
sprake van een verslapping van de aandacht ervoor: met name gemeenten en 
ministeries scoren lager op activiteiten op dit terrein dan in 2001. 

Op basis van dit onderzoek werd op de Webwijzer Award Conferentie d.d. 
30 januari 2003 de vakjuryprijs toegekend aan de gemeente Dordrecht 
(www.dordrecht.nl). De publieksprijs ging naar de gemeente Wassenaar 
(www.wassenaar.nl) en de gemeente IJsselstein (www.ijsselstein.nl) kreeg de 
webflop-prijs. 

(http://advies.overheid.nl/monitor/2002/advies/html)

‘Hoe dat eruit ziet? Neem als voorbeeld de vraagsturing in de zorg door middel 
van een persoonsgebonden budget. De patiënt krijgt weliswaar zo’n budget, 
maar heeft echt geen inzicht in prijzen, kwaliteit, in wat bij hem past, in de 
wachtlijsten. Als de overheid daarover informatie aan zou bieden, zou de site 
een goede functie krijgen. Nu is de patiënt van zijn buurman afhankelijk en 
diens beperkte kennis. Maar dan moet de overheid ook het aanbod van particu-
liere aanbieders op haar website zetten.’

Welkom op de wachtlijsthulp van het Algemeen Dagblad, de snelste weg 
naar de kortste wachtlijst. 
U mag het zeggen.
Zoekt u een ziekenhuis in de buurt, vul dan uw postcode in. Ook kunt u 
aangeven hoeveel kilometer u wilt reizen. Wilt u gewoon de kortste wacht-
lijsten zien, waar dan ook in Nederland?
Laat dan beide vakjes open.

(www.ad.nl/gezondheid/wachtlijsten/index.html)
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‘Laatst was er een bijeenkomst van milieuambtenaren uit Gelderland. Al die 
milieumensen beschikken met elkaar over zoveel informatie, over vergun-
ningen, over metingen en wat al niet. Wat nu nog op gescheiden plekken ligt 
willen zij gaan bundelen en zichtbaar maken. In de toekomst moet het mogelijk 
zijn dat de burger die zijn postcode en huisnummer intikt op het scherm 
gepresenteerd krijgt wat de milieubelasting is in zijn directe woonomgeving 
en van welk type. Dat kan heibel opleveren over milieuvergunningen die zijn 
afgegeven, wat bij nader inzien in die omgeving niet had gemogen. Moet zo’n 
vergunning dan worden ingetrokken? Burgers zullen gegevens aangrijpen: 
waarom zit dat bedrijf hier in de straat? Als de overheid zichzelf binnenste-
buiten keert, en haar eigen intranet en databestand daarbij publiek maakt, 
kan zij ineens een hele cruciale, sturende partij worden in de informatiemaat-
schappij.’

Risicokaart snel beschikbaar
Binnen afzienbare tijd kan iedere burger in Nederland aan de hand van de 
risicokaart vaststellen welke risicovolle activiteiten in zijn omgeving plaats 
vinden. VROM werkt aan een wettelijke regeling die midden volgend jaar 
elke provincie verplicht nauwkeurig bij te houden waar er sprake is van 
risicosituaties. Met de gegevens uit die registratie is de stap naar een risico-
kaart op internet makkelijk te maken. Friesland beschikt al sinds vorig jaar 
oktober over zo’n digitale kaart en ook de provincies Limburg en Utrecht 
hebben er al een op internet staan.

(Binnenlands Bestuur, september 2002)

‘Op het eerste gezicht haalt de overheid zich veel kritiek op de hals, maar het 
kan ook worden gezien als steun van het publiek. Met die openbaarheid bevorder 
je dat burgers en organisaties de regels en de regeltoepassing van de overheid 
kritisch gaan volgen. En het gedrag van bedrijven. Heeft dat café wel de vereiste 
vergunningen? Wanneer vond de laatste inspectie plaats en wat was de uitkomst 
daarvan? Daar zal maatschappelijke druk vanuit gaan die bevordert dat de regel-
geving innerlijk consistenter wordt dat men zich beter aan de regels houdt. Daar 
komt die empowerment gedachte weer om de hoek kijken. Doordat het publiek 
meekijkt over de schouder van het bestuur is het niet meer die wethouder alleen 
die bij de vergunningverlening de afweging moet maken tussen het belang van 
de populaire caféhouder in het dorp en het algemene veiligheidsbelang.’
Als je alles wat je tot nu toe gezegd hebt in ogenschouw neemt, wat zijn dan 
nog de grondslagen voor het overheidshandelen?

‘Wat er rond de verkiezingen van 15 mei 2002 gebeurde, roept natuurlijk nogal 
wat vragen op. Ik neig wel naar wat Herman Vuijsje schreef in een artikel in 
NRC Handelsblad, namelijk dat de burger helemaal geen vernieuwing wil, 
maar van de overheid eist dat deze haar werk doet. Als dat waar is, dan komt 
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het er nu op aan om burgers meer zicht te bieden op geboekte resultaten. Het 
zichtbaar maken wat je doet en waarom is veel belangrijker dan het ontwik-
kelen van nieuwe democratische structuren, waarvan toch al niet op voorhand 
duidelijk is of zij wel tot verbeteringen leiden.’

Welk beeld van de democratie komt daar dan uit naar voren?
‘Soms krijg je de indruk dat de democratie helemaal uit elkaar getrokken 
wordt door de vernetwerking van de samenleving. Hun eigen netwerkjes 
stellen mensen er toe in staat om snel hun eigen of groepsbelang ter bestemder 
plekke te krijgen. Dat gaat allemaal langs onze representatieve lichamen. Hoe 
de samenleving is veranderd in een optelsom van netwerken blijkt bijvoor-
beeld uit sociologisch onderzoek in Sassenheim, waar de socioloog Gadourek 
in 1947 zijn beroemde onderzoek deed. Recent heeft Schuijt Sassenheim 
opnieuw in kaart gebracht. Wat bleek? Toen had 90 procent van de inwoners 
ook zijn werk in Sassenheim, nu werkt 90 procent buiten Sassenheim. Toen 
was 90 procent in Sassenheim geboren, nu 90 procent in een andere plaats. 
Toen kende je 90 procent van je buren, nu ken je 90 procent van je buren niet. 
Die immense verschuivingen zie je overal. Nog zo iets: SCP-onderzoek leert 
dat ouders veel meer uren aan hun kinderen besteden dan vroeger, maar dat ze 
tegelijk het idee hebben dat hun kinderen veel vaker onbewaakt rondlopen. De 
veilige omgeving van weleer bestaat niet meer. Op de buren kan niet zonder 
meer worden teruggevallen, want die hebben hun eigen netwerk dat niet perse 
samenvalt met het jouwe. Dan denk ik: overheid, met je zak met centen, ga een 
context organiseren, waardoor meer mensen zich verantwoordelijk voelen voor 
wat er met elkaars kinderen gebeurt. Het enthousiasme voor Fortuyn zou er op 
kunnen duiden dat de behoefte aan gemeenschaps- en buurtgevoel wel degelijk 
aanwezig is. Is het creëren van wijkraden een antwoord? Of moet je het zoeken 
in subtiele interventies, zoals maatregelen die leiden tot meer sociaal verkeer 
op straat? De buurt was vroeger iets heel belangrijks, maar staat nu veel lager 
op het prioriteitenlijstje. Terwijl het wel aangenaam zou zijn als dat weer een 
beetje georganiseerd wordt. We zullen op zoek moeten naar de juiste inter-
venties. De brede school misschien? De ruimtelijke inrichting?’

In elk geval zou ik zelf willen wijzen op het feit dat hij (Pim Fortuyn) voor 
twee groepen burgers een boodschap had. Enerzijds de bedreigde burgers 
die zich door de dynamiek van de maatschappij met al haar migratie en 
mobiliteit bedreigd weten. Anderzijds de bedrijvige burgers die zich ergeren 
aan de overheid en haar bureaucratisch optreden. Verder lijkt mij van 
belang dat steeds meer burgers de effecten van het overheidsbeleid als een 
persoonlijke krenking opvatten. Daarmee krijgen problemen als wachtlijsten 
in de gezondheidszorg of de onveiligheid op straat een explosieve betekenis 
die veel beleidsmakers is ontgaan.

(G. van den Brink, Mondiger of moeilijker?, Den Haag, 2002)
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‘Ik herinner me het commentaar van professor Frans Vogelaar op de archi-
tectuur op KNSM-eiland in Amsterdam. Hij vond het heel typerend voor wat er 
in de moderne maatschappij aan de hand is. De huizen zijn aan de buitenkant 
gesitueerd, daar omheen is er nauwelijks publieke ruimte. Binnen zijn de 
woningen daarentegen groot en ruim van opzet. De woningen zijn als een 
vesting om de vijandige buitenwereld buiten te houden, terwijl het publieke 
leven zich binnen afspeelt. Je kunt er je vrienden en collega’s ontvangen en 
daar multimediaal de hele wereld in je voorkamer halen.’
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De digitale kluis: ei van Columbus of doos van Pandora?
Interview met Ig Snellen, voorzitter Commissie Modernisering Gemeentelijke 
Basisadministratie

Op 29 maart 2001 bood de Commissie Modernisering Gemeentelijke 
Basisadministratie het rapport GBA in de toekomst aan de toenmalig 
minister Van Boxtel aan. De Commissie had als taak een analyse te maken 
van de problemen van de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsge-
gevens (GBA) en oplossingen aan te dragen voor de modernisering van 
de registratie van persoonsgegevens. De Commissie Snellen stelt voor om 
iedere burger een zogenaamde digitale kluis te geven waarin zowel zijn 
(vanuit de GBA aangeleverde) persoonsgegevens als ook andere sectorale 
gegevens centraal worden opgeslagen. Via internet of informatiezuilen 
zou de burger in staat moeten worden gesteld zijn gegevens te beheren 
en te verstrekken aan organisaties met een niet-publieke taak. De digitale 
kluis zou beveiligd moeten worden met een elektronische Nederlandse 
Identiteitskaart (e NIK). Het advies van de Commissie Snellen lokte veel 
maatschappelijke reacties uit. In juni 2001 formuleerde ook het kabinet 
een reactie met als centrale boodschap ‘Een pas op de plaats’.

Naar het oordeel van de Registratiekamer zijn de verwachtingen rond 
het succes van de digitale kluis echter te hoog gespannen. Zij constateert 
in de eerste plaats dat er nog veel onduidelijkheid bestaat over de wijze 
waarop de digitale kluis zich tot de GBA dient te verhouden, de vraag welke 
randvoorwaarden dienen te worden gesteld aan de inrichting en het beheer 
van de kluis, de mogelijke rol daarbij van de gemeenten of particuliere 
bedrijven, én de vraag welke persoonsgegevens worden opgeslagen in de 
digitale kluis.

Anders dan de Commissie ziet zij [de Registratiekamer, red.] geen afdoende 
mogelijkheden om de burger te beschermen tegen de druk van derden om 
zijn gegevens uit de digitale kluis ter beschikking te stellen. Het tegendeel is 
het geval: hoe meer de digitale kluis zal worden geïnstitutionaliseerd, des te 
groter zal de maatschappelijke druk op de burger worden om de opgeslagen 
gegevens beschikbaar te stellen. In zijn consequenties dreigt het denkbeeld 
van de Commissie dan ook de bestaande rechtsbescherming van de burger 
in de Wet GBA én de grondslagen van de bescherming van persoons-
gegevens zelf te ondergraven.

De Registratiekamer adviseert u dan ook het voorstel van de Commissie 
voor de digitale kluis te heroverwegen en te bezien of er alternatieven zijn 
die de betrokkenheid van de burger bij de GBA kunnen vergroten.

(Registratiekamer, Advies over rapport van de Commissie Modernisering 
GBA, Den Haag, 2001)
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‘Er wordt in discussies en nota’s over ICT, overheid en samenleving wel 
heel sterk uitgegaan van een confrontatie van ICT en overheid, technologie 
en overheid, in plaats van een confrontatie van informatiesamenleving en 
overheid. Er is mijns inziens niet zozeer behoefte aan een verhaal over hoe 
die overheid met ICT te verbeteren is, als wel aan een schets van de belang-
rijkste ontwikkelingen in de informatiesamenleving. In dat verband moet zeker 
aandacht besteed worden aan de individualisering, maar ook aan transparantie.’

Individualisering – de toenemende aandacht die de burger koestert voor 
het ‘zelf’ – is onzes inziens de drijvende kracht achter de veranderingen die 
de economie van de 21e eeuw kenmerken. Informatisering is een middel, 
dat de ontwikkelingen versnelt en nieuwe antwoorden mogelijk maakt. 
Internationalisering is een uiting met eveneens vergaande gevolgen voor het 
beleid. Maar de kern van het beleidsvraagstuk wordt gevormd door mensen 
en hoe zij hun behoeften bevredigen.

(Denktank E21E, De Maatschap Nederland, 2001)

‘Er wordt in het raamwerk ‘Strategische kernbeslissingen overheidsinforma-
tisering’ veel belang gehecht aan deterritorialisering. Ik heb de neiging om 
die deterritorialisering te relativeren. Ik geloof meer in territorialisering dan 
in deterritorialisering als gevolg van de toepassing van informatietechnologie, 
al zie ik ook wel dat deterritorialisering op bepaalde terreinen plaats vindt. 
Transparantie is met individualisering de belangrijkste karakteristiek van de 
informatiesamenleving. Zeker als je uitgaat van de leefwereld van de burger 
denk ik dat die twee factoren een grote verklarende kracht hebben voor de 
wijze waarop de relatie tussen burger en overheid zich in de toekomst gaat 
ontwikkelen.’

De aggregatie van persoonsgegevens is gevaarlijk. Dat betekent niet dat 
je het niet moet doen, maar dat je moet oppassen. Gegevensverzamelingen 
maken misbruik daarvan erg eenvoudig. Bovendien zal de consument met 
zijn digitale kluis wel eens aan het kortste eind kunnen trekken.

Verzekeringsinstellingen zullen bijvoorbeeld pas kortingen gaan geven na 
een kijkje in de kluis. Dat betekent dat je een prijs gaat betalen voor je 
privacy, namelijk geen korting. Overigens vraag ik me af of de gemiddelde 
consument toegang snel zal weigeren als hem een voordeeltje in het vooruit-
zicht wordt gesteld.

(www.emerce.nl/arhives/magazine/februari2002/column/13528.html)
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Empowering civil society through access to information
Without access to information we cannot have transparency. Without 
transparency we cannot expect accountability. Without transparency and 
accountability we have no democracy.

(www.irmt.org)

‘Teksten over ICT, overheid en samenleving zijn in de regel ook overheids-
centrisch. Ik lees toch steeds beleidsclassificaties: consument-burger, burger-cliënt 
en dergelijke. Vanuit de leefwereld van de burger is er nauwelijks onderscheid 
tussen die twee. Ook als consument ben je degene die de politiek-staatsrechtelijke 
eenheid draagt. Als consument ben je burger en als burger schep je voorwaarden 
voor je optreden als consument. Vanuit de leefwereld gezien is er een osmose 
tussen die twee posities, en is er niet zo’n kwadrantachtig onderscheid tussen 
consument en citoyen. Dit onderscheid wordt echter wel heel sterk gemaakt in het 
raamwerk ‘Strategische kernbeslissingen overheidsinformatisering’.’

The question is, to what extent do governments want to open up the policy 
and decision making process? The introduction of new IT has allowed for 
more open consultation with groups who will be impacted by the decisions 
being made. It is only a question of time before these stakeholders start 
demanding full participation, transparency, and accountability in the decision 
making process (...) New IT provides governments with an inexpensive way to 
solicit feedback on a massive scale and perhaps a way to improve democracy.

(Public Policy Forum, www.ppforum.ca/NewsLetters/issue_3/english/)

‘Hetzelfde geldt voor het onderscheid dat in het raamwerk gemaakt wordt 
tussen vraagsturing en aanbodsturing. Vraagsturing is een wat langere omweg 
voor een aanbodsturing, althans van de overheid uit gezien. Van de burger uit 
gezien gaat het er alleen maar om of het aanbod aansluit bij zijn vraag. Of 
dat nu vraagsturing is of niet. Die vraagsturing speelt zich af in het hoofd van 
de bestuurder. De burger bemoeit zich daar niet mee. Net zo min als je kunt 
zeggen dat de schoenfabrikant vraagsturend bezig is en de burger het gevoel 
heeft de vraag te sturen als hij iets koopt in de winkel.’

Veel van de problemen in sectoren als onderwijs, veiligheid, welzijn en 
gezondheidszorg hebben te maken met het feit dat wat er geboden wordt niet 
zozeer naar de inhoud, als wel naar de vorm, de plaats of tijd niet aansluit 
op de wensen van burgers.
(P. Schnabel, Bedreven en gedreven. Een heroriëntatie op de rol van de 
Rijksoverheid in de samenleving, Den Haag, 2001) 
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‘Het geldt ook voor het gemaakte onderscheid in het raamwerk ‘Strategische 
kernbeslissingen overheidsinformatisering’ tussen integratie en differentiatie. 
Waar de burger vanuit de leefwereld behoefte aan heeft is een consistente 
overheid, die eenduidig optreedt en liefst via één persoon. Neem bijvoorbeeld 
de horeca. Een exploitant moet alle eisen met betrekking tot zijn activiteit 
integreren in zijn zaak: veiligheid, milieu, brandveiligheid, noem maar op. Je 
erkent daarmee dat het mogelijk is om in één persoon allerlei verantwoorde-
lijkheden te integreren. Vanuit de burger gezien zou het dan ook zinnig zijn als 
die overheid ook met één gezicht en door één persoon zou worden vertegen-
woordigd. Dat vind ik een manier vanuit de burger denken.’
 

Vanaf 12 december 2002 kunnen consumenten op de website van het 
Hulpmiddelen Informatie Centrum (HIC) alle mogelijke informatie vinden 
over duizenden hulpmiddelen

Consument kan via www.hethic.nl zoeken op een hulpmiddel, bijvoorbeeld 
‘rollator’, of op bijvoorbeeld ‘problemen met lopen’.
Er verschijnt een overzicht van hulpmiddelen met uitgebreide product-
informatie.

Als het meest geschikte hulpmiddel is gevonden, verwijst de website naar 
specifieke wet- en regelgeving, bijvoorbeeld: wordt het product geheel of 
gedeeltelijk vergoed, wat zijn de voorwaarden?
Consument kan doorklikken naar fabrikant of leverancier voor prijs en 
leverbaarheid.

(www.hethic.nl)

‘Nu loopt een veelheid van toezichthouders achter elkaar aan, met elk hun 
uiteenlopende normen. Er moet één persoon zijn die dat vanuit de overheid 
integreert en hoe dat daarachter georganiseerd is, gedifferentieerd, geïnte-
greerd, dat interesseert de burger niet. Ook daar is de discussie er een van: 
hoe kunnen die ambtenaren ertoe gebracht worden om geïntegreerd op te 
treden en open te zijn ten opzichte van elkaar. Dat zijn niet de vragen waar 
de burger zich mee bezig houdt. Bovendien heeft 99 procent van de burgers 
er überhaupt geen idee van hoe de overheid functioneert. Proces en inhoud 
zijn ook van die beleidsclassificaties, die gemaakt worden in het raamwerk 
‘Strategische kernbeslissingen overheidsinformatisering’. Natuurlijk kan ik dat 
onderscheid maken als bestuurskundige. Maar van de andere kant: je neemt 
materiële rechtsposities in een formele procedure in. En dan is er de notie dat 
processen inhouden legitimeren. Het hele denken over interactieve beleids-
vorming is daar op gebaseerd. Maar ik heb daar nog nooit een bewijs voor 
gezien. Mijn veronderstelling is dat vanuit de burger gezien een proces niet een 
inhoud legitimeert, maar dat de aard van de uitkomst de inhoud legitimeert. 
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Vanuit de burger gezien is politiek gericht op het ongelijk verdelen van gelijke 
aanspraken.’

Als burgers met politiek te maken krijgen weten zij dat: ‘Politiek is het bij 
gelijke aanspraken ongelijk verdelen.’

In de leefwereld weet je, dat je geen politiek nodig hebt als de betrok-
kenen bereid zijn gelijke aanspraken te erkennen en bovendien gelijk 
willen verdelen. In de leefwereld van moderne geïndustrialiseerde landen 
staat voor de burgers daarom niet het voortbestaan van het politieke en 
maatschappelijke systeem centraal, maar hoe met verdelingsvraagstukken 
wordt omgegaan en of het resultaat van verdelingen van lusten en lasten 
naar hun uitkomst democratisch is.

(I.Th.M. Snellen, ‘Overheidssturing: reflecties uit de leefwereld’, in: Raad 
voor het openbaar bestuur/Vereniging voor Bestuurskunde, Na Paars: een 
nieuwe sturingslogica?, Den Haag, 2002)

‘Vanuit de systeemwereld van de overheid gedacht is het gelegitimeerd 
beslissingen nemen. En dan wordt er vanuit gegaan dat je met een proces een 
legitimatie krijgt voor een inhoud. Het mee hebben mogen praten is op zichzelf 
nog geen legitimatie van de uitkomst. Dat hangt helemaal af van wat er in dat 
proces uitkomt.’
 
Waarom zijn er nu zulke spanningen? 
‘De transparantie maakt op het ogenblik zo duidelijk dat er spanning is tussen 
proces en inhoud. Mensen kunnen traceren welke invloed ze gehad hebben 
op de inhoud. Als die invloed nihil is of bijna nihil, heeft dat geen legiti-
merende werking. In het verleden, toen politiek zich kon voltrekken achter 
allerlei schermen van representatie had je die transparantie niet, maar wel een 
dominante ideologie dat die democratische processen representatief of direct 
moesten verlopen. Daar gaat het de burger niet om. Voor sommige processen 
zal hij representatie accepteren, bij andere wil hij direct betrokken zijn. In het 
rapport van de Commissie Wallage wordt een schets gegeven van de informa-
tiesamenleving en wordt een poging gedaan om dat te volgen en te interna-
liseren in de processen van inrichting en werking bij de overheid. Het eerste 
waar de regering nu achter komt is dat de implementatie van Wallage vooral 
iets betekent voor de backoffices.’
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Er zijn nieuwe technische ontwikkelingen gekomen en de burger is verder 
geëmancipeerd. De burger vraagt tegenwoordig niet meer alleen uitleg aan 
het eind, hij wil al in een veel eerder stadium serieus genomen worden. De 
kunst is dus om communicatie te laten plaatsvinden op het moment dat het 
er voor de burger nog toe doet.

(J. Wallage in Binnenlands Bestuur, 31 augustus 2001)

‘Er zit daar nog onvoldoende verbinding om die transparantie naar buiten toe 
te organiseren. Het rapport van de Commissie Wallage kan gezien worden als 
een van die rapporten die van buiten naar binnen werkt, uitgaat van wat de 
informatiesamenleving verlangt aan transparantie. Maar aan de binnenkant van 
de systeemwereld stuiten we op systemen die niet met elkaar willen of kunnen 
communiceren.’

Voor een goed gesprek is meer nodig dan toetsenborden en beeldschermen 
alleen. De Commissie Wallage had met het oog op de tijdgeest van morgen 
wat meer concrete stappen kunnen zetten op het pad naar daadwerkelijke 
transparantie en interactie, in dienst van de democratie.

(G. Rijnja, ‘Wallage geeft geen boter bij de vis’, Staatscourant, 
12 september 2001)

Bedoel je te zeggen dat de verbinding tussen leefwereld en systeemwereld een 
van de punten van zorg is die jij nog aan het lijstje van aandachtspunten zou 
willen toevoegen? Dus: hoe verbind je de overheid van de informatiesamen-
leving met wat die samenleving intussen is?
‘Ik zou liever niet uitgaan van “de samenleving”, want dan praat je alweer 
over collectiviteiten die zo groot zijn dat er weinig differentiatie is. Ik zou 
liever uitgaan van de burger in zijn verschillende contexten, als inwoner van 
een wijk, stad, regio, betrokken bij bepaalde belangen, last hebbend van het 
verkeerslawaai, enzovoort. Praat je over van buiten naar binnen, dan ben je 
weer overheidscentristisch bezig: de overheid die van buiten naar binnen 
redeneert. Het vraagt echt een shift om van de burger uit te gaan. Het rapport 
van de Commissie Wallage acht ik overigens een belangrijke aanzet daarvoor.’

Veel (overheids-)stukken zijn nogal ICT-gedreven. Het benutten van ICT 
wordt zo belangrijk gevonden. De overheid als launching customer. De één 
loketgedachte. Het stemmen op afstand. Het is allemaal prachtig vanuit ICT 
gezien, maar vanuit de burger? Is het echt zo dat het die burger geen donder 
kan schelen? De burger kent meerdere posities. In al die rapporten worden 
nieuwe eisen geformuleerd van fatsoenlijke informatie en communicatie, die 
uit de samenleving opkomen. Het principe bijvoorbeeld van de eenmalige 
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gegevensverstrekking, waardoor de overheid niet steeds naar de bekende weg 
vraagt en veel gedoe voor de burger overbodig maakt, heeft ook te maken met 
andere eisen die je moet stellen aan de werkwijze van de overheidsorganisatie. 
Dat laat zich lezen als een poging om het systeem de overheid en de leefwereld 
met elkaar te verbinden.

Dit kluisjesconcept is een zeer interessante gedachte, maar zal grondig 
moeten worden bekeken op de mogelijke haalbaarheid en consequenties 
ervan. Tegen deze achtergrond heeft het kabinet de Registratiekamer 
verzocht advies uit te brengen over onder andere het door de Commissie 
aangegeven kluisjesconcept.

(Kabinetsreactie GBA in de toekomst, 2001)

‘Welke criteria bepalen de vraag: wat is een goede overheid? Ik heb de indruk 
dat je ICT-gedreven uitkomt bij een overheid die 24 uur ter beschikking is, 
waar zelfs de meest belangrijke zaken op elk gewenst of ongewenst moment 
ter discussie kunnen worden gesteld, en een overheid die snel is, zoals bijstand-
beschikking binnen drie dagen, je paspoort binnen zeven minuten, zoals 
ik beleefd heb in Rotterdam. Is dat nu een goede overheid? Een paspoort 
uitreiken is nogal wat, een hele gewichtige beslissing. Natuurlijk, de horeca 
klaagt al 20 jaar over het teveel aan vergunningen. Nou dat valt erg mee. 
Bovendien: het is nogal wat om een horecagelegenheid in te passen in een 
sociale omgeving. Mag je daar even over doen? Daaraan zitten vele aspecten 
van interne en externe veiligheid. Tijd op zichzelf heeft ook een legitimerende 
werking. Een beslissing die ‘a bout portant’ wordt genomen is minder gelegiti-
meerd dan een waar je eens rustig over nagedacht hebt. En dat geldt ook in het 
verkeer tussen burger en overheid.’

Het begrip transparantie staat centraal in jouw beschouwing. In welke 
betekenis gebruik je dat begrip?
‘Het verwijst ernaar dat allerlei processen van besluitvorming, allerlei 
belangenposities die mensen daarbij hebben, doorzichtiger zijn geworden 
dan in het verleden. Kijk eens naar de Nieuwe Kaart van Nederland 
(www.nieuwekaart.nl).’

De Nieuwe kaart van Nederland 2010-2030 
De Nieuwe Kaart van Nederland is af! Een landsdekkende inventarisatie 
van plannen in Nederland heeft opnieuw plaats gevonden. Diverse soorten 
plannen komen in aanmerking voor de Nieuwe Kaart. Dit zijn plannen 
voor nieuwe woongebieden, bedrijventerreinen, infrastructuur, et cetera. 
Maar ook plannen voor sloop en vervangende nieuwbouw, nieuwe natuur-
gebieden, windmolenparken en ‘overlooppolders’ komen in aanmerking. 
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Voor het eerst is ook de planvorming ‘aan de andere kant van de grens’ op 
de kaart gezet. Met medewerking van gemeenten, provincies, ministeries en 
talloze stedenbouwkundige ontwerpbureaus maakte de Stichting de Nieuwe 
Kaart van Nederland in 1997 ook al een kaartbeeld van Nederland in 
2005. Alle ruimtelijke plannen en projecten op het gebied van woningbouw, 
bedrijventerreinen, natuur en infrastructuur werden op één kaart samen-
gebracht. Daarmee ontstond een beeld dat als vertrekpunt voor de beleids-
vorming voor een verdere toekomst kon fungeren. Het landsdekkende 
plannenoverzicht is een belangrijk publiek communicatiemiddel, maar blijkt 
ook voor marktpartijen en overheden van grote waarde bij hun beleids- of 
investeringsbeslissingen.

Om de nieuwste planningsopgaven te ondersteunen is het projectbureau 
klaar met het maken van een nieuw kaartbeeld waarbij als planhorizon 
2010-2030 wordt gehanteerd. Belangrijke nieuwe legenda-eenheden zijn 
daarbij de herstructureringsopgave in bestaand stedelijk gebied en de 
plannen van de waterschappen. De nieuwste versie van de kaart is op 
7 maart 2002 gepresenteerd in Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht.
Gemeenten, provincies, ministeries, waterschappen en ontwerpbureaus zijn 
aangeschreven met het verzoek om plannen aan te dragen voor de Nieuwe 
Kaart van Nederland. De meeste gemeenten en andere instanties hebben 
gereageerd en hebben hun plannen aangeleverd. Deze plannen zijn allemaal 
verwerkt: de kaarten zijn ingetekend in het GIS-bestand en de bijbehorende 
plangegevens zijn ingevoerd in een database.

Door de hiervoor beschreven opzet van de nieuwe Nieuwe Kaart van 
Nederland als GIS-bestand ontstaan vele mogelijkheden voor het gebruik 
van dit bestand. Een greep uit de vele mogelijkheden:

• Kijken of het plan binnen de geluidscontouren van Schiphol valt.
• De eigen plannen vergelijken met die van de buren.
• Het berekenen van de beste locatie voor een nieuwe supermarkt. 
• Kijken hoe ver de Ecologische HoofdStructuur (EHS) is gevorderd. 
• Kijken naar de hoeveelheid bedrijventerreinen langs snelwegen 
• Actueel overzicht van ruimtelijke investeringen 
• Blikverruiming: wat doen de buren? 
• Referentiekader voor toekomstplannen: wat is al zeker? 
• Onderlegger voor ontwerp op regionaal schaalniveau 
• Plannen worden vergelijkbaar: 1 schaal, 1 legenda 
• Democratiseren van kennis over ruimtelijke plannen 
• Nationale plannenbibliotheek: planologisch geheugen 

(www.nieuwekaart.nl)
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‘Op deze kaart staat welke projecten van de overheid in jouw gebied zijn of 
worden ontwikkeld. Contouren van geluidhinder kun je als burger vinden. 
Voor mij lijdt het geen twijfel dat je in de toekomst in je eigen leefomgeving 
kunt weten welke inspecties – bijvoorbeeld milieu-inspecties van bedrijven 
– er geweest zijn en wat de uitkomsten daarvan waren. We weten nu al veel 
over alle statistische informatie over de omgeving, de criminaliteit, de arbeids-
markt, de scholing, de situatie van de huizen, de woningmarkt, openbaar 
vervoer, milieuaspecten, het deel van het gemeentelijk budget dat naar jouw 
wijk gaat. Een ander facet van transparantie vormen de administratieve data. 
Voor mij zijn dat die data die door de administratie gegenereerd worden met 
betrekking tot het beleid voor een bepaalde buurt of regio. Het gaat er dan 
niet alleen om wat de probleemaccumulatie is in een bepaalde wijk, zoals je 
ze kunt aflezen uit statistische data, maar gaat het er ook om wat de overheid 
doet aan die problemen en vergelijk dat met wat gebeurt in andere wijken. 
Dit soort transparantie neemt geweldig toe, zeker als de Commissie Wallage 
en de Commissie Franken hun zin krijgen. Toegang tot informatie, zoals de 
Commissie Franken bepleit, gaat mij overigens nog niet ver genoeg. Er zou 
ook toegang moeten zijn tot data, de ruwe data die betrekking hebben op al 
die overheidsafdelingen die iets doen met de maatschappij. Dat is voor mij 
de transparantie waar het om gaat, en die een geweldig belangrijke bron kan 
zijn voor belangengroepen om op die overheid druk uit te oefenen. Juist in 
een sterk geïndividualiseerde maatschappij, waar de burger hoge eisen aan de 
omgeving stelt, is dit heel belangrijk.’

In his landmark book Privacy and Freedom, Alan Westin emphasizes the 
relationship between access and privacy in democratic governments. 
Indeed, he defines democracy and authoritarianism in terms of information 
policy. Authoritarian governments are identified by ready government 
access to information about the activities of citizens and by extensive limita-
tions on the ability of citizens to obtain information about the government. 
In contrast, democratic governments are marked by significant restrictions 
on the ability of government to acquire information about its citizens and by 
ready access by citizens to information about the activities of government. 
Rather than being inexorably in conflict, access and privacy are both inter-
twined with democratic accountability.

(R.G. Vaughn, ‘Transparency. The mechanisms: open government and 
accountability’, Issues of Democracy, augustus 2000)

‘De spanning tussen politiek en democratie wordt steeds groter naarmate het 
overheidsoptreden transparanter wordt. Dat is een fundamentele spanning 
en ik zou niet zo goed weten hoe we daar uit kunnen komen. We kunnen er 
alleen maar uitkomen door bij gelijke aanspraken arrangementen te vinden van 
gelijke verdeling. Dat kan dus niet zonder compensatie. Bij de milieubeweging 
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zie je die manier van denken. Die slaagt er in om volledige compensatie te 
krijgen, maar alleen binnen hun systeem. Dus als er ergens vervuiling optreedt, 
dan compenseren ze binnen hun systeem een bos in Noord-Nederland. Maar 
vanuit de leefwereld van de burger gedacht is het natuurlijk afschuwelijk. Het 
is een compensatie binnen het ecologisch systeem, niet voor de leefwereld van 
de burger. Die ervaart meer verkeerslawaai of vervuiling.’

‘De milieubewegingen hebben goed in de gaten hoe zij bij gelijke aanspraken 
gelijke verdeling van uitkomsten verkrijgen. Naarmate hun hindermacht om 
plannen en projecten langs juridische weg te dwarsbomen sterker is geworden, 
slagen zij er – althans vanuit het ecologische systeem gezien – beter in 
volledige compensatie af te dwingen. Milieuschade op één plaats, bijvoorbeeld 
een lawaaigebied in Amsterdam, wordt gecompenseerd door de creatie van een 
extra stiltegebied in Drente.’

In dit voorbeeld zien wij hoe de systeemwereld van de ecologie in botsing 
kan komen met de leefwereld van de burgers. In dit geval de burgers in de 
buurt van Schiphol.

Men kan zich dan niet aan de indruk onttrekken, dat de milieubeweging 
meer begaan is met de leefwereld van woelmuis en korenwolf dan met de 
leefwereld van de burgers.

(I.Th.M. Snellen, ‘Overheidssturing: reflecties uit de leefwereld’, in: Raad 
voor het openbaar bestuur/Vereniging voor Bestuurskunde, Na Paars: een 
nieuwe sturingslogica?, Den Haag, 2002)

‘De spanning begint bij de traceerbare verschillen die er zijn tussen aanspraken 
en verdeling. Bij de politie in New York heeft dat geleid tot een sterke 
aansturing in het apparaat. Dat is dus een doorwerking van transparantie en 
een doorwerking van de verschuiving van een democratie van input naar een 
democratie van outcome. Dat betekent nogal wat. Ik zie dat als de belangrijkste 
ontwikkeling voor de overheid in een informatiesamenleving. Het drama voor 
de politici is dat ze echt het gevoel hebben het beste te doen voor een samen-
leving. Als ze een proces van interactieve beleidsvoering ingaan doen ze dat 
oprecht. Maar ze hebben niet in de gaten dat ze met politiek bezig zijn en dat 
die spanning tussen politiek en democratie steeds meer oploopt, iets waarvoor 
ze overigens ook geen oplossing weten. De beweende ‘kloof tussen burger en 
politiek’ wordt steeds meer opgevuld door ambtenarij en bestuur in plaats van 
door de politiek. Met een ondoorzichtige en oncontroleerbare besluitvorming 
en een nieuwe ‘meepraatelite’ als resultaat.’
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Herinrichting van een straat is zeer geschikt voor interactieve besluit-
vorming. De komst van een asielzoekerscentrum niet. Niet de ambtenaren 
moeten zich tot ‘de mensen’ richten, maar de partijen. Omdat de partijen bij 
verkiezingen teruggefloten kunnen worden en dus controleerbaar zijn.

(M. de Rijk, ‘Politiek krijgt de kiezer die ze verdient’, De Volkskrant, 
19 januari 2000)

Je zegt: we gaan naar een democratie toe, waar outcome centraal staat. Dat 
heeft te maken met de essentie van de informatiesamenleving. De daarbij 
horende transparantie wordt bemiddeld en bewerkt om weer opnieuw te 
worden verbonden met de inrichting en werking van het openbaar bestuur. 
Daar ligt een domein van belangrijke beslissingen over inrichting en werking 
van het openbaar bestuur. Dit illustreert dat de één loketgedachte niet gaat 
over de echte doorwerking van de informatiesamenleving in het openbaar 
bestuur. Dat zijn die andere dingen. Goed punt om vast te houden, want hier 
is een wending van de blik noodzakelijk. Het overheidsinformatiseringsbeleid 
heeft die wending niet gemaakt in de afgelopen jaren. Alle dingen die gedaan 
zijn zaten aan die andere kant. Op grond van jouw analyse kun je zeggen: 
interessant, maar met het loket bent u aan de verkeerde kant begonnen.
‘Ja, overheid, u had bij de burger moeten beginnen.’

Interactief bestuur moet geen schaamlap zijn voor een politiek die geen 
keuzen kan of wil maken.

(Raad voor het openbaar bestuur, Primaat in de polder, Den Haag, 2002)

‘Dat zou er toe kunnen leiden dat je de ruwe data toegankelijk maakt en burgers 
zeggenschap over geeft. De Commissie Franken pleit voor toegang voor de 
burger tot overheidsinformatie. Maar in informatie zit al de relevantiestructuur 
van de overheid, als basis van beleid. Bij data doe je een stap terug. Dan geef 
je de burger toegang tot de primaire grondstof, zodat deze zich daar zijn eigen 
beeld bij kan vormen. Als het om veiligheid gaat zou ik voor het Japanse 
systeem gaan. Dat is nog kleinschaliger dan de buurtregisseur hier. In Japan 
zorgt dit kleinschalige systeem ook voor sociale controle. Hoever je daar mee 
wilt gaan is natuurlijk cultureel bepaald. Zo zou je een groot politiekorps kunnen 
opdelen in eenheden van 20 over buurten, waarvoor ze verantwoordelijk zijn. De 
kwaliteit van een overheid wordt bepaald door: kan ik verantwoordelijkheden 
terug vinden waar ze zouden moeten zijn. Kan ik een onderwijzer die middenin 
de week roostervrije dagen opneemt, met het gevolg dat hij een klas in de steek 
laat, daarop aanspreken? Dat stelt heel wat eisen, ook vanuit een vakbeweging. 
Hoe richt je dat in, gelet op de beleving van de leefomgeving? Dat is het begin 
van het antwoord op de vraag: hoe richt je de overheid in voor de leefomgeving.’
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‘Ik geloof niet dat het handelingsvermogen van de overheid steeds kleiner 
wordt. Er zijn wel minder mogelijkheden, zoals in de sfeer van de interna-
tionale belastingheffing, maar dat moeten we ook niet overdrijven. Je ziet 
echter overal compensaties. Speculeren tegen munten kan niet meer in de 
EU. Criminaliteit is een probleem. Op dit terrein worden weinig successen 
behaald. Waar inkomstenbelasting moeilijk wordt heeft men altijd nog de 
optie om te switchen naar onroerend goedbelasting. Compensatie is mogelijk 
door verschuiving. Bovendien heeft de samenleving zelf meer mogelijk-
heden tot beïnvloeding als gevolg van de toegenomen transparantie. Je zou 
misschien kunnen zeggen dat het, met enige vertraging, mogelijk is om nieuwe 
evenwichten te vinden.’

De relatie tussen gemeenten en gemeenschap is verloren geraakt. Veel meer 
dan tot nu toe zouden burgers moeten worden geplaatst in posities waarin 
zij zelf besturen en daardoor ook weer verantwoordelijkheid dragen voor 
hun optreden in het publieke domein. Op die verantwoordelijkheid mogen 
zij worden aangesproken. Laat de burger zoveel mogelijk zelf beslissen. 
Belangrijker dan een groter vertrouwen van de burger in het bestuur, is een 
groter vertrouwen van het openbaar bestuur in de burger.

(A. Ringeling, ‘De verwarring in het huis van Thorbecke’, in: Raad voor het 
openbaar bestuur/Vereniging voor Bestuurskunde, Na Paars: een nieuwe 
sturingslogica?, Den Haag, 2002)

Empowerment als compenserende strategie, zoals bijvoorbeeld de denktank 
Infodrome dit uitwerkt voor de voedselveiligheid?
‘Ook daar speelt transparantie weer een belangrijke rol. En ook de politiek, 
want bij gelijke aanspraken wordt ongelijk verdeeld. Want de overheid heeft 
toegestaan dat iets sinaasappelsap mag worden genoemd, terwijl het dat 
maar voor 75 procent is. Dat soort gebrek aan transparantie maakt het voor 
de burger ook onmogelijk om druk uit te oefenen en eigen keuzes te maken. 
Op dat gebied zou er nog heel wat moeten gebeuren. Maar dat het tijd is voor 
andere principia, is juist. Ik neem op het ogenblik deel aan een discussie over 
het voorzieningsprincipe. Deskundigen daar vertellen mij dat per dag twintig 
nieuwe stoffen worden ontwikkeld. Dat is voor een overheid niet meer na te 
gaan. Met elke bepaling van een eventueel gevaarlijke stof is 40.000 gulden 
gemoeid, dus zouden we 800.000 gulden per dag kwijt zijn aan de controle op 
nieuwe stoffen. Bovendien duurt het enige tijd voor je uitkomsten hebt. Hier 
zou je het principe moeten introduceren van de verantwoordelijkheid voor 
degene die het in omloop brengt.’

Hoe zou dat er uit kunnen zien?
‘Hier zie je grote verschillen tussen de continentale en de Angelsaksische 
benadering. Wij zijn geneigd om naar de overheid te kijken, die daar regels 



/138/ /139/

voor moet stellen, en dan liefst gedetailleerd en per stof een Kemakeur of 
zo. In Amerika zeggen ze: je hebt een verantwoordelijkheid en je bent ook 
aansprakelijk. En als er iets verkeerd gaat krijg je enorme claims aan je broek. 
Of wij nu onmiddellijk voor dat regime moeten kiezen weet ik niet, maar het 
zou wel verstandig zijn om meer die richting uit te gaan en de persoonlijke 
verantwoordelijkheid centraler te stellen. Het juridische begrip ‘schuld’ werkt 
hier versluierend.’

Dit vereist wel dat de overheid zo’n proces, waarin burgers medeverantwoor-
delijkheid dragen, ook kansen geeft.
‘Je kunt de hele beleidscyclus nemen en je bij elke stap afvragen: wat is hier 
de betekenis van transparantie, vanuit de burger gezien. Empowerment is 
eigenlijk ook al weer gedacht vanuit de overheid. Het laat weer zien hoezeer 
het discours en de taal er een is van de overheid en niet van de burger. Dat is 
erg hardnekkig.’

Ruimte geven aan andere partijen binnen en buiten de overheid betekent 
voor het Rijk ook het accepteren van een zekere mate van heterogeniteit 
in de uitvoering van de taken door de verschillende instanties of op de 
verschillende locaties. In het handelen van de overheid zelf kan meer ruimte 
worden gegeven voor heterogeniteit, afhankelijk van het maatschappelijke 
vraagstuk dat om een oplossing vraagt en afhankelijk van de sector of het 
niveau waar de oplossing gezocht wordt. 

Op dit moment is de heterogeniteit vooral nog het gevolg van de traditionele 
departementale verdeling van taken: ieder ministerie heeft zijn eigen stijl 
van werken, zijn eigen relatie met de individuele burger of maatschappelijke 
instituties, en ook zijn eigen wetsfamilie. Dat levert problemen op zodra het 
gaat om de aanpak van interdepartementale en intersectorale vraagstukken.

(P. Schnabel, Bedreven en gedreven. Een heroriëntatie op de rol van de 
Rijksoverheid in de samenleving, Den Haag, 2001)

Er is een wensbeeld van één overheid waarin de interne organisatie en het 
optreden naar buiten met elkaar verbonden zijn.
‘Ik zou juist zeggen: maak ze los van elkaar. Er moet één persoon zijn die 
aanspreekbaar is in de sfeer van handhaving en die mij aanspreekt, en niet 
zeven of acht. En hoe dat daar achter die schermen geregeld wordt, het zal 
wel. Neem de kindermishandeling. Je wordt er koud van hoe zeven, acht, 
negen instanties hier allemaal optreden, allemaal hun zegje hebben. Met 
regiegroepen, projectgroepen, coördinatiegroepen, en niemand die zich om de 
kinderen bekommert.’
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Hoe gaat men dat dan doen? Kijk hoe het gaat met de informatiehuishouding 
van de overheid. Het feit dat men niet systematisch wordt verplicht om te delen 
en te leren en dat men hiermee wegkomt! 
‘Ook dat vraagt een omkering van het perspectief. Iedereen bij de overheid 
kijkt nu vanuit de eigen sector naar een onderwerp. Ga je vanuit de burger 
redeneren, dan moet je hele andere eisen stellen aan de inrichting van die 
processen. Het is een poging tot complexiteitsreductie. Ik ben ervan overtuigd 
dat de complexiteit niet meer te reduceren valt als we uit blijven gaan van de 
overheid. Althans als je ook aanvaardbare resultaten wilt bereiken. Het is de 
vraag of de overheid dat wel aan kan.’

Hoe krijg je voldoende druk op het systeem dat deze draai gemaakt wordt? We 
praten hier al jaren over.
‘Nee, het gekke is dat we er niet over praten. We praten over het reorgani-
seren van de overheid, het gaat niet over de situatie van de burger. Als er 
een uitbreiding van Schiphol komt, dan blijkt dat na twaalf, veertien jaar dat 
er nog nooit een empirisch onderzoek is gedaan. Nee, er zijn modelmatige 
onderzoeken gedaan, naar vliegtuigmotoren, er zijn zones en profielen 
omheen bedacht. Het zit helemaal in die systeemwereld. Terwijl iemand 
die in Amstelveen voor de klas staat elke drie minuten moet ophouden met 
de les wegens lawaai. ‘Druk op het systeem? Nu kom je uit bij datgene dat 
er op het ogenblik gaande is. Laten we eens naar de politiek kijken. De 
sociaal-democraten hebben het natuurlijk het moeilijkste met de ongelijke 
verdeling van gelijke aanspraken, gezien hun achterban. Liberalen maken er 
geen probleem van: natuurlijk is politiek het ongelijk verdelen van gelijke 
aanspraken. We geven wat en we nemen wat en we komen er beter uit. Hun 
definitie van politiek sluit voortreffelijk aan bij wat ze willen. De draai 
zal gemaakt moeten worden bij de partijen aan de linkerkant. En dat zal 
betekenen: reductie van politiek.’

Hoe ziet de toekomst van de solidariteit eruit in de informatiesamenleving?
‘Het zou kunnen dat naarmate de transparantie groter wordt er minder reden 
is tot solidariteit. Het stelt mensen meer in staat om hun eigen belang te 
organiseren waar dit in het verleden niet kon vanwege de ondoorzichtigheid 
en men zich dus beriep op solidariteit. En in de verzekeringswereld zie je hoe 
het begrip solidariteit helemaal verpulverd wordt. En als de gentechnologie 
doorzet wordt dat nog sterker. Als je maar een haar van iemand te pakken kan 
krijgen kan je iemands ziekterisico’s determineren.’
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De staat van ‘staat zonder land’
Interview met Wim Derksen, lid van de WRR

Het is al weer vier jaar geleden dat het WRR-rapport Staat zonder Land 
verscheen. De sprekende titel was een uitdrukking van wat al van vele 
kanten was opgemerkt: de territoriaal georganiseerde overheid komt 
voor geheel nieuwe problemen te staan met de opkomst van het internet, 
dat zich immers niets van staatsgrenzen aantrekt. Vitale processen, 
zoals economische transacties of belastingheffing, dreigen zich daardoor 
aan de greep van nationale regeringen en parlementen te onttrekken. 
Bestuurskundige Wim Derksen, als WRR-lid verantwoordelijk voor het 
rapport, heeft inmiddels een andere baan en woont als directeur van het 
kersverse Ruimtelijk Planbureau in bij het VNO-NCW aan de Haagse 
Bezuidenhoutseweg. 

Is er vier jaar na het uitkomen van het WRR-rapport al iets meer zichtbaar 
geworden van de gevolgen van de aangekondigde deterritorialisering?
‘Dat weten we niet. Sommigen zeggen dat bedrijven footloose worden en 
ze overal kunnen gaan zitten. Anderen zeggen: “Nee, andere dingen worden 
belangrijker, zoals arbeidsmarkt en slimme mensen. En die willen allemaal 
bij elkaar zitten. Dus zie je hoe die ICT-bedrijven bij elkaar klonteren”. Ook 
dat is maar voor een deel waar. Je ziet toch ook hoe allerlei bedrijven functies 
uitzetten en hun productie vrij gemakkelijk regionaal weten te spreiden. Van 
zo’n gebied als bedrijfslocaties weten we niet wat er aan de hand is, laat staan 
wat de consequenties zijn. Of neem ICT in de gezondheidszorg. Steeds meer 
mensen halen op het internet hun diagnose of hun medicijnen. Het bestellen 
van viagrapillen gaat al in belangrijke mate via internet.’

Het concept dat in de plaats moet komen van het onderscheid tussen stad 
en land is dat van het ‘netwerk’. Niet de steden zijn drager van ruimtelijke 
ontwikkelingen, maar ‘knooppunten’ die op verschillende plekken en op 
verschillende manieren met elkaar verbonden zijn. Knooppunten zoals 
Alexandrium in Rotterdam. Het winkelgebied rond de Arena in Amsterdam. 
De Zuidas. Schiphol. Het ‘vermaaksknoopje’ met amusementsfuncties in 
Zoetermeer. De klontering van IT-bedrijven in Groningen. De binnenstad 
van Amsterdam. De televisiestudio’s van Joop van den Ende in Aalsmeer. 
De thuiswerker. Allemaal knopen. We denken te veel in termen van ‘plekjes’ 
waar we een ‘bestemming’ op leggen. Bewegingen zijn voor de ruimte veel 
bepalender dan plekken.

(W. Derksen in NRC Handelsblad, 3 oktober 2002)

‘Voor mij staat echter vast, dat ICT een enorme invloed zal hebben op alle 
maatschappelijke domeinen en dit in feite al heeft. Waar behoefte aan is, is 
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onderzoek dat die gevolgen voor de verschillende maatschappelijke domeinen 
concreet zichtbaar maakt. ‘Grote verhalen’ hebben we genoeg gehoord, aan 
dat soort rapporten bestaat geen behoefte meer. Neem bijvoorbeeld Burger 
en overheid in de informatiesamenleving van de Commissie Docters van 
Leeuwen. Een verschrikkelijk rapport, zo’n geblaaskaak, en bovendien van 
mensen die er niks van wisten. Er staat een fantastische zin in: het medebewind 
moet worden afgeschaft. Wat is dat voor onzin. Ze hebben een romantisch idee 
dat het allemaal decentraal moet. Weten ze wel wat medebewind is? Dat is toch 
al decentraal.’ 

1. Voor provincies en gemeenten wordt de bevoegdheid tot regeling 
en bestuur inzake hun huishouding aan hun besturen overgelaten 
(autonomie).

2. Regeling en bestuur kunnen van de besturen van provincies en gemeenten 
worden gevorderd bij of krachtens de wet (medebewind).

(Artikel 124 Grondwet)

 
‘Bovendien kun je je afvragen of al die romantische ideeën over decentralisatie 
überhaupt nog wel kunnen, gezien de uniformerende werking die ICT heeft 
op een hoger schaalniveau. Ik kan me veel meer vinden in het rapport Wallage 
over de overheidsinformatie. Dat is concreet. Het geeft ICT een plaats in de 
openbaarheid en de overheidscommunicatie. Of het rapport Controle geven of 
nemen. Het leuke van deze publicatie van Infodrome vind ik dat ze laat zien 
dat je burgers beter kunt inschakelen bij het overeind houden van de samen-
leving door hun meer informatie te geven. Maar ook daar zag je al een soort 
gelovigheid ontstaan over de files, dat je die kon oplossen door de burgers te 
informeren waar die staan. Maar dat gebeurt al! Als ik Den Haag uitrijd hoor ik 
op de radio hoe lang de files zijn in de verschillende richtingen. Maar ik weet 
ook dat ik geen kant uit kan. Dit soort dingen paste goed bij Paars of bij de 
derde weg. Je hoort of hoorde dit soort denken heel veel in de bestuurskunde, 
waarbij het vaak niet duidelijk is wat het met ICT te maken heeft.’

Gelooft u dan niet, gelijk veel vakbroeders, dat de toegenomen transparantie en 
de informatierijkdom, als gevolg van ICT, nogal wat gevolgen heeft?
‘Je moet altijd maar afwachten hoeveel transparanter het wordt. Niet alleen 
willen veel mensen en organisaties hun informatie vasthouden, bij de overheid 
moet het eerst allemaal wel ingevoerd worden. Door ICT zelf wordt die trans-
parantie niet groter. Er blijft altijd een ambtenaar die zegt: ach, ik heb nou geen 
zin.’

Toch zie je ook hoe bijvoorbeeld digitale risicokaarten worden ontwikkeld en 
op het net gezet, al dan niet naar aanleiding van de ramp in Enschede. Dat kan 
je op allerlei terreinen doen. En als je Wallage op die manier gaat vertalen, dan 
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gaat het echt wat voorstellen.
‘Mee eens. Daar heb je weer dat inschakelen van de burgers.’

Binnenkort zullen alle provincies beschikken over een digitale risico-
kaart, die via internet door iedereen raadpleegbaar is. Het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is daarmee belast. Het kabinet 
wil met de risicokaart het bewustzijn van risico’s zowel bij overheden als bij 
burgers vergroten. Overheden kunnen met de risicokaarten bijvoorbeeld de 
veiligheidsafstanden tussen risicovolle activiteiten en bijvoorbeeld scholen 
of ziekenhuizen bepalen. De risicokaart wordt daarmee een tool om beleid 
uit te zetten.

Anders dan het register voor gevaarlijke stoffen biedt de risicokaart tevens 
inzicht in transportroutes, natuurrampen en de risico’s van grote evene-
menten. Burgers kunnen in de nabije toekomst dus duidelijkheid krijgen in 
de hoeveelheid risico’s in hun (toekomstige) leefomgeving. 

(Persbericht van het Ministerie VROM, ‘Registratie risico’s wordt 
verplicht’, 27 januari 2003)

‘Al met al staan we voor een curieuze ontwikkeling. Het handelend vermogen 
van de overheid neemt af en de burgers schroeven in het huidige politieke 
klimaat hun eisen aan de overheid op. Curieus, maar het biedt ook mogelijk-
heden. Het is een uitermate boeiende ontwikkeling. Er werd tot vorig jaar 
gesproken over de verplaatsing van de politiek, maar we zitten ineens weer 
midden in het politieke debat. De overheid kan niets? De Fortuynisten willen 
één ding, namelijk dat de overheid optreedt. Al die bureaucratisering moet 
maar eens afgelopen zijn!’

In elk geval zou ik zelf willen wijzen op het feit dat hij (Pim Fortuyn) voor 
twee groepen burgers een boodschap had. Enerzijds de bedreigde burgers 
die zich door de dynamiek van de maatschappij met al haar migratie en 
mobiliteit bedreigd weten. Anderzijds de bedrijvige burgers die zich ergeren 
aan de overheid en haar bureaucratisch optreden. Verder lijkt mij van 
belang dat steeds meer burgers de effecten van het overheidsbeleid als een 
persoonlijke krenking opvatten. Daarmee krijgen problemen als wachtlijsten 
in de gezondheidszorg of de onveiligheid op straat een explosieve betekenis 
die veel beleidsmakers is ontgaan.

(G. van den Brink, Mondiger of moeilijker?, Den Haag, 2002)
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‘Kijk bijvoorbeeld eens naar de kantoorkolossen van de Rijksdienst. Als je ziet 
hoe in Den Haag die bureaucratieën werken. Maar ook daar is een sfeer ontstaan, 
mede bevorderd door het Fortuynisme, van: dit kan toch niet langer wat we 
hier met elkaar zitten te doen. Ik verwacht dat een aantal secretarissen-generaal 
gaat doorpakken. Een cultuur van alles laten sloffen kan ook weer snel worden 
omgedraaid in fors ingrijpen. Hoe dan ook, een aantal fundamentele ontwik-
kelingen dat hier onder ligt gaat wel gewoon door. Het afnemend handelend 
vermogen van de staat blijft een feit. Gemeentegrenzen stellen al langer weinig 
meer voor, maar de nationale overheid merkt dat ook. Het maatschappelijk 
verkeer groeit er, en zeker door toedoen van ICT, in hoog tempo overheen.’

Met de belastingheffing lijkt het nog altijd uitstekend te gaan. Hoe erg is het 
eigenlijk allemaal?
‘Nou, het vervagen van de grenzen heeft er wel toe geleid dat het toptarief 
pijlsnel is verlaagd. Zolang de verschillen met vergelijkbare landen klein 
worden gehouden kun je de gevolgen van deterritorialisering beperkt houden. 
Toch ging toenmalig staatssecretaris Vermeend er enige tijd geleden nog 
vanuit dat hij 20 miljard gulden van de BTW-opbrengst zou kwijtraken, op een 
vrij korte termijn van vijf of zeven jaar. Mijn punt is: we missen de analyses 
waaruit blijkt wat er feitelijk aan de hand is. Wat we wel zien is dat nationale 
bedrijven onder internationale vlag, formeel ergens anders gevestigd, dingen 
gaan aanbieden. De opkomst van RTL aan het einde van de jaren tachtig, die 
zijn standplaats in Luxemburg had, is een voorloper gebleken van wat nu 
zonder meer op grotere schaal gaat gebeuren.’ 

In april 1989 presenteren zich twee Nederlandse commerciële omroepen die 
beide in oktober van dat jaar vanuit het buitenland willen gaan uitzenden. 
TV10 is een samenwerkingsverband van Peter Jelgersma en de televisiepro-
ducent Joop van den Ende. RTL Véronique is een initiatief van het al tientallen 
jaren bestaande Radio Télé Luxembourg, met radio- en televisiezenders 
voornamelijk gericht op Frankrijk en Duitsland. RTL Véronique wordt voor 
een belangrijk deel vanuit Nederland gefinancierd, bovendien zijn er in de 
begintijd duidelijke banden met de publieke omroep Veronica. Ook TV 10 en 
RTL Véronique verhullen overigens niet dat ze puur en alleen gericht zijn op 
het Nederlandse publiek èn Nederlandse reclamegelden. Het Commissariaat 
voor de Media start een onderzoek naar de status van TV10, RTL Véronique, 
Radio 10 en Cable One. De vraag is: zijn het Nederlandse zenders of buiten-
landse. Nederlandse zenders moeten zich immers onderwerpen aan de 
Nederlandse wet, die geen commerciële omroepen toestaat. De uitkomst is 
niet eenduidig: Cable One en TV10 zijn volgens het Commissariaat inderdaad 
Nederlandse zenders. Al spoedig verdwijnt Cable One van de satelliet. TV10, 
het eens met zoveel fanfare gepresenteerde ‘sterrennet’, wordt opgeheven nog 
voor het ook nog maar één minuut heeft uitgezonden. 

Radio 10 en RTL Véronique zijn volgens het Commissariaat – en later ook 



/144/ /145/

volgens de Raad van State – wèl buitenlandse zenders. En zo komt er op 
2 oktober 1989 buitenlandse, maar op Nederland gerichte commerciële 
televisie. Op die dag begint RTL Véronique met haar programma’s. Het 
signaal wordt verspreid via de satelliet en is dus alleen via de kabel (of via 
een eigen schotelantenne) te ontvangen. Vanaf februari 1990 zijn ook de 
sterren van Joop van den Ende bij Véronique te zien. Na een jaar, als het 
station is omgedoopt in RTL-4, heeft de commerciële zender een markt-
aandeel van zo’n 25 procent. Het marktaandeel van Nederland 1, 2 en 3 
samen loopt terug van 83 procent naar ongeveer 60 procent – een tendens 
die overigens niet verschilt van de ontwikkeling in andere Europese landen 
waar publieke omroep opeens commerciële omroep naast zich krijgt. 

(http://www.omroep.nl/nos/gsd/commercie.html)

‘En wat doen wij? Wij kakelen met elkaar via al die rapporten. Je zou eens per 
beleidsterrein moeten kijken wat je kwijt bent aan handelend vermogen vanuit 
Den Haag. Nog afgezien van Brussel, waar toch al ongelooflijk veel wordt 
besloten, zijn talloze zaken als gevolg van ICT ongrijpbaar worden of gewoon 
internationaal. Er is zoveel internationaal verkeer op elk gebied, dat de staat 
moet gaan nadenken over wat hem nog rest als core-business.’

Dit alles moet ook wel grote gevolgen hebben voor onze representatieve 
democratie. Die wordt ook volledig overvleugeld door deze ontwikkelingen. 
‘Twee van de drie rapporten, waarover ik de leiding had bij de WRR, dat over 
ICT en dat over het binnenlands bestuur, lijken heel veel op elkaar. Wat je bij de 
nationale overheid nu ziet weglekken is bij gemeenten al veel eerder gebeurd. 
Als Joop van den Berg zegt: je kunt de gemeenteraad net zo goed afschaffen, 
dan moet je niet vreemd opkijken als Roel in ’t Veld schrijft dat je het 
parlement wel kunt afschaffen. In de nationale politiek loopt het nog wat achter, 
maar het zijn dezelfde bewegingen. Over gemeenteraden hoor je al langer: wat 
is nou nog het politieke debat? Nu ontdekt men in Den Haag dat wat wij aan 
milieuwetgeving doen toch al voor 70 procent in Brussel is voorgebakken.’

Als ze zouden willen, konden gemeentebesturen een veel sterker stempel 
drukken op het beleid dan twintig jaar geleden, weet Joop van den Berg, 
directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)…Er valt 
meer dan ooit politiek te maken. Van den Berg: ‘Maar tegelijkertijd zijn 
regelingen zo ingewikkeld dat wethouders al hun tijd kwijt zijn met snappen 
hoe het zit. Tegen de tijd dat een kwestie in de gemeenteraad komt, heb je 
er als raad eigenlijk geen invloed meer op. Het is dus democratisch gezien 
belangrijk dat veel partijen het beleid mede vormgeven, dat ze een pion in 
het college hebben.’

(‘Linkse Bondjes’, De Groene Amsterdammer, 4 maart 1998)
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‘Ik ben niet voor opheffing van de gemeenteraad, maar we moeten de 
democratie wel bij het bestuur leggen, bij het college. Dus de burgemeester 
kiezen, die zijn eigen wethouders aanwijst. En daarnaast een rechtstreeks 
gekozen raad. In Den Haag krijg je ook die teneur: als de macht bij de regering 
zit dan wil je daar als burger toch invloed op hebben.’

Interactief beleid maken is een zoeken naar wijsheid en waarheid buiten de 
eigen overheidsorganisatie…het is het rusteloos zoeken naar de menselijke 
maat om daar een passende politieke maat op toe te snijden…Maar laat er 
geen twijfel over bestaan: het is ten slotte het bevoegde gezag dat de knopen 
doorhakt.

(L. Klinkers, Beleid begint bij de samenleving, Utrecht, 2002)

Als je ze niet opheft, waar zit dan nog de core-business van de algemene, 
vertegenwoordigende democratie?
‘De core-business van de politiek blijft. Er worden altijd afwegingen en keuzes 
gemaakt, alleen meer op andere plaatsen. De politieke partijen echter zijn als 
gekken samengeklonterd rond de Tweede Kamer en de gemeenteraad. Daar 
moeten ze weg, en dat geldt ook voor de media. De politieke partijen denken 
nog altijd dat alle politiek daar gemaakt wordt. De PvdA was dus niet anders 
meer dan een politieke machine rond Kok en Melkert. Al het andere debat in 
functioneel bestuur, in de ziekenhuizen en de laboratoria, daar doet de PvdA 
niet aan mee. Zij had ook eens een debat over euthanasie kunnen houden naar 
aanleiding van wat in de ziekenhuizen gebeurt. Ook de politieke vertegenwoor-
digingen zouden zo’n algemenere rol kunnen gaan vervullen. Bij interactief 
bestuur bijvoorbeeld zie je dat gemeenteraden steeds de fout maken door 
er bovenop te gaan zitten en alles tot in detail te willen regelen. Terwijl ze 
grenzen zouden moeten aangeven. En er op toezien dat de juiste partijen met 
elkaar in gesprek raken.’ 

Overheid: meer doén met minder regels!
Kaderstelling en horizontalisering vormen de kern van een nieuwe visie op 
overheidssturing. Kaderstelling betekent dat de overheid zich terugtrekt op 
enkele kernregels. Er zijn dan veel minder regels nodig maar deze worden 
wél strikt gehandhaafd. De overheid bewaakt de grenzen van het speelveld, 
daarbinnen ontstaat ruimte voor burgers en instellingen. Horizontalisering 
wil zeggen, dat professionals en publieke instellingen zich vooral op 
burgers en op elkaar moeten richten en veel minder op de eisen van de 
rijksoverheid. De verantwoording die instellingen afleggen moet zo worden 
ingericht dat burgers actief betrokken raken bij het functioneren van de 
instellingen. Ook moeten instellingen zich meer met elkaar vergelijken op 
hun functioneren en prestaties. 
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Kaderstelling en horizontalisering zijn als een Siamese tweeling: de een kan 
niet zonder de ander. Kaderstelling alleen leidt slechts tot meer regels van 
bovenaf, terwijl horizontalisering alleen leidt tot oeverloze dialogen. Maar 
juist de combinatie van beide zal leiden tot een overheid die effectiever 
werkt én beter gebruik maakt van talenten in de samenleving.

(Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling, Bevrijdende kaders. Sturen 
op verantwoordelijkheid, Den Haag, 2003)

 

‘Ook de Tweede Kamer zou het eigen leven kunnen veraangenamen als ze zich 
meer tot debatten op politieke hoofdlijnen beperkte in plaats van zo eindeloos 
tot in detail die ministers maar zo te volgen. Waarom voeren ze zelf niet een 
debat over de WAO, maar laten ze het aan de SER over? Zo wordt de politiek 
onnodig verplaatst. De Commissie Donner komt met een rapport en de Kamer 
gaat daar een goed debat over voren, zo hoort het. Die ruimte is er nog steeds.’

Zal de algemene tendens niet meer gaan van de algemene democratie naar 
functionele verbanden? In interactief bestuur zit al een sterk functioneel 
element: het bestuur lost het op samen met belanghebbenden.
‘Daar waar ICT bijdraagt aan het verder vervagen van grenzen neemt de 
relevantie van territoriale gemeenschappen af en neemt die van functionele 
verbanden toe. De nieuwste gemeenschappen zijn chatgemeenschappen en 
nieuwsgroepen op internet, waar mensen dezelfde taal spreken. Vooralsnog 
is het vooral iets van de jongere generatie, maar mentaal zal het grote conse-
quenties hebben. De lokale gemeenschap, het zegt de mensen nu al bijna niets 
meer.’

Maar Fortuyn dan met zijn nadruk op kleinschaligheid en de opkomst van 
de Leefbaren? Hoe is deze tegenbeweging te plaatsen tegen het decor van 
afnemende relevantie van lokale gemeenschappen?
‘Globalisering roept weer hernieuwde belangstelling op voor kleine verbanden, 
dat is waar. Maar onderschat ook het nostalgische element niet in die lokale 
partijen. Het gevecht gaat vaak om de boom op de hoek. Ze appelleren aan 
het gevoel: “Waarom moet alles hier anders worden?” Dat gevoel hebben we 
allemaal als we weer eens in onze geboorteplaats terugkeren. Maar diezelfde 
mensen zitten ‘s avonds thuis naar de volledig veramerikaanste televisie 
te kijken of naar Big Brother. Dat is het tegenstrijdige in de hedendaagse 
bewegingen en ze illustreren daarmee de onzekerheid, waarmee de hele ICT-
ontwikkeling is omgeven. Je ziet het ook aan de allochtoon die via zijn schotel-
antenne naar de tv kijkt in het land van herkomst. En wat ziet hij? Dezelfde 
soaps als op de Nederlandse tv.’
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Barry Wellman and I have termed the combination of global and local 
connectivity that may be facilitated by computer-mediated communication 
as ‘glocalization’. The term ‘glocalization’ was independently created 
by Barry Wellman and myself for use in this context. However, the term 
appears independently in a number of academic articles dated from the 
mid 1990s. These articles describe various social, economic and political 
processes related to the local impacts of global phenomenon. The 1991 
edition of The Oxford Dictionary of New Words associates ‘glocalization’ 
with the Japanese term ‘dochakuka’ (derived from dochaka “living on one’s 
own land”), originally the agricultural principle of adapting one’s farming 
techniques to local conditions, but also adopted in Japanese business for 
‘global localization’, a global outlook adapted to local conditions. 

If these new technologies can increase communication with network 
members or can increase the size or diversity of social networks then 
computer-mediated communication has the potential to reverse the decline 
in social capital that has taken place over the last quarter century.

(K.N. Hampton, Living the wired life in the wired suburb: netville, 
glocalization and civil society, Toronto, 2001)

Is het aan de overheid om een gewenste richting aan te geven en daarop te 
sturen?
‘Natuurlijk! En de ontwikkeling laat zich beïnvloeden. Je ziet bijvoorbeeld hoe 
steden met een goede glasvezelvoorziening zich tot ICT-centra ontwikkelen. 
Kijk naar Groningen en Amsterdam.’

De term glokalisering hoorde ik voor het eerst op een symposium ter 
gelegenheid van het afscheid van  Wim Derksen als bekleder van de 
Thorbecke leerstoel aan de Universiteit Leiden. Deze term heeft mij niet 
meer losgelaten. Het is een aanduiding van twee ontwikkelingen die op dit 
moment invloed uitoefenen op het dagelijks leven. Aan de ene kant is er 
de globalisering van de economie en een daarmee gepaard gaande inter-
nationalisering van politieke en bestuurlijke organisaties. Aan de andere 
kant oriënteert de burger zich steeds meer op het lokale. De wereld is door 
internet niet alleen kleiner geworden, maar ook groter. De burgers hebben 
het gevoel dat zij geen daadwerkelijke invloed meer hebben op de inter-
nationale economische en politieke organisaties. De invoering van de Euro 
heeft dit bewustwordingsproces in een stroomversnelling gebracht. ‘No 
taxation without representation.’ Misschien is de revolte van Fortuyn wel een 
soort Boston Teaparty geweest.

Globalisering en lokalisering zijn twee processen die met elkaar verbonden 
zijn. Naast de internationalisering van de economie, de politiek en het 
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bestuur is er een herwaardering aan de gang van de dagelijkse leefom-
geving. Door de globalisering van de economie, de teloorgang van de 
traditionele ideologieën, de individualisering en de ICT-revolutie richten 
de burgers zich op het kleinere omdat zij het gevoel hebben daar nog 
wel invloed op te hebben. De politiek is minder ideologisch, maar meer 
praktisch.

(J. de Vries, ‘Glokalisering’, Provincies.nl, nr. 1, 2003)

Dat zijn incidentele successen. Maar waar moet de nationale overheid in de 
komende jaren strategisch op inzetten?
‘Op alle domeinen zie je grote ontwikkelingen. In de gezondheidszorg zie je 
hoe er al op afstand wordt geopereerd. Amerikaanse artsen werken vanaf het 
Caraïbische gebied om geen last te hebben van de Amerikaanse claimcultuur. 
Op elk terrein zie je zulke dingen. Telewerken, wat weten we er eigenlijk van? 
Wordt er wel voldoende gebruik van gemaakt? We bouwen in Den Haag nog 
steeds van die enorme torens. Waarom?’ 

Ik zie in Den Haag de ene beleidstoren na de andere verrijzen. Als je 
tegenwoordig over de Hofvijver kijkt dan zie je de ministeries van VWS en 
OC&W hoog boven het torentje uitkomen. Deze beleidstorens lijken vooral 
beleidsmedewerkers te huisvesten, terwijl velen het gevoel hebben dat er 
beleid genoeg is in dit land en dat het aankomt op de uitvoering van beleid 
op lokaal niveau. Begrijpen de topambtenaren niet dat het einde van de 
beleidsambtenaren is aangebroken?

(J. de Vries, ‘Glokalisering’, Provincies.nl, nr. 1, 2003)

‘Het is zaak dat de overheid zijn kennis over al die maatschappelijke en 
technologische ontwikkelingen vergroot. Daarnaast wordt glasvezel in de 
toekomst van kardinale betekenis. Onze concurrentiepositie is daarvan sterk 
afhankelijk. En dan tenslotte, maar van eminent belang voor de groei van de 
economie, de verbetering van de kenniseconomie in Nederland.’

Domheid wordt de nieuwe ziekte van Nederland
Luc Soete, hoogleraar in Maastricht: “Nederland heeft een nieuwe ziekte, 
de Dutch knowledge disease. Een groot deel van de aardgasbaten gaat 
naar het asfalt; er moet veel meer naar onderwijs. Maar het is niet alleen 
een kwestie van geld. Universiteiten blijven alles doen. Bij elke nieuwe 
technohype, zoals de life sciences, roepen alle universiteiten: “Dat kunnen 
wij ook!” Tegelijkertijd zijn bedrijven hun research aan het specialiseren. Je 
moet bedrijven en onderwijs koppelen, zoals Wijers heeft gedaan met onder-
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zoeksscholen”. Alfred Kleinknecht, hoogleraar in Delft: “Met onze uitgaven 
voor onderwijs zitten we laag in Europa. Onderwijs levert een rendement 
op van acht tot twaalf procent, het aflossen van de staatsschuld vier tot vijf 
procent. Een goede maatstaf voor de dynamiek van de economie is de groei 
van de toegevoegde waarde per gewerkt uur en daarin loopt Nederland al 
sinds 1985 achter. Dat hebben we gecompenseerd door goedkope arbeid. 
Het gebrek aan goed opgeleide mensen maakt Nederland onaantrekkelijk 
voor intelligente bedrijven”.

(NRC Handelsblad, 25 januari 2003)
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Ruimte voor ICT en ICT voor Ruimte
Interview met Sevil Sariyildiz, lid VROM-raad

In maart 2001 presenteerde de VROM-raad onder de titel ‘Tussen feit en 
fictie’ een verkenning van ‘bandbreedtes van ontwikkelingen’ in de ICT en 
de gevolgen daarvan voor wonen en werken, milieu, ruimte en mobiliteit. 
De VROM-raad volgde daarbij twee sporen: een literatuuronderzoek en 
twee expertmeetings: een over ICT en ruimtelijke ordening en een over 
ICT, milieu en sturing. De gevolgde werkwijze leidde ertoe dat ‘Tussen feit 
en fictie’ veel stellingnames bevat die niet alle door de VROM-raad onder-
schreven worden. De verkenning zou moeten dienen als onderlegger voor 
een adviesaanvraag van het ministerie van VROM. 

Al meerdere jaren wordt in de samenleving gesproken van veelbelovende
 toepassingen van ICT op VROM-beleidsterreinen, zoals het wonen 
(‘domotica’), de verkeersgeleiding en het meten, terugkoppelen en sturen 
van milieurelevante processen. Technisch lijkt veel mogelijk maar in de 
praktijk komen de ontwikkelingen slechts traag van de grond. Waarom treedt 
deze vertraging op? Voor een aantal toepassingen van ICT is een forse 
inspanning nodig om de nodige infrastructuur aan te leggen. Er vinden veel 
particuliere investeringen plaats maar wat is de rol van de overheid daarbij?

(VROM-raad, Tussen feit en fictie, Den Haag, 2001)

‘In het bouwkundeonderwijs is ICT een steeds belangrijkere rol gaan spelen. De 
instelling van mijn leerstoel ‘Technisch ontwerp en informatica’ getuigt er van.’

Domotica is het samenbrengen van technologieën en diensten in de woning 
door middel van huisnetwerken. Het doel van domotica is het verhogen 
van de kwaliteit van wonen en leven. Met domotica in uw woning wordt 
uw woning als het ware “slim”. De woning denkt met u mee, doet dingen 
waaraan u zelf niet denkt of hoeft te denken. Maar ook kunt u in een slimme 
woning dingen automatisch laten gebeuren wanneer u dat wenst. Slimme 
woningen kunnen een of meer huisnetwerken hebben ten behoeve van 
verschillende toepassingsgebieden: 

- woningautomatisering (verlichting, beveiliging, energiebeheer, klimaat-
beheer, etc.);

- informatie & communicatie (telefonie, email, internet, etc.);
- werk & productiviteit (telewerken, thuiskantoor, etc.);
- entertainment (MP3, games, home theatre, interactieve TV, etc.).
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Domotica kan zowel in nieuwe als in bestaande woningen toegepast 
worden. De netwerken kunnen aangelegd worden via extra bedrading, via 
het lichtnet of draadloos en met elke denkbare combinatie hiervan. Door 
de snelle ontwikkelingen in de wereld van informatie- en communicatie-
technologie is er heel veel aanbod. Daardoor lijkt het aantal mogelijke 
toepassingen ook eindeloos.

(www.smart-homes.nl/nederlands/domotica.html)

‘Het blijkt ook uit de grillige, geavanceerde, computergestuurde ontwerpen 
van mijn studenten. ICT maakt ook videoconferenties mogelijk, dankzij welke 
mijn studenten een samenwerkingsverband onderhouden met vakgenoten 
aan drie buitenlandse universiteiten: Zurich, Hongkong en Seattle. Ontwerp 
en informatica is dus mijn vak. Door de eeuwen heen heeft de techniek 
grote invloed op de architectuur gehad: van het ommuurde, Middeleeuwse 
Rothenburg ob den Tauber tot de futuristische vormen van het Guggenheim 
Museum, de schepping van Frank O. Gehry in Bilbao. Dat laatste was zonder 
de hulp van ICT niet ontworpen.’

Figuur 1 Rothenburg ob den Tauber

Hoe zie je de invloed die informatietechnologie heeft op het VROM-domein?
‘Technologische ontwikkeling heeft altijd veel 
invloed gehad op de ruimtelijke ordening. 
Menselijk gedrag en economisch handelen 
worden sterk beïnvloed door technologie en 
dat heeft geleid tot de opkomst van de auto, 
de trein, het vliegtuig. Dat de middeleeuwse 
steden van weleer konden uitgroeien tot 
de megasteden van vandaag komt door het 
veranderde verplaatsingsgedrag van mensen, 
belichaamd door het auto- en luchtverkeer. 
Een beeld van een brandend Manhattan op de 
rampzalige elfde september leert hoe ICT ook 
in het nadeel van de mens kan werken. Die 
terroristische piloten leerden virtueel hoe zij 
een vliegtuig moesten besturen.’ Figuur 2 Guggenheim museum
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Simulator leert veel over details aanvallen
Uitgebreid oefenen met Microsoft Flight Simulator leert veel over de 
aanslagen op de VS. Een terrorist kan ver komen met louter virtuele 
training. Dat blijkt uit een artikel op de website Gamez.nl. Snel na de 
terreuraanvallen ontkende de FBI geruchten dat de terroristen hun aanval 
konden hebben voorbereid met de vliegsimulator. Later werd duidelijk 
dat de vermoedelijke daders ook echte vlieglessen hadden genomen. Een 
uitgebreide reconstructie van Gamez laat echter zien hoeveel de daders met 
het programma kunnen hebben geleerd. Zo gaat het aanvliegen op de WTC-
torens steeds beter als het vaker op de Simulator wordt geprobeerd. 

De tester van de Gamez-redactie merkt dat het toestel uiterst laat reageert 
op de ultieme bocht voor de crash. Met een snelheid van zeker 700 
kilometer per uur is het aanvankelijk moeilijk de toren met richtingsroer en 
rolroeren midden voor de neus te krijgen. 
Ook blijkt tijdens de reconstructie van de rampvluchten – het programma 
laat de exacte datum en tijd instellen – hoe goed het moment gekozen 
was. Het WTC rijst in de vroege ochtend glashelder op in een zee van 
wolkenkrabbers. Al eerder kwam naar voren dat de kapers het moeilijkste 
onderdeel van vliegen, stijgen en dalen, niet hoefden te beheersen. Wie met 
de Simulator werkt, ontdekt dat het relatief eenvoudig is eenmaal in de lucht 
de automatische piloot uit te schakelen of anders in te stellen. 

Het programma biedt de virtuele piloot, net als in het echt, de mogelijkheid 
tijdens een vooraf ingeprogrammeerde vlucht een bestemming in te voegen. 
Dat kan een radiobaken op een landingsveld zijn. De navigatiebakens die 
op het WTC-centrum en het Pentagon stonden, kon de Gamez-redactie 
niet op de Simulator vinden. De vrijwel exacte nabootsing van cockpit, 
vliegtuigtype, vliegvelden en vliegtechniek maakt een reconstructie angst-
aanjagend realistisch. Het is geen wonder dat Microsoft besloot kort na de 
terreurdaden Flight Simulator 2002 later op de markt te brengen. 

(www.webwereld.nl/nieuws/8606.phtml) 

‘Liever dan van ICT spreek ik overigens van ICKT, waarbij de toegevoegde 
K voor kennis staat. Het gaat ten slotte niet alleen om het verwerken van data 
en informatie, maar ook om het modelleren van kennis tot Mega Kennis. 
Dat laatste is heel belangrijk in het bouwproces. Al die partijen die bij een 
bouwproject te pas komen kunnen zo onafhankelijk van tijd of plaats samen-
werken, het zogenaamde cooperative engineering. Interactieve visualisaties 
worden mogelijk, en ook videoconferenties. Het hele proces is veranderd. 
Vroeger, in de Middeleeuwen, duurde de bouw van een kathedraal vierhonderd 
jaar, maar dat kunnen we ons niet meer veroorloven. Toen ging men uit van een 
monodisciplinair ontwerp, terwijl we nu een multidisciplinair ontwerp hebben. 
Architectuur is een mengeling van alfa, bèta en gamma. Het heeft een artistiek 
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imago, maar kunst en wetenschap worden gemengd met sociale processen. 
Vroeger was vakmanschap de basis, nu is dit voor een deel vervangen door 
de computer. We praten nu al over vierdimensionaal ontwerpen, met de factor 
tijd als vierde. De overheden lopen bij dit alles bepaald niet voorop is mijn 
ervaring. Bij de gemeenten moeten nu nog ontwerptekeningen in viervoud 
worden ingeleverd, terwijl dat allemaal ook al elektronisch kan.’

Kathedraal Notre-Dame te Amiens is de grootste kathedraal van Europa. 
In 1220 werd met de bouw begonnen, niet echter zoals gebruikelijk van het 
koor, maar van het schip. Voor de diensten van het kapittel stond de kleine 
kerk Saint-Firmin in het oosten van de geplande kathedraal ter beschikking. 
Ongebruikelijk is tevens dat de naam van de architect, Robert de Lucarches, 
overlevend is. Hij is te vinden in het medaillon van het in 1288 ingelegde 
labyrint. In 1236 werd het schip voltooid, in 1247 volgden de kooromgang 
en de kapellenkrans. De tot dan toe voorspoedig verlopen bouw werd rond 
1248 geruime tijd onderbroken, wat duidelijk uit een aanwijsbare stijlveran-
dering blijkt. De klassieke vormen naar het voorbeeld van Chartres maakten 
plaats voor de stijl van een streekgebonden gotiek. De vormgeving werd 
levendiger en de horizontale verdeling werd nog verder naar de achtergrond 
gedrongen. Tegen het einde van de 13de eeuw was het grootste deel van het 
bouwwerk opgeleverd; de afsluitende werkzaamheden aan de kathedraal 
werden nog eeuwenlang gerekt. De zuidelijke toren kreeg zijn bekroning pas 
in de 19de eeuw onder leiding van Viollet-le-Duc.

(http://www.stedentipsvoortrips.nl/frankrijk/amiens.htm) 

Hoe ziet de toekomst van de architectuur er uit onder invloed van ICT? 
‘De algemene verwachting is dat er als gevolg van de intensieve uitwisseling 
van informatie een mondiale architectuur gaat ontstaan. Dit vervult mij met 
gemengde gevoelens. De lokale architectuur zou toch niet helemaal verloren 
mogen gaan. Die is deel van een cultuur. Behalve bij het ontwerp gaat ICT 
ook een grote rol spelen in besluitvormingsprocessen en de deelname van 
de burger daaraan. Neem als voorbeeld een virtueel ontwerp van Rotterdam 
Centraal Station en omgeving. Langs deze weg kan er zoveel informatie 
worden ingebracht. De veelgevraagde transparantie in de besluitvorming en de 
betrokkenheid van de burger bij de inrichting van de omgeving kunnen alleen 
maar gerealiseerd worden door inzet van ICT. Bestemmingsplannen zouden 
voortaan via internet op interactieve manier tot stand kunnen komen. Maar met 
dit soort ideeën zitten we nu pas in de beginfase met experimenten.’
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Geachte heren Donner en Leijnse,
Nederland moet zijn hersens gaan gebruiken! De inzet van meer en betere 
kennis vormt het enig mogelijke antwoord op de problemen van deze tijd.

Om de aanbevelingen waar te maken, acht uw Raad [Adviesraad voor het 
wetenschaps- en technologiebeleid, red.] een gecoördineerde kabinetsin-
spanning essentieel. Dit vergt een departementsoverstijgend actieplan dat 
wordt opgesteld en uitgevoerd door één van de ministers. Deze bewinds-
persoon moet de initiatieven inzake de kennissamenleving niet alleen struc-
tureren, maar hen ook aanjagen. Met het oog hierop stelt uw Raad voor de 
volgende tekst op te nemen in het nieuwe regeerakkoord. 

De uitbouw van de kennissamenleving is een hoofdtaak van dit kabinet. 
Mobilisatie van alle actoren voor een departementsoverstijgend actieplan 
inzake de kennissamenleving is vereist. Daartoe wordt aan één van de 
ministerposten een zware regietaak toegekend. Een kabinetsbrede inzet blijft 
noodzakelijk. Er rest maar weinig tijd om deze taak ter hand te nemen. In 
het verleden zijn mogelijkheden om de kennissamenleving uit te bouwen 
onbenut gelaten. De nieuwe regering kan zich zo’n gebrek aan daadkracht 
niet veroorloven. Doortastend optreden is gewenst. Wij zijn het aan onze 
kinderen verplicht om onze hersens te gebruiken!

(Brief d.d. 13 februari 2003 van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en  
Technologiebeleid aan de informateurs mr. J.P.H. Donner en 
prof. dr. F. Leijnse)

‘Ik ben niet onder de indruk van het Nederlandse ICT-beleid. Ik denk dat 
Nederland in het kader van de Europese concurrentie veel meer zou moeten 
investeren in onderzoek naar kennisontwikkeling. Daartoe zou de overheid het 
wetenschappelijk onderzoek van impulsen moeten voorzien. Nederland had 
een voorbeeld kunnen nemen aan Finland, Singapore en de Verenigde Staten. 
De regering-Clinton investeerde bewust in de nieuwe economie. Dat had een 
zeer positieve invloed op de economie als geheel, die in de jaren negentig een 
bloeiperiode doormaakte en ook Europa op sleeptouw nam. Helaas zijn door 
Clintons opvolger de technologieprogramma’s stopgezet. Niet verwonderlijk 
misschien, want de huidige regering is aan de macht gebracht door de oude 
economie, door de olie- en de wapenindustrie.’

‘Neem verder Ierland en Finland, niet toevallig landen met hoge groeiper-
centages, als voorbeelden van Europese landen die sterk hebben ingezet op 
het bevorderen van kennis en ICT. Daarbuiten zijn dat bijvoorbeeld India en 
Singapore. Er is voldoende informatie en kennis, maar dit zou omgebouwd 
moeten worden tot algemeen beschikbare kennis. Kennis die nu in de hoofden 
van individuen zit, moet omgebouwd worden tot een computermodel, 
waardoor het algemeen beschikbaar komt. Vergelijk het met de uitvinding van 
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de boekdrukkunst. Daarvóór was kennis alleen maar beschikbaar in kloosters, 
waar het monnikenwerk werd gedaan. Dat waren toen de wetenschapscentra. 
De boekdrukkunst maakte mogelijk dat de kennis algemeen beschikbaar 
kwam. Nu kunnen we met behulp van ICT de voorhanden zijnde schaarse 
kennis toegankelijk en beschikbaar maken voor de hele wereld.’

Today we are living, according to some sociologists at least, in a 
‘knowledge society’ or ‘information society’, dominated by professional 
experts and their scientific methods. According to some economists, we 
live in a ‘knowledge economy’ or ‘information economy’, marked by the 
expansion of knowledge-producing or knowledge-disseminating occupa-
tions. Knowledge has also become a major political issue, centred on the 
question whether information should be public or private, treated as a 
commodity or as a social good. Historians of the future may well refer to the 
period around 2000 as the ‘age of information’

Ironically enough, at the same time that knowledge has entered the limelight 
in this way, its reliability has been questioned by philosophers and others 
more radically, or at least more and more loudly than before. What we 
used to think was discovered is now often described as ‘invented’ or 
‘constructed’. But at least the philosophers agree with the economists and 
sociologists in defining our own time in terms of its relation to knowledge.

(P. Burke, A social history of knowledge, Oxford, 2000)

Wat zijn de werkplaatsen waar dit zou moeten gebeuren? 
‘Ik denk allereerst aan de wetenschappelijke instellingen. En ook aan 
telematica-instituten, al gebeurt daar op het ogenblik nog te weinig. De 
bouwkundefaculteit in Delft ligt – het is bijna symbolisch – op zichtafstand 
van een wereldhaven en van het Westland. De TU Delft en de Rotterdamse 
haven liggen zo dicht bij elkaar, maar ze betekenen niet veel voor elkaar. 
Hetzelfde kan gezegd worden voor de relatie met de nabijgelegen tuinbouw, 
ook al zo’n techno-economisch hoogstandje.’ 

Waarom komen uitwisseling van kennis en informatie moeilijk van de grond? 
‘Neem me niet kwalijk dat ik het zo zeg, maar dat ligt volgens mij een beetje 
aan de Nederlandse boerenmentaliteit. Het heeft me hier tien jaar gekost om 
ICT ingebed te krijgen in de bouwkundeopleiding. Pas drie jaar geleden is me 
dat gelukt. Lange tijd zag men het als een speeltje. Als de overheid al besluit 
om ICT-toepassing te bevorderen, gebeurt dat nogal eens ondoordacht. Ik 
herinner me hoe men met de ICT-subsidie van het ministerie van Economische 
Zaken eens met een bus bij het midden- en kleinbedrijf langs is gegaan. 
Bezochte bedrijven kregen zo binnen een uur een website met deze overheids-
subsidie als stimulans voor het ICT-gebruik. Is dat nou de taak van de overheid? 
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Er waren bedrijven die zeiden: wat moet ik er mee, ik zie de voordelen er 
niet van in. Ik kan nu per computer doen wat ik vroeger per brief of telefoon 
deed, verder brengt het me niets. Wat zo’n bedrijf nodig heeft is een achterlig-
gende webgebaseerde samenwerkingsomgeving, liefst intelligente (coöperatief 
engineering), en een projectmodel waar het profijt van kan hebben.’

Nederland moet investeren in het hoger onderwijs en onderzoek. Om 
koploper te worden in de Europese kenniseconomie is meer nodig dan de 
afgelopen jaren aan beleid is ingezet.

(SER, Kennis maken, kennis delen. Naar een innovatiestrategie voor het 
hoger onderwijs en onderzoek, Den Haag, 2003)

‘Je ziet wel vaker van die plannen: op kosten van de overheid krijgt iedereen 
een computer. Of elke basisschool krijgt er een aantal. Nou, binnen drie jaar 
is het spul weer verouderd. Zulke giften vraagt de burger ook niet van de 
overheid. De overheid geeft toch ook geen auto cadeau, dus waarom wel een 
computer? Wat de overheid moet doen is de burgers duidelijk maken wat de 
mogelijkheden en voordelen zijn van het gebruik van ICT voor hun eigen 
leven. En het gebruik daarvan stimuleren, onder meer door het subsidiëren 
van het ontwikkelen van een achterliggende basisinfrastructuur, samen met 
bedrijfsleven, wetenschappelijke instellingen en onderzoeksinstituten.’

‘Je moet mensen op een andere manier stimuleren om ICT te gebruiken. Je 
kunt bijvoorbeeld bouwbedrijven duidelijk maken dat door inzet van ICT de 
faalkosten in de bouw met een paar procent kunnen worden gereduceerd – en 
dan praat je over een groot bedrag. Dat zou je vervolgens kunnen stimuleren 
door belastingaftrek. Daarbij is transparantie heel belangrijk natuurlijk! Zo 
moet je redeneren. Maar om nu bedrijven af te gaan met een busje?! Zonde 
van het geld! Als het aan mij lag, zou de totstandkoming van een infrastructuur 
voor mobiele communicatie prioriteit moeten krijgen. UMTS ofwel breedband. 
De overheid hoeft die niet zelf ter beschikking te stellen. Ze moet echter 
de komst wel stimuleren, onder meer door een visie te ontwikkelen op de 
toepassing ervan. Breedband zou bijvoorbeeld nieuwe impulsen kunnen geven 
aan telewerken en flexwerken, dat nu nog maar niet van de grond wil komen.’

There are now over 700,000 subscribers to high speed ‘broadband’ internet 
access in the UK. With 100,000 new customers being connected each month, 
progress is being made towards the Government’s target ‘for the UK to 
have the most extensive and competitive broadband market in the G7 by 
2005’. However, the UK still has one of the lowest numbers of broadband 
subscribers in the G7 and a third of UK households are not covered by the 
main broadband providers. 
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[Research, red.] has concluded that the UK broadband market is 
competitive, but issues remain to be addressed in two areas before the 
Government’s target for the most extensive market in the G7 is likely to be 
met:
• increasing take-up where broadband is available
• extending coverage to the third of households which do not have access to 

affordable broadband services.

(POST, ‘Broadband internet access’, Postnote, juli 2002)

‘Eigenlijk is dat omineus nu de regering miljarden gaat uitgeven aan meer 
asfaltwegen ter bestrijding van de files. Men blijft hier maar steken in de 
negen tot vijf cultuur. Maar medewerkers hoeven helemaal niet elke dag van 
negen tot vijf op hun werk te zijn. Ik werk efficiënter als ik hier niet elke dag 
aanwezig hoef te zijn. Zeker als dankzij breedband de mogelijkheden van 
communiceren van beelden worden verruimd is er veel meer mogelijk op 
dit vlak. En verder vergt het natuurlijk een cultuuromslag in de bedrijven. 
Managers hebben het niet zo op telewerken omdat ze te weinig vertrouwen 
hebben in hun medewerkers. Daar moet dus ook verandering in komen.’

Managers moeten daarom af van het idee dat zij met behulp van het 
beheersingsparadigma grip zouden kunnen houden op de wereld onder 
hen. Er zit weinig anders op dan te accepteren dat het in toenemende mate 
een illusie is te menen dat een organisatie geleid kan worden op basis 
van het principe: de top denkt na, de vloer voert uit. Gegeven de enorme 
hoeveelheid relevante data die dag in dag uit op de organisatie afkomt, kan 
de manager zich niet langer permitteren er de opvatting op na te houden dat 
hij bij uitstek degene is die ten behoeve van al zijn ondergeschikten, op de 
beste manier van die data informatie kan maken. 

(M.C.D.P. Weggeman, ‘Cultuur, kennisproductiviteit en leiderschap in 
de rijksdienst’, essay in het kader van het BZK-project ‘Ontgrenzing en 
beleidsvorming’, 2001)
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Laveren tussen onvaste bakens
Interview met Mark Bovens, lid van de Commissie Grondrechten in het digitale 
tijdperk

De Commissie Grondrechten in het digitale tijdperk bood op 24 mei 
2000 haar rapport aan de regering aan. De Commissie had opdracht 
te adviseren over de aanpassing van bestaande grondrechten en de 
wenselijkheid van de vaststelling van nieuwe grondrechten in het licht 
van ontwikkelingen op het terrein van de informatie- en communicatie-
technologie. De Commissie pleit in haar rapport voor een techniek-
onafhankelijke formulering van de bestaande en toekomstige grond-
rechten, omdat ontwikkelingen op ICT gebied door blijven gaan en 
grondrechten daarbij in de pas horen te lopen. Daarnaast pleit de 
Commissie voor een nieuw grondrecht, waarin vastgelegd wordt dat de 
burger recht heeft op overheidsinformatie.

‘De verhouding tussen overheid en burger is niet ingrijpend veranderd 
als gevolg van ICT. Iedereen is wel aanwezig op internet, maar dat leidt 
vooralsnog niet tot andere machtsverhoudingen.’

Het kabinet hecht er aan dat Nederland goed voorbereid is op de kennis- 
en informatiemaatschappij. De ontwikkeling van een toereikend juridisch 
kader is daarbij van groot belang. Ook op de elektronische snelweg dienen 
fundamentele normen en waarden immers adequaat beschermd te worden.

In navolging van de Commissie Grondrechten in het digitale tijdperk is het 
kabinet voorstander van techniek-onafhankelijke grondrechten. Het kabinet 
meent dat het voor de mate van bescherming van grondrechten in beginsel 
niet uit moet maken van welke techniek men zich bedient…Voorts is het 
kabinet van mening dat het wenselijk is om een grondrecht met betrekking 
tot de toegang tot respectievelijk de toegankelijkheid van bij de overheid 
berustende informatie in de grondwet op te nemen.

(Kabinetsstandpunt Grondrechten in het digitale tijdperk, 2000)

‘Er zijn verschillende niveaus te onderscheiden. Praten we over een concrete 
ICT en de invloed daarvan op de verhouding burger-overheid als citoyen 
of als onderdaan. Een ander niveau is informatisering in brede zin, dan 
neem je IC-technologieën: wat betekenen die? De industriële samenleving 
verdwijnt langzaam, maakt plaats voor een maatschappij, waarin informatie-
diensten cruciale maatschappelijke goederen zijn. De betekenis daarvan voor 
democratie en recht is de vraag die mij al een paar jaar bezig houdt. Dan praat 
je over de grote veranderingen, over horizontalisering en turbulentie.’
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De virtuele staat is een metafoor voor de complexe en contingente verbin-
dingen tussen politiek, bestuur en technologie in de ‘condition post-
moderne’…De politiek zal de virtuele staat moeten accepteren. Deze is 
onvermijdelijk als gevolg van modernisering en postmodernisering

(P.H.A. Frissen, De virtuele staat, Schoonhoven, 1998)

‘Op dit moment zit de verandering in de werking van het openbaar bestuur als 
gevolg van het toenemend gebruik van internet, e-mail, expertsystemen etc. 
vooral aan het einde van de pijplijn. In de debatten en bevlogen verhalen van 
de Frissens en de anderen gaat de meeste aandacht uit naar de voorkant, de 
democratische input en democratische sturing van de debatten. Men verwacht 
veel van ICT, met virtual communities en dergelijke. Tot nu toe is dat veel 
wishful thinking, maar ik zie niet veel daarin veranderen. Alle partijen zijn 
netjes op internet aanwezig, met hun websites, maar de effecten van internet 
zie ik nog niet. Electronisch stemmen wordt nog nergens ter wereld toegepast, 
dat is nog een brug te ver. De websites van politieke partijen zijn vooral een 
uithangbord, de interactiviteit is laag. Voor zover bestuurders met burgers via 
internet communiceren is de mate van interactiviteit relatief laag. Het moet 
toch allemaal gemodereerd worden en er komen ambtenaren aan te pas. De 
minister heeft immers niet de tijd om daar steeds maar te zitten. In al het 
onderzoek valt op dat de gebruikers van deze media vooral dezelfde hoogopge-
leide mannen zijn van een jaar of veertig, die toch al NRC Handelsblad lezen 
en naar Den Haag Vandaag kijken. Het leidt dus niet tot een betekenisvolle 
verschuiving in participatie en representatie. Het leidt ook nog niet tot andere 
machtsverhoudingen, althans in Nederland, omdat ICT wordt gebruikt als 
informatiekanaal en niet als interactiekanaal. Het kan natuurlijk allemaal nog 
veranderen. We zijn tenslotte pas vijftien jaar bezig, maar op dit moment zijn 
de veranderingen nog niet spectaculair.’

We are kept apart from the other travellers, taken into a pen to await the 
ferry to Calais, the first leg of the anarchist journey to the G8 protests – 300 
people who, thanks to the armoury of the movement – mobile phone and 
email – were able to mobilize within hours to board a train that only 13 
hours before had been officially banned.

(N. Hertz, ‘Blood on the street as guns do all the talking’, The Observer, 
22 juli 2001)

Leidt de wijze waarop sommige groepen zich via internet weten te organiseren 
niet tot verandering in politieke en democratische processen? De anti-globa-
listen danken hun politieke invloed voor een belangrijk deel aan de wijze 
waarop ze internet benutten.
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‘Hier is ICT de mobilisatiefactor. Hoewel ik me ook hier afvraag wat de 
effecten zijn op de machtsverhoudingen. Je ziet hoe de gevestigde machten 
ook toenemend internet gaan gebruiken, mooiere websites hebben. Of dit op 
langere termijn tot andere machtsverhoudingen leidt weet ik nog niet zo zeker. 
De anti-globalisten reageren op een ontwikkeling die er achter zit, veel groter 
is en al langer aan de gang is: de verplaatsing van de politieke en economische 
constellatie van Den Haag naar Seattle en Genua, waar allerlei wereldleiders 
bijeen komen om zaken te doen. Die wereldleiders zitten daar al lang bij 
elkaar, met die lobbyisten. De anti-globalisten komen er nu pas aan. Het helpt 
om bij te trekken, maar of het de machtsverhoudingen werkelijk horizontali-
seert? Feitelijk is de conclusie dat het Mattheus-effect een grote rol bij ICT 
speelt: degenen die toch al machtig zijn, weten er het beste gebruik van te 
maken.’

De enorme transparantie die ICT teweeg heeft gebracht beïnvloedt toch de 
machtsverhoudingen? Niets blijft lang onbekend. Er is altijd een voorhoede die 
daar politiek wat mee doet.
‘Dat is waar, maar dan praten we breder, niet alleen over ICT, maar over de 
informatiesamenleving, waarin toegang tot informatiekanalen enorm belangrijk 
is voor iemands positie. Mijn verwachting is horizontalisering, een democra-
tisering van expertise, waarbij de overheid de wijsheid niet meer in pacht 
heeft, want burgers en belangengroepen kunnen via internet en met zoek-
machines de hele wereld af om tot in detail informatie te krijgen die gebruikt 
kan worden zowel op expertniveau, tegen de gevestigde machten op algemeen 
maatschappelijk niveau: het heeft transparantie tot gevolg, een grotere rol van 
de media, etc. Die horizontalisering houdt me sterk bezig: door de prolife-
ratie van informatie en de toegenomen transparantie nemen monopolies van 
overheden en anderen op kennis af. Een tweede trend is deterritorialisering. De 
problemen die men vreesde, zoals onder meer beschreven in het WRR-rapport 
Staat zonder land, bijvoorbeeld bij de belastingheffing, tracht men te onder-
vangen door het sluiten van internationale afspraken. De belastingdienst heeft 
allerlei rechtshandhavingverdragen gesloten met andere landen. Je ziet ook een 
neiging tot uniformering van regels. Je kunt alleen maar iets ontlopen als het in 
andere landen anders is geregeld.’ 

‘Zelf heb ik het internationaal auteursrecht onderzocht. Dat is een heel mooi 
voorbeeld van hoe deterritorialisering leidt tot verplaatsing van de politiek. 
Het handelingsvermogen van de overheid is op dit soort terreinen heel klein 
geworden, omdat het allemaal op het niveau van de Europese Unie plaatsvindt. 
De EU zit aan tafel met de Verenigde Staten en Japan. Overheden proberen 
via internationale samenwerking mee te komen, het probleem is echter dat de 
civil society en een democratische controle niet of nog niet ligt op dat inter-
nationale niveau. Als je naar het internationaal auteursrecht kijkt, dan zie je 
hoe allerlei belangengroepen goed vertegenwoordigd zijn op de internationale 
conferenties, maar dat het parlement er niet meer aan te pas komt. Dat komt 
pas op het eind en is niet meer geïnteresseerd, die ratificatie stelt toch niks meer 
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voor. En op Europees niveau is er geen pendant op dit moment. Concluderend 
kun je zeggen: deterritorialisering leidt tot compensatiestrategieën in de vorm 
van uniformering van regelgeving en van standaarden en normen, maar omdat 
het op mondiaal niveau gebeurt is de democratische sturing en verantwoording 
zwakker dan voorheen. Dat probleem kennen we overigens al van de EU-
besluitvorming, maar dit gaat nog verder, omdat de EU ook hier maar een van 
de partijen is. Deterritorialisering is daarmee vooral een democratisch probleem. 
Als handhavingprobleem is het aanwezig, maar men redt zich redelijk. Ook al 
omdat een aantal zaken waarvoor men vreesde niet is doorgebroken, zoals met 
de ziektekostenverzekering. De opstellers van het WRR-rapport zagen de solida-
riteit al ondermijnd doordat mensen zich in andere landen, die geen AWBZ-
premieheffing kennen, zouden gaan verzekeren. Dat is nog niet gebeurd.’

Verplaatsing van de politiek
Van 2 tot 20 december 1996 vond in Genève de conferentie van de World 
Intellectual Property Organization (WIPO) plaats. Deze diplomatieke 
conferentie ging over drie ontwerpverdragen op het gebied van auteurs-
rechten, naburige rechten en databanken. In die ontwerpverdragen werd op 
wereldniveau een aantal belangrijke kwesties rond intellectueel eigendom in 
de informatiemaatschappij geregeld. Deze conferentie is een voorbeeld van 
de internationalisering van regulering die het gevolg is van de deterritori-
alisering die in de informatiemaatschappij optreedt. Nationale regelgeving 
maakt plaats voor internationale verdragen…De besluitvorming rond de 
WIPO-verdragen heeft een hoog corporatistisch gehalte. De belangrijkste 
politieke actoren zijn vertegenwoordigers van belangenorganisaties, 
ambtenaren en diplomaten. Volksvertegenwoordigers en democratisch 
gekozen bestuurders komen er nauwelijks aan te pas. De onderhandelingen 
en beraadslagingen vinden niet plaats in parlementen en tijdens openbare 
beraadslagingen, maar in de beslotenheid van hotelkamers en in de wandel-
gangen van luxe conferentieoorden.

(M. Bovens en J. Blokland, ‘Deterritoriale democratie: de WIPO-verdragen’, 
in: M. Bovens e.a., Renovatie van de rechtsstaat, Den Haag, 2002)

De enorme informatierijkdom wordt toch ook wel genoemd als factor en 
impuls voor de democratie?
‘Dat hoort bij de informatiesamenleving. We noemen het Kamerlid geen 
meneer meer, want we weten van het deelonderwerp veel meer af dan het 
Kamerlid. Dat geldt ook in toenemende mate voor ambtenaren. Dat roept de 
vraag op: hoe maak je beleid in de informatiesamenleving? Je ziet nu die hele 
beweging van interactief beleid vanuit de overheid. Ambtenaren zeggen: breng 
deskundigen bij elkaar, zorg voor een zo goed mogelijke representativiteit, wij 
begeleiden het proces en kijken wel wat er uit komt. Reken ons vooral af op de 
kwaliteit van het proces, meer dan op de uitkomst.’ 
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E-democracy
In het onderzoek naar e-democracy is gekeken naar beleidsuitgangspunten 
over openbaarheid van overheidsinformatie, parlementariërs met een eigen 
website, interactieve beleidsvorming en de ontsluiting van wet- en regel-
geving en van beleidsinformatie. In de internationale ICT-toets 2002 scoort 
Nederland op het terrein van e-democracy boven het gemiddelde.

(Dialogic, ZenC en M&I Argitek, 2002)

‘De Commissie Franken behandelt dit overigens niet, maar de Commissie 
Docters van Leeuwen heeft zich er wel mee bezig gehouden. Dit roept de 
nodige vragen op over de instituties van het openbaar bestuur. De Commissie 
Docters van Leeuwen stelt een bestuurlijke proceswet voor. Ga je zo te werk, 
dan worden eisen aan de kwaliteit van het proces gesteld: wie zitten er aan 
tafel, hoe representatief zijn de deelnemende partijen? Als de bestuurders niet 
meer kunnen worden aangesproken op de inhoudelijke kanten, dan moet je 
er zeker van zijn dat alle belangen redelijk zijn vertegenwoordigd. Het vraagt 
een aantal duidelijke spelregels, over de breedte van de belangenbehartiging, 
over transparantie: wie zitten er bij, wat zijn hun agenda’s, wanneer worden 
besluiten genomen, wanneer is dat toegankelijk. Je moet nadenken over een 
proceswet, omdat het proces niet meer altijd via de gangbare kanalen van 
volksvertegenwoordiging naar bestuurders verloopt. Niet voor niets zijn het de 
gemeenteraadsleden die het meest problematisch doen bij interactief bestuur. 
Burgemeesters en wethouders vinden hun plek wel, die zijn ook meer gewend 
om als voorzitter op te treden en partijen bij elkaar te brengen. Dan gaat het 
resultaat op het laatst naar de Kamer, de raad of de staten en die verstoort het 
mooie spel. In al die studies zie je hoe volksvertegenwoordigers als stoor-
zenders worden gezien. Dat is een lastige. Of je geeft ze een plaats, en als je 
dat niet doet, wat is dan je legitimatiebron om dit soort processen te voeren. 
Hoe voorkom je dat de besluitvorming een vorm van neocorporatisme wordt? 
Vandaar het voorstel voor een wet, waarmee je regelt dat er een behoorlijke 
procesgang is.’

Aanbeveling 6
Het kabinet moet zorg dragen voor de invoering van een proceswet 
Interbestuurlijke samenwerking waarmee burgers wordt gegarandeerd 
dat autonoom opererende overheden altijd op een toetsbare wijze verant-
woording afleggen.

(Commissie ICT en overheid, Burger en overheid in de informatiesamen-
leving. De noodzaak van institutionele innovatie, Den Haag, 2001)
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Daarmee poets je het probleem van de volksvertegenwoordigers toch niet weg?
‘Het legitimatieprobleem heeft twee kanten. De kant van de democratische 
input, die los je hier niet mee op. En er is de zorgvuldigheidskant. Die doe je 
recht met zo’n proceswet. Verloopt het netjes? Is er geen systematische bevoor-
deling van een van de partijen? Is er transparantie en openheid? Welke partijen 
laat je toe en welke niet? Moet het bestuur zelf stand-in zijn voor belangen 
die niet vertegenwoordigd zijn? Als die horizontaliseringstendensen zich 
doorzetten en het overheidsbeleid veel meer een proceskarakter krijgt, als een 
vorm van zelfregulering en samenspraak van belangengroepen, professionals 
en burgers, dan zou je ook horizontale informatierechten moeten hebben. 
Dan heeft het niet veel zin meer dat je alleen de overheid mag aanspreken 
en alle bonnetjes mag inzien. Bepaalde groepen kunnen meer deskundigheid 
en deskundigen mobiliseren dan andere. Grote organisaties kunnen allerlei 
studies laten uitvoeren en hebben daarmee een voorsprong op anderen die die 
mogelijkheid niet hebben, bijvoorbeeld bewoners. Zeker als in zo’n horizontaal 
proces dit soort informatie wordt ingebracht, dan is het van belang dat andere 
partijen inzage hebben in de gegevens en achtergrondinformatie krijgen: wat 
waren de parameters, de standaarden, statistieken. Het recht op weten dus. Dat 
geeft de burger de kans om via exit en voice te sturen.’

In 1970 verscheen het boek Exit, Voice and Loyalty van Albert Hirschman, 
waarin de auteur ingaat op de vraag hoe organisaties gewezen kunnen 
worden op hun fouten en hoe zij weer op het rechte pad kunnen worden 
gebracht. Burgers hebben twee sturingsmechanismen. In de eerste plaats 
kunnen zij hun ongenoegen uiten door zich naar een andere organisatie 
te wenden die in dezelfde behoefte kan voorzien, de Exit. De tweede 
mogelijkheid is het aantekenen van protest tegen de werkwijze van de 
desbetreffende organisatie, de Voice.

‘De Commissie Franken formuleert het recht op weten in het perspectief van 
de onderdaan: hij wil weten waar hij aan toe is, welke informatie over hem ligt 
opgeslagen, wat zijn rechten en plichten zijn. Het tweede perspectief is dat van 
de citoyen: als ik wil meepraten, dan zijn er meer mogelijkheden om te weten 
te komen op welk materiaal het overheidshandelen is gebaseerd. Het derde 
perspectief is dat van de burger als consument en lid van de maatschappij. Ook 
vis-à-vis andere groepen dan de overheid.’

Ten aanzien van het gedogen constateert de raad dat gedogen als een 
welbewust gekozen, tijdelijke vorm van niet-handhaving, niet kan worden 
gemist. Mits tijdelijk en goed verantwoord, valt deze vorm van niet-
handhaving onder de geoorloofde discretionaire bevoegdheid van de 
overheid. Vormen van gedogen die daarentegen voortkomen uit bestuur-
lijke onmacht of capaciteitsproblemen kunnen niet worden geaccepteerd. 
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In plaats van ongecontroleerde vormen van gedogen zouden openbaar 
gemaakte bestuurlijke handhavingstrategieën moeten worden opgesteld.

(WRR, De toekomst van de nationale rechtsstaat, Den Haag, 2002)

Je kunt het ook nog anders benaderen. De overheid zit met de uitoefening van 
zijn taken soms met zulke grote problemen, denk aan toezicht en inspectie, dat 
een feedback van de burgers toch een welkome bijdrage is?
‘In reactie op het rapport Oosting hoor je nu weer dat het afgelopen moet zijn 
met de gedoogcultuur. Maar dat miskent de complexiteit van de problemen 
en de mogelijkheid van de overheid om het allemaal in de greep te houden. Ik 
heb gezegd: maak al die vergunningverleningen zo transparant mogelijk. Hoe 
meer mensen er naar kijken, hoe minder kans op fouten. Je hebt maar een of 
twee actieve burgers nodig die er naar kijken. Op de kaart van de gemeente kun 
je vindbaar maken welke vergunningen waar zijn afgegeven, of er inspecties 
waren en met welke uitkomst. Maak het maar zichtbaar. Dat heeft een paar 
functies. Het voorkomt dat bestuurders zwichten voor nepotisme en cliën-
telisme. In veel kleine gemeenten gaat de wethouder gemakkelijk door de 
knieën voor de kroegbaas of de lokale ondernemer. Ambtenaren klagen daar 
vaak over. Als burgers over de schouder mee kijken dwingt dat de bestuurder 
tot zelfbinding. Tegen de burger zeg je: je hebt ook een eigen verantwoorde-
lijkheid als je naar een café gaat. Ten derde houdt het iedereen scherp.’

Wijst de politieke onderstroom van vandaag nog wel richting horizontali-
sering? Wil men niet juist de sterke, verticale staat?
‘Dat is wel een heel algemene vraag. Het algemene antwoord is dat het hier 
gaat om geëmancipeerde burgers die vinden dat de overheid beter kan en 
moet presteren. Om me heen zie ik vooral ouders die op de kwaliteitskaart op 
internet schoolrapporten gaan vergelijken als de kinderen naar school moeten. 
Directeuren van scholen maken er ook gebruik van, sturen er op. Dat is een 
effect van horizontalisering als gevolg van de toegenomen transparantie. Het 
gedrag van ouders wordt voor een deel gestuurd door de toegenomen mogelijk-
heden om geïnformeerd te raken over de kwaliteit van het onderwijs. Waarmee 
ook een zekere pressie wordt uitgeoefend op scholen, waardoor een markt-
effect optreedt. Mensen kunnen immers met de voeten stemmen. Een andere 
kwestie is of ouders zelf hun kwaliteitseisen moeten gaan stellen. Laat dat 
maar over aan de inspectie of het ministerie. Die moeten kijken of de scholen 
hun werk goed doen. Als burger wil ik wel toegang hebben tot de uitkomsten 
daarvan. Daar ben je als burger toch niet toe in staat, laat de overheid in 
godsnaam dat toezicht doen.’

‘Alle aandacht ging tot nog toe uit naar de voorkant: democratisering, virtuele 
beleidsgemeenschappen, het hele verhaal. Op dit moment zie ik daar nog 
weinig effect van. Studies uit Amerika laten hetzelfde beeld zien. Waar infor-
matie wel verschil maakt is aan de achterkant. Er is een stille revolutie aan 
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de gang aan de uitvoeringskant van de overheidsorganisatie. Het grootschalig 
verstrekken van beschikkingen en vergunningen, afhandelen van bekeuringen, 
aanvragen van subsidies, het verwerken van belastingaangiftes, het wordt 
allemaal in hoog tempo geïnformatiseerd, met behulp van geavanceerde 
expertsystemen. Dat heeft grote gevolgen voor het werk daar; in zijn interne 
werking is de overheid heel sterk veranderd. In een artikel dat ik samen schreef 
met Stavros Zouridis, noemen we dit de overgang van street-level bureau-
cratie naar system-level bureaucratie. Die grootschalige overheidsinstellingen, 
die bevolkt werden door honderden ambtenaren achter loketten, formulieren 
behandelden en jouw aanvraag konden maken en breken, zijn bijna allemaal 
verdwenen en vervangen door elektronische afhandeling, zonder dat er een 
ambtenaar tussen komt.’

In 1980 publiceerde de Amerikaanse bestuurskundige M. Lipsky zijn 
beroemd geworden werk ‘Street-level bureaucracy: dilemmas of the 
individual in public services’. Het boek beschrijft de grote macht die ambte-
naren hebben bij de uitvoering van beleid. 

De street-level bureaucraat is een werknemer van een publieke instelling 
die in het kader van zijn werk direct contacten heeft met individuele burgers 
en daarbij beschikt over de nodige vrije beleidsruimte bij het toewijzen 
van voorzieningen of het opleggen van sancties. De street-level bureau-
craat neemt voortdurend kleine en grote beslissingen over het al dan niet 
toepassen van regels en de manier waarop deze in het specifieke geval 
moeten worden geïnterpreteerd. 

De system-level bureaucraat richt zich daarentegen veel meer op systeem-
ontwikkeling en -onderhoud en veel minder met het behandelen van 
individuele gevallen. Deze behandeling wordt overgenomen door geauto-
matiseerde expertsystemen, waarbij software op basis van de ingevoerde 
gegevens een beslissing voor een individuele burger neemt. Een belangrijke 
rol bij de overgang van de street-level naar de system-level bureaucratie 
speelt op het niveau van de inrichting van de software.

(M. Bovens en S. Zouridis, ‘Van street-level bureaucratie naar systeem-level 
bureaucratie’, NJB, 2002)

Is het beroemde fenomeen van de street-level bureaucraat van de Amerikaanse 
bestuurskundige Lipsky daarmee op zijn retour?
‘Niet overal, de politie en de onderwijzer blijft nog. Maar in de sfeer van 
grootschalige beschikkingverlening is de street-level bureaucraat al weg of 
dat gebeurt binnenkort. Omdat er geen menselijke tussenkomst meer is, met 
uitzondering van de toepassing van de hardheidsclausule. En zelfs daar worden 
al expertsystemen op losgelaten.’
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De street-level bureaucraat was toch ook de smeerolie in het systeem. Als die 
verdwijnt, ontstaan er dan geen problemen?
‘Maar aan de andere kant vertegenwoordigde hij ook de willekeur van de 
overheid. Dat was de angst van Hayek, voor al die kleine bureaucratische 
koninkjes met hun willekeur. Maar inderdaad: de street-level bureaucraten 
verzorgden vanouds de interface met de burgers. Je ziet nu dat heel veel van 
die overheidsorganisaties zich bevinden in de overgang van een street-level 
naar en system-level bureaucratie. Wat je overhoudt is een zacht zoemende 
beschikkingenfabriek. De kern van de organisatie, waar ook de discretio-
naire ruimte wordt uitgeoefend, bestaat uit systeemontwerpers, informatici 
en wetgevingsjuristen die de vertaalslag moeten maken van wetgeving naar 
expertsysteem. Kon de oude organisatie niet werken zonder al die street-level 
bureaucraten die de interface waren, nu hou je systeem-level bureaucraten over 
die voor de vertaalslag moeten zorgen. Dat heeft een aantal mooie gevolgen. 
Meer efficiency. Ook de juridische kwaliteit neemt toe, omdat de intersub-
jectieve beoordeling is verdwenen. Er zijn echter wel vragen vanuit rechts-
statelijk oogpunt. In hoeverre laat dit systeem nog ruimte voor afwegingen 
in bijzondere gevallen (Einzelfallgerechtigkeit)? Deze problemen moet je 
met hardheidsclausules oplossen. De Informatiebeheer Groep heeft ook daar 
al een expertsysteem voor ontwikkeld. Alleen als het systeem een negatieve 
beschikking oplevert wordt er nog eens door mensen naar gekeken. De mense-
lijke ingreep beperkt zich dus tot een double check van wat de computer doet. 
Een tweede probleem betreft de politieke sturing. Er voltrekt zich een zekere 
verplaatsing van wetgeving naar systeemontwerp. Bij het systeemontwerp 
worden keuzes gemaakt die de wetgeving kunnen beïnvloeden. Systemen 
zijn niet politiek neutraal. Als wetgever moet je dus betrokken worden bij het 
informatiseringontwerp. Of er vindt in een vroegtijdig stadium terugkoppeling 
plaats van de systeemontwerpers naar de wetgevers.’

Expertsystemen bij de Informatie Beheer Groep
Bij de uitvoering van de Wet studiefinanciering werd een centrale rol 
toegekend aan een geautomatiseerd informatiesysteem. Omdat duidelijk 
was dat de wet alleen maar kon worden uitgevoerd met behulp van deze 
geautomatiseerde systemen, moest er bij het proces van wetgeving rekening 
gehouden worden met de (technische) uitvoerbaarheid van de wet. Een 
groot probleem was dat systeemontwikkelaars behoefte hadden aan duide-
lijkheid in een zo vroeg mogelijk stadium, terwijl de wetgevingsjuristen 
ervan doordrongen waren dat er altijd verschillen konden bestaan bij de 
uitleg van bepaalde termen en zij ook rekening hielden met amendementen 
op het wetsvoorstel uit het parlement.

In de loop van het proces werd duidelijk dat het niet mogelijk en zeker niet 
binnen de gestelde tijdslimieten haalbaar zou zijn om alle gewenste aanpas-
singen van de wet ook in het systeem door te voeren. Zodoende werd een 
aantal ingrijpende wetswijzigingen opgeschort omdat de ontwikkeling van 
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het systeem daardoor achterop zou raken. Sommige wetswijzigingen waren, 
met andere woorden, technisch onuitvoerbaar.

Het dwingend karakter van expertsystemen werd nog duidelijker bij de toetsing 
van het College van Beroep studiefinanciering van beschikkingen van de 
Informatiseringsbank. Het bleek dat de informatiseringsbank sommige beslis-
singen van het College niet goed kon uitvoeren, omdat voor een uitvoering 
aanpassing van het systeem noodzakelijk was. Weliswaar konden sommige 
beslissingen wel met de hand uitgevoerd worden, maar de uitspraken van het 
College van Beroep veranderden niets aan de bestaande uitvoeringspraktijk.

(R. van den Hoogen, ‘Rechtsvorming in de digitale rechtsstaat: de Wet 
studiefinanciering’, in: M. Bovens e.a., Renovatie van de rechtsstaat, 
Den Haag, 2002)

Als dit het dominante beeld wordt aan de achterkant, opent dat geen mooie 
perspectieven voor minder administratieve lasten?
‘Op zichzelf wel. Wat je nodig hebt is uitwisselbaarheid van de gegevens van 
de verschillende overheidsdiensten. En daarnaast een behoorlijke uniformering 
van begrippen. Voor het komende kabinet ligt daar een interessante thematiek, 
al is deze politiek gesproken niet zo sexy als de beschouwingen over de 
voorkant. Wil de overheid een nieuwe slag maken op het punt van efficiency 
en dienstverlening, dan zal het vooral moeten zitten in het goed op elkaar 
afstemmen van de verschillende systemen. Bij een gemeente zou je maar één 
keer opgave van iets hoeven te doen en niet steeds opnieuw. Met inachtneming 
van het beginsel van doelbinding: alleen jij bepaalt wie jouw gegevens mag 
hebben, zodat je niet bang hoeft te zijn dat jouw gegevens overal worden 
gebruikt zonder dat je het weet. De nieuwe XML-technologie maakt het ook 
mogelijk om op veel grotere schaal informatie uit te wisselen.’ 

De overheid moet zo snel mogelijk beginnen met het duurzaam digitaal 
bewaren van e-mail. Kostbare informatie gaat anders verloren. Dat stelt 
Testbed Digitale Bewaring, onderdeel van ICTU. De beste manier om e-mail 
ook in de toekomst leesbaar en toegankelijk te houden is deze op te slaan 
in XML, een wereldwijd gebruikte opmaaktaal. Het is het handigst en het 
goedkoopst als organisaties voor hun formele e-mail gebruik gaan maken 
van templates met invulvakken. Zo worden essentiële gegevens toegevoegd, 
en samen met bijvoorbeeld een logo krijgt de e-mail een officieel uiterlijk. 
In combinatie met de centrale opslagplaats in XML is dit de belangrijkste 
aanbeveling die Testbed Digitale Bewaring doet in de eerste publicatie over 
digitaal bewaren, ‘Van digitale vluchtigheid naar digitaal houvast’. 

(www.ictu.nl)
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‘Ook is het mogelijk dat op termijn niet de overheid zelf jouw belastingaan-
gifte afhandelt, maar dat je bank of je belastingadviseur dat doet. De belasting-
dienst hoeft alleen nog maar te controleren of de kwaliteit van jouw salarisad-
ministratie voldoende is. Daar zie ik nu de meest interessante ontwikkelingen.’

De verdwenen portemonnee
In Canada is de dienst ‘Lost Wallet’ voor burgers opgezet. Wanneer een 
persoon zijn portefeuille verliest (of wanneer de portemonnee gestolen 
is) kun je op één centraal punt meerdere meldingen in één keer doen. Een 
portemonnee bevat doorgaans immers meerdere belangrijke documenten, 
zoals een identiteitsbewijs, een rijbewijs, een ziekenfondskaart etc. Deze 
dienst is juist voor dergelijke situaties bedoeld: het bij elkaar brengen van 
meerdere diensten, informatie en links van allerlei overheidsorganisaties.

(http://www.canada.gc.ca/cdns/wallet/wallet_e.html)

Is de beleidsconcurrentie bij de overheid niet een groot obstakel voor derge-
lijke ontwikkelingen?
‘Een van de interessante vragen wordt: in hoeverre kunnen afzonderlijke 
diensten of onderdelen gegevens uitwisselen zonder dat ze één grote organi-
satie moeten vormen. Je ziet steeds meer beweging die richting op. Waarom 
kan de belastingdienst ook niet de huursubsidie voor zijn rekening nemen? 
Die vraag komt nu al op. Met als prettige bijkomstigheid pro-actieve dienst-
verlening. Ze hoeven dan geen huursubsidie aan te vragen, de computer wijst 
uit wanneer ze er recht op hebben, zonder dat ze een aanvraag hebben gedaan. 
Zo voorkom je onderbesteding. De ICT-rapporten richten zich vooral aan de 
voorkant, met als belangrijkste uitzondering dat over de administratieve lasten. 
Ik denk dat juist aan de achterkant de interessante dingen kunnen gebeuren.’

Het ICT-discours van vijf jaar geleden stond in het teken van Orwell of Athene. 
Infocratie versus virtuele staat. Hoe is de ontwikkeling gegaan in de afgelopen 
jaren?
‘Op dit moment is het geen Orwell. Eerder is het een vervolmaking van de 
rechtsstaat want er is minder willekeur in de overheidsorganisatie, alle mense-
lijke willekeur is er uitgehaald. Infocratie is wel een belangrijke blijvende 
ontwikkeling. Maar het pessimisme daarover is vooralsnog niet uitgekomen. 
Het is ook geen Athene geworden, want die Atheense elementen hebben zich 
nog niet gematerialiseerd in de politieke besluitvorming.’

Orwell of Athene?
Begin jaren negentig van de twintigste eeuw namen de Orwelliaanse 
en Atheense scenario’s een dominante plaats in de discussie over de 
verhouding democratie en informatiesamenleving in. 
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In het Orwelliaanse scenario leidden ICT-ontwikkelingen tot een grote 
macht van overheidsbureaucratieën en oligopolistische marktordeningen 
die de democratische samenleving bedreigen. De ICT-revolutie was in 
dit scenario vooral een technocratische revolutie, die zou uitmonden in 
Orwelliaanse vormen van controle en beheersing: Big Brother is watching 
you! In het Atheense scenario leidden de ICT-ontwikkelingen onvermijdelijk 
naar vormen van directe democratie. Dit is het computopische scenario. De 
aanhangers van dit scenario verschilden slechts van mening over de vraag 
in hoeverre actieve sturing van de introductie van ICT noodzakelijk was.

(P.H.A. Frissen e.a., Orwell of Athene? Democratie en informatiesamen-
leving, Den Haag, 1992)



/170/ /171/

De maatschap Nederland: vrijheid in verbondheid
Interview met Pieter Winsemius, voorzitter denktank E21E

Eind 2000 ging op verzoek van toenmalig minister van Economische 
Zaken Annemarie Jorritsma een denktank aan de slag met als opdracht de 
invulling van een strategische economische agenda voor de 21e eeuw. De 
denktank bestond uit Pieter Winsemius (McKinsey), Leendert van Driel 
(Gilde Investments), Karel Vuursteen (Heineken) en Frans Leijnse (HBO 
Raad). Op 18 juni 2001 presenteerde de denktank haar eindrapportage 
die bestond uit vier delen: ‘Het nieuwe werken’, ‘Het nieuwe consu-
meren’, ‘Het nieuwe ondernemen en ‘Het nieuwe besturen’. Het rapport 
over het nieuwe besturen kreeg als titel ‘De maatschap Nederland’ mee 
en vormde het koepelrapport van het gehele project. In de beoogde en 
voorziene Maatschap Nederland ‘nemen mensen en hun samenwerkings-
verbanden zelf het voortouw voor hun verdere ontplooiing maar zijn zij 
ook bereid elkaar de hand te geven waar dat nodig is’. Vrijheid en verbon-
denheid als pijlers van de Maatschap Nederland.

Vier ‘heren op leeftijd’ bogen zich op verzoek van het kabinet over de 
Economie van de 21e eeuw. Hun conclusie: Nederland moet kantelen. Het 
ministerie van Economische Zaken voorop (…). De BV Nederland is dood, 
leve de maatschap Nederland!

(NRC Handelsblad, 19 juni 2001)

‘De verwachting was dat we zouden zeggen: “Er zijn drie i’s: internationali-
sering, individualisering en informatisering”. Zoals iedereen dat voortdurend 
roept. We hebben dat wat omgegooid door te stellen dat er eentje is die voorop 
loopt en bepalend is voor alle andere bewegingen, namelijk de individua-
lisering, en de rest volgt. Individualisering wordt weer versneld doordat de 
informatisering grote mogelijkheden geeft tot het verkrijgen van informatie, 
het bereiken van mensen. Dat geeft een hele andere samenleving, mensen 
kunnen veel mondiger zijn op verschillende plaatsen en verschillende markten. 
Een daarvan is de markt van de zingeving, waarop ook de overheid zich 
manifesteert met het nastreven van maatschappelijke doelen.’

Er is het gevaar dat een overtrokken oud/nieuw-tegenstelling wordt doorver-
taald naar een overtrokken goed/fout-tegenstelling: oud is fout en nieuw is 
goed.

(F. Hendriks en P. Tops, ‘Naar een nieuwe sturingslogica’, in: Raad voor het 
openbaar bestuur/Vereniging voor Bestuurskunde, Na Paars: een nieuwe 
sturingslogica?, Den Haag, 2002)
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‘Ik ben tevens voorzitter van GigaPort, de tweede generatie internet, en ICES-
KIS, een kennisinfrastructuurpoot van ICES. Dit project, dat in 2002 zijn 
laatste jaar zit, is bedoeld om een glasvezel te leggen tussen universiteiten. 
Nederland is op dat gebied in internationaal gezien koploper.’ 

Organisatie GigaPort operationeel. Gunstige eerste effecten GigaPort 
zichtbaar.
Het GigaPort-project, waarvoor het kabinet op 30 maart 1999 het defini-
tieve groene licht heeft gegeven, is opgezet vanuit de ambitie om Nederland 
een vooraanstaande rol te laten spelen bij de ontwikkeling van de volgende 
generatie Internet, het zogenaamde Internet2. Het project omvat de 
volgende elementen:

- Het sterk opwaarderen van het nationale telecommunicatie onderzoeks-
netwerk (SURFnet4) om in de pas te blijven lopen met de bandbreedtes die 
de meest geavanceerde onderzoeksnetwerken in de V.S. bieden. Daarmee zal 
Nederland zijn huidige voorsprong met SURFnet4 in Europa verstevigen.
- Het creëren van een omgeving waarin bedrijven en kennisinstellingen 
geheel nieuwe ICT- en internettoepassingen en –technologieën die behoefte 
hebben aan zeer hoge bandbreedtes, kunnen ontwikkelen en testen.

(Persbericht ministerie van Economische Zaken, 10 mei 1999)

‘Het GigaPort-project levert ook inzicht in de toekomst van de informatisering. 
Het gaat dan om de vraag wat ik met informatiestromen kan doen als ik er 
beeld over kan sturen. Bij de huidige techniek is het beeld nog gammel. Als ik 
topkwaliteit beeld met hoge snelheid kan sturen, dan heb ik echt beeldband, 
wat iets anders is dan de opgepepte koperleidingen, die ADSL of kabel heten. 
De kabelaars in Nederland en ook projecten als Kenniswijk en Kennisnet voor 
de scholen zijn opgepepte koperprojecten. Die lijken heel modern, maar wat ze 
doen ligt eigenlijk al achter bij wat de technologie kan. Wat een beetje vreemd 
is, want als je aan de voorkant wil lopen moet je niet met achterhaalde techno-
logie gaan werken. Glas is weer een orde sneller, met vreselijk veel breedte.’

Eerlijk gezegd dacht ik dat de ICT en de globalisering een grotere rol 
speelden in de economie dan de individualisering.

(Minister Jorritsma bij de ontvangst van De Maatschap Nederland)

‘ICT is geen doel op zichzelf, het is een middel. Maar bij EZ was het zeker 
voor sommige mensen toch een doel geworden. Het zal allemaal wel verband 
houden met de hype die er geweest is rond internet. Dit zou de toekomst zijn, 
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de e-maatschappij, de e-government. Dat gaat wel een keer ontstaan, maar toch 
anders dan we een tijdje terug dachten. Deskundigen meenden dat het allemaal 
in een noodtempo zou veranderen.’

Twee eeuwen ICT
In plaats van ICT te zien als een volledige breuk met het verleden, kunnen 
we het beter opvatten als een nieuwe stap in een ontwikkeling die al meer 
dan twee eeuwen aan de gang is. Die begon in 1794, toen de Fransman 
Chappe de optische telegraaf introduceerde, waarbij op kerktorens en 
andere hooggelegen punten installaties werden aangebracht – een soort 
seinpalen – waarmee tekens konden worden gevormd die ter plaatse van 
een naburige installatie met een verrekijker konden worden gezien, en zo 
worden doorgegeven. Berichten uit de oorlog aan de Belgische grens met de 
Oostenrijkers konden daarmee binnen een kwartier worden doorgegeven, 
terwijl een koerier te paard daar 20 uur voor nodig had gehad. 

Een kleine halve eeuw later volgde de elektrische telegraaf, en daarna 
kwamen de telefoon, de telex, de radio, de televisie en de fax. Binnen die 
media heeft zich ook een geweldige ontwikkeling voltrokken. De telefoon 
ontwikkelde zich van een enkele huislijn tot een wereldomspannend net, 
waardoor men zonder noemenswaardig tijdverlies informatie kon uitwis-
selen met iemand aan de andere kant van de aardbol. De mogelijkheden 
om televisieprogramma’s te zien ontwikkelden zich van een enkelvoudig 
programma gedurende een paar uur per week in 1951, tot de overdaad aan 
programma’s van tegenwoordig, mede door de kabel en de satelliet.

E-mail en internet hebben daar interessante mogelijkheden aan toegevoegd, 
maar het gaat te ver om die van een hele andere orde te beschouwen dan 
technologische ontwikkelingen uit het verleden. En dan gaat het daarbij 
niet alleen om de informatietechnologie, maar ook om de boekdrukkunst, de 
stoommachine, de trein, de auto en elektriciteit. En het is zeker niet zo dat 
pas door e-mail en internet iedereen kan communiceren met iedereen.

In sommige opzichten zijn de communicatiemogelijkheden zelfs afgenomen. 
Eind 19e eeuw waren er in Amsterdam vijf postbestellingen per dag. Dat 
maakte het mogelijk om per briefkaart informatie uit te wisselen met een 
frequentie waar je nu e-mail voor gebruikt. Begin jaren ’50 van de 20ste 
eeuw loonde het nog de moeite om op een eendaags schoolreisje een 
ansichtkaart aan je ouders te sturen, want als je dat vroeg genoeg deed werd 
hij ’s middags nog bezorgd voor je terug was. Ik herinner me uit die tijd ook 
nog een onderwijsfilm over het functioneren van de post, waarin een door 
de school bestelde film binnen 24 uur bezorgd werd door de PTT. Dat lukt je 
nu zelfs bij een bestelling per e-mail niet.

(Paul Bordewijk, ‘ICT leidt niet tot bestuurlijke revolutie’, B&G, januari 2002)
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‘Toen we begonnen aan de nota over de economie van de 21e eeuw, was het 
basisidee dat we het moesten hebben over de wensen en behoeften van de 
new economy. In de stuurgroep zeiden we al heel gauw tegen elkaar: “Nee, 
ICT is toch meer een middel ter versnelling van de individualisering, het is 
geen doel op zich maar volgend”. Je moet er natuurlijk wel een beleidsdoel 
van maken om het zo goed mogelijk te introduceren, maar dat is iets anders 
dan dat het een drijvende kracht zou zijn achter supersnelle maatschappelijke 
veranderingen. In de ICT-sector kom je veel mensen tegen die dat geloven (of 
geloofden).’

Een hiërarchische structuur is nu eenmaal nodig bij de rijksoverheid. Kijk 
maar naar de hele Bijlmer-affaire. Als er geen duidelijke en heldere verant-
woordelijkheidsstructuur is, dan kunnen er grote fouten gemaakt worden. 
Het een hoeft het ander niet in de weg te staan: een gezonde ontwikkeling 
met behulp van ICT en een duidelijke hiërarchische structuur.

Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: ICT is geen doel maar een middel. Als 
het doel is om werkprocessen efficiënter in te richten dan wordt ICT op 
een andere manier ingezet dan wanneer het doel is om interactief te werk 
te gaan. Daar horen dus ook andere verantwoordelijkheden bij. Als die 
helder gecommuniceerd worden, is ICT heel goed in de huidige organisatie-
structuur in te passen.

(http://ubb.venw.context.nl/archief_ubb/forum_1) 

Maar toch: in menig rapport worden grote veranderingen aangekondigd wat 
betreft de positionering van de overheid en wat betreft het karakter van de 
democratie, als gevolg van ICT. Wat doet ICT met de instituties van de staat?

Het gebruik van internetachtige ICT-toepassingen in een overheidsorga-
nisatie leidt pas tot voordelen op het gebied van efficiëntie en effectiviteit 
wanneer een meer platte, netwerkachtige organisatiestructuur wordt aange-
nomen. Een dergelijke organisatiestructuur is immers beter geëquipeerd om 
de snelheid, vluchtigheid, directheid en hoeveelheid van het hedendaagse 
informatie- en communicatieverkeer aan te kunnen. Ten gunste van de 
snelheid en ongefilterdheid van informatie wordt een aantal management-
lagen in de organisatie overbodig. Sociale netwerken en informele commu-
nicatie winnen voor een organisatie aan belang doordat waardetoevoeging 
voor een organisatie steeds meer in een netwerkverband te behalen is. Niet 
langer komt macht tot uitdrukking in de mate waarin het management van 
de organisatie omgevingsinvloeden weet te beheersen, maar in de diverse 
verbindingen die een organisatie met haar omgeving weet aan te gaan en te 
onderhouden. ICT versterkt daarmee ook de autonomie van individuen en 
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organisatie-onderdelen op decentraal niveau: zeggenschap is in toenemende 
mate gerelateerd aan informatiemacht, zowel binnen als buiten de organi-
satie. Hiërarchische posities in een organisatie worden minder belangrijk, 
bijdragen aan en in processen des te meer. Het verder ‘vernetwerken’ van 
de organisatie tot uiteenlopende project-organisaties waarin mensen van 
binnen en buiten de organisatie participeren, vergroot de mogelijkheden om 
snel en flexibel te kunnen reageren en anticiperen op behoeften vanuit de 
samenleving en daarmee de effectiviteit van de organisatie-activiteiten te 
vergroten.

(A.B.M. Lips en P.H.A. Frissen, ‘Nieuwe ICT, nieuwe ambtenaren?’, essay 
in het kader van het BZK-project ‘Ontgrenzing en beleidsvorming’, 2001)

‘Als wij gelijk hebben dat individualisering versneld wordt door ICT dan moet 
de overheid kantelen. De overheid, maar ook het maatschappelijk middenveld 
en bedrijven, zijn te log en te traag om in te kunnen spelen op super snel wisse-
lende behoeften van mensen. Er ontstaan tekorten en dus zie je wachtlijsten. 
Van andere dingen is er te veel. Je ziet lege collegebanken, wat er op duidt 
dat men niet heeft weten in te spelen op zich wijzigende behoeften. Dat komt 
doordat grote apparaten zich niet snel kunnen aanpassen aan de wisselende 
vraag. Burgers op hun beurt worden als vragers van diensten ongedurig, want 
ze beschikken over meer informatie. Die zeggen tegen de overheid: rot op, we 
hebben je niet meer nodig. Doe het maar zonder mij, want de overheid kan 
toch niet op mij reageren. Het grote gedachtegoed van Pim Fortuyn is daar in 
hoge mate op gebaseerd.’

ICT zal de collectieve sector linksom of rechtsom dwingen om zich 
om te bouwen van een aanbodsgerichte en aanbodsgestructureerde 
(arbeids-)organisatie naar een vraaggerichte en vraaggestructureerde 
(arbeids-)organisatie. Dit is geen kwestie van het implementeren van wat 
ICT-techniek, maar komt neer op een culturele revolutie à la Oosting: ‘a 
hell of a job’ dus! Het nu, zonder ingrijpende herstructurering, pompen van 
miljarden en miljarden in deze sector is goed geld naar kwaad geld smijten.

(Stelling van Pim Fortuyn ten behoeve van het Infodromecongres 
‘Connecties’, 11 april 2001, Den Haag; zie www.infodrome.nl/congres/
stellingen.html)

‘In antwoord hierop moet de overheid, je ziet dat in het bedrijfsleven ook, zijn 
structuur aanpassen en zijn verantwoordelijkheid naar beneden schuiven. Bij 
de overheid is dat heel moeilijk, gezien de parafencultuur tot Sint-Juttemis en 
een verticale bestuurscultuur. Ministeries zijn volstrekt verkeerd ingericht.’
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Parafen zijn initialen die worden geplaatst op stukken om daarmee 
instemming te betuigen of opmerkingen of veranderingen te waarmerken. 
In de ambtenarij kent men twee soorten parafen: voorparafen en mede-
parafen. Een voorparaaf is paraaf in de hiërarchische lijn. Een stuk 
gemaakt door een medewerker legt (bijvoorbeeld op een departement) 
de volgende weg af: bureauhoofd, afdelingshoofd, directeur, directeur-
generaal, secretaris-generaal, minister. De top van de hiërarchie parafeert 
met een eigen kleur, zodat direct zichtbaar is welke opmerkingen van dat 
niveau komen. Een medeparaaf daarentegen komt niet uit de hiërarchische 
lijn, maar is een paraaf vanuit de zijlijn, dus van een nevengeschikte 
medewerker, bureauhoofd, afdelingshoofd enzovoorts…Als nu op een 
beleidsstuk niet alle vereiste voor- en medeparafen zijn gezet, komt het niet 
verder…Via welk niveau een stuk het departement verlaat en dus extern 
effect kan sorteren, is afhankelijk van het verleende mandaat. Degene die 
bevoegd is namens de minister te tekenen, heeft de eindparaaf. Het recht van 
paraaf is daarmee een partieel vetorecht: zonder de vereiste parafen wordt 
het stuk niet op het volgende hiërarchische niveau in behandeling genomen 
en stokt dus de besluitvorming.

(W.J.M. Kickert en I.Th.M. Snellen, ‘De paraaf in de ambtelijke cultuur’, 
Bestuurswetenschappen, 1986)

 

‘Het betekent dat je het hele middenveld en al die ministeries op de schop moet 
nemen. EZ, dat zich niet met andere ministeries mag bemoeien, zal zich funda-
menteel moeten bemoeien met het kantelen van een aanbodgestuurde naar een 
vraaggeoriënteerde aanpak bij gezondheidszorg of onderwijs.’

Op internet kan iedereen zijn eigen medicijnen kopen. Maar het wordt dan 
ook mogelijk om pakweg in Ierland een verzekering af te sluiten. Wat blijft 
er dan over van een collectief stelsel van verzekeringen? Hoe organiseer 
je solidariteit? De bestaande structuren hebben geen antwoord op deze 
ontwikkelingen. Je ziet dat het collectieve netwerk langzaam uit elkaar 
wordt getrokken, omdat ICT zich niets van landsgrenzen aantrekt. Mensen 
zijn nog steeds solidair, maar met zelfgekozen netwerken en groepen.

(K. van Beek, toenmalig directeur van Infodrome, in Staatscourant, 
14 mei 2001)

‘Zo’n kanteling zou wel moeten, en eigenlijk riep Vonhoff het twintig jaar 
geleden ook al met zijn Commissie. Het verschil met toen is dat nu de ontwik-
keling in een versnelling is gekomen en dat de druk groter wordt. Kijk naar de 
verkiezingen, en niet alleen in Nederland. Daarbij wijzen de kiezers niet zozeer 
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links of rechts af, maar veeleer de zittende machten. De overheid als apparaat 
hoort daarbij, maar ook de politieke macht die er toevallig zit.’

In De Maatschap Nederland staat de zelfsturende een zelf verantwoordelijke 
burger centraal. Maar zien we na 11 september 2001 en 15 mei 2002 niet juist 
een terugkerende hang naar de sterke staat en een leider?
‘Ik geloof niet dat mensen een leider willen die ze vertelt wat ze moeten 
doen. Wat ze wel interessant vinden is leiderschap dat een idee heeft in welke 
richting de samenleving gaat en dat hen probeert mee te nemen. Paars II heeft 
geen mobiliserend idee kunnen plaatsen. Ik zat in een kabinet dat heette no 
nonsense. Daar kun je het mee eens zijn of niet, maar het wás wat. Zalm 
vroeg eens: waarom heb je visie nodig als je gewoon je werk goed doet? Deze 
interessante vraag is bij de stembus aardig beantwoord. Pim Fortuyn had dan 
niet alle antwoorden, hij had in elk geval ideeën.’

Op het schip van staat is het dringen in de machinekamer, maar de stuurhut 
is leeg – en dat terwijl er in het huidige tijdperk van zeer snelle en ingrij-
pende maatschappelijke veranderingen juist een groeiende behoefte bestaat 
aan meer strategisch, richtinggevend en inspirerend optreden van politiek-
bestuurlijke elites.

(P. ’t Hart, Hervormend leiderschap. Over veranderingskunst in het 
openbaar bestuur, Utrecht, 2000)

‘Wat wel invloed heeft is 11 september en Enschedé en Volendam. Doordat 
decentraal de bevoegdheden niet goed zijn uitgevoerd ontstaat de roep om 
krachtige maatregelen bij het Rijk. Bestuurlijk gebeurt dan het voorspelbare: 
Binnenlandse Zaken komt er aan en wordt er gecentraliseerd. Na enige tijd 
wordt er dan weer gedecentraliseerd. Dat moet ook, zie de opkomst van 
lokale partijen, wat een afwijzing is van het nationale. Zie ook de afwijzing 
van Europa, die gepaard gaat met de opleving van nationale dingen. Met alle 
problemen die dat weer geeft.’

Van de overheid wordt enerzijds nog altijd een bij de verticalisering 
passende cultuur van bureaucratische perfectie verwacht (zorgvuldig 
volgens de regels werkend, zonder onderscheid des persoons, onkreukbaar), 
maar anderzijds ook een meer bij de horizontaliseringstendentie passende 
houding van alert reageren en improviseren, van toegankelijkheid en onder-
handelingsbereidheid, van roldistantie en regelflexibiliteit.

(P. Schnabel, Bedreven en gedreven. Een heroriëntatie op de rol van de 
rijksoverheid in de samenleving, Den Haag, 2001)
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‘Als je het middenveld niet kunt veranderen of overslaan, zullen de problemen 
blijven. Je ziet nu pogingen om het over te slaan met de introductie van 
referenda en de direct gekozen burgemeester of minister-president. Dat is 
niet alleen het politieke middenveld, maar ook dat van alle grote lobby’s. Dat 
middenveld in de gezondheidszorg, het onderwijs of bij de politie, dat zouden 
we een grote opsodeju moeten geven. Dáár zit de vertraging, niet eens in de 
ministeries, maar in al dat finaal vastgelopen overleg met allerlei middenvelden.’

Het – door bestuurders – koesteren van overlap, het leveren van grote 
gebaren en het ruimhartig spenderen van tijd en aandacht kan uitermate 
rationeel zijn, maar dan wel op een andere manier dan stroperigheidscritici 
doorgaans als rationeel wensen te erkennen.

(F. Hendriks en T. Toonen, Schikken en plooien. De stroperige staat bij 
nader inzien, Assen, 1998)

‘Cao’s die totaal in de weg zitten en het werken moeilijk maken. Je kunt 
eindeloos politieagenten toevoegen, maar als je ze niet op straat krijgt wanneer 
je ze nodig hebt, helpt het niks. Je zult door die cao’s heen moeten, vrees ik, al 
zal dat heel lastig worden. De vakbonden in de collectieve sector kunnen heel 
reactionair zijn, daar kom je bijna niet door.’

Minister Van der Hoeven van OCenW vindt dat leraren op probleem-
scholen in de grote steden een toeslag moeten krijgen. De werkgevers-
organisaties juichen invoering van beloning-naar-belasting toe. Ook de 
onderwijswethouders van grote steden zijn enthousiast over dit idee. De 
onderwijsvakbonden voelen echter niets voor het plan van de minister. De 
Amsterdamse wethouder Oudkerk is geïrriteerd over de opstelling van de 
bonden: ‘Als je een oplossing hebt, bedenken zij er een probleem bij’.

(Algemeen Dagblad, 4 december 2002)

‘Ik heug mij nog goed mijn minder goede ervaringen met overleg en inspraak, 
die ik heb opgedaan als voorzitter van de Vereniging Natuurmonumenten. Of 
het nu om IJburg ging, de HSL of de Betuwelijn, telkens blijkt de overheid 
zich al vooraf te hebben vastgelegd op een keuze en graaft ze zich in. Het 
opportunisme en het ontwijkgedrag van de overheid bij referenda is deel van 
dit beeld. Een beter benutten van ICT kan er volgens hem toe bijdragen ‘dat 
de overheid de burger beter begrijpt en die burger de overheid’. Kijk je naar 
de overheidswebsites, dan word je meestal niet vrolijk. Geen hyperlinks, geen 
interactiviteit. Dus moet daar nog een hele slag worden gemaakt. Dat geldt 
overigens ook voor het bedrijfsleven en het middenveld.’
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Ook Waterschap Vallei & Eem gaat mee in het digitale tijdperk. Intern 
is er het WaterschapsNet. In 2001 is de internetsite van het waterschap 
www.wve.nl verder ontwikkeld. De informatieve kant is hiermee geregeld. 
Interactieve elementen zijn daarin nog beperkt tot het aanvragen van een 
aantal formulieren en het indienen van verzoeken. De komende jaren zal de 
website steeds interactiever worden.

(Waterschap Vallei & Eem, Jaarverslag 2001, zie www.wve.nl)

We praten er al zo lang over. Waarom willen die websites maar niet interes-
santer worden en tweezijdiger?
‘Of een website mooi is of niet is minder belangrijk dan de vraag of hij 
mij informatie geeft waar ik wat mee kan of mij in staat stelt een ander te 
informeren, waar ik hoop dat ik mijn lot of dat van die ander positief kan 
beïnvloeden. Waar gebruik ik het internet voor? Ik kan bijvoorbeeld het Friese 
rijksarchief bereiken, dat familiegegevens heeft. Daar kan ik leuk mee spelen. 
Dat is informatie die ik kan gebruiken.’

Herkomstnamen
Dit is een bonte verzameling van familienamen waarbij verwezen wordt 
naar een aardrijkskundige herkomst. De geografische herkomst kan 
verwijzen naar streek (de Vries) of plaats (Van Apeldoorn). Het voorvoegsel 
‘van’ is een belangrijke anwijzing. Denk aan: Van Deventer, Van Arum, Van 
Zeeland, Van den Oever, Van der Wal, Van Dijk, Van der Veen, Van der Zee et 
cetera.

In Friesland zijn veel van dergelijke namen te herkennen aan de uitgang 
‘stra’, denk aan Hoekstra, Dijkstra, Veenstra, Zanstra et cetera. Ook plaats-
namen konden een latijns tintje krijgen zoals Hempenius (Hempens) en 
Winsemius (Winsum).

(www.ryksargyf.org.nl)

‘Het domweg spelen over het net doet iedereen wel eens, maar daar houd je 
gauw mee op. Als de overheid niks interessants te bieden heeft, waarvan ik 
denk dat het mijn lot positief kan beïnvloeden door er in te gaan zoeken, dan 
ben ik gauw klaar. Dat biedt de overheid veel te weinig. Stel je eens voor dat 
TV Noord-Holland iets zou doen aan de ontsluiting van Amsterdam vanuit het 
Gooi, dat wordt een steeds ernstiger probleem, en ik kan daarop input geven. 
Daar zou ik wel voor gaan zitten, denk ik, want ik sta er te vaak in de file. 
En als dat nieuwe informatie oplevert zou ik er ook wel mijn lokale overheid 
of de provincie mee om de oren slaan. Ander voorbeeld: er wordt hier veel 
ingebroken. Stel je voor dat je een statistiek zou hebben, die laat zien hoe je 
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die aanbraak hier kunt vergelijken met andere plaatsen. Of verkeersongevallen 
met kinderen en bejaarden. Ik denk niet dat er een gemeente is die het niet erg 
zou vinden als ze onderaan hing. Bestuurders zullen daarop reageren, want 
dat gaat in de politiek spelen. Zeker als verkiezingen in de buurt zijn. Met 
de Politiemonitor en de criminaliteitskaart in Rotterdam zijn we een eind op 
weg. Dat zou alleen nog burgervriendelijk moeten worden ontsloten, met meer 
nadruk op vergelijkbaarheid.’

De provincie Zuid-Holland ontwikkelt een Interactieve Veiligheid Scorekaart 
die bestuurders, toezichthouders en burgers inzicht biedt in de vraag of het 
veilig is in hun gemeente. Met de Interactieve Veiligheid Scorekaart kunnen 
gemeenten hun prestaties op het gebied van veiligheid onderling verge-
lijken. Hier kan een belangrijk stimulerings- en leereffect van uitgaan.

(www.inaxis.nl)

 
‘Met dit soort initiatieven gaat de partij Hart voor Blaricum, die hier vijf 
van de dertien zetels haalde zonder programma, munitie in handen krijgen. 
Dan ontstaat er voor de nationale politiek ook minder ruimte om nationale 
kopstukken aan te slepen bij de gemeentelijke verkiezingen. Want er is nu toch 
iets waar we lokaal even goed over moeten praten met elkaar.’ 

De overheid zit op een schat aan data. Als dat bestand nu eens binnenstebuiten 
zou worden gekeerd?
‘En dan op een wijze die interessant is voor de burger. Overigens zit ook bij 
middenveldorganisaties veel informatie. Ten behoeve van hun legitimatie 
moeten ook die organisaties er voor zorgen dat de burger goed is geïnfor-
meerd over hun opstelling en activiteiten. Ik was voorzitter van de Vereniging 
Natuurmonumenten. Sprak ik dan namens 900.000 leden? Een beetje een 
stretch om dat zo te zeggen, dat deed je dus maar niet. Je moet wel weten wat 
je legitimatie is, want die leden kunnen weglopen.’

Hoe moet je de competentie van de burger inschatten? Het rapport trekt daar 
een flinke wissel op met zijn nadruk op de zelfsturende en zelfverantwoorde-
lijke burger. Een flink deel van de burgers volgt helemaal niet wat er politiek 
en maatschappelijk gebeurt.
‘Dat is zo. Je moet het ook zien als een beweging die kant op. Maar pas op. 
Het eigenaardige in een vertegenwoordigende democratie is dat die burger 
maar een keer in de vier jaar verstandig genoeg wordt geacht om mee te 
beslissen. Voor het overige zijn ze stom. De burger kan meer.’

Dan moet er wellicht wel meer gedaan worden aan de toerusting van die 
burger.
‘Bij GigaPort hebben we gezegd: je moet proberen binnen de kortste keren 
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glasvezel over de hele linie te krijgen. Dan ontstaat er zo’n scala aan mogelijk-
heden dat ook deze democratische markt voor informatie (het gaat om wissel-
werking tussen overheid en burger) zich versneld kan ontwikkelen, naast 
andere markten trouwens. Duur? Voor een halve Betuwelijn heb je dat rond 
voor heel Nederland. Een aardige vergelijking trouwens, want qua infra-
structuur maakt glasvezel een waanzinnig groot verschil. In elke moderne 
maatschappij zou men glasvezel verkiezen boven de Betuwelijn. Maar dat kan 
niet meer, want we hebben daar besluiten over genomen. Met overdrijving kun 
je zeggen: je legt een voorziening aan voor het verleden, terwijl je dingen die 
je wel zou moeten doen ter vergroting van je mogelijkheden in de informatie-
samenleving voor je uitschuift. Als wij meer mogelijkheden met breedband 
krijgen, gaan er meer lui op universiteiten en elders mee experimenteren.’

Stel de overheid neemt deze strategische kernbeslissing. Welke nieuwe verge-
zichten openen zich dan concreet?
‘Dat ik als overheid die burger kan bereiken en de burger de overheid. Bied je 
burgers meer informatie, dan zijn ze ook beter in staat om zelf hun zaakjes te 
regelen of problemen op te lossen. Domme burgers moet je meer sturen, een 
maatschappij met geïnformeerde burgers vraagt om minder overheidssturing. 
Het lijkt me in elk geval een interessante uitdaging. Maar er zal eerst nog heel 
wat moeten gebeuren bij de overheid. De hele inrichting van de overheid is 
nu op het middenveld gericht en vice versa. Ik heb niks tegen die lui van het 
middenveld, maar het contact met de burger moet directer. En dat kan ook. 
Dan krijg ik een hele andere opstelling van de overheid, en dat is voor heel 
veel mensen die daar werken heel bedreigend. Dat is best spannend. Je zal 
maar rechtstreeks geconfronteerd worden met de wensen van de burgers over 
veiligheid of onderwijs. Dan moet je misschien inderdaad gaan aanpakken in 
plaats van: geef mij maar 6000 agenten er bij. Terwijl politiemensen letterlijk 
tegen me zeiden: dan hebben we niet 90 procent onopgeloste gevallen, maar 
85. Dat lost voor de burger niets op. Er moet dus veel meer veranderen. 
Waaronder de burger informatie bieden, waarmee hij zijn plaatselijk bestuur 
kan aanspreken. Gevraagd naar zijn Sinterklaaswens zei een hoofdcommis-
saris eens tegen mij, dat we een soort milieubeweging mogen krijgen voor de 
veiligheid. Want de enige manier om het op te lossen is draagvlak, waarbij 
de mensen zichzelf gaan organiseren en eisen gaan stellen aan de overheid en 
voor elkaar. Ook de milieubeweging is er niet gekomen dankzij de overheid.’

En wat als die burgerbeweging voor veiligheid eist dat de grenzen dicht 
moeten?
‘Als je die eis serieus behandelt, en je ziet de ongelijkheid in de wereld, dan 
weet je dat dit soort oplossingen de zaak niet veiliger maken. Op al die buiten-
grenzen van Europa zie je de druk van mensen die zeggen: jullie zijn rijk en 
ik niet, ik wil naar binnen. Dat neemt alleen maar toe. Met de informatie die 
ze krijgen weten ze hoe rijk wij zijn en hoe weinig uitzicht ze zelf hebben. Als 
burgers daarover goed geïnformeerd worden over die internationale samen-
hangen zullen ze misschien niet zo gauw voor sluiting van grenzen kiezen.’
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Het welvaartsniveau is in Nederland niet vast te houden zonder arbeidsmi-
gratie. Dat heeft president N. Wellink van De Nederlandsche Bank (DNB) 
gisteravond (5 november 2002) gezegd in het IKON-televisieprogramma 
Factor: ‘In Nederland zien we de vergrijzing oprukken. Mensen worden 
ouder. Dat betekent dat het welvaartsniveau, het inkomen per hoofd van 
de bevolking, onder druk komt te staan’ aldus Wellink. Drie instrumenten 
kunnen volgens hem de problematiek verzachten: vergroten van de arbeids-
participatie tussen de 55 en 65 jaar, hogere arbeidsproductiviteit en meer 
beleid voor arbeidsmigratie.

(NRC Handelsblad, 6 november 2002)

‘Onze restrictieve aanpak van het vreemdelingenvraagstuk is dus weinig 
structureel. Wat zou je dan wel doen? Meer ontwikkelingshulp blijkt niet echt 
te helpen, je zult de handel serieus open moeten gooien. En als dat via de 
overheid niet lukt ga je maar drukken op een andere markt. Dan gaat Unilever 
maar Max Havelaarkoffie op de markt brengen, waar trouwens plannen voor 
bestaan.’

Het krachtenveld buiten het klassieke politieke domein wordt dus eigenlijk 
steeds belangrijker?
‘En daar komt wel weer de vraag van de democratische legitimatie. Als burger 
moet ik informatie hebben. Je ziet nu van die fantastische bewegingen als het 
persoonsgebonden budget in de gezondheidszorg, mensen die er mee werken 
zijn er razend enthousiast over. Moet je nu medisch behandeld worden en 
je beschikt over een netwerk, dan maak je daar gebruik van, waarbij je alles 
overslaat wat je over kan slaan, want anders duurt het te lang. Dat is eigenlijk 
a-democratisch en dus lelijk. Dus moet de overheid het tot zijn taak rekenen 
om er voor te zorgen dat ook de niet zo goed netwerkende burger uit de voeten 
kan door hem informatie te verschaffen over die markt. Hoe weet ik welke 
school goed is voor mijn kinderen. Trouw is begonnen met informatiever-
schaffing daarover. Maar dat moet ik in het algemeen weten. We weten toch dat 
niet alle scholen of universiteiten evengoed zijn? Laat die burger druk kunnen 
uitoefenen door met de voeten te stemmen.’

Tot slot: wat zou nu ‘de’ strategische kernbeslissing van de overheid moeten 
zijn?
‘Ja, toch maar die glasvezel. Als je asfalt aanlegt komt er verkeer over, dat 
geldt ook voor glas. Zo is het ook met internet gegaan. Miljoenen mensen 
gingen erover nadenken en er ontstonden heel veel nieuwe mogelijkheden. Ik 
geloof er in dat als je een infrastructuur aanlegt van topniveau, je ook topoplos-
singen krijgt.’
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Verbonden burgers als stuurlui van de netwerksamen-
leving 
Interview met Gerlach Cerfontaine, voorzitter Commissie ICT en de stad

Op 11 december 2000 bood de Commissie ICT en de stad zijn rapport 
aan de burgemeester van Rotterdam, Ivo Opstelten, aan. De Commissie 
Cerfontaine adviseert in zijn rapport Burgers verbonden. ICT en de stad 
over de gevolgen van de ICT-ontwikkelingen voor de ontwikkeling van 
steden. Het gaat daarbij vooral om de vraag hoe steden in de nabije 
toekomst om moeten gaan met nieuwe opgaven die de ICT met zich 
meebrengt. De adviezen die de Commissie in zijn rapport naar voren 
brengt, hebben belangrijke implicaties voor de relatie tussen overheid en 
burger, het functioneren van het openbaar bestuur en het functioneren 
van de democratie.

‘Het rapport Burgers verbonden. ICT en de stad werd aan het einde van het 
jaar 2000 geschreven. Dat was nog middenin de hype van ICT. Ik was toen op 
een World Economic Forum in Davos en dat stond helemaal in het teken van 
ICT. Nu zitten we in de post-internet depressie, maar toen was men euforisch. 
Nooit meer recessie, nooit meer stagnatie van de economie. Een lange golf 
van economische groei, allemaal efficiencyverbeteringen. ‘The sky was the 
limit’. De overheid zag dat aan en dacht: tjonge, wat daar allemaal gebeurt, dit 
overkomt ons, we lopen achter, wat doen wij daar mee?’

Rol van de overheid
Overeenkomstige beleidsaanbevelingen uit de beide adviezen hebben 
betrekking op een actieve rol van de overheid:
• randvoorwaardenscheppend daar waar het gaat om het waarborgen van 

de nodige digitale, maatschappelijke en bestuurlijke voorwaarden:
1. digitaal: zowel fysiek (toegang tot internet, breedbandinfrastructuur 

etc.) als op het terrein van vaardigheden (knoppenkennis, strategische 
en structurele vaardigheden),

2. maatschappelijk/bestuurlijk: de relatie tussen burgers en overheid zal 
een andere invulling gaan krijgen wat consequenties heeft voor de 
inrichting van het openbaar bestuur en de openbare dienstverlening,

• faciliterend door het opzetten van een (virtueel) expertisecentrum dat 
good practices verzamelt en ontsluit en projecten op lokaal en regionaal 
niveau ondersteunt,

• stimulerend door het opstarten van een stimuleringsfonds dat zich richt op 
initiatieven met een hoog maatschappelijk rendement.

(Kabinetstandpunt Burgers verbonden. ICT en de stad en Ver weg én 
dichtbij, 2001)
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‘Op zichzelf vond ik dat goed. Mits je het maar downsizede kon ICT iets 
betekenen voor de grote stedenproblematiek. Bij het aanbieden van het rapport 
aan burgemeester Opstelten van Rotterdam heb ik gezegd: als hier politiek 
niets mee gebeurt, gebeurt hier hetzelfde als in Utrecht, waar Leefbaar Utrecht 
de grootste partij was geworden. Het boekje ging er vanuit dat de burger 
serieus moet worden genomen als begingebruiker. De burger zit met allerlei 
vragen aan de lokale overheid, maar ook aan ziekenhuizen, huisartsen, onder-
wijsinstellingen en die vragen worden nu niet beantwoord. Interessant toch, in 
die tijd realiseerde ik me niet dat het allemaal zo diep zat, getuige de uitslag 
van de Rotterdamse gemeenteverkiezingen in maart 2002.’

Ontreddering en triomf in Rotterdam
Toch waren er de afgelopen tijd ook voortekenen. Wie om zich heen keek in 
de stad, zag verloederende wijken die door de bewoners werden ervaren als 
vies en onveilig. Dat zeiden ze tenminste in enquêtes. Maar op een openbare 
debatavond over het collegeprogramma ‘schoon, heel en veilig’ hadden de 
wethouders het over ‘prioriteiten’, over het ‘personeelstekort bij de politie’ 
en het nieuwe vijfjarenplan voor de veiligheid ‘dat nog maar net van start is 
gegaan’. Er was niet veel publiek.

(www.nrc.nl/dossiers/Fortuyn/1016000531854.html)

‘We bedoelden het heel basaal. Het ging helemaal niet over internetdemo-
cratie en zo, maar over de vraag hoe je over simpele dingen communicatie tot 
stand kunt brengen tussen burger en lokale overheid en tussen de burger en 
zijn wijk. Daar werd toen een beetje over gehoond: “Ach, met die commu-
nicatie is het toch niet zo slecht”. Francisco van Jole deed heel wegwerpend 
tijdens een radiodebat. Ik was daar behoorlijk ‘fucky’ over, vanuit het gevoel: 
“Mogen mensen dat zelf bepalen, vriend?”. Mag ik, als ik een vraag heb over 
een geneesmiddel, een e-mail sturen naar mijn arts of moet ik dan weer een 
afspraak maken? Mag ik zelf met mijn gemeente via internet communiceren 
als er wat speelt in mijn buurt? Je opent zo een kanaal tussen instanties in de 
publieke sector en de burger, waarbij er informatie en communicatie ontstaat, 
zolang je die burger tenminste maar iets van waarde aanbiedt. Dan krijg je een 
interactie tussen begingebruiker en instelling. Dat vond ik heel fundamenteel. 
Fundamenteel vond ik ook de constatering dat er een heleboel initiatieven op 
dat vlak waren, maar dat ze allemaal bevochten moeten worden. Wat me verder 
opviel is dat er voor de sociale dimensie heel weinig was in de toepassing. 
Voor nascholing van allochtonen was er een klein bedrijfje in Rotterdam, maar 
de uitgevers interesseerden zich er niet voor. Je kunt de spullen in de muur 
steken en klaar zetten, en dat gebeurde ook, maar wat ze daar mee deden en 
hoe functioneel dat allemaal was, was vaak onbekend.’



/184/ /185/

Interactive Desktop Communication in Remote Education and Development 
of Primary Health Care 
The Department of General Practice and Primary Health Care of the 
University of Helsinki, Finland, is introducing the latest information and 
telecommunication technology in remote teaching and development appli-
cations. The department joins forces with Nokia Display Products and 
Helsinki Telephone Oyj to build an interactive multimedia link with eight 
health centres and teaching hospitals. The project is of international signi-
ficance from the point of view of both development of primary health care 
and computer assisted communication.

The agreement on Computer Assisted Telematic Remote Education and 
Development of Primary Health Care (CATRED) makes desktop commu-
nication technology developed by Nokia Display Products available to the 
Department of General Practice and Primary Health Care and initially 
eight primary health centres and hospitals participating in the department’s 
education and development programme. Helsinki Telephone acts as the tele-
communication operator producing the required online audio and video links.

(press.nokia.com/PR/199808/778457_5.html)

Wat doet ICT-gestuurde internationale netwerkeconomie met de grote steden? 
Die verkeren toch in een heel strategische positie.
‘We ontdekten dat grote bedrijven als Nokia in Helsinki en Ericsson in 
Stockholm de verspreiding van ICT ook sociaal gebruiken. Tussen patiënten, 
ouderen, ouders, noem maar op. Het hebben van dat spul, infrastructuur en 
kennis kan het aanzien van zo’n stad qua opbouw, werkgelegenheid, differen-
tiatie, scholing veranderen. Uit onderzoeken blijkt dat Helsinki in vijf jaar op 
allerlei dimensies van het grote stad zijn is veranderd door de aanwezigheid 
van ICT. ICT kan harmonisatie brengen, maar je moet wel een heleboel dingen 
tegelijk doen: de fysieke omgeving, de leefbaarheid, de cultuur, het onderwijs. 
Amsterdam hoeft het niet alleen van Schiphol te hebben, het is ook de 
ambiance van cultuur, de universiteiten, de zuidas, het financieel centrum.’

The National Multimedia Programme as a common platform is an example 
of development cooperation in an environment of strong competition. It has 
been realised that competing enterprises in a small country with a limited 
home market can and should cooperate in seeking after international 
competitive edge. 

The following projects have been approved for the programme:
• ATM to Home Platform (Nokia, Telecom Finland, ICL)
• The Broadband Village (Nokia, Tampere Telephone Company,several 

service providers)
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• Multimedia Trial Network (Nokia, Helsinki Telephone Company)
• Service Trials for the Broadband ATM Network (Nokia, Helsinki 

Telephone Company, several service and content providers)
• Networked Multimedia in Mass Communications (Aamulehti Group, 

Telecom Finland, Nokia)
• Media-On-demand: Interactive Multimedia (MTV Television, Telecom 

Finland, CSC, Nokia)
• Interactive Services in the Cable Network (Helsinki Media Company, 

Helsinki Telephone Company, Nokia)
• “Galilei and the Lost Toys”: An Interactive Programme for Children 

(Finnish Broadcasting Company, telecom Finland, Sansibar Media 
Company)

• The Interactive Yellow Pages (Yellow Pages Company, Turun Sanomat, 
Nokia)

• Multimedia Broadcasting (Nokia, Finnish Broadcasting Company, 
Sanoma Corporation, Startel)

(www.ethoseurope.org/deliver97/D17xi.doc)

‘De roep om kenniseconomie is niet altijd even doordacht. Een aantal jaren 
geleden werd de digitale stad bedacht. Waren gemeenten of regio’s bezig hun 
Silicon Valley te creëren. Zoals in Twente. Kwam je in Amsterdam, dan was 
het Stanford of Berkeley. Almere wilde de Universiteit Hollandia. Blijkbaar 
was het verlangen naar het nieuwe, dat iets zou kunnen doorbreken, zonder dat 
het doordacht was.’ 

De grote vraag vind ik in hoeverre de kenniseconomie maakbaar is. Ik 
ben het eens met de stelling dat Nederland niet in alle richtingen met het 
buitenland kan concurreren. Kleine landen ontkomen inderdaad niet aan 
specialisatie. Deze specialisatie komt echter tot stand door combinaties van 
factoren, waarvan sturing er maar één is. Toeval, historie et cetera spelen 
ook een rol.

(Gesprek met H. Don in AWT, Perspectieven op de kennissamenleving. 
Gesprekken over ‘Nederland als kennisland’, Den Haag, 2002)

‘Kenniseconomie? Hoe doe je dat dan? Harvard dankt zijn buitengewoon 
gemotiveerde studenten aan een imago en reputatie, waar ze 100 jaar of langer 
over hebben gedaan. Kenniseconomie, netwerksamenleving, informatie-
economie, het zijn begrippen die we nog amper hebben doorgrond. We praten 
over de individuele en ongrijpbare burger die zo zijn eigen coalities aangaat, af 
en toe naar boven kijkt met de vraag: wat kan ik van de overheid verwachten 
als ik zelf mijn zaken individueel wil kiezen? Welnu, in zo’n anonieme stad 
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kun je meer cohesie krijgen, meer kennis van die burger als je met hem praat, 
naar hem luistert. Hoe doe je dat? Je hebt bijvoorbeeld een referendum. Maar 
je kunt hem ook permanenter aansluiten. Dan breng je een dynamiek op gang, 
waarbij een aantal dingen voorspelbaar is, maar andere onvoorspelbaar. Thijs 
Chanowsky zei: we willen altijd weten wat er uit komt. Nou, dat weten we dus 
niet en dat is ook het leuke van al die nieuwe technologie.’ 

De menselijke maat 
Opvallend was de lezing van Thijs Chanowsky, bijzonder hoogleraar 
multimedia-interactie te Amsterdam bij het 5e ITSMF congres 24/25 
oktober 2000, die van zich deed horen door onconventionele ideeën over 
technologie. Hij liep enigszins op de tijd vooruit door zijn vurige pleidooi 
van slimme zoek- en CRM-tools, thans nog een braakliggend marktterrein. 
Drijfveer was zijn overtuiging dat de technologie de gebruiker behoort te 
bedienen, in plaats van andersom De technologie is slechts een instrument. 
Chanowsky meende dat we het woord eindgebruiker moeten afschaffen 
om consequent te gaan spreken over de begingebruiker. De menselijke 
maat is er één van meerdere dimensies en fuzziness. Zo is het eigenlijk niet 
mogelijk de vraag ‘hoeveel happen kan men uit een appel nemen?’ exact 
te beantwoorden, omdat er oneindig veel soorten en maten zijn in appels, 
klokhuizen en gebitten. De technologie moet die chaotische menselijke 
werkelijkheid benaderen en op meerdere niveaus met gegevens kunnen 
stoeien: semantisch, alfanumeriek, permissief of door vectorisering.

(www.geocities.com/vm_hoogendyk/ITServiceMag4.htm)

In het wetenschappelijk discours zien we grof twee benaderingen c.q. 
voorspellingen: de infocratie met een sterke staat en het geïndividualiseerde 
netwerkdenken, met weinig illusies over overheidssturing. 
‘Dat is vanuit de overheid gedacht. Maar bekijk het nou eens vanuit jezelf en hoe 
je internet gebruikt. Zelf zie ik hoe ik daarin gegroeid ben. Wat ik opzoek is toch 
meestal functioneel: de treinplanner, iets medisch over ziektebeelden, kennisnet 
voor de scriptie van mijn kinderen. Vooral de jongere generatie zie je het internet 
speels gebruiken en ook serieus. Onlangs heb ik iets gedaan bij mij in de buurt. 
Buurtgenoten verzameld rond een onderwerp dat met de overheid van doen had.’ 

Wat is Buurtenonline? 
• Er wordt vaak gezegd dat het echte buurtgevoel niet meer van deze tijd is. 

Mensen leven een haastig bestaan en hebben het te druk. Het lijkt alsof 
men het contact met de omgeving niet meer belangrijk vindt.

• Niets is minder waar! Mensen hebben nu eenmaal een speciale band met 
hun buurt. Buurtbewoners hebben gezamenlijke interesses, belangen en 
problemen.
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• Wel is het spontane contact met buren afgenomen: het eventjes op straat een 
praatje maken is iets waar mensen de tijd niet meer voor hebben of nemen.

• Buurtbewoners die zaken aan de orde willen stellen hebben vaak de 
grootste moeite een luisterend oor te vinden.

• Het mededelingenbord in de supermarkt wordt nog maar zeer zelden een 
blik waardig gegund.

• Het verspreiden of opplakken van affiches in de buurt levert meestal niet 
het gewenste resultaat op.

• Hoe kom je anno 2002 in contact met je buurt?
• Internet lijkt de oplossing. Immers, miljoenen mensen hebben wereldwijd, 

via internet, met elkaar contact over de meest uiteenlopende zaken. 
Internet is bij uitstek het medium om gelijkgestemden te treffen of 
ongenoegen te uiten. Het voordeel van dit wereldwijde bereik blijkt ook 
direct het probleem.

• Het vinden van een tweedehands kinderwagen of deelnemen aan een 
discussie over verkeersveiligheid vormt op zich geen probleem. Het 
vinden van een tweedehands kinderwagen of deelnemen aan een discussie 
in de buurt blijkt onmogelijk.

• Waar treft iemand zijn buren op internet? Het antwoord is Buurtenonline, 
het trefpunt voor buren en buurten.

• Buurtenonline stelt buren in staat om met elkaar in contact te treden 
over alles wat in de buurt speelt. Bijvoorbeeld door gedachten uit te 
wisselen via het mededelingenbord. Maar ook om goederen en diensten 
aan te bieden via de buurtmarkt. Daarnaast kunnen buurtbewoners door 
middel van de buurtkalender iedereen attent maken op activiteiten in 
de omgeving. Verwijzingen naar internetpagina’s die voor de buurt van 
belang zijn kunnen in het buurtadresboek worden geplaatst.

• Buurtenonline is het platform waar buurten met elkaar communiceren.
• Buurtenonline, wat de buurt betreft!

(http://www.buurtenonline.nl)

‘Dan denk ik toch: goh, dat bevordert de kwaliteit van de samenleving. En 
dan noem ik nog niet eens het verenigingsleven. Ik zie toch heel wat toepas-
singen, die ik echt goed vindt. Laten we er positief over zijn. En laten we het 
faciliteren als overheid, door de infrastructuur aan te bieden, de kennis, de 
opleiding. Je zou je kunnen voorstellen dat je dat op wijkniveau doet – wat 
overigens onverlet laat dat je ook huizen moet opknappen en zo. Het is wel 
het begin van het serieus nemen van je burgers. En het effect van de tik die de 
burger bij de verkiezingen van 2002 heeft uitgedeeld verdwijnt niet, als ze een 
aantal van die vraagstukken niet oplossen.’

In het rapport wordt een zelfbewuste burger aan het roer gezet. Maar de burger 
die die tik heeft uitgedeeld blijkt toch weer veel van de overheid te verwachten, 
en van leiderschap. 
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‘Het zijn twee kanten. De politiek is niet meegegaan met die netwerksamen-
leving. Het vluchten naar de leider met de inspiratie is van eeuwen her. Die 
behoefte aan identificatie zit in mensen, Dat is ook het dubbelzinnige. Men 
wil geen vlieglawaai en toch zes keer per jaar van Schiphol vertrekken. We 
willen niks met de overheid te maken hebben, maar als de kip besmet is, dan 
verwachten we dat de overheid optreedt, of beter had moeten optreden. Maar 
die dubbelzinnigheid is ook wel inherent aan de ongrijpbare, individuele 
burger, terwijl de overheid de normen en waarden moet handhaven. Die taak 
is enorm verwaarloosd, dus wordt er leiderschap van de overheid gevraagd. 
Die overheid op zijn beurt is gaan glijden door allerlei arrangementen met de 
burger aan te gaan en is uit zijn rol gevallen. Ik geloof daarom dat de burger 
zelf steeds meer organiseert, terwijl de overheid structuur biedt en normen en 
waarden bewaakt. Die twee dingen versterken elkaar, net als in een bedrijf. 
Hier heb je aan de ene kant richtinggevend leiderschap en een structuur, aan de 
andere kant en heleboel autonomie bij de mensen. Ik zie geen contrast.’

“The airport is perceived as a city”, staat in de hal beneden op de wand. Een 
inspiratiebron?
‘Het concept bij ons is: don’t worry, be happy. Je probeert de bewoners 
veiligheid en snelheid van proces te geven en een beleving in zo’n stad die 
prettig is. Ja, als je dan in zo’n achterstandswijk komt, dan vraag je je wel af: 
hoe komen we hier in godsnaam doorheen? Dan zie je zo’n digitaal trapveld 
met wat bejaarden en allochtone jongeren. Het lijkt een druppel op een 
gloeiende plaat. En toch is het belangrijk. Twee mensen die zijn opgeleid bij 
ons, kunnen zelf software ontwikkelen en passen dit toe voor de wijkkrant. Die 
wijkkrant heeft advertenties, organiseert wijkbijeenkomsten. Als je dat vrijwil-
ligerswerk ziet, dan vind ik dat bijna ontroerend. Er zijn blijkbaar constructieve 
krachten die je kunt mobiliseren. Die moet je niet frustreren, want dan verspeel 
je wat.’

ICT kan worden ingezet voor de verheffing van de onderklasse?
‘Jazeker. Het is een medium waar je heel veel mee kunt doen. Je kunt het 
meertalig maken, het werkt met beeld, het slaat aan bij jongeren. Nogmaals in 
alle bescheidenheid: een extra mogelijkheid om iets te doen daar waar niets 
lukte. Er zijn vier broedplaatsen geopend. Er schijnen nu 200 van die digitale 
trapveldjes in Nederland.’

Een Digitaal Trapveld is een locatie in een aandachtswijk van de grote 
steden waar bewoners kunnen leren omgaan met informatie- en communi-
catietechnologie (ICT) en de voorzieningen voor eigen doeleinden kunnen 
gebruiken. Het doel van het project Digitaal Trapveld is drieledig: 

1. Verkleining van de digitale kloof: het bevorderen van de zelfredzaamheid 
van de inwoners van de betreffende wijk middels vergroting van hun 
algemene ICT-vaardigheden. 
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2. Verbeteren van de arbeidsmarktpositie: het verhogen van het arbeids-
marktperspectief van de inwoners van de betreffende wijk middels 
vergroting van specifieke ICT-vaardigheden. 

3. Versterken van de sociale cohesie: het bevorderen van contacten tussen 
verschillende groepen bewoners in de betreffende wijk, zowel van 
verschillende etnische herkomst als van verschillende leeftijdsgroepen.

De naam ‘trapveld’ is gekozen omdat dit refereert aan een plek in de buurt 
waar je samenkomt om te oefenen, te leren en te experimenteren. Hoewel 
door deze naam misschien de indruk wordt gewekt dat dit project vooral 
gericht is op jongeren, is dit absoluut niet het geval. Wat dat betreft had 
digitaal trapveld ook net zo goed Digitale Jeu de Boules-veld of digitaal 
Koffiehuis kunnen heten. Het trapveld staat open voor alle wijkbewoners.

(www.trapveld.nl/achtergrond/index.php)

‘Je kunt er veel meer mee doen, als het maar onderdeel is van een totale 
strategie. Leiders die zich identificeren met veiligheid en er achteraan blijven 
jagen, de Cohens en de Opsteltens, heb je nodig. Komt daar ICT als middel 
bij, dan wordt het interessant: in de vorm van meldpunten, informatie over 
successen en dergelijke. Het is het geheel dat het doet. De overheid moet niet 
tevreden achterover leunen als ze een mooie ICT-verbinding heeft gekregen 
met de burger, zolang die burger geen antwoord krijgt. Dat is nu vaak de 
praktijk met al die ambtenaren met hun verschillende loketten en culturen. Ook 
bij de centrale overheid zie je dat. Je moet in je organisatie een snelle reactie 
hebben, een 24-uurs bereikbaarheid. Je moet de publieke sector echt anders 
inrichten, en dat moet je wel willen. Wil je dat niet, dan valt ICT dood. Burgers 
die mailen krijgen dan geen antwoord.’

Hoe stel je vast waar behoefte aan is?
‘Veiligheid, zorg, welzijn en onderwijs, daar komen de meeste vragen over. 
Belangrijk is ook dat je er een paar features bij doet, zoals paspoort, rijbewijs, 
bouwvergunning en dat soort dingen, waardoor je snel rationaliteit krijgt. Waarbij 
de burger het gevoel krijgt: ik doe beroep op een dienst en krijg meteen antwoord. 
Of zoals Deetman het voorstelde: “Geef iedere Hagenaar een e-mailadres op 
kosten van de gemeente, dan heb ik in elk geval een verbinding met de burger”.’ 

Gepost door Lindaatje:
Uit getrouwe bron heb ik vernomen dat wij, Haagse burgers die e.e.a. in 
residentie.net plaatsen, een discussie, of iets dergelijks, altijd bekeken 
worden en onze items worden gescreend en bewaard door residentie.net. c.q 
de gemeente Den Haag, zijnde de subsidieverstrekker.
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Hierbij deel ik u mede dat ik residentie.net geen blik meer waardig gun, 
zolang het tegendeel niet is bewezen.
cc. thema internet
groeten van een zwart schaap van de gemeente 

Gepost door Mercury:
Ach, wat maakt het uit of het wordt bewaard of gescreend of wat dan ook, 
als je je daar al druk om maakt, zul je waarschijnlijk nog verbaasd staan 
van alle andere manieren waarop je in het dagelijkse leven in de gaten word 
gehouden.
Afgezien daarvan, wat mij betreft ben je onschuldig tot het tegendeel is 
bewezen, niet andersom. Je kunt van mij moeilijk verwachten dat ik afga op 
een bron die niet word vermeld.

Gepost door Jammer:
Da’s mooi, is er toch nog een manier om de gemeente te bereiken!!! 

(www.residentie.net/forum) 

‘En dan zul je zien – je mag het naïef vinden, maar ik geloof er in – dat de 
burgers daar iets mee gaan doen, mits de transactie die dan moet gebeuren ook 
geleverd wordt. Dat is vaak een probleem. Als ik een ziekenhuis ’s avonds bel 
om een afspraak te verzetten, dan kan dat niet, omdat niemand dat aan kan 
nemen. Je moet dus systemen maken die bereikbaar zijn, met doorschakeling 
en calls, waarbij e-mail een punt is. Dat hebben we hier ook op Schiphol. 
Je kunt hier een taxi bestellen via e-mail, dat kon vroeger helemaal niet. Je 
kunt geïnformeerd worden. Alleen al door de aanwezigheid van zo’n kanaal 
ontstaan hier allerlei relaties tussen klant en luchthaven (je kunt bijvoorbeeld je 
spullen tevoren bestellen in de duty freeshop). Zo zal het ook bij een overheid 
gaan. Als je de diensten die je aanbiedt, maar richt op wat de burger nodig 
heeft. Hij wil iets weten over zijn huis, over gezondheidszorg, over school. Het 
zit allemaal in kleine dingen, maar wel dingen die kwaliteit bevorderen. Ik heb 
jaren in de gezondheidszorg gewerkt. Daar heette het wel eens dat de levens-
verwachting toeneemt, maar de kwaliteit van het leven neemt af. Nee, zeiden 
we dan. Vroeger amputeerde je een voet als mensen suiker hadden. Nu laseren 
we die slagader en dus lopen die mensen weer. Vroeger zaten ze achter het 
raam. Dat is kwaliteit van leven. Zo spraken wij in die Commissie daarover, 
heel ‘down to earth’. Niet zo ingewikkeld als in het raamwerk ‘Strategische 
kernbeslissingen overheidsinformatisering.’

Wat is het beeld nu van ICT-toepassing in de grote steden?
‘Slecht. Het hangt van mensen af. Eindhoven begint veelbelovend met een 
kenniswijk, maar dan is de wethouder ineens weg. Nationaal was er veel 
aandacht van Roger van Boxtel, al was het misschien meer mode dan concep-
tueel. Particulier initiatief is daarnaast belangrijk. KPN speelt een rol, in 
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Eindhoven de TU. Toen KPN en de kabelbedrijven het economisch moeilijk 
kregen, had dat meteen een negatieve invloed.’

Uitgangspunten van Kenniswijk
Om deze doelstellingen te realiseren, hanteert Kenniswijk de volgende 
uitgangspunten:
• De consument staat in Kenniswijk centraal. De diensten in Kenniswijk 

moeten een toegevoegde waarde hebben voor gebruikers.
• Kenniswijk is opgezet als een publiek-private samenwerking (PPS) tussen 

de overheid, marktpartijen en maatschappelijke organisaties. Het is een 
open markt; nieuwe deelnemers aan het project zijn welkom.

• Investeringslasten worden gedragen door private partijen. Pas als door 
private partijen wordt aangetoond dat een bijdrage van de rijksoverheid 
onmisbaar is om een gewenst resultaat te bereiken, is een eventuele 
overheidsbijdrage bespreekbaar.

• Kenniswijk loopt voor op andere, vergelijkbare wijken in Nederland.
• Kenniswijk biedt experimenteerruimte voor ICT-innovaties. 
• De experimenten die in Kenniswijk worden uitgevoerd moeten kunnen 

worden ‘opgeschaald’ naar een landelijke toepassing.
• Kenniswijk is een nationaal initiatief met regionale invulling en een inter-

nationale uitstraling. 

(www.kenniswijk.nl)

‘We hebben onderzoek laten doen naar websites, maar dat viel tegen. Er 
zitten wel mooie tussen, maar er zit niets achter. Dat vergt ook een geweldige 
verandering in je cultuur: 24-uurs bereikbaarheid, snelheid en dat soort dingen. 
Ik deed mee aan een discussie over Enschedé en Volendam en daar heb ik me 
behoorlijk fel opgesteld. Ik had als buurt willen weten dat hier vuurwerk lag. 
Ik had als ouder willen weten dat er een gevaarlijke situatie was in dat café. 
Dan had ik iets kunnen doen, iets kunnen beslissen. Al die kennis die bij de 
overheid zit. De beschikbaarheid van informatie is het begin van de informa-
tiesamenleving en de kenniseconomie. Dat heb ik in de gezondheidszorg ook 
altijd voor gestreden. Ik wil de patiënt gelijkwaardig hebben aan de dokter, dus 
moet hij over kennis kunnen beschikken.’

‘In grote organisaties formuleer je een ideaal en een koers om dat te bereiken. 
Kijk je na drie jaar hoe ver je bent, dan valt dat vaak tegen. Dat is op zichzelf 
niet erg, als je maar je lijn vasthoudt. Dat mis ik bij het ICT-beleid van de 
overheid. Die anticipeert niet op een consistente manier op de informatiesa-
menleving; die doet nu eens hier wat en dan weer daar, maar niet vanuit en 
concept of een visie. Dat vond ik het aardige van mannen als Frissen, ’t Hart of 
Peper; die zeiden: “We moeten er anders mee omgaan.” En je mag je afvragen 
of er nog wat van terecht komt bij dit kabinet [het kabinet Balkenende I, red.].’
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Jullie schrijven dat de overheid weerstanden moet wegnemen, maar hoe staat 
het eigenlijk met de overheid zelf? Die staat nog helemaal aan het begin van 
toepassing van ICT, afgezien van de eigen uitvoerende diensten.
‘Dat komt ook door het gebrek aan leiderschap op dit punt. Binnen een kabinet 
zou je, analoog aan wat ze met infrastructuur hebben gedaan, een lichaam 
moeten hebben waar initiatieven van departementen worden besproken en 
op elkaar worden afgestemd. Nu zag je toch weer die strijd tussen V&W, 
EZ, BZK en grote steden. Wie heeft het initiatief bij de kenniswijk, wie doet 
wat? De vragen die samenhangen met infrastructuur en investering kregen op 
kabinetsniveau in het geheel geen aandacht. Opvallend was dat veel uitging van 
het private initiatief. De Commissie Winsemius over breedband. Het kabinet 
was te gefragmenteerd en er zat weinig hartstocht achter. Welke cultuurveran-
dering vergt dit, welke dynamiek breng je op gang, hoe stimuleer en hoe coach 
je dat, hoe maak je er een proces van? Er was geen begin van een antwoord op 
deze vragen. Bij ontbreken van een initiërende en inspirerende rol was de fut 
er bij de overheid meteen uit toen de private sector zich terug begon te trekken 
omdat bedrijven als KPN in zwaar weer kwamen. Dit soort dingen krijg je 
alleen van de grond bij inspiratie en door er hoge prioriteit aan te geven. Voor 
je investeringen heb je een vergelijkbaar platform nodig als ICES. Maar men 
dacht: het komt wel vanuit de markt. De tragiek is dat bedrijven als UPC juist 
de verwachting hadden dat er vanuit de publieke sector wel wat zou komen.’

Premier Kok heeft slechtste internet-intelligentie
Premier Kok is van vijftien Europese regeringsleiders het slechtst 
bereikbaar via internet. Dat blijkt uit onderzoek van de Amsterdam 
Maastricht Summer University (AMSU). Tijdens een cursus van de AMSU 
beoordeelden 23 studenten de ‘internet intelligentie’ van regeringen van 
vijftien Europese landen. Minister-president Wim Kok scoorde, omgerekend 
naar een rapportcijfer, een 2,4 wat betreft ‘internet intelligentie’ – het 
slechtste van alle onderzochte landen. De slechte score van Wim Kok komt 
doordat hij geen eigen website en e- mailadres heeft. Via de websites van 
de PvdA, het ministerie van Algemene Zaken en Postbus 51 zijn slechts 
curricula vitae van hem te vinden. De woordvoerder verwacht niet dat de 
premier ook een e-mailadres krijgt, “omdat hij in de praktijk niet met e-mail 
werkt”. Zowel in een VARA- televisieprogramma als in de documentaire ‘De 
Keuken van Kok’ was te zien dat de premier niet met een muis kan omgaan. 

(NRC Handelsblad, 2 augustus 1999)

‘Het wordt niks als de overheid niet ziet hoe de samenleving verandert, hoe de 
burger een oriëntatie zoekt in zijn eigen omgeving, terwijl hij zich in steeds 
wisselende gemeenschappen beweegt, dan is dat heel vervelend. Neem het 
beeld van Kok die dacht dat de muis een afstandsbediener was. Misschien 
charmant, maar toch ook wel symbolisch voor hoe zijn kabinet er over dacht. 
En als je het inzicht niet hebt, dan blijft het allemaal half.’
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Koks optreden weerspiegelde zo een klacht die je een paar jaar geleden hoorde. 
Namelijk dat leidinggevende elite niks had met ICT. Dat liet men aan de secre-
taresse over.
‘Dat herken ik helemaal niet. Leidinggevenden doen algemeen gesproken veel 
met internet en ICT. Dat komt de kwaliteit van de organisatie ook zeer ten 
goede, want je monitor is veel breder. Er vindt een voortdurende uitwisseling 
van kennis en informatie plaats. Er kan best nog meer mee gedaan worden, 
maar het is al een geweldige verbetering. Denk het maar eens weg. We zitten 
echt in een transformatie van de samenleving naar kennisintensieve of infor-
matiesamenleving. Maar wat dat betekent voor het politieke systeem weten we 
niet. Vijf jaar geleden ging het allemaal naar links, nu weer centrum-rechts. 
Maar daar ligt niet de oplossing. De oplossing ligt in een andere omgang met 
de samenleving. Burger en maatschappelijk middenveld spelen daarin een 
belangrijke rol. Op het publieke domein liggen talloze mogelijkheden om in 
te investeren. Als overheid zul je wel de cultuur van je organisatie moeten 
aanpassen. Daar moet je mensen in opleiden.’

Laten we concreet even B en W van een gemeente spelen. Wat gaan we doen?
‘Stel dat het om Utrecht ging, dan zou ik in Kanaleneiland, waar grote 
problemen zijn, vragen: is er voldoende infrastructuur in scholen en wijk-
gebouwen voor mensen om met elkaar te communiceren? Zijn er digitale 
trapveldjes? Ik zou daar een project van maken en een aantal ambtenaren uit 
verschillende diensten met voorrang voor inzetten. De gemeentelijke organi-
satie gaat op een andere manier van werken over: sneller reageren, ook op al 
die e-mails. Geldt ook voor de politie. Je begint in zo’n omgeving gewoon met 
een actieve houding. Ervaringsgewijs leer je dan om processen te verbeteren. 
Je kunt daar hele uitgebreide projectomschrijvingen voor gaan maken, maar 
mijn ervaring is dat het in wezen om kleine stapjes gaat. Mensen bellen de 
gemeente en de telefoon wordt niet opgenomen bij de gemeente. Dan blijkt 
dat er iemand ziek is etc. Die hele service aan de burger zit nu nergens in. 
Dat lok je pas uit als je wat aan die bereikbaarheid gaat doen. Of een contact 
centre in het leven roepen, waar je via e-mail geïntegreerd diensten aanbiedt. 
Kan je het zelf niet, huur dan een call centre in. Daar ga je dan vanuit B en 
W aan bouwen. En niet terugvallen op de oude reflex, maar de burger serieus 
nemen. Eerst ga je kleine dingen oplossen en daarna langzamerhand grote. 
Zo gaat het in elke organisatie of onderneming: die neemt bij cultuurverande-
ringen ook drie, vier procent verbetering jaarlijks als uitgangspunt. Dat moet je 
meten. Ben je eenmaal zo bezig, dan ga je na een tijdje de burgers in die wijk 
vragen of ze tevreden zijn over bepaalde diensten. Het klinkt niet groots of 
meeslepend, maar zo moet je het ook niet opzetten, dan wordt het niks. Maar je 
moet wel zorgen voor de infrastructuur, de spullen, de scholing, de plekken.’

Kastanjeziekte
Voor die bewoners wier tuin grenst aan die van de Beatrijsstraat, het eerste 
stuk (tot ongeveer het chinees cultureel centrum). In dit gedeelte staan twee 
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kastanjebomen in twee graafflorisstraattuinen. Deze kastanjes zijn helaas 
aangetast door een ziekte veroorzaakt door een klein maar zeer destructief 
beestje. Het effect is dat de bladeren van deze bomen ‘verbranden’ en 
vervolgens uitvallen. Ergens in juli geloof ik waren deze bomen al goeddeels 
bruin. Nog maar kortgeleden hoorde ik dat het een ziekte is, die niet echt 
te behandelen is, behalve door zeer consequent de afgevallen bladeren te 
verwijderen uit de tuin. Daarin zitten de beestjes die op die wijze overwin-
teren en volgend jaar weer vrolijk aan de slag gaan. Helaas niet alleen 
de kastanje bomen zijn het slachtoffer, maar ook andere planten worden 
aangetast. Alleen door gezamenlijk actie te ondernemen maken we een 
kleine kans om hier wat tegen te doen. De ziekte verspreidt zich momenteel 
zeer snel door Rotterdam.
vriendelijke groet,
Esther Schippers-Vastrick
Beatrijsstraat

(www.graafflorisstraat.nl) 

Heeft u ergens een samenhangende benadering aangetroffen?
‘Nee, niet in Nederland. Je moet er ook een berg voor beklimmen. In de 
overheidsorganisatie zit ongelooflijk veel behoud en weerstand, wat niet 
doorbroken wordt. De wethouder zegt iets en de ambtenaren doen heel 
iets anders. De wethouder controleert het vervolgens niet. Vaak hebben die 
geen prioriteiten. Je moet als bestuurder er voor zorgen dat je drie dingen 
goed doet, andere moet je laten liggen. Maar die jongens – ik was laatst in 
Rotterdam – waren met 26 prioriteiten bezig. Zo ben je voortdurend afgeleid 
door incidenten. Nu kiezen ze voor één prioriteit: veiligheid.’
Dat is nu toch eenmaal onvermijdelijk bij democratisch bestuur?
‘Maar zo kom je er dus nooit bovenop, word je nooit pro-actief. Daarom gaan 
al die rapporten ook zo’n lijdensweg. Om te beginnen leest niemand ze. Ik 
herinner me een debat bij Infodrome met de fractievoorzitters, georganiseerd 
door Rick van der Ploeg. Dat wil je niet weten. Na een tijdje krijgen ze in 
de gaten waar het ongeveer over gaat en dan transformeren ze hun taal. We 
hebben dus nog een lange weg te gaan. En misschien moet je gewoon maar 
eens bij een aantal velden beginnen: onderwijs, zorg, veiligheid, daar zou ik nu 
in willen investeren.’

En de burger medeverantwoordelijkheid geven bij de handhaving
‘Helemaal mee eens. Laatst was ik bij een discussie met juristen. En die 
zeiden ook: als je burgers en bedrijven niet medeverantwoordelijk maakt, door 
informatie, dan wordt het niks. Je kunt wel honderd inspecteurs er op zetten. 
De café-eigenaar moet zijn brandveiligheid publiceren en op internet zetten. 
Doe je dat niet, dan betekent dat blijkbaar dat je het niet in orde hebt. Dat 
is benchmarking, dat werkt! Nu willen we het te veel allemaal van tevoren 
hebben geregeld.’
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Naar een betrokken bestuur – Aanvulling coalitieakkoord
Ten behoeve van de gemeenteraadsvergadering op 9 april 2001, agendapunt 
VII-G-4
Enschedé, 6 april 2001

• Communicatie met burgers versterken; persoonlijk contact en menings-
peiling 

• Spreekuren van raadsleden in de wijken; het gaat om het aanbieden van 
faciliteiten.

• Brieven binnen drie weken beantwoorden. 
• Inzet ICT; alle diensten en lopende ontwikkelingen per stadsdeel op 

internet, opvraagbare info, vergunningen op internet, uit te werken vanuit 
één loketgedachte.

• Meningspeilingen in wijken ter ondersteuning gesprek bestuur, ambte-
naren en bevolking over de zaken die spelen. Bespreken van resultaten 
met de wijkraden, met aandacht voor de gewenste gevolgen binnen het 
gemeentelijk beleid.

• Het interactief met de samenleving projecten voorbereiden en begeleiden is 
een must. Dat vraagt ambtenaren en vooral bestuurders die dat aandurven. 
Veel discussiëren, uitleggen, dilemma’s zichtbaar maken, keuzes beargumen-
teren en vooral gezaghebbend de uiteindelijke keuzes durven verdedigen.

• Verantwoording en terugkoppeling over procesorganisatie en mate van 
betrokkenheid bewoners naar de betrokken commissie(s) van de raad ter 
controle.

• Centrale communicatie vanuit concern naar burgers veel actiever invullen.
• Hoorzittingen organiseren op beslissingen die voor de stad van funda-

mentele betekenis zijn.
• Begrijpelijke taal hanteren!

(www.enschede.pvda.nl/publicaties/naar_een_betrokken_bestuur.htm)

Wat heeft de opdrachtgever met het rapport Burgers verbonden gedaan?
‘Van Boxtel was positief. Er is op de valreep nog geld gekomen voor vier 
broedplaatsen in de grote steden. En die trapveldjes zijn een succes geworden. 
De meest opvallende stilte is in de grote steden. Amsterdam had de houding 
van: wij doen dat allemaal al. Maar je kunt niks afdwingen met subsidie als het 
niet echt leeft in zo’n stad.’

Waar zitten dan de agenten voor verandering?
‘Het is een kwestie van overtuiging. Als je dat niet hebt bewijs je lippendienst. 
Het gekke is dat de discussies over het rapport over de thematiek gingen die 
Fortuyn later zou aansnijden. Over de zorg dat de overheid vervreemdt van 
de burger. Hoewel het rapport daar niet op was geschreven, niet die urgentie 
uitstraalde. Eigenlijk waren onze discussies in de Commissie heftiger dan de 
toon van het rapport.’
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Dan de vraag hoe je het organiseert binnen de overheid. Hoe moet de rijks-
overheid het aanpakken?
‘Als een kabinet ICT belangrijk vindt kan ik me voorstellen dat je in de 
driehoek BZK-onderwijs-zorg iemand coördinerend minister maakt. Ik zou een 
voorkeur hebben voor onderwijs.’

Het rapport mondt uit in een flinke lijst wensen. Niet helemaal duidelijk was of 
er een hiërarchie was: de coördinerend minister, breedband, de 600 miljoen?
‘Voor mij was toch de sociale dimensie in de achterstandsgebieden het belang-
rijkst, die 600 miljoen voor die broedplaatsen en de digitale trapveldjes. Daar 
zouden op een gemakkelijke manier toe te kennen projecten moeten worden 
betaald. Wat breedband betreft hebben we ervoor gekozen om scholen, biblio-
theken en universiteiten voorrang te geven. Dat moet je durven, investeer nou 
maar eens drie miljard, dan laat je zien dat het je menens is. Als je al dat geld 
ziet, dat in het regeerakkoord wordt uitgetrokken voor asfalt. Als je het echt 
meent zijn bedragen oninteressant. Alleen al op Schiphol geven wij in vier jaar 
meer dan 2 miljard euro uit aan investeringen. Hersteld vertrouwen? Hoe wou 
je anders het vertrouwen herstellen. Meer blauw? Dat lijkt me weinig concep-
tueel. Als je dat niet hebt is de rest plakwerk.’

‘Glazen infrastructuur’ gaat miljarden kosten
Minister Van Boxtel (Grotesteden- en Integratiebeleid) moest wel even 
slikken, toen hij hoorde hoeveel geld nodig is voor de digitale infra-
structuur: twaalf tot vijftien miljard gulden, zo had de Commissie ‘ICT en 
de stad’ berekend.

‘Ik heb in ieder geval iets om in te brengen tijdens het overleg over de 
Voorjaarsnota’, aldus Van Boxtel naar aanleiding van de berekening. 
Schipholtopman G. Cerfontaine, de voorzitter van de Commissie die door 
Van Boxtel was gevraagd hem te adviseren over de mogelijkheden die 
ICT biedt voor de ontwikkeling van de grote steden, besefte ook wel dat 
het bedrag erg hoog was. Maar voor een sterke positie van de stad én de 
burgers noemde hij die ‘glazen infrastructuur’ onontbeerlijk.

(VNG-magazine, 15 december 2000)

‘Je moet het ook niet te ingewikkeld maken. Je kunt hele verhalen houden over 
veranderingsstrategieën, maar het zijn uiteindelijk toch de mensen waar het om 
gaat. Een minister die zegt in het kabinet: laten we het serieus oppakken. De 
commissarissen in de provincies. Als je dat niet mobiliseert, dag bij dag, wordt 
het niks. Er ligt al het nodige aan rapporten.’

Die coördinerend minister komt er, stel. Welke drie dingen gaat hij goed doen?
‘Simpel, hij moet het goed doen op de drie thema’’s die nu in de samenleving 
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het meeste spelen: zorg, onderwijs en veiligheid. Daar moet je programma’s 
op loslaten. Waarbij ik nog eens zeg dat ICT een aspect is, ICT als verbindend 
element.’
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Burgers op de tweesprong van de traditionele dichotomie
Interview met Herman Kaiser, lid van de RMO

In december 2000 bood de Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling 
(RMO) zijn advies Ver weg én dichtbij. Over hoe ICT de samenleving kan 
verbeteren aan de regering aan. Het advies gaat over de vraag wat ICT 
betekent voor de stabiliteit van de samenleving, kansen op participatie 
van burgers en da kwaliteit van het dagelijks bestaan. Op 17 oktober 2001 
volgde een gecombineerd kabinetsstandpunt op het rapport van de RMO 
en het rapport van de Commissie ICT en de stad.

Het kabinet benadrukt…dat de rol van de technologie niet als een 
vaststaand gegeven beschouwd moet worden met een deterministische 
invloed. De informatiesamenleving is geen verschijnsel dat ons ‘overkomt’. 
We moeten en kunnen aan die samenleving zèlf inhoud geven. ICT 
beïnvloedt met andere woorden de context waarbinnen wij opereren, maar 
is tegelijkertijd een instrument om gewenste ontwikkelingen te stimuleren. 
In het verlengde hiervan ligt de opvatting van het kabinet dat het internet 
zich ontwikkelt of kan ontwikkelen als een ‘lokaal gereedschap’. Internet is 
niet langer alleen een wereldwijd netwerk, ongebonden aan tijd en plaats, 
maar ook een instrument om het dagelijks leven van mensen in hun lokale 
omgeving gestalte te geven.

Het kabinet voert op korte termijn een samenhangend pakket maatregelen 
uit met als doel te bekijken hoe ICT optimaal is te benutten voor de sociale 
kwaliteit van de samenleving. Deze maatregelen zijn ondergebracht in het 
‘Actieprogramma Sociale Kwaliteit en ICT’…Het Actieprogramma Sociale 
Kwaliteit en ICT bestaat uit de volgende vier maatregelen:
1. Starten van vier Digitale broedplaatsen als proefprojecten
2. Organiseren van een kennisnetwerk ‘Sociale kwaliteit en ICT’
3. Tijdelijke investeringsimpuls ICT-toepassingen loketontwikkeling zorg en 

welzijn
4. Procesondersteuning bij invoering Breedband

(Kabinetsreactie Burgers verbonden. ICT en de stad en Ver weg én dichtbij, 
2001)

De rol van ICT wordt hoog ingezet in het rapport van de Raad voor de 
Maatschappelijke Ontwikkeling. ICT heeft veel betekenis voor participatie 
van burgers, stabiliteit van de samenleving en de kwaliteit van het bestaan. In 
hoeverre is dat empirisch onderbouwd?
‘We konden niet op onderzoek terugvallen als bij andere rapporten. We moeten 
dus meer werken met veronderstellingen. Daarbij hebben we wel een aantal 
redeneringen opgebouwd, die op zichzelf wel valide zijn, dunkt me. De belang-
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rijkste is dat de internettechnologie niet alleen interessant is voor wereldwijde 
toepassingen, bijvoorbeeld om met je broer in Australië te communiceren, 
maar dat het vooral van belang is voor de samenleving om de hoek. We hebben 
ons afgevraagd hoe je met digitale technieken nieuwe gemeenschappen kunt 
creëren, we leggen heel nadrukkelijk een relatie tussen internettechnologie en 
het smeden van maatschappelijke verbanden die bij kunnen dragen tot sociale 
cohesie en participatie. Alle adviezen die de RMO uitbrengt gaan overigens 
uiteindelijk daarover, staan in dat perspectief.’

If freedom has been won, how does it come about that human ability to 
imagine a better world and to do something to make it better was not among 
the trophies of victory? And what sort of freedom is it that discourages 
imagination and tolerates the impotence of free people in matters which 
concern them all?

(Z. Bauman, In search of politics, Oxford, 1999)

Maar dan nog: gesproken wordt zelfs van ‘a new society’?
‘Laat ik bij mezelf beginnen. Ik ben altijd gefascineerd geweest door wat een 
computer kan. Al jaren geleden vroeg ik me af: wat zou het fantastisch zijn als 
je die computers aan elkaar kunt koppelen, zodat je met elkaar kunt communi-
ceren. Een jaar of vijftien geleden had ik mij absoluut niet kunnen voorstellen 
dat wij tien jaar later in een situatie zouden zijn waarin alle burgers met elkaar 
zouden kunnen communiceren. Dat is nog nooit eerder in de geschiedenis 
voorgekomen. Voor communicatie, ontmoeting en het bijeenbrengen van 
ideeën en talenten biedt dat ongekende mogelijkheden. Wat natuurlijk niet 
wil zeggen dat die ook allemaal zullen worden benut. Was de stoommachine 
op zichzelf al een geweldige uitvinding, het werd pas een echte revolutie 
toen ze werd toegepast op schepen en treinen en er rails kwamen en je dus 
lijnsystemen, zeg maar netwerken, kon creëren. Zo kreeg de computer ook 
pas revolutionaire betekenis met de toevoeging van de internetfunctie. Met 
dit verschil dat het aanleggen van spoorlijnen zeer kostbaar was, terwijl het 
netwerken via internet heel goedkoop is. Dat betekent ook dat het internet heel 
veel mensen insluit. Het zal allemaal niet vanzelf gaan. Dus niet: iedereen is 
online en dus zullen er leuke en interessante dingen gaan gebeuren. Nee, je zult 
het proces moeten sturen op de een of andere manier, of op zijn minst coachen, 
om er voor te zorgen dat er enige structuur valt te ontdekken in de wirwar van 
internetcontacten, zodat mensen elkaar kunnen vinden. Kijken of het mogelijk 
is om voor de burger een virtuele omgeving te construeren. Je zult maatschap-
pelijke afspraken moeten maken: hoe richt je het stratenplan in? Stuit je als 
burger op het net op een instelling voor maatschappelijke zorg, dan moet die 
je er ook van op aankunnen dat je daar je zorg aan kunt toevertrouwen. Je 
zou ideeën kunnen uitproberen om in lokale gemeenschappen tot die sociale 
gemeenschappen te komen.’
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Gregoriaanse canto’s op internet
Het internet biedt mensen over de hele wereld de mogelijkheid met 
elkaar in contact te treden. Zo hebben liefhebbers van middeleeuwse 
Gregoriaanse koormuziek hun sites aan elkaar verbonden om op die wijze 
op de hoogte gehouden te worden van onderzoeken, congressen, concerten 
en bladmuziek. Niet alleen betreft het internetsites die direct gerelateerd 
zijn aan de Rooms-Katholieke kerk, maar ook veel particuliere sites die de 
Gregoriaanse muziek willen promoten.

(The Gregorian Chant Home Page, http://silvertone.princeton.edu/chant_
html) 

Wie zou dat moeten doen?
‘Iemand neemt het initiatief, in dit geval een bestuurder, om zo’n digitale 
marktplaats te gaan organiseren. Twee doelen zijn daarbij geformuleerd. 
Ten eerste een betere communicatie tussen en binnen overheidsinstanties. 
Is dat eenmaal gerealiseerd dan kun je vervolgens burgers ook makkelijker 
gelegenheid geven om via de digitale regio interactief met de overheid te 
kunnen communiceren. In de tweede plaats is het voor het bedrijfsleven 
interessant om business-to-business contacten te vinden in het eigen gebied. 
Vaak worden die honderden kilometers ver weg gevonden, terwijl ze in de 
buurt ook aanwezig zijn. En het allerinteressantst is die digitale marktplaats 
proberen zo in te richten dat de burger die op bezoek komt ook daadwerkelijk 
kan vinden wat hij nodig heeft. Niet alleen als klant op de markt, maar ook als 
hij behoefte heeft aan ouderenzorg of kinderopvang. De sociale en culturele 
context moet met andere woorden gestructureerd aanwezig zijn. Je zult een 
vertaling moeten maken van de fysieke naar de digitale werkelijkheid. Want 
het internet is geen doel op zichzelf, het is een instrument ter ondersteuning 
van de participatie in de fysieke werkelijkheid. Als wij spreken van commu-
nities, dan bedoelen we echte communities, waar mensen elkaar kunnen 
ontmoeten via internet. Internet biedt verfijnde communicatiemethodes om 
mensen met specifieke voorkeuren, zoals middeleeuwse koormuziek, bij elkaar 
te brengen. Digitale ontmoetingsplaatsen die er toe kunnen leiden dat men 
elkaar ook feitelijk gaat ontmoeten. Dat kan nieuwe vormen van maatschap-
pelijke synergie opleveren. Langs zulke wegen zou internet gemeenschaps-
vorming kunnen bevorderen, kan het bevorderen dat mensen elkaar ook ‘face 
to face’ gaan ontmoeten.’

VOOR de regio, DOOR de regio en VAN de regio
Veertien Noord- en Midden-Limburgse gemeenten willen binnenkort starten 
met de bouw van een gezamenlijke webportaal. Het portaal moet een 
virtuele marktplaats worden, waar men informatie vindt van overheids-
instanties en waar bijvoorbeeld ook een vergunning kan worden aange-
vraagd of een afspraak kan worden gemaakt. Tevens zou er toegang moeten 
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worden geboden tot vele diensten van regionale verenigingen en het 
bedrijfsleven, zoals banken, supermarkten, openbaar vervoer, enzovoorts. 
De gemeenten willen dat het regionale portaal komend najaar in werking is. 

Er zijn inmiddels afspraken gemaakt met Siemens Nederland N.V. voor het 
technische raamwerk naar model van de Duitse deelstaat Beieren. Web3 zal 
zich onder meer gaan richten op regionale dienstverlening. Limburg Online 
wil zorgen voor operationele ondersteuning en helpdesk en e. is bereid 
gevonden voor de verzorging van de regie, vormgeving, PR en Promotie.
 
In de regio Noord- en Midden-Limburg wordt het advies van de RMO 
opgepakt. Niet als een op zich staand gegeven, maar in combinatie met 
verantwoordelijkheden die bij de gemeentelijke en intergemeentelijke 
overheden liggen. Te denken valt daarbij bijvoorbeeld aan zaken als stabi-
liteit van de samenleving en kwaliteit van het dagelijks bestaan. Daarnaast 
is echter ook een goed gestructureerde informatievoorziening ten behoeve 
van de dienstverlening, (preventieve) gezondheidszorg, openbare orde, 
hulpverlening et cetera hoogst noodzakelijk voor een verantwoorde taakver-
vulling door overheden.
Uit de voorliggende verantwoordelijkheden ontsproot de visie dat het goed 
zou zijn een poging te ondernemen om de informatie- en communicatie-
bronnen en -stromen binnen onze regio op termijn zodanig te kanaliseren 
dat in één klap aan al deze en komende behoeften kan worden voldaan. Zo’n 
operatie kan de overheid natuurlijk nooit in zijn eentje uitvoeren. Dat is een 
kwestie ván, vóór en dóór de regio. Alle geledingen zullen daarbij betrokken 
moeten worden.
Als opstart is daarom door een aantal gemeentebestuurders uit Noord- en 
Midden-Limburg het initiatief genomen een Stuurgroep Digitale Regio op te 
richten met als taak de uitvoerbaarheid van de visie en de haalbaarheid van 
voldoende draagvlak te onderzoeken. De stuurgroep wordt daarbij mentaal 
gesteund door Minister van Boxtel, die het initiatief als uniek heeft gekwali-
ficeerd en het graag als goed voorbeeld ten toon spreidt voor de rest van het 
land. 

Het initiatief van de stuurgroep krijgt inmiddels zoveel steun en draagvlak, 
dat er van wordt uitgegaan medio april aanstaande te starten met de ontwik-
keling en opzet van de eerste fase: een virtuele marktplaats voor Noord- en 
Midden-Limburg, die ruimte biedt voor burgers, bedrijven, verenigingen, 
instellingen en overheden; kortom één loket voor de hele regio.
Om met de eerste fase te kunnen starten zal de komende weken door een 
aantal partijen een ondernemingsplan worden opgesteld. De partijen die 
hun schouders onder de virtuele marktplaats zetten zijn: Regio Noord- en 
Midden-Limburg namens de samenwerkende gemeenten en de organisaties 
Siemens Nederland N.V., e., Web3 en Limburg Online.

(www.regio-nml.nl)
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Kan internet ook iets betekenen voor het huidige malaise gevoel in Nederland 
over de publieke sector?
‘Er zijn, en dat wil ik benadrukken, dieper liggende oorzaken, maar internet 
heeft toch wel relevantie voor dit thema. Het ongenoegen, dat wij momenteel 
zien, heeft alles te maken met de grote afstand die is ontstaan tussen indivi-
duele burgers en de overheid. Daarbij zit die overheid met zulke grote 
problemen dat zij onmogelijk snelle antwoorden kan geven, laat staan dat dit 
snel naar die individuele burger teruggekoppeld kan worden. Die overheid 
wordt dus enorm belast: jullie lossen dat maar op en de claimcultuur neemt 
toe. Gelijktijdig is er een houding van: waar bemoeit die overheid zich 
mee. Enerzijds een trend van: kom niet aan de vrijheid van burgers – en die 
gedragen zich daar ook naar – en anderzijds de eis dat de overheid onmid-
dellijk het probleem oplost als het fout gaat.’ 

Claimcultuur rukt ook hier op
De laatste jaren wordt een toenemend beroep op het aansprakelijkheidsrecht 
gesignaleerd. In dit verband wordt wel gesproken van `amerikanisering’ van 
het aansprakelijkheidsrecht en van de opkomst van een claimcultuur. Het 
gaat daarbij dan zowel om een toename van het aantal als van de omvang 
van civielrechtelijke schadevergoedingsvorderingen. Deze ontwikkeling is 
van evident belang, niet alleen om voor de hand liggende interne redenen 
als werklastverzwaring van de rechterlijke macht, maar vooral ook vanwege 
de effecten die deze ontwikkeling op de samenleving kan hebben. Onder een 
claimcultuur wordt verstaan een cultuur waarin burgers elkaar veelvuldig 
en voor hoge bedragen in juridische zin aanspreken ter vergoeding van 
geleden schade, zonder dat dit overigens in alle gevallen hoeft te leiden tot 
een juridische procedure. 

Veramerikanisering, verruwing, het wegvallen van het sociale vangnet: het 
lijkt allemaal met de ontluikende claimcultuur in Nederland te maken te 
hebben. De lijst van claims in Nederland is nu al lang. Zo stonden oud-
minister Peper en accountant KPMG afgelopen week nog tegenover elkaar 
in de rechtszaal. KPMG wilde naar verluidt voor 500.000 euro schikken, 
nadat de organisatie Peper via een al of niet rammelend rapport over de 
‘bonnetjesaffaire’ in een kwaad daglicht had gesteld. Detailhandelsconcern 
Laurus liet onlangs weten gebukt te gaan onder vele claims. Ook de media 
zijn niet meer veilig. LPF-kamerlid Cor Eberhard incasseerde 10.000 euro 
van het Algemeen Dagblad na een valse beschuldiging, Nova-presentator 
Willem Lust eist financiële genoegdoening na een bericht over zijn al of 
niet aanwezige toupet en Anneke Grönloh spant de kroon met een eis van 
250.000 euro tegen de NCRV, na een programma van Paul de Leeuw.
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‘Het is het beeld van een overbelaste overheid, terwijl je meer de oplossing van 
problemen in de samenleving zou moeten leggen. Maar wat is dan de samen-
leving? Dat is niet alleen een optelsom van individuele burgers. Bestaande 
organisaties moeten weer herkenbaar worden in een kleinschalige context. De 
RMO heeft in zijn rapport Aansprekend burgerschap ook geadviseerd om de 
anonimiteit van grote instituties te doorbreken. Ga herkenbaarder aan de basis 
van de samenleving zitten, en zorg dat je sneller terugkoppeling kunt krijgen. 
Dat betekent ook dat het maatschappelijk middenveld opnieuw een kans zou 
moeten krijgen. Het huidige moet gemoderniseerd, maar spannender is de 
vraag of er een nieuw maatschappelijk middenveld kan ontstaan. Het oude 
middenveld is ontstaan vanuit de elites van de bestaande zuilen en werd heel 
sterk centraal aangestuurd. Een nieuw middenveld zal veel meer van onderop 
moeten komen, van mensen die gezamenlijk ergens voor staan. Er moet dan 
wel een middel zijn waarmee die mensen elkaar kunnen ontmoeten. En daarbij 
kan het internet, via de werking als ik daarnet aangaf, een instrument zijn 
om burgers die samen ergens voor willen gaan, bij elkaar te brengen. Ook op 
buurtniveau bijvoorbeeld kan dit tot andere patronen leiden. Waarom zou je 
elkaar alleen maar in het buurthuis tegen komen om bepaalde problemen door 
te spreken, dat kan ook online! En dan niet in plaats van, maar ter onder-
steuning van. Een voorbeeld: we zijn hier in Roermond bezig met een project 
veilige school. Eén keer per jaar wordt het project tegen het licht gehouden, 
loopt het of loopt het niet? Telkens blijkt weer dat het schort aan de snelle 
informatievoorziening. Het zou een enorme verbetering zijn als we ergens een 
digitale ontmoetingsplaats creëerden. Stel dat zich weer problemen voordoen: 
er staan weer drugsdealers voor de school. Als je dan te werk gaat via traditi-
onele, hiërarchische terugkoppelingsmethoden, dan duurt dat gigantisch lang 
en ontstaat er informatieverlies. Ondertussen praten schoolcoördinatoren er 
drie maanden later over: ‘Jammer dat we dat niet eerder wisten’. Terwijl je 
het via internet in vijftien seconden aan elkaar kunt doorgeven. Dat zijn hele 
simpele dingen; je hoeft niet eens een portal te maken. Het is al voldoende 
dat een groep beschikt over elkaars e-mail adressen. De volgende stap is het 
openen van een chatroom om elkaar dagelijks bij te praten over de actuele 
ontwikkeling.’ 

Aansprekend burgerschap
In het rapport ‘Aansprekend burgerschap’ wijst de RMO dat er op de 
huidige organisatie (lees: onpersoonlijke inrichting) van de publieke sector 
verantwoordelijk gedrag van burgers ontmoedigt. De RMO adviseert via 
drie ontwikkelingsprincipes voor de organisatie van de publieke sector het 
besef van verantwoordelijkheid bij burgers te vergroten:
• Kleinschaligheid: de organisaties in de publieke sector dienen klein-

schaliger te worden georganiseerd, meer kleine units in een groter geheel, 
zodat mensen elkaar weer kennen, zich betrokken kunnen voelen.

• Cultuur van verschil: binnen het kader van gelijkwaardigheid geldt het 
principe meer ruimte te geven voor individuele en groepsverschillen
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• Verantwoording en sturing op vertrouwen: medewerkers en burgers 
moeten in de toezicht- en verantwoordingstructuur meer ruimte – en dus 
vertrouwen – krijgen, zodat de betrokkenheid groeit

Op grond van deze principes zou een echte bijdrage worden geleverd aan 
de bevordering van verantwoordelijkheidsbesef en daarmee tegelijk aan de 
participatie van burgers.

(Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling, Aansprekend burgerschap, 
Den Haag, 2000)

Als het zo simpel is, waarom gebeurt het dan niet vaker?
‘De beschikbaarheid van de technologie an sich leidt nog niet tot een 
maatschappelijke meerwaarde. Je moet haar gebruiken in een systematisch 
communicatieframework, anders ben je niet aan het communiceren. Dat doe je 
niet door te zeggen: ‘Ik pluk het wel van het net af.’

Is in onze huidige maatschappij de spanning op de drie lijnen van schaal, 
sturing en samenhang niet heel groot geworden en dus onbeheersbaar en 
verklaart dat niet veel van het ongenoegen? Interessant is in dit verband dat het 
RMO-rapport zegt: mede dankzij ICT is die tegenstelling te overwinnen. Is dat 
niet teveel een mooi vergezicht?
‘Het is een heel idealistisch rapport. Zelf was ik al langer bezig met vraag-
stukken van maatschappelijke participatie via nieuwe vormen van middenveld. 
Dat heeft ook met mijn politieke opvattingen te maken. De oratie van Wim 
van de Donk over de rol van de vierde sector slaat wat mij betreft de spijker 
op de kop. Anderzijds geeft het me ook een kick: wat leven we toch in een 
tijd, waarin je zomaar met iedereen kunt communiceren. Wat mij daarbij 
frappeert is: hoe is het mogelijk dat er zo’n afstand is tussen de analyse van 
de sociale problematiek en de notie van dat je kleinschalige contexten moet 
creëren en de terugkoppeling naar mensen in kortere slagen te doen enerzijds 
en de wetenschap dat de technologie er voor klaar ligt anderzijds. Maar die 
wordt er niet voor gebruikt of veel te beperkt of het wordt aan het vrije spel der 
krachten overgelaten. Ons advies: probeer die technologie gericht in te zetten 
voor de oplossingen die wij in Aansprekend burgerschap hebben aangereikt. 
Gebruik het om andere vormen van aansturing te krijgen. Je bent niet meer 
van hiërarchie afhankelijk, horizontaal gaat sneller. Gebruik het voor het 
creëren van kleinschalige contexten. Het net zelf is ‘worldwide’ en dus niet 
kleinschalig. Maar daarbinnen kun je wel contexten creëren, die kleinschalig 
zijn, waar mensen elkaar kunnen vinden. Het is zo’n voor de hand liggende 
gedachte dat het onbegrijpelijk is dat het niet is uitgevoerd. Neem voorbeelden 
uit de Verenigde Staten en Beieren, waar het regionaal georganiseerd is. Ook 
daar blijkt overigens dat het in de praktijk lastig blijkt om alle actoren in het 
proces bij elkaar te brengen. Daarvoor heb je een gezaghebbende instantie 
nodig.’
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De vierde sector
Een katholieke instelling is in een netwerksamenleving steeds minder een 
organisatie maar steeds meer vorm van organiseren. Het is steeds minder 
een organisatie en steeds meer een houding die in zinvolle verbindingen en 
verknopingen gestalte krijgt. Dat vraagt om beleid en leiderschap dat zich 
meer door gedurfde navigatie dan door bange controle kenmerkt.

(W. van de Donk, De gedragen gemeenschap, Den Haag, 2001)

Mag het een neo-communautaristisch verhaal worden genoemd? En kom je 
niet aan snaren die ook Pim Fortuyn heeft geraakt?
‘Fortuyns analyse over de mogelijkheden van internettoepassing spoort in 
belangrijke mate met het RMO-rapport. Dat rapport heeft inderdaad alles 
te maken met het actuele ongenoegen van de burgers. Het zou naïef zijn te 
denken dat een radicaal anders functionerende overheid dat ongenoegen zou 
kunnen wegnemen. Bureaucratie verdwijnt niet en de diensten zullen ook 
niet goedkoper worden. Maar er moet wel iets fundamenteels gebeuren, de 
samenleving zal zelf meer verantwoordelijkheid moeten gaan dragen. En dat 
mensen elkaar ook gaan aanspreken over waarden: in welk land, in wat voor 
stad willen wij leven? Er zal een nieuwe vorm van burgerschap moeten komen. 
Want dat communautaristisch denken vergt dat er leiders opstaan. En die 
komen niet meer uit de elites, maar vanuit de samenleving; mensen verbinden 
zich weer ergens toe. Ik verwacht ook dat waardenstelling weer terug gaat 
komen. Als mensen ontdekken dat ze bepaalde waarden delen, dan ontstaat 
ook het commitment om daar gemeenschappelijk iets aan te doen.’ 

De raad vindt dat de overheid een veel krachtiger en breder ICT-beleid 
moet voeren. Om via ICT de samenleving als geheel te versterken moet aan 
een aantal maatschappelijke voorwaarden worden voldaan. Om de beoogde 
kwaliteitsslag te maken zal ICT toegankelijk moeten zijn: mensen mogen 
niet buitenspel staan of raken omdat ICT abacadabra voor hen is.
Er zijn mogelijkheden om de toepassing en het ontwerp van ICT te sturen. 
De raad pleit voor actieve sturing door de politiek en het beleid om het 
maatschappelijk perspectief op ICT te realiseren Er is een inhaalslag nodig 
die voor een vliegwieleffect kan zorgen. Voor zo’n inhaalslag beveelt de 
raad beleid op de volgende fronten aan:
- ontwikkel een ICT-beleid dat uitgaat van maatschappelijke voorwaarden; 
- schep digitale kansen voor iedereen;
- organiseer een beleidsimpuls met een tijdelijk karakter en een losse 

structuur.

(Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling, Ver weg én dichtbij, 
Den Haag, 2001)
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Hoe organiseert zich dat? 
‘In belangrijke mate zullen burgers dit zelf moeten doen, niet vanuit Den Haag. 
Het moet ook in een werkbare sociale context gevoerd worden. Het internet 
kan een methode zijn om mensen bij elkaar te brengen en te houden.’

Gemeenten krijgen nauwelijks een plaats in de beschouwingen. Zou je daar 
niet meer op in moeten zetten?
‘In het experiment in deze regio hebben de gemeenten de initiërende rol, en 
dan blijkt het in de praktijk toch buitengewoon lastig om ze allemaal van het 
belang daarvan te overtuigen. Dat hangt sterk van individuele bestuurders af. 
Niet zelden houdt men het voor een hype die wel weer overvliegt. Enerzijds is 
er de bevlogenheid van mensen die de kans zien hoe een nieuw type techno-
logie gebruikt kan worden voor moderne sociale problemen. Anderzijds is het 
heel moeilijk om het te vertalen naar de bestuurlijke circuits. Daar zou de Rob 
een goede rol in kunnen spelen.’

Waar zitten de blokkades precies?
‘Er zijn twijfels of dit wel een overheidstaak is. Het internet is toch juist 
vrijheid? Mensen als Paul Frissen zeggen: daar moet je niet in sturen, internet 
betekent het einde van de overheid, je moet de chaos juist laten werken. Als 
mensen die er veel van weten, zo redeneren is het lastig discussiëren. Je moet 
niet cynisch zijn over toepassing van ICT, anderzijds moet je door de onver-
schillige houding heen zien te breken.’

Hoeveel mensen in de bestuurlijke wereld hebben volgens u iets met ICT?
‘Misschien een kwart.’

Als de kwaliteit van de gemeentelijke websites maatgevend is, is het niet best.
‘Nou, mijn eigen gemeenteraad besloot vorig jaar om niet mee te doen aan de 
digitale regio. Dat ging wel om mijn idee. Venlo trekt het nu. Roger van Boxtel 
prees het als het enige idee dat helemaal van onderaf was bedacht en waarbij 
ook niet meteen subsidie werd gevraagd. Jammer dat het zo moeizaam gaat.’

Gemeenten zitten bovenop een geweldige schat aan data.
‘Het probleem is dat gemeenten wel over veel gegevens beschikken, maar 
er zit geen logische structuur omheen om het ene gegeven met het andere te 
verbinden. De buurman weet vaak niet wat zijn collega twee kamers verder 
doet. Gemeenten moeten eerst hun eigen informatiehuishouding op orde 
hebben. Dat is de belangrijkste impuls voor het op grotere schaal inzetten van 
ICT voor de burgers. Pas dan kun je gaan praten over digitale bestemmings-
plannen die voor burgers inzichtelijk zijn en waarbij je kunt doorklikken naar 
verschillende lagen tot en met de grootte van de diameter van de riolering. 
Het betekent dat je eerst in huis die slag moet gaan maken. Zover zijn we nog 
lang niet. Je moet er echter wel naar toe gaan werken. Heb je het gemeentehuis 
eenmaal transparanter gemaakt, dan krijg je daadwerkelijke mogelijkheden 
tot interactie, Burgers hebben nu vaak geen idee van wat de overheid doet. 
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Sterker: de overheid weet het vaak van zichzelf ook niet. Je moet informatie 
comprimeren naar een format dat voor de gebruiker relevant is. Het geogra-
fisch indelen van gegevens komt daaraan tegemoet. Dat blijkt in de praktijk 
heel lastig. Heb je dat in huis niet georganiseerd, dan heeft het geen zin om 
naar buiten te gaan met informatie. Het zal wel moeten gaan gebeuren, en 
niet alleen bij de overheid, maar bijvoorbeeld ook in de gezondheidszorg. Er 
moeten structuren worden ontworpen voor de interface voor de burger die thuis 
aanklikt om iets te weten te komen. Wat toeleveraars daaraan toevoegen moet 
in die structuur inpasbaar zijn. Hier ligt de betekenis van de rol van de overheid 
als initiator van zulke processen.’

‘Ik was geloof ik een van de eerste mensen die www.google.com gebruikten. 
Ik krijg steeds meer hits bij zoekwoorden, duizenden soms. Het internet is zo 
veelomvattend geworden dat de burger niet zonder een digitaal stratenplan 
kan als hij buiten zijn digitale voordeur treedt. Baynet bijvoorbeeld in Beieren 
heeft daar een hele mooie interface voor ontwikkeld.’

In december 2000 ging www.baynet.de online. Deze ‘virtueller marktplatz’ 
richt zich zowel op burgers, ondernemingen als overheidsorganisaties 
in Beieren, Duitsland. De site fungeert als portaal voor onderliggende 
regionale gebieden. De portal geldt als voorbeeld van de digitale regio 
Noord en Midden-Limburg.

(www.baynet.de)

Het RMO-rapport benadrukt de noodzaak van een cultuuromslag binnen het 
publieke domein. Ze loopt ver achter bij de zakelijke dienstverlening. Is het 
probleem niet dat de publieke sector naar zijn aard nu eenmaal hiërarchischer 
is, gelet op de politieke verantwoordelijkheid die de bestuurlijke top draagt?
‘Je moet veel meer denken in termen van kaderstelling in plaats van specifieke 
regeltjes. En verantwoording is niet je indekken tegen elke afwijking van de 
regels. Nu komen we op een merkwaardige ontwikkeling die zich in Nederland 
aan het voltrekken is. We weten dat de overheid ook belast wordt als er steeds 
meer detaillering van regelgeving komt en meer toezicht van bovenaf. Er was 
een trend naar meer horizontale sturing, maar sinds de rampen in Enschedé 
en Volendam wordt die trend bedreigd. Het wereldkampioenschap ‘verdekt 
opstellen’, zodat je niet als schuldige kan worden aangewezen, bevordert de 
bureaucratie. Nodig is een bestuurlijk denken dat meer verantwoordelijkheid 
wil leggen in de samenleving, dat het stellen van kaders vooropstelt en niet het 
stellen van regels en dat het primaat van de politiek relativeert door te erkennen 
dat politiek Den Haag niet tot in detail over alles verantwoordelijk kan worden 
gehouden als het misgaat. Nederland is nu één groot dorp. Als we die cultuur-
omslag niet maken, dan heeft het filosoferen over nieuwe besturingsconcepten, 
al dan niet gefaciliteerd door ICT, geen zin.’
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Hoe verloopt volgens dat nieuwe denken de organisatie van de verant-
woording?
‘Kaderstelling wil zeggen dat een bestuur een maatschappelijke opdracht 
meekrijgt. Vergelijk het met het dualisme dat is ingevoerd. In principe is 
het een intelligente gedachte om tot nieuwe vormen van sturing te komen. 
Wel moet je er voor oppassen dat je kiest voor een cultuur van kaderstelling, 
terwijl tegelijkertijd de alomvattende bemoeienis blijft. Dat werkt niet. De 
verantwoording moet je leggen bij degene die het kader krijgt en wie het kader 
aanreikt. Dat kan de overheid zijn. Ook de idee public governance biedt hier 
interessante mogelijkheden. Ook Shell heeft een maatschappelijke opgave. 
Dan is het welbegrepen eigenbelang van Shell dat ze zich verantwoordt. De 
samenleving vraagt dat, die cultuur komt er aan. Shell verantwoordt zich, net 
zo goed als Greenpeace dat doet. Ook op het lokale en regionale vlak kan 
het zo gaan. Als je meer verantwoordelijkheid geeft aan een instelling voor 
jeugdzorg, dan zal die ook verantwoording afleggen in de regio. Dat worden de 
mores in onze bestuurscultuur.’

Bij zelfstandige bestuursorganen die een grote maatschappelijke opdracht 
meekrijgen, loopt de verantwoording nog altijd via de minister. Daarvoor zou 
je dus nieuwe vormen van verantwoording moeten gaan ontwikkelen?
‘Ja. Neem de spoorwegen als voorbeeld. De NS moet een kader, een opdracht 
meekrijgen in plaats van een pak regels, en zich bij het departement verant-
woorden of ze zich aan de kaders gehouden hebben. Politiek moet er geen 
bemoeienis zijn met de dienstregeling. Tegelijkertijd moeten de spoorwegen 
zich ook verantwoorden naar hun klanten, de burgers, de Nederlandse samen-
leving. Er is dus een dubbele verantwoordingsdynamiek. Reizigersorganisaties 
als Rover zullen zo een sterkere positie krijgen, mits zij zelf hun verant-
woording aan de groep die ze vertegenwoordigt, goed heeft geregeld. Bij die 
nieuwe verantwoordingscultuur kan het internet ook een rol spelen. Klachten 
van reizigers kun je via internet publiek zichtbaar maken, discussies kunnen 
gevoerd worden.’

Mensen als Roel in ’t Veld en Arthur Docters van Leeuwen pleiten voor 
verkiezing van de leiding van dit soort instellingen. Is dat een oplossing?
‘Op zichzelf zou ik daar niks op tegen hebben. Maar dan moet het gaan om de 
functionarissen die de kaderstellende, beleidsbepalende verantwoordelijkheid 
hebben. Het primaat van de politiek kan alleen maar bestaan als ze zich tot 
de essentie beperkt. Dus: kaders stellen, waarbij vertrouwen wordt gegeven 
aan degene die het moet uitvoeren. Nu is er de doorgeschoten monitorcultuur, 
waarbij men op de ministeries van alles het naadje van de kous wil weten. Dat 
duidt er op dat men dat vertrouwen niet geeft.’

Nog zo iets: hiërarchische sturing moet plaatsmaken voor coaching, aldus het 
RMO-rapport. Hoe moet je je dat voorstellen? 
‘Het idee is dat je meer verantwoordelijkheid legt bij mensen die opgeleid 
zijn, ervaring hebben, competent zijn om met problemen aan de slag te gaan. 
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Voorwaarde is dat je ze niet minutieus moet gaan aansturen, maar ze de 
vrijheid laten om dat probleem aan te pakken. Daarbij is het wel gewenst dat 
je via zachte sturing deze mensen feedback geeft, ook door relaties te leggen 
met aanpalende deelsystemen en partners. Het begrip coaching is ingevoerd 
om duidelijk te maken dat het niet geheel zonder sturing kan, maar dat het om 
een terughoudende sturing gaat die moet bijdragen aan het leervermogen van 
degenen die aan de frontlijn het werk uitvoeren. Meting van prestaties kan 
daarbij behulpzaam zijn. Niet in de eerste plaats als afrekenmechanisme, maar 
wel als basis voor de verantwoording. De afrekencultuur is hiërarchisch, terwijl 
wij denken aan sturing op basis van vertrouwen. Het woord vertrouwen kwam 
in de panels met deskundigen die we hielden, opvallend vaak naar voren. 
Dat was wel een interessante constatering, want je denkt dat het gaat over de 
nieuwe technologische mogelijkheden in de samenleving. En dan blijken die 
discussies met deskundigen bijna op een filosofisch niveau te zitten. Zonder 
vertrouwen wordt internet gevaarlijk. Want als je in zo’n community zit moet 
je er van uit kunnen gaan dat deelnemers ook zijn waar ze zich voor uitgeven. 
Vertrouwen is dus een heel belangrijke waarde. Praat je over sturing, dan gaan 
filosofische begrippen een belangrijke rol spelen, belangrijker dan managers-
jargon. Het nieuwe type denken, waarmee een land als Nederland in de 
toekomst bestuurd zal moeten worden, komt neer op: het kader geeft vrijheid, 
respecteer competenties van mensen, vertrouw mensen. Al het andere leidt tot 
meer bureaucratie, meer vervreemding en meer verspilling.’

En wat is de filosofie inzake de schaal?
‘We hebben onze organisaties zozeer op efficiency geënt, dat de liefde eruit 
georganiseerd is, zoals in de zorg. Liefde is aandacht voor mensen, dat kun 
je niet meten. Ziekenhuizen worden gecontroleerd op gemiddelden, op de 
aanwezigheid van technische voorzieningen, budgetten, waarden aan de hand 
daarvan bepaald. Wat niet gemeten wordt is de vraag hoe het personeel aan het 
bed communiceert met de patiënten. Die patiënten zien alleen maar jachtige 
mensen en voelen zich steeds beroerder. Zo’n ziekenhuis mag dan efficiënt 
georganiseerd zijn, het staat wel zo stijf van de stress dat het niet meer effectief 
is. Alle efficiencymonitoren staan op positief, maar de vraag of mensen zich bij 
vertrek gezonder en prettiger voelen dan toen ze binnen kwamen, wordt niet 
beantwoord. Er zou een andere cultuur moeten komen door niet allen te kijken 
naar wat je kunt meten en monitoren, maar vooral ook naar wat je als missie 
hebt geformuleerd. Waardenstelling in plaats van normstelling. Hoe kan je 
een ziekenhuis de armslag geven dat het proces zo loopt dat de patiënt zich er 
lekker bij voelt en dat het verplegende personeel met plezier het werk doet?’

Intussen heerst het bedrijfsmatig denken nog volop?
‘Het systeem loopt zo vast dat het gewoon anders moet. De wal zal het schip 
wel keren. Daar heeft ook Fortuyn de vinger op gelegd. Ik ben ook heel 
benieuwd of dit kabinet [kabinet Balkenende I, red.] de cultuuromslag zal gaan 
maken. In het regeerakkoord was het nog niet terug te vinden.’
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In het regeerakkoord krijgt het ministerie van Economische Zaken een promi-
nente rol in het ICT-beleid.
‘In ons rapport pleiten we er juist voor dat juist elk departement er over moet 
gaan. Leg je het bij het ministerie van Economische Zaken, dan wordt ICT 
vooral gezien als stimulator voor de economie. Dan benut je ICT niet waar het 
voor gebruikt kan worden. ICT moet juist weggehaald uit de enge technische 
en economische sferen.’

Nog even formateur spelen: waar moet de regering op inzetten in de komende 
jaren?
‘Ik denk dat er langs twee lijnen gestuurd zal moeten worden. Probeer 
regionaal die virtuele ontmoetingsplaatsen en marktplaatsen te creëren. 
Door dat centraal aan te reiken zou dat een geweldige ondersteuning kunnen 
betekenen, zodat men niet lokaal telkens het zwarte garen hoeft uit te vinden. 
Gelijktijdig zul je moeten stimuleren dat het daadwerkelijk wordt opgepakt 
door gemeenten, bedrijven en instellingen. Voorts moet er en landelijk 
maatschappelijk debat komen waarin zichtbaar wordt waarom het zin heeft 
om met elkaar die digitale marktplaatsen te ontwikkelen. De mogelijkheden 
en uitdagingen zullen gekoppeld moeten worden. Een landelijke overheid en 
landelijke organisaties zullen zich hier achter moeten stellen. Dat kun je niet 
aan een aantal lokale pioniers over laten, dan blijft het in de marge.’ 

‘Het ontwikkelen van die regionale ontmoetingsplaatsen – en dat gaat dan 
om meer dan portals, daar zitten hele structuren achter, en informatiehuishou-
dingen van gemeenten en instellingen – zou een geweldige stimulans moeten 
krijgen. Het informatiebeleid van de maatschappelijke sectoren zal een stevige 
push moeten krijgen. Gemeentehuizen en andere overheidsdiensten moeten 
binnenste buiten gekeerd worden. Dat kost wat, maar je kunt er de tijd voor 
nemen. Je hoeft niet meteen alle informatie te hebben ondergebracht, maar de 
ordening kun je intussen wel tot stand brengen. Ten slotte zal het breedband-
aanbod veel meer verruimd moeten worden.’

www.Ecitizen.gov.sg 
De Ecitizen portal in Singapore is de centrale ingang voor overheidsdienst-
verlening aan burgers. De portal kent een ingang naar levensgebeurtenissen 
(life events) en naar veertien zogenaamde ‘Towns’. De towns staan voor 
thema’s als gezondheid, huisvesting en dergelijke. Achter de portal zitten 
540 e-services van ruim 54 overheidsorganisaties.

(Ministerie van Economische Zaken, Internationale ICT-toets 2002, 
Den Haag, 2002)
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Een aardig rapport, maar waar zit de urgentie? Zonder urgentiegevoel krijg je 
de meute niet in beweging.
‘Veiligheid en leefbaarheid zijn wel een belangrijk aanknopingspunt.’

Leiderschap als katalysator?
‘Zonder leiderschap kom je er niet. Nodig zijn mensen met een visie, die 
met zoveel gezag worden bekleed dat ze van roepende in de woestijn kunnen 
zeggen: hier heb ik de staf, we trekken nu door de woestijn. Het zou absurd 
zijn als we niets met de technologische mogelijkheden zouden doen, terwijl 
we met zulke ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken worstelen. Dat je 
zou volstaan met te zeggen dat het toch maar een hype is. De hype is inderdaad 
voorbij, het papier komt weer terug. In die zin is het geen tovermiddel. Maar 
het kan wel een geweldige stimulans zijn voor de communicatie tussen burgers 
en voor de verbindingen tussen burgers en instellingen.’

Bovens leidt uit onderzoek af dat veranderingen tot nog toe zich niet zozeer 
‘aan de voorkant’ voltrekken, maar ‘aan de achterkant’. Bij de uitvoerings-
organisaties en de beschikkingenfabrieken.
‘Dat beeld bevestigt dus het heersende paradigma van organisaties dat ICT 
vooral dient tot efficiënter werken. Past het in het efficiency-denken, dan wordt 
het toegepast, maar als het gaat over het bevorderen van het nieuwe denken 
– verantwoordelijkheden meer in de maatschappij leggen, competenties van 
mensen meer aanspreken, minder hiërarchische sturing – dan wordt het al 
gauw als een bedreiging gezien. Zonder leiderschap en visie zal het niet gaan. 
Het is niet zomaar aan iedereen uit te leggen, je zult het met visie en overtui-
gingskracht moeten doen.’
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Noodzakelijke innovatie voor onwillige instituties
Interview met Arthur Docters van Leeuwen, voorzitter Commissie ICT en 
overheid

In oktober 2001 bracht de Commissie ICT en overheid haar rapport 
Burger en overheid in de informatiesamenleving. De noodzaak tot insti-
tutionele vernieuwing uit. De Commissie ICT en overheid moest in haar 
advisering ingaan op de invloed van ICT-ontwikkelingen in combinatie 
met internationalisering op de positie, rol en institutionele structuur 
van de Nederlandse overheidsorganisatie. In het advies moest met name 
aandacht besteed worden aan de betekenis van ICT voor de interbe-
stuurlijke betrekkingen tussen overheidsorganisaties. De reactie op het 
rapport liet lang op zich wachten, en was ten slotte teleurstellend. Docters 
van Leeuwen en Frissen reageerden op 27 juni 2002 in een artikel in het 
NRC op de reactie van het kabinet. In februari 2003 werd daarnaast het 
rapport Een kwestie van uitvoering uitgebracht onder voorzitterschap van 
Docters van Leeuwen.

Als de samenleving grondig aan het veranderen is – en daarvan hebben we 
de afgelopen tijd de nodige aanwijzingen gehad – moet het politieke bestuur 
zich noodzakelijkerwijze op zijn positie bezinnen en bereid zijn tot forse 
innovaties. Doet het dat niet dan komt het in de tragische positie terecht dat 
het de veranderingen alleen maar kan ontkennen, omdat anders de eigen 
positie in het geding is. In die zin getuigt de reactie van het kabinet vooral 
van angst en onzekerheid. Dat is heel begrijpelijk, maar niet erg verstandig.

(NRC Handelsblad, 27 juni 2002)

Een ongebruikelijke stap om door middel van een artikel in het NRC 
Handelsblad te reageren op het standpunt van de regering. Waarom zo boos?
‘Vraag niet om advies als je al weet dat het antwoord je niet zal bevallen! 
Ons was gevraagd om een fundamentele verkenning; ik had daar tevoren over 
gesproken met Roger van Boxtel en Klaas de Vries. Ja, ze hadden behoefte 
aan een brede, integrationalistische visie op het geheel. Zo gezegd, zo gedaan. 
Natuurlijk hebben we tegen het einde van de rit onze opdrachtgevers wederom 
geraadpleegd: is dit zo ongeveer wat jullie willen? Ja, was de boodschap, 
en scherp het hier en daar nog maar wat aan, met name de passages over 
medebewind.’

De Commissie plaatst haar wens tot vereenvoudiging van bevoegdheids-
verdelingen overigens ten onrechte in het perspectief van verdamping en 
afschaffing van medebewind. De algemene stelling van de Commissie dat 
er sprake is van ‘verdamping van het medebewind’ en dat dat een wense-
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lijke ontwikkeling is die verder bevorderd zou moeten worden, wordt door 
het kabinet niet gedeeld; integendeel. Het medebewind neemt juist toe 
als gevolg van politieke keuzen op nationaal niveau die via wetgeving tot 
gelding worden gebracht. Mede langs deze weg geven de mede-overheden 
samen met het rijk vorm aan belangrijke beleidsinitiatieven zoals het grote-
stedenbeleid, het inburgeringsbeleid en het veiligheidsbeleid.

(Kabinetsstandpunt Burger en overheid in de informatiesamenleving. 
De noodzaak tot institutionele vernieuwing, 2002)

‘Eerlijk gezegd had ik al een vermoeden dat het zo zou lopen. Met het rapport 
van de Commissie Wallage is het al niet anders gegaan, met het rapport van 
de Commissie Franken idem. Iedere keer zie je: alles wat al ergens in past, in 
wat ze toch al doen, daar gaat men mee verder. Alles wat niet past, daar gaat 
men niet mee verder. De pijn bij de regeerders zit in de factor macht. Je ziet 
nu dat we achter beginnen te lopen en dat komt omdat we ICT niet toepassen 
in die domeinen die tot een machtsverschuiving leiden. We blijven hangen in 
toepassingen die het openbaar bestuur het werken makkelijker maken. Elders 
is men daar veel principiëler mee bezig, vraaggericht, op de burger gericht. 
Op basis van de vraag: wat heeft die burger nodig, hoe word ik als overheid 
toegankelijker voor die burger, wat zou die burger mogen of moeten beslissen? 
Dat is toch een benadering die bij ons openbaar bestuur geen ingang vindt, dat 
wil zeggen bij het centrale rijksbestuur – bij de zbo’s en bij de gemeenten is 
het beeld wisselend.’

Kon je wat anders verwachten?
‘Wij hebben niet zozeer wat verwacht, maar gedaan wat van ons gevraagd 
is. Aan het eind van de rit hebben we het nog eens gecheckt. En als ik dan 
naar zo’n regeringsstandpunt kijk, dan word ik daar wat moedeloos van. Men 
kabbelt voort op wat men al deed, met weinig echt principieel veranderende 
initiatieven. Toen ik de opdracht aanvaardde heb ik daar nog wat over gezegd: 
hoe het toch komt dat de rijksoverheidsorganisatie zo resistent is tegen veran-
dering. Op gemeentelijk niveau gebeurt er veel meer. Commissielid Deetman 
kon op het aan het advies gewijde congres duidelijk maken dat zijn gemeente 
alle aanbevelingen operationaliseerde, althans in aanzet. Dat hoor je wel meer 
uit gemeenten en ook provincies. Die durven meer dan de rijksoverheid.’

‘Kijk je naar al die adviezen, dan zitten ze allemaal in hetzelfde kwadrant 
[van het raamwerk, red.]. Bij alle onderlinge verschillen hebben ze allemaal 
dezelfde soort manier van kijken naar de wereld en de nabije toekomst. Het 
wereldbeeld is pluralistisch van aard, met veel begrip voor het stuwende effect 
van de digitalisering op dat pluralisme. Het staatkundige beeld is dat de burger 
sterk aan het emanciperen is en voor veel burgerschapsrollen en taken andere 
burgers zoekt. Daarbij wil hij de overheid wel als partner aanvaarden, maar 
zeker niet gemakkelijk in een verticale verhouding. ICT biedt mogelijkheden 
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om de groeiende kloof tussen staat en burgers te dichten, maar dat zul je 
moeten doen via een vraaggerichte en burgergerichte benadering. Ik ben niet 
één advies tegengekomen dat niet uitgaat van dat wereldbeeld en de daarbij 
horende opvatting over hoe je de relatie tussen de publieke zaak en de burger 
zou kunnen verbeteren. Dan vraagt men een nieuw advies en dat wordt dan 
ook niet gevolgd, althans niet op de punten die er op aan komen. Je moet je 
niet afvragen wat er met die rapporten is, maar hoe het komt waarom ze niet 
worden gevolgd.’

Ambtenaren moeten ICT-beleid trekken
Volgens Arthur Docters van Leeuwen rust er een zware verantwoorde-
lijkheid op de ‘vierde macht’ van de ambtenarij om het jarenlang voorbe-
reide beleid op ICT-gebied niet in de prullenbak te zien verdwijnen. De 
topman van de Autoriteit financiële markten en gewezen voorzitter van de 
Commissie ICT en overheid deed deze uitspraak tijdens een ‘haardvuur-
bijeenkomst’ van het Rathenau Instituut. 

Het kabinet Balkenende was volgens Docters van Leeuwen op ICT-gebied 
uitzonderlijk slecht. Het gevallen kabinet vertoonde volgens hem op ICT-
gebied ‘lugubere trekjes’ door ICT in de regeringsverklaring en het strate-
gisch akkoord dood te zwijgen. 

Nederland begint volgens Docters van Leeuwen op het gebied van de 
vernieuwing van het openbaar bestuur een achterstand op te lopen verge-
leken met het buitenland. Dat komt volgens hem doordat Nederland in 
bestuurlijke zin een conservatief land is. Ambtenaren zouden volgens 
Docters van Leeuwen zelf het voortouw moeten nemen. 

(Automatisering Gids, www.advies.overheid.nl) 

Laten we het rapport eens in de sleutel zetten van het burgerlijk ongenoegen.
‘We begonnen met te spreken over een sluipende crisis. Na mei 2002 kregen 
we de kritiek dat we gewoon over een crisis hadden moeten durven spreken. 
Die kritiek is terecht. Ook waarschuwden we dat op termijn irrelevantie dreigt 
voor de overheid. Je ziet hoe dat zich al afspeelt. Noem mij eens een levens-
domein waar het nog echt maatgevend is wat er in de formeel-democratische 
kanalen wordt besloten. Dat is er niet. Dat vind ik niet leuk, want ik ben niet 
van ‘weg met de overheid’ en dat gold ook voor de Commissie. Systemen 
waarin de overheid dominant is, daar gaat het vooral slecht mee. Onderwijs, 
openbaar vervoer, volksgezondheid, allemaal planeconomische systemen, 
gebaseerd op prijsbeheersing, en dus hebben ze de euvels die we in Oost-
Europa zo goed hebben leren kennen. Al dat type systemen met geweldig veel 
gedetailleerde overheidsinterventies om weer andere euvels op te lossen die 
door diezelfde interventies zijn ontstaan.’ 
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‘Wij zeggen niet dat de overheid moet ophouden in die voor iedereen 
relevante overheidsdomeinen een rol te spelen. We zeggen: de overheid doet 
het verkeerd. Ze blijft maar in aanbodstermen denken, in de ‘wij bepalen’ 
– termen. Ga maar eens naar de circulairecultuur op Onderwijs kijken. Zolang 
de overheid dat zo blijft doen gebeuren er twee dingen: de maatschappij wordt 
er steeds resistenter door en de problemen groeien. Reagan zei dat de overheid 
het probleem was. Nee, zeggen wij, het probleem is de manier waarop de 
overheid het doet. Ze zal veel meer naar een procesgerichte benadering 
moeten. Ze zou veel meer de processen die zich tussen burgers afspelen of 
zouden kunnen afspelen moeten bevorderen, en vervolgens er voor moeten 
zorgen dat de processen voldoende kwaliteit hebben en daar met kracht op 
toezien. Dat is wat je veel van de ZBO’s ziet doen.’

Learning lessons from strategic e-government programmes
One of the key objectives in carrying out this study was to identify learned 
lessons from the development and implementation of e-government. The 
country contacts were invited to share some of the lessons that had been 
learned so far in implementing their strategic e-government programmes:

The Netherlands
Co-operation between government departments is a pre-requisite for e-
government.
The expectations of users must be taken into account when developing 
services.
Models and awards for best practices are all effective for encouraging 
progress. A focus on the ‘back-office’ is fundamental.
Developments elsewhere in the world and in the private sector are sources 
of inspiration.

(http://www.e-envoy.gov.uk)

‘Maar zie je juist daar niet hoe getwijfeld wordt over hun democratische 
legitimatie? “Waarom niet kiezen?”, zeg ik dan. Waarom wordt de leiding van 
zo’n ZBO niet gekozen en kiezen we wel de gemeenteraad van de kleinste 
gemeente? Machtige instellingen als NMa, de Nederlandsche Bank of die van 
mijzelf [de AFM, red.], waarom kiezen we de leiding daarvan niet? Dat zou 
een hoop legitimiteit schelen. Maar Nederland is een staatkundig conservatief 
land. Wij doen nog niet eens dingen die ze overal al wel doen. Vergelijk het 
met Frankrijk, toch geen lichtend voorbeeld van modernisme of postmoder-
nisme, maar ze houden daar wel referenda. Als het gaat over de termijn van de 
president, dan wordt dat wel per referendum aan de burgers gevraagd. Waarom 
zijn er twaalf rapporten over ICT gevraagd? Aan de rapporteurs ligt het niet, 
die zijn het kennelijk redelijk eens. Het probleem zit aan de andere kant. 
Waarom is er bij de regering zoveel onmacht om er wat mee te doen? Ik denk 
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dat het komt doordat we aan de grens zitten: je kunt geen ICT meer toepassen 
zonder dat je in postmoderne verhoudingen terecht komt. Ga je verder met 
ICT, dan zul je dat moeten doen op een manier die postmoderne verhoudingen 
versterkt.’ 

De overheid moet zichzelf steeds meer gaan zien als slechts een actor in 
complexe, interactieve beleids- en besluitvormingsprocessen. Bovendien 
vindt de overheid dat haar dienstverlening aan burgers meer de vragen en 
behoeften van burgers zou moeten weerspiegelen, en daarvoor dient zij zich 
meer te verdiepen in wat die burgers beweegt. Een en ander veronderstelt 
een heel andere relatie met burgers. Hiermee komen we bij de identiteits-
crisis van het gangbare politiek-bestuurlijke systeem die voortvloeit uit 
een fundamentele tegenspraak. Enerzijds is er het ‘democratisch tekort’, 
anderzijds een sterke behoefte aan inbreng en betrokkenheid bij burgers. 
Juist bij het oplossen van deze tegenspraak wordt veel verwacht van ICT. 
De overheid gebruikt ICT en het Internet steeds meer om haar getroebleerde 
relatie met burgers vorm te geven en beweegt zich daarmee, ondersteund 
door technologie, steeds meer op het terrein van de civil society.

(TNO-STB, De Schaduwdemocratie. ICT en maatschappelijke organisatie, 
2001)

‘In de pluralistische maatschappij staat voorop dat het de burgers zijn die met 
elkaar normen vaststellen en transacties met elkaar aangaan. Je komt uit in 
de rechterbenedenhoek van het kwadrant: de burger staat voorop, de overheid 
speelt een procesmatige rol. Dat vereist een definitief afscheid van het model 
overheid-onderdaan. Daar heeft men grote bedenkingen tegen.’ 

‘Soms heb ik erg moeten lachten om het regeringsstandpunt. Zo zien we 
voor het eerst een lofzang op het medebewind. We hebben nu dertig jaar op 
Binnenlandse Zaken decentralisatiebeleid achter de rug, en nu opeens is het 
feit dat een lagere overheid die iets wil dat altijd moet voorleggen aan een 
hogere overheid een groot goed om de samenwerking tussen de overheden te 
bevorderen. Als je ziet hoe het in de praktijk gaat, dan blijkt het toch te gaan 
om samenwerkingsverbanden en contracten, om een horizontale manier van 
werken kortom. Opleggen dat werkt niet meer bij de steden.’

De sociale diensten worden nu toch wel van hogerhand aangepakt?
‘En is het probleem opgelost? Al dertig jaar hebben we gedonder met sociale 
diensten en iedere keer wordt er keihard centraal geïntervenieerd. Ik ben daar 
niet zo van onder de indruk.’

Wat zou u opschrijven als u formateur was?
‘Ik verwijs naar de drie aanbevelingen in het rapport. De burger zou veel 
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meer zeggenschap moeten hebben over de informatiehuishoudingen waarbij 
gegevens worden gebruikt van hemzelf. Tweede is zo’n interbestuurlijke 
proceswet. Derde is een verschuiving in de investeringen naar de vraagge-
richte hoek. Buitengewoon belangrijk vind ik ook het recht op weten, dat de 
Commissie Franken voorstelt. Ik realiseer me dat het lange termijn aanbeve-
lingen zijn, maar van belang is dat je begint. Begin nu eerst te werken, niet nog 
langer nadenken. Bevorder processen die er al zijn. Er zijn gemeenten goed 
bezig, bevorder initiatieven die gaan in de richting van het kwadrant van alle 
aanbevelingen van alle Commissies.’

Welcome to the ODPM Local Government Performance site, providing 
information on all policy aspects of Best Value in England as well as the 
Government’s best value publications and research. The site also provides 
information on local authority Comprehensive Performance Assessment 
(CPA) results, the Index of Multiple Deprivation (IMD) and Freedoms and 
Flexibilities.

The objective of this site is to promote best value, to help best value autho-
rities keep up to date, to learn from best practice and encourage closer 
engagement between local authorities and the people they serve. We also 
intend that it will be used by those working in the voluntary and private 
sectors to enable them to understand more about best value.

(www.bvpi.gov.uk/home.asp) 

Zou de aanjaagfunctie bij één departement gecentreerd moeten worden?
‘Daar waren we niet zo voor. We willen een regeringscommissaris die alle 
ministers aanspreekt, want het gaat om iets dat de hele overheid doordringt. 
Een echte projectminister, met geld en bevoegdheden kan misschien ook. Maar 
toch lijkt het me typisch iets voor een regeringscommissaris. Zo’n bevorde-
rende functie kun je beter een beetje buiten het politieke circuit plaatsen. Want 
die rijksdienst is zeer resistent tegen veranderingen. Alles wat je daarbinnen 
plaatst krijgt onmiddellijk van doen met die resistentie. Dit rapport heeft wel 
een zenuw geraakt, dat vind ik wel mooi. De regering zegt: “Nee, dat willen 
we niet. En dat medebewind willen we houden”. Natuurlijk houdt de politiek 
het primaat, maar de politiek zal anders moeten gaan werken.’

Vraaggericht werken veronderstelt dat de overheid gigantisch veel informatie 
heeft over de voorkeuren van de burgers. Vergelijk er mee hoe Albert Heijn 
informatie van zijn klanten verzamelt. Is dat wenselijk?
‘AH is een goed voorbeeld. Het interessante is dat de burgers het prima vinden 
dat AH van alles over hem weet, via de bonuskaart. Kennelijk wordt AH 
vertrouwd. Dat leidt er toe dat AH heel veel nieuwe producten kan uitproberen. 
Nu is er geen burger die de overheid met zo’n gegevensoverdracht vertrouwt. 
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Omdat men niet weet wat het doel van de gegevensoverdracht is en wat er mee 
gebeurt. Dus aanbeveling 1 uit ons rapport zegt: zorg dat de burger autonomer 
wordt en meer kan beslissen over in wat voor soort huishouding zijn gegevens 
terecht komen,dat hij daar invloed op heeft. Privacy is een grondrecht, maar dit 
is iets waar we de burgers zelf niet mee vertrouwen. Demonstreren is ook een 
grondrecht, en burgers mogen zelf bepalen wanneer ze gaan demonstreren. In 
Oost-Europa was dat vroeger niet zo, daar bepaalde de overheid wanneer er 
burgers gingen demonstreren. En zo doen we het hier met de privacy. We geven 
iemand een grondrecht, maar hij mag het zelf niet uitoefenen. Dat is toch wel 
heel merkwaardig. Er is een privacyreglement, maar de burger houden we er 
buiten. De hele privacyproblematiek is ontstaan als gevolg van de digitali-
sering, althans voor een groot gedeelte. We gebruiken digitalisering ook om 
dat recht te beschermen, maar de enige die er niet aan mag komen is de burger 
zelf.’

Vaak speelt bij dezen ontwikkelingen het verwerken van persoonsgegevens 
een rol. Dan zijn de Europese en nationale regels over de bescherming van 
persoonsgegevens van toepassing. De privacywetgeving bevat weinig harde 
normen over hoe precies met persoonsgegevens moet worden omgegaan. 
Zij stelt randvoorwaarden waarbinnen een afweging moet worden gemaakt 
tussen het belang van de overheid bij het verwerken van de gegevens en 
dat van de burger bij de bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer. 
Deze belangenafweging is een balanceren rondom een steeds verschuivend 
evenwichtspunt.

(College bescherming persoonsgegevens, Elektronische overheid en privacy, 
Den Haag, 2001)

‘We zijn helemaal geen hoera-commissie. Wij zeggen: je zult als overheid 
nog een hele dobber hebben aan het bewaken van al die processen tussen 
de burgers. Een aantal processen, zoals belangrijke domeinen van het recht, 
onttrekken zich nu al aan de overheid. Voorbeeld uit mijn eigen sfeer: de regels 
voor internationale accountancy worden vastgesteld door een privaat bekos-
tigde club, die het moet hebben van zijn gezag. Toen de Europese Commissie 
daar iemand in wilde hebben zei de club nee. Daar kon ze de overheid niet bij 
gebruiken. Dat gaat nota bene over de manier waarop wij kunnen waarnemen 
of een onderneming op een goede manier functioneert.’ 

‘Maar bedrijfs- of beroepsgroepen dienen toch vaak het eigen belang. Je zou 
de vraag moeten stellen of zo’n proces toegankelijk genoeg is voor degenen 
die zich er voor kwalificeren, of het geen closed shop is. Van belang is ook 
dat bij argumentaties van beslissingen verwezen wordt naar het publieke 
belang. Het derde aspect is, vindt er geen afwenteling plaats: NIMBY-gedrag, 
milieuschade, arbeidsongeschiktheid? Ten vierde, bescherming. Worden de 
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zwakkere partijen voldoende beschermd: de kleine belegger, de kleine woning-
zoekende, etc. Wil je dat soort criteria handhaven, dan zul je een behoorlijk 
gespierde overheid nodig hebben. Het gekke is, dat doet de overheid nu slechts 
mondjesmaat of niet.’

Moet de overheid deze ontwikkelingen [de impact van internationale associ-
aties waar bijvoorbeeld veel internationale standaards met een belangrijke 
maatschappelijke invloed tot stand komen, red.] accepteren en in haar 
onmacht berusten? Het democratisch tekort is bij deze associaties groter dan 
bij…organisaties die op basis van een verdrag tot stand zijn gekomen. Hoe 
weet de burger of het professionele of particuliere belang niet de voorrang 
heeft gekregen boven andere belangen? Kan hij zeker zijn van de kwaliteit van 
de besluitvorming? Nationale overheden hebben weinig mogelijkheden om 
hier tussen te komen. Dit soort organisaties houdt de politiek buiten de deur 
en stelt soms zelfs openlijk van ‘die politiek’ verschoond te willen blijven.

(Commissie ICT en overheid, Burger en overheid in de informatiesamen-
leving. De noodzaak tot institutionele vernieuwing, Den Haag, 2001) 

In het rapport staat ergens: institutionele excuses in de relatie overheid-burger 
worden onderuit gehaald door ICT. Dat leek me een sleutelzin.
‘Klopt. Het kwam op tijdens een discussie over de vaak gestelde vraag: 
komen dingen nou door ICT of ligt de relatie andersom. Ik vind dat niet zo’n 
interessante discussie; kip of ei is voor de analyse helemaal niet relevant. Wat 
je wel kunt zeggen is dat er sprake is van synchroniteit en van wederzijdse 
beïnvloeding. ICT doet in elk geval een paar dingen. Het accelereert. Het 
verbreedt ook opties, biedt meer keuzemogelijkheden. Neemt excuses weg. 
Acties die de overheid vroeger niet kon uitvoeren kunnen nu wel worden 
uitgevoerd. Dat het allemaal zo moeilijk is, is vaak geen geldig excuus meer.’

Regeling en bestuur kunnen van de besturen van provincies en gemeenten 
worden gevorderd bij of krachtens de wet (medebewind).

(Artikel 124 lid 2 Grondwet)

Waarom toch zo’n groot nummer gemaakt van afschaffen van medebewind? 
‘Je benadrukt hiermee de waarde van het lokaal bestuur, maar tegelijkertijd 
hebben alle rapporten de mond vol over deterritorialisering en de afnemende 
relevantie van territoriale eenheden. Juist omdat alles overal tegelijk gebeurt en 
ontwikkelingen meer en meer via netwerken verlopen is het van groot belang 
dat overheden via netwerken kunnen opereren. Dan is het van belang dat ze 
afspraken kunnen maken met partners die ze in hun netwerk nodig hebben 
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om hun doelstelling te realiseren. Een decentrale overheid kan nu vaak geen 
afspraak maken omdat deze niet weet hoe de hogere overheid zal reageren op 
zijn plannen. Dat betekent dat de overheid geweldig op achterstand raakt. Je 
moet wel leveren in een netwerk, simpel gezegd. Dat heeft gevolgen voor de 
‘accountability’. Meer autonomie voor decentrale overheden wil niet zeggen 
dat ze autistisch, minder ‘accountable’ worden. Als je van burgers en dergelijke 
meer verantwoordelijkheid verlangt, dan geldt dat ook voor overheden. Nu 
is het zo dat gemeenten materieel misschien wel veel mogelijkheden hebben, 
maar ze kunnen toch altijd verwijzen naar de eindverantwoordelijkheid die 
in Den Haag zou liggen. Ik heb jarenlang bij de rijksoverheid gewerkt. Als er 
decentralisatie dreigde kwamen ze toch altijd naar je toe met het verzoek of de 
doeluitkering mocht blijven. Anders moesten ze er in de gemeenteraad over 
debatteren. Dat moet je juist niet ontlopen!’

[De nieuwe] overheidstaken zijn toegesneden op de accentverschuiving van 
inhoudelijke naar processturing en van collectieve naar geïndividualiseerde 
transparantie…De Commissie denkt dat de omkeringtendensen door zullen 
zetten. In hoeverre deze, versterkt door ICT-ontwikkelingen en tezamen met 
andere trends van de informatiesamenleving, de institutionele inrichting van 
het openbaar bestuur zullen veranderen, is nu nog onduidelijk. Duidelijk 
is wel dat ICT leidt tot andere vormen van werken, communiceren en 
het onderhouden van relaties. Daarom kan de overheid zich niet langer 
verschuilen achter zaken die onmogelijk zouden zijn, want verschillende 
institutionele excuses worden door ICT onderuit gehaald.

Als de overheid deze omkeringtendensen niet onderkent, ontstaat er een 
sluipende crisis. De legitimiteit van het overheidshandelen zal afnemen 
omdat ze tekort schiet in het garanderen van nieuwe democratische 
processen en er zelf ook onvoldoende rekening mee houdt.

(Commissie ICT en overheid, Burger en overheid in de informatiesamen-
leving. De noodzaak tot institutionele vernieuwing, Den Haag, 2001) 

‘We stellen een proceswet voor die uiteraard verwaarlozing moet tegengaan, 
die de mogelijkheid laat om zaken die echt moeten gewoon op te leggen. 
Alleen, je moet duidelijk maken wie verantwoordelijk is. Dat is nu niet het 
geval. Neem de rapporten over de vuurwerkramp in Enschedé en de cafébrand 
in Volendam. Wat blijkt? Een zodanig onhelder samenstel van verantwoorde-
lijkheden tussen overheden dat niemand zich verantwoordelijk voelt en dat er 
dus de grootste ongelukken kunnen gebeuren, maar ook gebeurd zijn. En wat 
schrijft de regering? Nee hoor, medebewind is een prima garantie voor samen-
werking tussen overheden. Fascinerend! Men ziet ook niet dat de huidige 
gang van zaken het einde van zijn effectiviteit heeft bereikt. Integendeel, het is 
een onderdeel van de oorzaak van die ramp. Want die ligt voor een deel in de 
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gebrekkige verantwoordelijkheidstoedeling. Iedereen is een beetje verantwoor-
delijkheid, dus niemand. En tegelijkertijd zegt men: “Medebewind is fantas-
tisch, dat moeten we houden”.’

De opschaling als zodanig is in Twente niet georganiseerd. Deze moet – ook 
landelijk – als een ‘vergeten proces’ worden beschouwd. De opschaling van 
de geneeskundige hulpverlening is overigens wél adequaat verlopen. De 
gevolgen van de knelpunten bij de opschaling zijn beperkt gebleven door 
het spontaan aanbieden en opkomen van eenheden, leidinggevenden en 
bestuurders. Door de enorme explosie was in de wijde omtrek duidelijk dat 
zich een ramp moest hebben voltrokken. De rookpluim wees vervolgens de 
weg.

(Commissie Oosting, Vuurwerkramp Enschede, Den Haag, 2001)

Waar gaan we naar toe als de regering op punten als deze inert blijft?
‘Het soort verschijnselen dat we bij de verkiezingen van maart en mei 2002 
hebben gezien zal alleen maar sterker worden. En de burger doet steeds onver-
schilliger. Ze wenden zich met walging af en gaan hun eigen gang. Dat zie je 
nu al. Kijk naar de opkomst van woonparken met beveiliging.’

Een ander soort overheid dus, die andere dingen doet, voor een veran-
derde samenleving. Dat er tot nu toe weinig met deze adviezen is gebeurd 
komt onder andere doordat de meeste van deze rapporten geen concrete 
handelingsopties bevatten. Ook wij hebben in het verleden wellicht teveel 
vertrouwd op abstracte, meer op institutionele veranderingen gerichte 
adviezen. Het gaat ons er in dit manifest niet om de schuld bij bestuurders 
en ambtenaren neer te leggen. Waar het ons omgaat is te achterhalen waar 
en waarom het fout gaat, en welke concrete stappen we vanaf nu kunnen 
gaan zetten. Deze concrete stappen zijn we vergeten aan te geven, of uit 
het zicht verloren. Die omissie willen we met dit manifest goed maken. We 
hopen dat het ‘anders en beter’ zal gaan in het nieuwe kabinet.

(Docters van Leeuwen e.a., Een kwestie van uitvoering. 
Vernieuwingsagenda voor de presterende overheid, 2003)

Waar zitten de aangrijpingspunten voor vernieuwing?
‘Commisielid Deetman zei: ‘Maak je niet zo druk, het verdampt gewoon. Als 
het er op aan komt, moet het toch horizontaal’. Ik vind dat iets te optimistisch, 
al zit er een kern van waarheid in. Het maakt deel uit van het zich onverschillig 
afwenden van degenen die op de oude voet doorgaan. Waar dit op den duur 
toe leidt? In de eerste plaats zullen rampen als we gezien hebben vaker gaan 
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voorkomen, routine worden. In de tweede plaats zullen burgers steeds minder 
zin hebben om samen met de overheid iets te doen of naar haar te luisteren. 
Dat zien we bij de publieke omroep. Het idee dat je daar als burger een flink 
bedrag voor over moest hebben omdat het een grote culturele betekenis had, 
daar is niets van terecht gekomen. De publieke omroepen zijn er nog wel, maar 
je kunt niet volhouden dat ze een doorslaggevende betekenis hebben in het 
radio- en tv-bestel. De burger kijkt er soms ook wel eens naar, meer niet. Ik zit 
in clubs die met kunst te maken hebben, en daar wordt gewoon gezegd: daar 
moeten we de overheid buiten laten. Ik wist niet wat ik hoorde. En als het dan 
al moet, gaat men liever naar een lokale overheid dan dat men met OCW in de 
slag gaat. De papieren die je daar moet invullen voor een subsidie van 20.000 
gulden. Kunnen we beter een collecte houden in een winkelcentrum. Dit soort 
dingen is al aan het gebeuren.’

‘De Raad voor het openbaar bestuur moet niet nog een advies maken. Hij 
zou zich eens moeten verdiepen in de huidige onmacht van de overheid om 
iets met dit soort adviezen te doen. Al die rapporten gaan over een nieuwe 
veranderingsronde. En alle reacties gaan over behoudzucht. En over angst. Ik 
zit zelf al in een vernieuwend stukje van het openbaar bestuur. Niemand zal 
een Autoriteit Financiële Markten, de Opta, de NMa, de Inspecteur van de 
volksgezondheid, beschouwen als irrelevante instituties. En dat zijn allemaal 
procesbeïnvloeders.’

Waar zit de meeste tegenstand, aan de ambtelijke toppen of bij de politiek?
‘Dat zou ik niet weten. Het zit in de ambtelijke toppen, maar ook in de politiek. 
Daar blijft men toch heel erg in verticale schema’s denken: ja, maar wij zijn 
toch gekozen. Men heeft weinig ruimte in zichzelf om de vraag te stellen hoe 
je het doet. De huidige gang van zaken ter discussie stellen leidt al gauw tot 
de reactie: wij zijn dus niet meer nodig. Maar wij hebben toch een unieke rol? 
Een andere houding en manier van werken wordt toch als heel bedreigend 
ervaren. Toen ik als ambtenaar begon waren ze de welvaartsstaat nog aan het 
uitbouwen, er moest erg veel gebeuren. De overheidsuitgaven expandeerden, 
tot dat het doorschoot. Je kreeg als ambtenaar toen veel ruimte gedurende de 
kabinetten-Lubbers: de welvaartsstaat moest terug. Ook dat was interessant 
voor ambtenaren, want die stonden voor een nieuwe uitdaging: niet alleen 
kaalslag, maar ook verbetering. De politici moedigden die houding natuurlijk 
aan, toen mocht je weer veel als ambtenaar. Het ging toen helemaal ook 
niet over de vraag wie de baas was. De politiek natuurlijk. Een politiek die 
– wellicht nolens volens – ruimte gaf voor vernieuwing.’

In de sessies kwam een opvallend verschil naar voren in opvattingen over 
ministeriële verantwoordelijkheid. Archetype a heeft negatieve associaties 
bij het woord ‘verantwoording’, incorporeert de ministeriële verantwoor-
delijkheid in het ambtelijk handelen, en ziet het vermijden van risico’s voor 
de bewindspersoon als de ambtelijke kerntaak. De visie van archetype b 
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houdt meer onderscheid in tussen het ambtelijke en het politieke domein. De 
ambtenaar moet in die visie zorgen voor objectieve en complete informatie 
die de bewindspersoon eventueel geschikt maakt (laat maken) voor gebruik 
in de politiek. Archetype b is minder geneigd tot autonome ambtelijke risico-
mijding dan archetype a.

(Verslag 1e fase project ‘Ministeriële verantwoordelijkheid en ambtelijke 
professie’, auteur T. Pauka, augustus 2001)

‘Wat men nog niet ziet is dat ICT juist de politiek weer ruimte zal geven. 
Een voorbeeld: Wat zou er gebeuren als bijvoorbeeld in Volendam alle 
vergunningen op een website kwamen, inclusief welke controles hebben 
plaats gevonden, inclusief wat de wethouder heeft gezegd over prioriteiten. 
Eventueel wordt dat gevolgd door een interactief proces, waarin mensen hun 
zegje kunnen doen over de prioriteitenkeuze. De wethouder vat die reacties 
vervolgens keurig samen en zegt ook wat hij daar wel en niet van overneemt. 
Nu gebeurt er wat, in een sector met een lagere prioriteit die interactief tot 
stand is gekomen. In die situatie staat zo’n wethouder natuurlijk veel sterker.’
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De overheid in de Ruimte van Richting, Resultaat en 
Rekenschap 
Interview met Paul Schnabel, auteur van Bedreven en Gedreven

Paul Schnabel werd in 2001 gevraagd een inleidend essay te schrijven op 
de Verkenningen 2002. Zijn essay Bedreven en gedreven. Een heroriëntatie 
op de rol van de Rijksoverheid in de samenleving beschrijft de verschillende 
rollen die de Rijksoverheid in de samenleving inneemt. Dan is ze regisseur, 
dan weer onderhandelaar of bemiddelaar, dienstverlener of financier. 

Heeft het SCP het burgerlijk ongenoegen niet zien aankomen, zoals wel wordt 
gezegd?
‘Ook in het verleden is herhaaldelijk gewezen op problemen rond veiligheid, 
zorg, onderwijs en integratie, en de ontevredenheid van de burger daarover. 
Vorige week las ik dat de procureurs-generaal er nu op wijzen dat Nederland 
zo hoog staat op de internationale criminaliteitsladder. Ja, dat hebben wij al 
een paar jaar geleden laten zien. Het Sociaal en Cultureel Rapport 2000 gaat 
uitgebreid op onze internationale positie in.’ 

De beleving van onveiligheid is door de jaren heen niet sterk veranderd. 
Volgens de CBS-gegevens voelt zo’n 25 % van de bevolking zich thuis 
wel eens onveilig, zegt ongeveer 35 % onveilige plekken in de buurt te 
kennen en wijzigde een kleine 20 % zijn uitgangspatroon enigszins. In de 
Politiemonitor 1999 geeft 31 % van de bevolking op zich wel eens onveilig 
te voelen. Dit percentage is redelijk stabiel over de tijd.

(SCP, Sociaal en Cultureel Rapport 2000)

Is niet gebleken dat onze samenleving toch minder stabiel is dan we dachten?
‘De samenleving is buitengewoon stabiel. Je ziet het aan het strategische 
akkoord en hoe het nu gaat. Er is een raar soort hype geweest, die duurde maar 
een paar maanden, geëindigd met die toestanden rond de verkiezingen van mei 
2002. Er blijft natuurlijk nog onrust, ook door de verslechterde economie, maar 
ik heb toch niet het gevoel dat de samenleving uit balans is. Allemaal veel te 
grote woorden. Iets anders is dat er grote problemen zijn. En de bedreigingen 
aan het adres van politici is natuurlijk heel uitzonderlijk, dat is nooit eerder in 
die mate gebeurd. Ook al is dat overwegend verbaal, het maakt allemaal deel 
uit van de verharding van de omgangsvormen, die een enorme bedreiging met 
zich meebrengt voor de kwaliteit van de samenleving. En dat is niet met Pim 
Fortuyn begonnen, dat was al een hele tijd aan de gang. Een paar jaar geleden 
heb ik Youp van ’t Hek in een interview verweten, dat die hele manier van 
denigrerend praten over anderen – een buurvrouw heet altijd kutbuurvrouw of 
teef – toch een verruwing en vergroving met zich meebrengt die uiteindelijk 
slecht is voor de samenleving. Hoffelijkheid wordt absoluut niet meer als iets 



/224/ /225/

positiefs ervaren, maar als truttig en uit de tijd. Je moet het vooral allemaal 
direct en recht voor zijn raap zeggen. Overigens heeft Van ’t Hek tot mijn 
verrassing later wel gezegd dat hij zich die kritiek toen wel wat heeft aange-
trokken.’

Schnabel deelt de vier parameters in twee paren in. Enerzijds bestaat het 
begrippenpaar richting-ruimte en anderzijds het begrippenpaar resultaat-
rekenschap. Het is de overheid die aangeeft waartoe beleid moet leiden 
(het richting geven). Om dit te bereiken hebben de betrokken partijen een 
bepaalde hoeveelheid ruimte, die tevens door de overheid wordt aange-
geven. Resultaat en rekenschap nodigen, volgens Schnabel, als concepten 
uit tot permanente kritische toetsing van het beleid op zijn uitkomsten, maar 
tevens op zijn uitgangspunten. Resultaat wordt begrepen als de uitkomsten 
van beleid in vergelijking tot zijn vooraf gestelde uitgangspunten.

(Samenvatting van Bedreven en gedreven)

Het essay is een bestuurlijk vertoog, overigens opvallend succesvol. Elke 
rijksambtenaar liggen inmiddels de vier R’s voor in de mond bestorven. Pas 
op blz. 26 komt voor het eerst ICT om de hoek kijken: de informatiesamen-
leving is een stuwende kracht achter de ontwikkelingen die in het essay belicht 
en geanalyseerd worden. Zullen we eens proberen om het vertoog in het 
perspectief van de informatiesamenleving te plaatsen?
‘Het was natuurlijk niet zo nieuw wat er allemaal staat. Maar je merkt wel 
dat men op allerlei plaatsen bezig is om beleid in dit soort termen – ruimte, 
richting, rekenschap en resultaat te vertalen. Welke resultaten willen we 
bereiken? En waar leggen we rekenschap over af? Vroeger was het toch meer 
een open einde verhaal. Er werden geen evaluatiecriteria geformuleerd, geen 
uitkomsten vooraf afgesproken.’

Bonuskaart Albert Heijn
De Albert Heijn Bonuskaart werd in januari 1998 met veel publiciteit 
geïntroduceerd. Op vertoon van de kaart krijgt de klant korting op een 
aantal producten. Voor elke klant geldt dezelfde korting op dezelfde 
producten, de kortingskaart is niet persoongebonden. Het is dus niet 
noodzakelijk dat de klant zijn naam, adres en andere gegevens verstrekt. 
Albert Heijn wees de klant niet op de optie om de kaart aan te vragen 
zonder naam, adres, etc. te verstrekken. Albert Heijn maakte aan de klant 
die zijn gegevens op het aanvraagformulier invulde ook niet duidelijk waar 
die gegevens voor gebruikt worden. Het oordeel van de Registratiekamer 
leidde er toe dat Albert Heijn in advertenties en op de formulieren alsnog 
die duidelijkheid verschafte. 
De informatie schoot tekort bij de introductie van de Albert Heijn 
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Bonuskaart. Op het inschrijfformulier voor deze klantenkaart werd niet 
vermeld wat de bedoeling was van het vastleggen en gebruik van persoon-
lijke gegevens van de kaartaanvrager. Het bleek te gaan om het analyseren 
van aankoopgegevens om de klant persoonlijke aanbiedingen te kunnen 
doen. De aspirant-kaarthouder werd hierover evenmin op enige andere 
wijze geïnformeerd, zo concludeerde de Registratiekamer. Een belangrijke 
uitzondering op deze informatieverplichting, dat de geregistreerde redelij-
kerwijs kon weten dat een dergelijke opname van zijn gegevens voor het 
beoogde doel heeft plaatsgevonden, achtte de Registratiekamer niet van 
toepassing.

(Registratiekamer, Jaarverslag 1998, Den Haag, 1998)

Centrale sturing is op veel terreinen van de verzorgingsstaat aan het einde van 
haar effectiviteit gekomen. Maar de centrale overheid komt daar moeilijk van 
los, want moet ze dan macht ter discussie stellen?
‘Veel zaken zitten al niet meer echt bij de rijksoverheid zelf, maar spelen zich 
op heel andere niveaus af. Dat de regelgeving van de overheid soms absurde 
vormen aanneemt is wel duidelijk, de resultaten van deregulering zijn lang 
niet altijd goed. Prijzen zijn omhoog gegaan, kijk maar naar de notarissen, 
makelaars, taxi’s. Vaak is het nog ondoorzichtiger geworden. Waar zit de klant 
op te wachten? Op concurrerende aanbieders van elektriciteit? Dat is meer 
diversiteit aan de aanbodkant, niet meer keuze aan de vraagkant. Het absurde is 
dat de vraagkant, de consument, helemaal niet gevraagd is of hij behoefte heeft 
aan meer keuzemogelijkheden. Het effect kun je moeilijk vraaggericht noemen.’

Een vraaggerichte overheid vergt databases met gegevens over de burger/
consument.
‘Ja, maar men wilde dat vaak weer niet. Er bestaat een grote angst voor indivi-
duele controle en individuele koppeling van gegevens. Het beeld dus van een 
overheid die alles van ‘jou’ weet en die ook misbruik daarvan kan maken ten 
opzichte van jouw individuele persoon.’

Hoe zou het komen dat de mensen Albert Heijn wel moeiteloos vertrouwen?
‘Omdat Albert Heijn dat vertrouwen beloont met leuke aanbiedingen. De 
meeste burgers hebben overigens geen besef van wat Albert Heijn allemaal 
doet met die kaart. De burger zegt: “Ha, die bonuskaart is korting”. Terwijl 
Albert Heijn vooral geïnteresseerd is in je consumptiepatroon, wat ze aan die 
kaart aflezen. Daar kopen ze weer op in. In ieder geval verwacht de burger niet 
dat Albert Heijn over hem als persoon macht zou kunnen uitoefenen. Albert 
Heijn heeft juist een vraaggerichte reputatie opgebouwd.’

Je zou een set aan rechtsmiddelen aan de burgers moeten geven, zoals in 
sommige rapporten wordt bepleit.
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‘Ja, maar bij Albert Heijn heb je dat niet eens. Bij de overheid is het ook niet 
echt nodig, maar men vindt het wel nodig. Bij Albert Heijn gaat het er om 
dat de schappen op de juiste manier gevuld worden. Bij de overheid gaat het 
om voorzieningen in onderwijs, zorg en dergelijke, dan gaat het toch om iets 
meer persoonlijke gegevens en daar ligt blijkbaar de gevoeligheid. De privacy-
wetgeving geeft weinig ruimte. Er mag bijvoorbeeld geen verbinding worden 
gelegd tussen de apotheek en de werkgever, en zelfs hulpverleners kunnen niet 
naast elkaar van dezelfde patiëntenregistraties gebruik maken.’

De burger lijkt zich er toch niet druk meer om te maken. Zelfs Frank 
Kuitenbrouwer schrijft er niet meer over.
‘Nee, maar dat zijn wel de mensen geweest die er jarenlang tegen hebben 
geschreven. Die elke opslag van data als een buitengewoon riskante aangele-
genheid beschouwden. Daardoor zitten we nog steeds met een strenge privacy-
reglementering. De burger moet individueel toestemming geven, doelbinding 
moet het uitgangspunt zijn. Het is intussen wel iets losser gemaakt, maar 
de beperkingen zijn nog altijd groot. Je ziet overigens ook dat de registra-
tietradities van de verschillende organisaties onderling sterk verschillen. 
Ziekenfondsen registreren totaal anders dan huisartsen of apotheken. Je 
kunt niet aan een ziekenfonds vragen hoe iemands ziektepatroon er uit ziet, 
want die gegevens hebben ze niet. Een huisarts hoeft dat ook niet te melden. 
Ziekenfondspatiënten zijn abonneehouders, er wordt geen melding gemaakt 
door de huisarts aan het ziekenfonds over welke handeling is verricht en hoe 
vaak. Tussen hulpverleners is nauwelijks verbinding, zodat patiënten steeds 
weer dezelfde gegevens moeten verstrekken. Dat is vervelend en het begrip 
daarvoor wordt snel minder.’

In alle rapporten wordt benadrukt dat de overheid zich meer moet terugtrekken 
op een normstellende en proces ordenende positie. Is men daar nu echt mee 
bezig?
‘Vooral bij de rijksoverheid zie je dat streven wel, maar wat je in de praktijk 
toch vooral ziet, is de spanning met het politieke systeem. De politiek belijdt 
met de mond het daarmee eens te zijn, terwijl men elke bewindspersoon voor 
ongeveer alles naar de Kamer laat komen, als het zo uitkomt. Politici voelen 
zich absoluut niet geremd om bewindspersonen persoonlijk verantwoordelijk 
te verklaren voor het feit dat er in Winschoten op de intensive care iets niet 
helemaal goed is gegaan.’

Zit het leerstuk van de ministeriële verantwoordelijkheid vernieuwingen hier 
niet in de weg? Dat werkt het verticale denken binnen de overheidsorganisatie 
immers sterk in de hand, er wordt voortdurend omhoog gekeken.
‘Op een gegeven moment moet je durven zegen: hier kan niet meer reëel 
worden gesproken van ministeriele verantwoordelijkheid. Als je dingen gedele-
geerd hebt, gedereguleerd of gedecentraliseerd, dan kun je moeilijk volhouden 
dat de ministeriele verantwoordelijkheid nog volop geldt. Formeel is dat ook 
niet zo, maar in de politieke praktijk toch wel. Ten opzichte van ambtelijk 
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handelen ligt dat natuurlijk anders, al wordt het moeilijker vol te houden 
naarmate ambtenaren meer vrijheid van handelen hebben.’ 

De situatie is dus vaak hybrider?
‘Daar zit een probleem, waar ik ook niet zo gauw een oplossing voor heb. 
In het essay heb ik ook gewezen op de spanning tussen de verticale en de 
horizontale overheid. Ik heb er ook telkens bij gezet: het betekent niet dat 
het kiezen is tussen één van de twee. De verticale overheid is de traditionele 
overheid, en die is en blijft er: de overheid met zijn bureaucratie, zijn regels 
van rechtsgelijkheid, rechtmatigheid en rechtszekerheid, waarbij het volgen 
van de juiste procedure erg belangrijk is. Is de procedure goed verlopen, dan is 
het resultaat akkoord, los van de vraag wat het resultaat is, een beetje gechar-
geerd gezegd. Aan de andere kant is er de horizontale overheid die een partner 
is tussen de andere – zij het een bijzondere. Beide typen overheid heb je toch 
nodig tegenwoordig.’

De productie en uitvoering van allerlei verzorgingsarrangementen lijkt een 
meer autonoom domein te worden. Vergt dat geen eigen vormen van legiti-
matie? Initiatieven uit de wereld van de zelfstandig bestuursorganen (ZBO) 
botsen dan op het Haagse primaat van de politiek. Recent hoor je bijvoorbeeld 
pleidooien voor verkiezing.
‘Er is over dat probleem niet genoeg nagedacht toen het ZBO-concept is 
ontwikkeld. Wat die verkiezing betreft, dat kun je doen. Zo gaat het ook bij het 
waterschap. Maar de meeste mensen vinden dat onzin, en komen er hun huis 
niet voor uit. Ik denk ook niet dat het zoveel zin heeft en het zoveel uitmaakt. 
Op wat voor soort gronden zou je als burger of als student de directeur van de 
InformatieBeheerGroep moeten kiezen.’

Is Staatsbosbeheer misschien een beter voorbeeld?
‘Waarom? De opdracht van Staatsbosbeheer gaat soms erg tegen het belang 
van burgers in: er mag geen uitbreiding van een bedrijf komen, een gebied 
wordt afgesloten. Overigens hebben dit soort organisaties vaak een Raad 
van advies of een auditor. Vaak zorgen ze zelf al voor een maatschappelijk 
klankbord, en dus voor een draagvlak buiten de politiek. Dat zou eventueel 
sterker geformaliseerd kunnen worden. De praktijk leert alleen dat na enige 
tijd de belangstelling meestal een stuk terugloopt, zoals dat ook het geval is 
geweest bij de studenteninspraak.’

ICT biedt dan misschien interessantere mogelijkheden voor maatschappelijke 
deelneming?
‘Ja, als u daar ten minste mee bedoelt dat het natuurlijk bespottelijk is dat je 
voor de verkiezingen nog naar zo’n gymlokaal moet. Dat moet gewoon van 
huis uit kunnen, en dan zijn er ook veel meer mogelijkheden, zoals referenda 
op lokaal niveau.’
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De filosofie van de drie muisklikkenfilosofie
The Commonwealth of Virginia portal homepage focuses on services 
– citizen, business, wireless and premium. In an effort to maintain simplicity, 
site designers built it to keep everything within three clicks of the mouse. 
The purpose of a government portal should be to connect citizens with 
government. When they come to the site they don’t have to worry or not it’s 
ADA-compliant or whether or not their equipment will work well with it.

MyVirginia is winnaar van de beste overheidswebsite in de Verenigde 
Staten. De wedstrijd wordt ieder jaar georganiseerd door het ‘Center for 
digital government’.

(www.vipnet.org)

De overheid investeert vooral in ICT-ontwikkeling aan de kant van de 
uitvoering. Dat is ook bitter nodig, maar aan de voorkant, bij de besluitvorming 
en de zeggenschap van de burgers, gebeurt naar verhouding heel weinig.
‘Ik kan me niet aan het gevoel onttrekken dat in de jaren toen de verschil-
lende rapporten en adviezen werden voorbereid er veel te hoge verwachtingen 
bestonden van wat de opbrengst van ICT zou kunnen zijn. Waarschijnlijk mede 
doordat in de economie de bomen tot in de hemel groeiden, dacht men dat 
ICT ook de samenleving diepgaand zou veranderen. Op een aantal terreinen 
zie je dat ook wel gebeuren, maar wat overheerst is het beeld dat de samen-
leving ICT helemaal instrumentaliseert naar eigen behoeften in plaats van 
omgekeerd. Men gebruikt het omdat het handiger, makkelijker en efficiënter is. 
Maar mensen laten zich echt niet door die technologie vertellen hoe zij moeten 
leven.’ 

Wel zie je dat dankzij de mogelijkheden tot informatie-uitwisseling en commu-
nicatie er nieuwe organisaties van gelijkgezinden ontstaan. Je zou dat met 
enige goede wil een nieuw maatschappelijk middenveld kunnen noemen. Je 
kunt het ook horizontalisering noemen: de geëmancipeerde en goed geïnfor-
meerde burgers die met elkaar hun zaakjes regelen.
‘Ook dat reken ik toch tot het instrumenteel gebruik. Er is geen sprake van 
ICT als autonome factor die de wereld verandert. Op termijn verandert er 
natuurlijk een heleboel. Alleen, bij alle technische uitvindingen zag je dat die 
veranderingen zich op een andere manier voltrokken en langs andere lijnen 
dan men aanvankelijk dacht. Veel meer langs de lijnen die te maken hebben 
met wat mensen zelf prettig vinden of goed kunnen gebruiken. De mobiele 
telefoon was bedoeld voor de haastige zakenman, maar de gewone burger 
gebruikt het apparaat al veel meer dan de haastige zakenman en vooral voor 
de gezelligheid. Zou het heel duur zijn gebleven, dan zou het een apparaat zijn 
gebleven voor die haastige zakenman.’
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Vertelt Frissen dus onzin?
‘Nee, maar hij overdrijft wel het verval van de functie van de overheid. Binnen 
de overheid zie je dat ICT binnen de diverse beleidsterreinen een heel uiteen-
lopende rol speelt. Dat de typekamer is verdwenen zie je overal. Maar als je 
vergelijkt welke rol het speelt bij het ministerie van Financiën of bij ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dan zie je toch grote verschillen. De 
Belastingdienst heeft zijn krediet vergroot door de aangiftes op geautomati-
seerde manier te verwerken, althans voor de inkomstenbelasting. VWS zelf 
gebruikt ICT zoals iedere organisatie dat doet, maar in de gezondheidszorg is 
er op nationaal niveau van ICT nog weinig te merken.’

Bovens ziet een stille revolutie aan de uitvoeringskant van de overheid. De 
street-level bureaucraat is aan het verdwijnen, het beeld van de ambtenaar 
wijzigt zich.
‘We zien ook dat de administratieve beroepen voor een deel aan het wegvallen 
zijn, een vergelijkbare ontwikkeling als in de industrie. Nu steeds meer 
diensten geautomatiseerd worden verdwijnt de klerk en de loketbeambte uit 
het beeld. Tegelijkertijd zie je dat in de eenvoudige dienstverlenende beroepen, 
zoals schoonmakers, catering, kelneren, helemaal geen daling optreedt, 
want die kunnen niet makkelijk volledig geautomatiseerd worden. Functies 
op lager- en middenniveau, vooral de eenvoudige administratieve beroepen 
zijn in aantallen personeel heel erg teruggelopen (typekamers, omvangrijke 
boekhoudafdelingen). Er is wel een grote groep van kenniswerkers op hoog 
niveau. De overheid bestaat overwegend uit hooggekwalificeerd personeel met 
ondersteunend lager personeel. Daartussen zit niet veel meer; zeker als je het 
vergelijkt met vroeger.’

Op het ministerie van Buitenlandse Zaken vraagt een journalist aan de 
minister: ‘Hoeveel ambtenaren werken hier nu eigenlijk?’
Zegt de minister: ‘Iets meer dan de helft’.

Zijn er over 20 jaar geen ambtenarenmoppen meer over traagheid?
‘Dat beeld wordt vooral bepaald door de procedurele traagheid bij de overheid. 
Hopelijk kan ICT helpen om dat terug te dringen.’

Kunnen we de 4 R’s en ICT aan elkaar knopen?
‘In elk geval niet bij het bepalen van de richting. Dat is normering en 
prescriptie: wat willen we bereiken? De ruimtebepaling: wie gaat wat doen 
en welke vrijheidsgraden horen daarbij? Wat doet de rijksoverheid zelf en 
wat laat ze over aan anderen? Stuurt ze dat aan, in hoeverre of laat ze dat 
helemaal over? Per onderwerp kun je bepalen wat verstandig zou zijn. Je kunt 
bijvoorbeeld redeneren: we laten het onderwijs na de universiteit helemaal vrij, 
we geven alle ruimte aan particulier initiatief; dat mogen universiteiten zijn, 
ondernemers, enzovoort. De basis is gelegd tot en met het universitair niveau. 
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Wat 23-jarigen en ouder doen is hun zaak. Kies je zo, dan is er ook geen 
ICT-behoefte per se. Toch komt dan vaak de vraag naar kwaliteitsgaranties. 
Dat vraagt van de overheid dat ze garanties inbouwt. Door inspecties, door 
een accreditatieorgaan of weet ik wat. ICT is daarbij volstrekt instrumenteel, 
het verandert niets in de werkelijkheid anders dan dat dingen handiger gaan. 
Rekenschap geven is op zichzelf niet ICT-afhankelijk. Bij resultaat? Bij de 
bepaling van het resultaat gaat ICT een grotere rol spelen, maar ook daar vind 
ik het nog altijd instrumenteel.’ 

Maar je ziet toch hoe resultaatmeting, als het tenminste openbaar wordt 
gemaakt, invloed kan hebben op de verhoudingen en voor een dynamiek kan 
zorgen. Dat zie je nu al in het onderwijs.
‘Dat is zo, maar ook hier moet je niet overdrijven. Uit onderzoek blijkt bijvoor-
beeld dat ouders de vraag of een school kindvriendelijk is zwaarder laten 
wegen dan de resultaten. Hetzelfde geldt voor de verwachting dat resultaat-
meting tot hogere kwaliteit leidt en tot meer rationaliteit in het beleid. In de 
praktijk wordt die doelstelling vaak niet gehaald. Er ontstaat bijvoorbeeld in de 
zorg wel het omgekeerde: defensieve geneeskunde uit angst fouten te maken.’

En moet je dus voorzichtig zijn met het er op loslaten van een afrekencultuur
‘Ja, dat is lastig. Je kunt er wel criteria op loslaten, maar waar komen die 
vandaan? Is gebleken dat ze haalbaar zijn? Stel je de toetsingscriteria laag, 
dan heb je altijd succesvol beleid. Maar wat heb je dan bereikt? De CITO-
toets zegt ook niet alles over de kwaliteit van een school. Of leerlingen het 
plezierig vinden, het ziekteverzuim van de docenten, de sfeer en de stijl van de 
schol zijn minstens zo belangrijk voor ouders. In de zorg gelden weer andere 
overwegingen, om in de wereld van kunst en cultuur nog maar niet te spreken.’

Resultaatmeting kan wel een basis leveren voor een goed gesprek, met name 
als het resultaat niet goed is. 
‘Ja, dan kom je al niet meer uit bij rekenschap geven. In de rekenschap gaat 
de verantwoordelijkheid meespelen in de verantwoording. Essentieel is toch 
welke criteria bepalend zijn voor de vraag of het goede is gedaan en of dat 
goed gedaan is. Zijn de mensen tevreden, is het netjes gegaan, is het efficiënt 
gedaan, was het effectief? Je ziet dat er steeds nieuwe vragen bij komen. Als 
het goed is, heb je van te voren met elkaar afgesproken welke vragen gesteld 
gaan worden en wat de goede antwoorden zijn. In het geven van de antwoorden 
kan ICT een rol spelen.’

De conclusie zou dus kunnen zijn dat ICT alleen een meer dan ondergeschikte 
rol in de rekenschapfase speelt. Daar is het meer dan alleen instrumenteel, het 
heeft ook gevolgen voor de werkwijze van de publieke sector.
‘Ja. Het leidt tot een meer competitieve cultuur, bijvoorbeeld in de vorm van 
benchmarking. Je kunt zelfs de programma’s zo instellen dat deze zelf signalen 
gaat geven als dingen niet goed gaan. Stel er komt een nieuwe regeling voor 
de huursubsidie, waarvoor 6000 inwoners van jouw gemeente in aanmerking 
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komen. Dan kun je het zo organiseren dat je in maart al een signaal krijgt dat je 
het niet gaat halen. Je kunt dan nagaan hoe dat komt en beslissen wat te doen, 
want dat vertelt het datasysteem niet.’

Arthur Docters van Leeuwen, maar ook anderen, hameren sterk op de 
noodzaak van maatregelen aan de voorkant: een andere verhouding staat-
burger en weg van de klassieke top-down sturing. Zo niet, dan maakt de 
overheid zichzelf irrelevant. Dat vindt u overdreven?
‘De overheid nergens meer maatgevend? Nee, niet meer uitsluitend de 
overheid, maar toch is zij in veel gevallen nog wel erg maatgevend. Of zelfs 
bepalend, omdat de overheid het geld heeft. Ik vind het ook zo moeilijk om het 
allemaal in ICT-termen te vertalen. Ik heb het gevoel dat door het wegzakken 
van die hype, in de laatste twee jaar, de verwachtingen over de enorme veran-
deringen die ICT met zich mee zou brengen, wat getemperd zijn.’ 

Sommigen bepleiten een minister voor de informatica, die de overheid moet 
motiveren.
‘Informatica is bij veel ministeries erg belangrijk, intern en in het beleids-
gebied. Wat zou een minister voor informatica daar aan kunnen bijdragen of 
veranderen. Een nationaal informaticabeleid is zeker niet meer nodig, behalve 
misschien voor de infrastructuur. Een aparte minister daarvoor is toch wat veel 
voor het goede.’

Of moeten we meer verwachten van de lokale overheid als dienstverlener aan 
de burgers? De geografische kaart van Enschedé, met alle vergunningen, als 
lichtend voorbeeld?
‘Mooi natuurlijk, maar of je dit op grote schaal mag verwachten? Vergeet niet 
dat het om kostbare systemen gaat, ook kostbaar om te onderhouden. Daar is 
behoorlijk wat mankracht voor nodig; voor de technologie, maar ook voor de 
selectie van en controle op data.’

Als de kwaliteit van de meeste overheidswebsites maatgevend is, kan men 
beter maar niet te optimistisch zijn.
‘Je moet ook geduld hebben. Bij nieuwe media duurt het altijd lang voor ze 
optimaal worden benut. Vergelijk het met de beginperiode van de televisie. Pas 
later creëerde de tv zijn eigen wereld. Het is dus niet zo raar dat het nieuwe 
medium internet tijd nodig heeft om zijn eigen mogelijkheden te ontdekken. 
De tv is na vijftig jaar ook nog steeds niet interactief.’

Kwaliteitsmonitoring Overheidswebsites
Advies Overheid.nl draagt zorg voor het jaarlijkse onderzoek 
Kwaliteitsmonitoring Overheidswebsites. Verslaglegging van dit onderzoek 
vindt mede plaats op de website. 
Daarnaast organiseert Advies Overheid.nl een continue monitoring van 
websites van gemeenten, provincies en ministeries online: middels een inter-
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actief formulier kunnen dagelijks mutaties/updates aan de redactie van deze 
monitor worden aangeleverd. 
Het jaarlijkse onderzoek is breder en dieper dan de dynamische monitoring. 
De uitvoering van en de publicatie over resultaten beide vormen van 
monitor-onderzoek zijn onafhankelijk van elkaar. Meer verantwoording treft 
u aan in de beide onderdelen op deze website.

Het aantal overheidswebsites is in het jaar 2002 wederom gestegen. In 2000 
waren er ongeveer 800 websites, in 2001 1000 en het aantal is in 2002 tot 
ongeveer 1200 gestegen. Zo beschikten bijna alle gemeenten aan het einde 
van 2002 over een eigen website.

(www.advies.overheid.nl) 

U bent van alle geïnterviewden het meest relativistisch over ICT.
‘Oh, maar ik ben erg voor allerlei praktische toepassingen. Na al te veel 
optimisme is het nu tijd voor realisme. Het probleem zit dan meestal niet of 
niet meer in de technologie. Ik heb het al gezegd: in de zorgsector hebben 
huisarts, apotheek, ziekenhuis en verzekeraar allemaal hun eigen informa-
tiesystemen. Zodoende is er geen uitwisseling, en dat zou toch wel moeten. 
Het onderwijs kent weer andere behoeften. Er worden nu dan wel leerresul-
taten gemeten en onderling vergeleken maar intussen kan het wel gebeuren 
dat kinderen zomaar uit het onderwijs verdwijnen, zonder dat dit, bij gebrek 
aan gegevensadministratie en –uitwisseling, opvalt. De jeugdproblematiek 
vraagt om dwarskijken, maar er is geen uitwisseling tussen onderwijs, politie, 
jeugdzorg, jeugdpsychiatrie en reclassering. Technisch is dat allemaal geen 
probleem meer, maar naarmate er technisch meer mogelijk is, maken we het 
juridisch of ethisch steeds moeilijker van de techniek gebruik te maken. Soms 
op goede gronden, maar vaak toch ook ten koste van effectiviteit van beleid of 
praktijk en lang niet altijd in het belang van de burger.’
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Bijlage I

Overzicht van uitgebrachte adviezen

• Legio voor de regio, februari 2003
 Bestuurlijke antwoorden op regionale vraagstukken

• Veiligheid op niveau, februari 2003
 Een bestuurlijk perspectief op de toekomst 
 van de veiligheidsregio’s

• Provincies en gemeenten in de Grondwet,  december 2002
 Advies modernisering hoofdstuk 7 van de grondwet deel II

• Presteren door leren,  oktober 2002
 Benchmarken in het binnenlands bestuur

• Het openbaar bestuur in de Grondwet, mei 2002
 Advies modernisering hoofstuk 7 van de grondwet deel I

• Partners in veiligheid, van verantwoordingsbocht naar april 2002
 lokale verantwoordelijkheid

• Bestuurlijke inbedding veiligheidsregio’s april 2002

• Primaat in de polder, nieuwe verbindingen tussen politiek maart 2002
 en samenleving

• Advies wetsvoorstel bestuur in stedelijke regio’s januari 2002

• Water in orde, Bestuurlijk-organisatorische aspecten  december 2001
 van integraal waterbeleid
 
• Advies Evaluatie Kaderwet Adviescolleges december 2001

• Steden zonder muren, Toekomst van het grotestedenbeleid november 2001
    (Gezamenlijk uitgebracht met de Raad voor de financiële verhoudingen)

• Taakontwikkeling politie juli 2001

• Advies Voorontwerp Wet elektronisch bestuurlijk verkeer juni 2001

• Etniciteit, binding en burgerschap april 2001

• De cultuur van dualisering maart 2001
 (Gezamenlijk uitgebracht met de Raad voor de financiële verhoudingen)



/238/ /239/

• Reorganisatie rechterlijke macht december 2000

• Stilstaan bij het regionaal verkeer en vervoer november 2000
    (Gezamenlijk uitgebracht met de Raad voor de financiële verhoudingen)

• Advies ontwerp Nota Wonen oktober 2000

• De kunst van het overlaten, maatwerk in decentralisatie september 2000
    (Gezamenlijk uitgebracht met de Raad voor de financiële verhoudingen)

• Advies over de meerjarennota emancipatiebeleid september 2000

• Bestuurlijke samenwerking en democratische controle juni 2000

• Helder als glas; een pleidooi voor een burgergericht juni 2000
    kwaliteitsconcept 

• Staat van de jeugd? De relatie tussen jongeren en de overheid maart 2000

• ICT en het recht om anoniem te zijn januari 2000

• Op het toneel en achter de coulissen, de regiefunctie van december 1999
    gemeenten

• Samen werken aan veiligheid,  december 1999
 de bestuurlijke inbedding van de veiligheidsregio’s

• Het bestuurlijk kraakbeen  december 1999

• Bijzondere opsporingsdiensten  juni 1999

• Retoriek en realiteit van het integratiebeleid  maart 1999

• Kiezen zonder drempel, het kiesstelsel geactualiseerd februari 1999

• De grenzen van de Internetdemocratie december 1998

• De overheid de markt in- of uitprijzen? december 1998

• Tussen staat en electoraat;  september 1998
politieke partijen op het snijvlak van overheid en samenleving

• Wijken of herijken: nationaal bestuur en recht  september 1998
onder Europese invloed

• Illegale Blijvers april 1998
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• Bestuurlijke betrekkingen tussen kabinet, VNG en IPO april 1998

• Op de handhaving beschouwd; toezien op een versterkte april 1998
    en uitvoerbare lokale handhavingstructuur

• Dienen en verdienen met ICT; over de toekomstige april 1998
    mogelijkheden van de publieke dienstverlening

• Op de grens van monisme en dualisme november 1997

• Integriteit, een zaak van overheid èn bedrijfsleven oktober 1997

• Verscheidenheid in vervlechting; 
bestuurlijke instrumenten tussen proces en institutie oktober 1997
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Bijlage II

Overzicht van uitgebrachte preadviezen en overige publicaties

Preadviezen

• Auke J. van Dijk, Veiligheidsconstructie, Een maatschappelijk 
perspectief op de taakontwikkeling van de politie mei 2001

• Stichting Alexander, De Overheid in beeld, Beelden van jongeren aan-
gaande de overheid als instituut en de overheid als werkgever maart 2000

• D.M. Berkhout e.a., De provincie in het vizier, Opstellen
 over het Nederlandse middenbestuur december 1999

• S.A.H. Denters e.a., De regiefunctie in gemeenten december 1999

• L.F.M. Besselink en R.J.G.M. Widdershoven, De juridische 
 gevolgen van Europese integratie voor het nationaal beleid september 1998

• A. Zuurmond e.a., Dienstverlening centraal, De uitdaging
 van ICT voor de publieke dienstverlening april 1998

• O.J.D.M.L. Jansen, Bestuursrechtelijke en strafrechtelijke
 handhaving, bestuur en politie  januari 1998

Overige publicaties

• De Druppel. Zes jaar adviezen van Rob en Rfv – CD-rom   maart 2003

• Jaarverslag 2002 maart 2003

• Verslag congres, Na Paars: Een nieuwe sturingslogica? november 2002
 
• Werkprogramma 2003 september 2002

• Varen onder dezelfde vlag – Videoproductie april 2002

• Jaarverslag 2001 april 2002

• Werkprogramma 2002, Advieskader 2002 - 2005 september 2001

• Verslag symposium, Decentralisatie: 
 De kunst van het overlaten januari 2001

• Evaluatie van de Rob 1997 - 2000 november 2000
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• Werkprogramma 2001 september 2000

• Jaarverslag 1999 maart 2000

• Werkprogramma 2000 september 1999

• Jaarverslag 1998 maart 1999

• Werkprogramma 1999 september 1998

• Verslag symposium, De gezondheidstoestand van
 het Nederlandse openbaar bestuur; Ziek of gezond? maart 1998

• Jaarverslag 1997 maart 1998

• Verslag studiemiddag, Sturingsinstrumenten en hun
    context. De modernisering van het bestuursintrumentarium
    bij (financiële) decentralisatie september 1997

• Werkprogramma 1998 september 1997
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Bijlage III

Samenstelling Raad voor het openbaar bestuur

Voorzitter           :   de heer prof. dr. J.A. van Kemenade,
     oud-commissaris van de Koningin in de provincie
     Noord-Holland.

Vice-voorzitter   :   mevrouw A.L.E.C. van der Stoel,
                               stadsdeelvoorzitter Amsterdam-Binnenstad.
                               
Leden                 :   mevrouw A. van den Berg,
                               oud-burgemeester van de gemeente Bergen op Zoom;

                               de heer prof. dr. W.B.H.J. van de Donk,
                               hoogleraar Maatschappelijke Bestuurskunde aan de 
                               Universiteit van Tilburg;

                               de heer drs. F.A.M. Kerckhaert,
                               burgemeester van de gemeente Hengelo (Ov.);

                               de heer prof. dr. A.F.A. Korsten,
                               hoogleraar Bestuurskunde aan de Open Universiteit 

Nederland en bijzonder hoogleraar Bestuurskunde van de 
lagere overheden aan de Universiteit Maastricht;

                               de heer drs. P.A. Lankhorst,
                               adviseur Jeugdbeleid en Jeugdzorg;

                               de heer prof. mr. drs. F.C.M.A. Michiels,
                               hoogleraar Bestuursrecht, in het bijzonder omgevingsrecht 
                               aan de Universiteit Utrecht;

                               de heer prof. mr. dr. E.R. Muller,
                              hoogleraar Conflictbeslechting aan de Universiteit Leiden;

                               de heer drs. C.J.N. Versteden,
                               oud-griffier van de provincie Noord-Holland;

                               mevrouw A.G.M. van de Vondervoort, 
                               senior adviseur bij Deloitte & Touche;

                               de heer prof. mr. S.E. Zijlstra,
                                 hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de Vrije Universiteit.

Secretaris           :   de heer drs. M.P.H. van Haeften,
  (geen Raadslid).


