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Inleiding 

De Rijksoverheid kent een tweehonderdtal uitvoeringsorganisaties die landelijk werken. 

Ze komen in allerlei vormen en soorten maar hebben gemeen dat ze in het leven zijn 

geroepen om één of meer wetten of andere beleidssystemen tot uitvoering te 

brengen en hun inkomsten ontvangen via het ministerie waaronder ze vallen.  

Bij internationale vergelijkingen scoort Nederland nog steeds relatief hoog qua vertrouwen in de 

overheid, maar recent zijn er verschillende situaties geweest (de toeslagenaffaire bij uitstek, maar 

ook voorvallen bij UWV, CBR, SVB) die het vertrouwen in uitvoeringsorganisaties onder druk zetten 

en die een dalende trend van vertrouwen in deze instituten begrijpelijk maken. Waar rond en na 

de coronaperiode onderling vertrouwen in veel instituties gelijk bleef of zelfs groeide, was er 

opnieuw een duidelijk daling in vertrouwen in politiek en parlement na corona waar te nemen (zie 

bijvoorbeeld CBS, 2022; NOS, 2022). Op zich is dit niet zo verrassend. Dit soort vertrouwen wordt 

sterker of zwakker bij verschillende ontwikkelingen in Nederland. Het is echter zorgwekkend dat het 

vertrouwen polariseert. Er is een stabiele groep die vertrouwen heeft, maar er is een groeiende 

groep die steeds minder tot geen vertrouwen in de overheid heeft (zie bv: De Block & Brummel, 

2022).  

Er zijn verschillende analyses vanuit de praktijk gemaakt en verschillende oplossingen naar voren 

geschoven om het vertrouwen in deze systemen weer te laten toenemen. In wat volgt toetsen we 

die analyses en oplossingen aan de hand van de wetenschappelijke literatuur over het bouwen 

van systeemvertrouwen. Die literatuur reikt zes bouwstenen aan.  

Voor de helderheid: systeemvertrouwen gaat over het vertrouwen dat we in systemen hebben. 

Met andere woorden; in de procedures, processen en individuen die het systeem 

vertegenwoordigen. Systeemvertrouwen is in tegenstelling tot relationeel vertrouwen 

onpersoonlijk. Zelfs als de mensen die het systeem vertegenwoordigen veranderen, vertrouwen 

we er nog altijd op dat het systeem hetzelfde blijft doen, zowel in richting als in activiteiten 

(Sundaramurthy, 2008). 

Naast de wetenschappelijke literatuur, maakt deze white paper gebruik van twee andere 

bronnen om de analyses en oplossingen aan te toetsten. Ten eerste: informatie die opgehaald is 

op het kennisevent van Sioo en Boer & Croon op 9 juni 2022: ‘Vertrouwen in 

uitvoeringsorganisaties’ en de voorbereiding met de sprekers hierop. Twee sprekers gaven er hun 

visie: Roel in 't Veld, emeritus hoogleraar governance and sustainability en, onder andere, 

voormalig DG Hoger Onderwijs en voormalig rector/decaan van Sioo en de Nederlandse School 

voor Open Bestuur en Marjolein ten Kroode, procureur-generaal, en lid van het College van 

Procureurs Generaal. Zij geeft in deze rol leiding aan de inrichting en ontwikkeling van de 

bedrijfsvoering binnen het Openbaar Ministerie. Marjolein was voorheen bestuurder bij de Sociale 

Verzekeringsbank Amstelveen en van GGZ Rivierenduinen in Leiden. De derde spreker Tof Thissen, 

die tot 1 januari 2023 algemeen directeur van UWV Werkbedrijf is, was verhinderd te komen, maar 

gaf een videoboodschap mee. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van interviews uit kranten 

van vooraanstaande stemmen in dit debat.  
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1. Rechtvaardige en transparante procedures en processen 

Systeemvertrouwen is gebaseerd op processen en procedures die als transparant en rechtvaardig 

ervaren worden. Op beide criteria loopt het hier mis volgens de sprekers op ons event om op elkaar 

inwerkende redenen. Allereerst lichten wij de begrippen ‘transparantie’ en ‘rechtvaardigheid’ nader toe. 

Transparantie betekent niet totale openheid. Het betekent informatie die persoonlijk belangrijk is 

voor iemand, correct en expliciet beschikbaar maken, bijvoorbeeld rollen en 

verantwoordelijkheden, bekostiging, etc. Procedurele rechtvaardigheid gaat niet over de uitkomst 

van de procedure maar over de procedure zelf; over hoe fair die is, dat die rekening houdt met de 

verschillende belangen, en iedereen gelijk behandelt (Sundaramurthy, 2008) en vloeit voort uit vier 

principes (Vanderheyden, Blondel, & Carlock, 2005). 

1. Stem: zorg ervoor dat in het besluitvormingsproces diegenen waarop dit proces invloed en 

impact heeft hun stem kunnen laten horen c.q. dat ze gerepresenteerd worden. Zo kunnen ze 

die beslissingen beïnvloeden. Het toont respect van de top voor degenen die uiteindelijk de 

gevolgen van een besluit ondervinden en leidt tot betere beslissingen met meer steun.  

 

 

Op dit vlak gaat veel mis. Tof Thissen (met ervaring als senator in de landelijke politiek): “Ik heb me 

vaak gerealiseerd dat wij 75 senatoren als burger niet altijd wisten wat we moesten ten aanzien 

van de wet maatschappelijke ondersteuning, ten aanzien van de participatiewet, ten aanzien 

van de zorgverzekeringswet. Ik heb een aantal keer gezegd: ‘We hebben het vaak over 

inburgeren. Zijn wij als 225 leden van de Staten-Generaal niet een beetje te veel uitgeburgerd?’ 

Senatoren zijn niet alleen volksvertegenwoordigers, maar zelf ook burgers. Zij moeten dus extra 

ingeburgerd zijn en oog hebben voor wat een wet bijdraagt voor burgers en welk effect het 

gaat hebben.”  

Dr. Marjolein ten Kroode: “Als je het hebt over beleidsuitvoering: je kunt geen oogdruppels 

toedienen vanaf de tweede etage en ook niet vanaf een Haags departement. Een voorbeeld:  

de jeugdzorg komt bij gemeentes te liggen. De gemeente krijgt twee keer zoveel geld voor dit 

domein en de pas verkozen wethouder en een kwaliteitsmedewerker (voorheen kwaliteits-

medewerker afvalverwerking) gaan beleid maken met betrekking tot de kwaliteit van de 

specialistische jeugdzorg (o.a. de jeugdpsychiatrie). Zij vervangen de vakspecialist die daar 14 

jaar voor heeft gestudeerd. Hierdoor hebben heel veel professionals de GGZ verlaten en 

hebben zich vrij gevestigd. Denk na over wat je aanricht!”   
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Marjolein ten Kroode vat het mooi samen door te stellen dat “het gaat om een systeem met zelf 

referentiele trekken dat zichzelf lastig corrigeert. Taaie problemen worden gereproduceerd en 

worden als zodanig in de uitvoering voor de burger zichtbaar.” Ook andere bekende stemmen in 

en rond het systeem zoals Kim Putters, Jesse Frederik of Pier Eringa1 komen tot deze vaststelling. 

2. Helderheid van informatie, proces en verwachting. Mensen moeten toegang hebben tot 

informatie en begrijpen waarom een bepaalde beslissing is genomen en hoe hun denken 

hierin is meegenomen. Het zorgt voor een feedbacklus op voorgenomen beleid die het leren 

verbetert. Als een beslissing eenmaal is genomen moet de top duidelijk de spelregels 

meegeven. Wie is waar verantwoordelijk voor? Wat zijn de nieuwe prestatie-eisen waarop je 

beoordeeld wordt, wat gebeurt er als je die niet haalt, etc. 

Ook hier gaat het mis. Zeker in complexe dossiers lopen de rollen van politici en ambtenaren en 

van de verschillende organisaties in de keten vaak door elkaar. De ambtenaar-manager gaat 

steeds politieker acteren in de omgang met de divergerende belangen van actoren. Zeker in de 

 

1 Kim Putters in de Van Slingelandlezing: “Er ontstaat tunneldenken door onrealistische aannames over burgers 

die in de uitvoering en concretisering van beleid niet worden doorbroken. Waardoor er te weinig oog is voor 

hoe beleid in de praktijk uitpakt. Vaak aan de orde bij een stevig uitonderhandeld politiek compromis.” (p.2) 

en “Er is te weinig inzicht hoe het écht met mensen gaat, en hoe beleid voor hen uitpakt. Goede beleids-

bedoelingen ten spijt, als we onvoldoende rekening houden met de maatschappelijke positie en het gedrag 

van mensen, of wat de samenleving eerlijk en rechtvaardig beschouwt, kan dat juist polarisatie versterken.” 

(p.3 “Inzichten die wel op tafel liggen worden bewust weggeredeneerd of weggewuifd. Er is veel – soms teveel – 

informatie en kennis uit wetenschappelijk en ander onderzoek in bijna elk beleidsdossier. Adviezen worden 

gevraagd, uitvoeringstoetsen gedaan. De grote vraag is: wat wordt ermee gedaan? Vaak te weinig of te 

selectief? (p4)” 

Jesse Frederik: “Onlangs turfden ambtenaren van het ministerie van Financiën de evaluaties van 104 belasting- 

maatregelen. Zij constateerden dat slechts acht daarvan als doelmatig waren aangemerkt in latere beleids-

evaluaties. Toch is er nog nooit een belastingmaatregel geschrapt na een negatieve beleidsevaluatie. We 

geven dus miljarden euro’s uit aan beleidshomeopathie, de Belastingdienst bezwijkt onder het uitvoeren van 

die steeds ingewikkeldere regels, en de wetgevende macht staat erbij en kijkt ernaar.” 

Pier Eringa: ‘De vraag is of je die afstand organisatorisch moet dichten. Je kunt beter inhoudelijk meer aansluiten. 

En dat doe je door het beleid meer te voeden met de kennis en kunde bij de uitvoeringsorganisaties. Er werken 

meer mensen met spoorkennis bij NS en ProRail dan op het ministerie, hoor. Dus hoezo mogen die het beleid 

niet bedenken? Organisatorisch moet je ruimte houden om iets te vinden en te zeggen, maar inhoudelijk is het 

helemaal niet goed om beleid en uitvoering los te knippen. Dat is alsof je het hoofd van de romp scheidt.’ 

 

Prof. dr. Roel in ’t Veld: “In de wereld van de beleidsontwikkeling wordt heel perfectionistisch 

regelgegeven met een grote mate van voorgewende exactheid en dan wordt het over de 

schutting gegooid in de richting van de uitvoeringsorganisaties. Maar de 

uitvoeringsorganisaties krijgen te maken met de echte wereld. Die beleidsontwikkelaars niet en 

die komen daar ook nooit meer mee in aanraking als ze niet oppassen. De Haagse cultuur was 

en is eigenlijk gegrondvest op het idee: ‘Uitvoering kan niet moeilijk zijn’. Dat was in de jaren 70 

en 80 bij het ontstaan van veel uitvoeringsorganisaties breed aanvaard. De beloning van 

medewerkers in de uitvoering was ook twee tot drie schalen lager dan in de 

beleidsontwikkeling, want voor beleidsontwikkeling moest je nadenken. Het paradigma van 

wetgevingsjuristen is dat ze op aarde zijn om een gedachtegang vorm te geven in een 

algoritme. Die vragen zich ook niet af: in welke wereld bevindt dit algoritme zich? Dat is ze niet 

opgedragen.” 
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context van New Public Governance (netwerksettings) zijn anderzijds bij verschillende fasen van 

ontwikkeling en uitvoering ook politici betrokken. (Hondeghem et al, 2017).  

 

  

3. Consistentie: beslissingen worden beoordeeld op de mate dat ze consistent zijn over verschillende 

mensen heen, en in lijn zijn met beslissingen uit het verleden. We ervaren dit als de integriteit 

van het systeem. 

 

 

Marjolein ten Kroode: “Er is rolverwarring en voortdurende frictie tussen minister en beleids-

departement versus bestuurders van ZBO’s en van uitvoerende overheidsbedrijven versus 

uitvoerende ICT-partijen. Een complexe keten als bijvoorbeeld de strafrechtketen kan alleen 

op prestatie gestuurd worden als Juridische inhoud, Organisatie en Infrastructuur elkaar 

verstaan en in een vroeg stadium vervlochten worden. Dit besef is relevant bij de vraag op welk 

moment, op welke tafel met wie wat besproken c.q. besloten gaat worden. Normaliter is dit al 

een bestuurlijke taaie kwestie, in een keten zeker. Het geeft in de praktijk voortdurend vragen 

als: hoe organiseren we afstemming op ketenbelang? Hoe nemen we interne prioriteiten en de 

technische schuld mee? Klassiek uitgangspunt van het departement is dat zij eigenaar zijn van 

het beleidsvraagstuk en daarmee ook van de keten zelf. Een realistischere invulling van deze 

rolzuiverheid is zeer wenselijk en binnen departementsdenken wennen (want ongewoon). Dit 

punt komt ook naar boven in de wijze van bekostigen van beheer en van technische schuld. 

Overigens is het wegwerken van technische schuld ook een ketenbelang, zonder dat er van 

alles top-down in de keten naar boven kan gaan.” 
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4. Veranderbaarheid van beleid op basis van heldere procedures. Als er nieuwe informatie 

opduikt of de context verandert moeten beslissingen soms aangepast worden. Dit dient te 

gebeuren via een helder gecommuniceerde procedure wil het niet schuren met het criterium 

van consistentie. 

De volatiliteit van het beleid helpt hier duidelijk niet. Marjolein ten Kroode: “…ondertussen 

verandert er heel veel en daar loop je als overheidsbedrijf achteraan”. De volatiliteit maakt ook dat 

er steeds vaker causal-based-of doelfinanciering (eenmalig tijdelijk geld beschikbaar stellen) in 

plaats van budgetgedreven langlopende financiering plaatsvindt. Enerzijds is dit goed want het 

geeft duidelijkere verantwoording bij vernieuwing, anderzijds gaat het schuren als die vernieuwing 

onderhouden moet worden. Marjolein ten Kroode geeft als voorbeeld: “De bekostiging van 

digitalisering is niet conform de levenscyclus. Beheer en innovatie zijn apart gefinancierd. Bij een 

nieuwe wet, stimuleringsmaatregelen en innovatie komt geld vrij voor inhoud en vernieuwing, 

maar niet voor beheer. De ‘technische schuld’ bij de overheid is dus spectaculair hoog.” 

 

2. Facework 

De brug van relationeel vertrouwen naar systeemvertrouwen maken, gebeurt in de praktijk veelal 

door onze interacties met mensen die vertegenwoordigers zijn van het systeem. We observeren 

hoe zij gebruik maken van de regels en middelen van het systeem om zich te gedragen (cf. 

facework). (Kroeger, 2017).  

 

Roel in ’t Veld: “Uit onmacht produceert de wetgever voor ieder onderwerp weer een nieuw 

algoritme. De overheid, met name de nationale overheid, heeft het altijd over de eenheid van 

bestuur, maar als ze een relatie ontwerpen van de overheid met de burger dan is dat een 

aparte relatie. In het bastion van beleidsontwikkeling is er werkelijk niemand die zich afvraagt: 

‘hoe zit het met de onderlinge relaties van al die relaties?’. Iedere normatieve overweging hoe 

het zou moeten gaan met burgers is apart vormgegeven. De wetgever schept op geduldig 

papier een relatie met burgers in abstracte vorm en in het sociaal domein is dat bijna altijd een 

algoritme. Dat algoritme krijgt daadwerkelijk vorm in de verhouding van zogenaamde 

uitvoeringsorganisaties en burgers. Een algoritme is een rekenregel die weergeeft onder welke 

condities een burger een verplichting of een recht heeft. En die rekenregel is zo vormgegeven 

dat er onafhankelijk variabelen zijn bepaald. Als een mens eigenschappen x, y, z heeft, heeft hij 

recht op uitkering A. En bij elk nieuw algoritme gebeurt dat opnieuw: bij ABB, AOW, Studiefinanciering, 

toeslagen. Het zijn er geloof ik 34, maar de wetgever heeft zich niet alleen niet uitgelaten over 

de onderlinge relaties van deze algoritmes, maar er ook niet over nagedacht. De onafhankelijke 

variabele van het ene algoritme is in sommige gevallen de afhankelijke variabele van het 

andere algoritme. Uitkeringen waar je gelijktijdig recht op hebt, volgen andere algoritmes. En in 

de uitvoeringssfeer dus niet in de wetgeving formele zin, zijn die dingen nogal veranderlijk. Ik 

heb een tijdje rondgelopen op de researchafdeling van de UWV en voor de grap drie keer 

gevraagd waar ik recht op zou hebben als ik werkeloos zou worden: iedere keer kreeg ik een 

ander antwoord. Niemand begreep precies waarom, maar ergens in die 33 andere algoritmes 

was er weer iets veranderd. Geen mens op aarde overziet die 34 algoritmes. Die complexiteit 

wordt weggemoffeld. Per algoritme zijn alle informatielasten bij de burger gelegd met barse 

sancties als je die verplichtingen niet nakomt. En veelal is er per algoritme een 

uitvoeringsorganisatie die is opgezadeld met de taak om desbetreffende wet uit te voeren.” 
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Ook andere stemmen komen tot deze vaststelling: zie opnieuw Kim Putters of Rohdia Maes2.  

 

3. Empowerment 

Om systeemvertrouwen op te bouwen dien je te geloven dat deze systeemvertegenwoordigers 

zowel gemotiveerd als competent zijn om de taak die moet gebeuren tot een goed einde te 

brengen (Sundaramurthy, 2008). Als bijvoorbeeld een systeemvertegenwoordiger elke keer moet 

antwoorden dat hij/zij dat aan de baas moet vragen, word je achterdochtig. Je vraagt je dan af 

 

2 Kim Putters: “Er vindt te weinig afweging in waarden plaats. In de achterliggende decennia is veel beleid 

verzakelijkt vanuit een managementperspectief. Via principes van marktwerking en decentralisatie, waarbij 

vraagstukken van solidariteit via een protocol of richtlijn werden geregeld… De nadruk op bedrijfsmatig 

werken drukt de menselijke maat weg” (p5, 6) 

Rohdia Maes: “In mijn tijd ging het natuurlijk ook al over de geloofwaardigheid van een asielaanvraag, maar 

een medewerker kon besluiten – natuurlijk door dingen op te zoeken en te staven: ‘Ik geloof u’, of ‘Ik geloof u 

niet’. Of: ‘Ik geef u het voordeel van de twijfel’. Nu is dat zo lastig. Als een medewerker nu zegt: ‘Ik geloof u niet’, 

moet die dat zo goed onderbouwen. Terwijl heel veel gewoon niet te controleren is, met name in zaken van 

bekeerlingen en LHBTI’ers. Dat is ongelooflijk lastig.” 

 

Marjolein ten Kroode verwoordt het als volgt: “Den Haag (beleid) is niet het gezicht van de 

overheid voor de burger, dat is de balie. En natuurlijk, publiek vertrouwen begint met een moreel 

kompas. Burgers hebben geen zicht op dit kompas, zij ervaren alleen de uitwerking ervan. Ze 

ervaren de daadtheorie en niet de praattheorie. Wij organiseren voor het collectief; publieke 

systemen moeten werken voor iedereen. Vertrouwen draait uiteindelijk altijd om kwaliteit van de 

uitvoering. ‘Voldoen aan verwachting, doen wat beloofd is’. Een betrouwbare, gezagvolle 

overheid is voor de burger zichtbaar in de uitvoering. De balie is het gezicht voor de burger, niet 

het beleid..“.  

Vertegenwoordigers gedragen zich vaak op een strategische, wat gestandaardiseerde manier. 

Denk aan de steward in een vliegtuig, de politieagente op straat of de ambtenaar achter het 

loket. Die standaardisatie is deels problematisch omdat je moet kunnen differentiëren in 

doelgroepen wil het transparant en rechtvaardig blijven aanvoelen, maar wordt juist versterkt 

door technologie. Chatbots, e-mail, sms, tweets, en andere sociale media en Artificiële 

Intelligentie hebben allerlei voordelen, maar zijn minder transparant, en een minder rijk middel 

om de systeemboodschappen te interpreteren (Wicks, Moriarty, Harris, 2014; Georganta, 2022). 

Marjolein Ten Kroode: “Mensen willen gezien, gehoord en geholpen worden; dan krijg je 

vertrouwen. Iedereen komt ooit bij de SVB terecht: wat doe je dan met de 20% burgers die 

functioneel alfabeet zin? Het past om voor de 80% digitaal redzame burgers een doelmatig 

georganiseerde, digitale werkwijze aan te bieden en voor hen call centers af te schaffen. 

Maar niet voor die 20% die, ergens gedurende de levensloop, dat niet gegeven is. Dus ook 

high touch voor de mensen die gewoon een telefoonnummer willen draaien en iemand aan 

de telefoon krijgen hoort daarbij. Met die combinatie van high tech en high touch zet je 

digitalisering in ten behoeve van alle burgers.” 



 
9 

welke belangen daar spelen die jij niet mag kennen en je vertrouwt het (nieuwe) systeem niet meer. 

De systeemvertegenwoordiger moet in staat zijn om beloftes te maken in naam van de organisatie. 

Om voorspelbaarheid te creëren in termen van zijn gedrag én dat van het systeem (Kroeger, 2017).  

Gelukkig weten de mensen op de werkvloer (soms ook ‘street-level bureaucrats’ (cf. Lipsky, 1980) 

genoemd of frontlijn-ambtenaren) heel vaak hoe ze de vaak overvloedige en soms tegenstrijdige 

regels van hun (keten)organisatie (bijvoorbeeld: zo efficiënt mogelijk maar ook empathisch 

kwalitatief), toch werkend te krijgen via hun informele relaties. Meer autonomie hierin helpt hen.   

 

 

 

De autonomie aan de voet van de uitvoering wordt echter vaak tegengehouden door slecht 

gebruik van artificiële intelligentie (AI) of machine learning, gebaseerd op algoritmes. Dit komt 

omdat de overheid vaak niet de expertise in huis heeft om deze algoritmes te begrijpen3 en deze 

bij te sturen als het fout gaat. 

 

 

3 Beleid en uitvoering spreken op dat vlak ook vaak een andere taal. Marjolein ten Kroode: “Beleid spreekt in 

trefwoorden als discours, bestuurskundig, wet, juridisch, autonomie conform Huis van Thorbecke, risicoregelreflex, 

convenanten, risicomanagement gericht op uit wind houden bewindspersoon… maar uitvoering spreekt in 

trefwoorden als purpose, bedrijfsmatig, uitvoerbaarheid, contract, schaalgrootte, levenscyclus informatiesystemen, 

technische schuld, ICT- project, cyber, werkdruk, rechtszekerheid burger, risicomanagement gericht op opzet, 

bestaan en werking.” 

Bert Hubert: “Maar het komt niet vanzelf goed als de ambtenarij meer experts inhuurt. Want er is een enorme kloof 

tussen techneuten en niet-techneuten… Stel dat iemand in een vergadering iets zegt dat technisch niet klopt. Die 

zegt kilowatt, terwijl hij kilowattuur bedoelt. Een techneut moet zichzelf op dat moment fysiek tegenhouden om niet 

op te springen en te zeggen: je bedoelt kilowattuur! En daar kijkt hij ook nog bij van: sukkel. Daar ligt een gevoel aan 

ten grondslag dat als we de basis al niet goed krijgen, het daarna nooit meer wat wordt. Hij ziet niet dat die ander 

weer een andere expertise heeft. Hij ziet een manager die er niets van snapt, maar die wel op tijd naar huis mag en 

niet met een pieper naast z’n bed slaapt… Wij droppen vaak één techneut in een organisatie en verwachten dan 

dat iemand die vijftien jaar obscure programmeertalen heeft zitten doorgronden ineens ook subtiliteiten opvangt, 

zoals dat jij via een omweg zegt dat een lettertype te klein is. Er wordt veel indirect gecommuniceerd en techneuten 

zijn daar niet goed in. Ze zijn er ook fundamenteel tegen. Dat escaleert vaak. Die techneut heeft dan drie keer iets 

verkeerd begrepen en iedereen boos gemaakt en stuurt aan iedereen en z’n moeder een mailtje waarin hij uitlegt 

wat voor tragedie deze organisatie is. Elke techneut die ik ken heeft dit een keertje gedaan. Over het algemeen ga 

je daarna ergens anders werken.” 

 

Roel in ’t Veld: “Boven over duurt het drie maanden, maar mensen aan de voet van de 

organisatie weten elkaar wel te vinden en het gaat altijd maar om een klein aantal gevallen. 

Er is een flink percentage voor wie een maatregel geen pijn doet.” 

Tof Thissen zegt hierover: “Ik zeg tegen mijn mensen: ‘Net zoals jullie die burger in principe moeten 

vertrouwen die aanklopt omdat hij een uitkering heeft en weer naar vermogen aan de slag wil 

en diensten van ons nodig heeft, zo wil ik jullie in jullie professionaliteit vertrouwen en ruimte 

geven. En als je als professional denkt; ‘Ik heb misschien wel conform de regels gehandeld, 

maar het voelt niet goed.’ Ga daar dan over in gesprek.“ 
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Dit gebrek aan interne expertise wordt mede veroorzaakt door de Wet Normering Topinkomens 

(WNT). Marjolein ten Kroode: “het gevolg van de wet is dat functies die bedrijfsmatige en digitale 

kwaliteiten vragen nauwelijks nog in loondienst te krijgen zijn. Dit holt de kwaliteit van de overheid 

uit.”  

 

4. Voorbeeldgedrag van de top 

De belangrijkste systeemvertegenwoordigers zijn de mensen aan de top van een systeem. De 

regels en processen van het systeem vertegenwoordigen bepaalde waarden en normen. We 

hechten als buitenstaanders extra belang aan waarden als eerlijkheid, samenwerking en weder-

kerigheid in een systeem. Als de top die waarden niet toont en zij de leden van het systeem die 

hiervan afwijken, niet corrigeert, vertrouwen we het systeem niet (Kroeger, 2017). Bij een systeem- 

verandering moet de top gedragsmatig dus vooroplopen, willen we het nieuwe systeem vertrouwen. 

Indien de top bijvoorbeeld de vier principes van procedurele rechtvaardigheid instrumenteel gaat 

invullen – door bijvoorbeeld autoritair te beslissen, maar soms terug te vallen op de vier principes 

om beslissingen te nemen of zich van steun te verzekeren, dan ontstaat er snel cynisme en 

rancune naar de top én bijgevolg naar het hele systeem. De top van de organisatie dient écht 

toegewijd te zijn aan het idee van procedurele rechtvaardigheid (Vanderheyden et al, 2005). 

 

Marjolein ten Kroode: “Als wet- en regelgeving in de praktijk omgezet moeten worden tot een 

“overheidsprestatie” komt het bekende agency-vraagstuk op. Dan verkeer ik zomaar in heel 

ander gezelschap: van managers, ICT’ers, bedrijfskundig analisten en projectleiders die veelal 

extern zijn ingehuurd.”  

Roel in het Veld verwoordt het als volgt: “Als je een beetje historisch besef hebt dan is voor een 

heleboel van die algoritmes aan de orde dat de departementen het wel zelf geprobeerd 

hebben, maar totaal incapabel en impotent waren. De grootste grap was natuurlijk dat je aan 

een gezelschap waarin het leerstuk van diplomatie domineerde ging vragen om een paspoort 

te maken (wat leidde tot de paspoortenaffaire: https://nl.wikipedia.org/wiki/Paspoortaffaire). 

Hetzelfde gebeurde bij de wet studiefinanciering toen we een organisatie van 1000 mensen, 

waar echt geen enkele top ICT’er werkt, gingen vragen om het toen grootste 

informatiesysteem van de publieke sector geautomatiseerd te beheren en verder te 

ontwikkelen.” 
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In termen van voorbeeldgedrag met betrekking tot eigen empowerment opeisen, kan het beter. 

Je dient als topambtenaar je autonomie op te eisen, in te vullen, door stelling in te nemen als iets 

niet kan, en niet steeds duidelijkheid te vragen aan politici. Dit laatste zorgt ervoor dat het aantal 

wetten stijgt.   

 

 

Maar ook andere stemmen volgen steeds vaker deze denkpiste: bijvoorbeeld Rohdia Maes en 

Pier Eringa4  

 

4 Rohdia Maes: “Ik denk dat wij steeds beter in staat zijn om duidelijk te maken wat we wel en niet kunnen. En dus 

ook wat de consequenties zijn als de politiek besluit dat het toch moet. Ik denk – en dit is niet alleen te zien bij de IND 

– dat veel uitvoeringsorganisaties te lang hebben gezegd: ‘Als de politiek dit wil, dan gaan we dat maar doen’. Op 

een zeker moment kom je tot de conclusie dat je niet alles kunt oplossen. In die zin is de hele toeslagenaffaire een 

wake-upcall geweest voor de uitvoeringsorganisaties van de overheid. Ik heb er vertrouwen in dat we met deze 

staatssecretaris (Eric van der Burg, red.) een gesprek kunnen voeren over wat er wel en niet mogelijk is. Of over wat 

er nú niet mogelijk is, of misschien niet op de manier die de Kamer voor ogen had.” 

Pier Eringa: “‘Ik begrijp het wel. Zelf ben ik opgeleid als politieofficier en bij ons werd erin gepompt: je bent 

ondergeschikt aan het gezag. Logisch. Als uitvoeringsorganisatie mag je niet alles maar doen, want het moet 

democratisch zijn geborgd. Maar voor je het weet, kijk je voortdúrend omhoog en maak je jezelf wijs dat je alleen 

maar dingen kunt doen als het bevoegde gezag het goed vindt. Dat zie ik veel te veel. ….. ‘Het is zo doorgeslagen 

dat mensen in het land niet eens weten: wie is eigenlijk de baas van de Belastingdienst? Of van het Openbaar 

Ministerie of de rechterlijke macht? Wie weet wie de bazen van het COA zijn, het Centraal Orgaan opvang 

asielzoekers? Of de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de IND, waar grote problemen spelen? (RED: Rohdia Maes is 

nog maar 1 maand DG toen Pier deze uitspraak deed). Mijn pleidooi is: wees ondergeschikt aan het gezag, maar 

Gelukkig zeggen mensen als Tof Thissen hierover: “Ik ben directeur van UWV Werkbedrijf en ik 

ga er principieel vanuit dat burgers die een beroep doen op sociale zekerheid liever vandaag 

dan morgen weer willen meedoen naar eigen vermogen op de arbeidsmarkt. Ik ga uit van hun 

goede bedoelingen. Ze willen als mens gezien worden en bejegend worden door professionals 

die ervan uitgaan dat het wel deugt waar ze mee komen. En dat is nu het punt waarover ik me 

grote zorgen maak. Leefwereldproblematiek die schuurt met onze dienstverlening: laten we 

het daar met elkaar over hebben. Ik ben apetrots dat we sinds twee jaar een maatwerkplaats 

hebben. Niet alleen UWV-breed, maar ook in de meeste arbeidsregio’s en districten waar 

mensen het gesprek voeren over ‘dit voelt niet goed, niet rechtvaardig’. Ik zou willen dat de 

overheid weer vanuit rechtvaardigheid, naastenliefde en barmhartigheid zijn dienstverlening 

organiseert en niet op voorhand die burger ziet als klant, maar als mede-eigenaar van die 

overheid. Het staat niet op het verlanglijstje van de burger om te moeten aankloppen bij de 

overheid, dus als hij dat doet: zet de deur wagenwijd open, ga uit van vertrouwen, dat het in 

principe deugt. Dat het de juiste plek is om die vraag te stellen en dat wij de vraag stellen: 

‘Hoe gaat het met u?’ ‘Wat heb je nodig?’ ‘How can we help?’ want dat maakt de 

samenleving veerkrachtiger en is goud waard.” 

Roel in ‘t veld formuleert het met een knipoog als volgt: “We hebben een revolutionaire garde 

nodig die Den Haag te lijf gaat. Je moet een stel mensen zien te vinden die zich onafhankelijk 

genoeg voelen om Den Haag te lijf te gaan. Heel veel ondernemingen en hoogleraren die 

intense relaties hebben met Den Haag zeggen: ‘nu even niet’. Je moet gewoon mensen van 

boven de 80 nemen.”  
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Eén van de redenen waarom het zo moeilijk is om die autonomie op te eisen is reeds vermeld: het 

gegeven dat er steeds vaker causal-based-of doelfinanciering (eenmalig tijdelijk geld beschikbaar 

stellen) in plaats van budgetgedreven langlopende financiering plaatsvindt. Hierdoor blijft veel 

macht bij politici hangen.  

 

5. Het gezag van de ‘gewone’ mens 

Mensen kijken in ongekende situaties om zich heen naar de ‘gewone’ mens: hoe beslist hij/zij? 

Daar gaat men vervolgens het eigen gedrag aan conformeren. Zeker als die gewone mens deel 

uitmaakt van een groep waar men zich mee kan identificeren (Kroeger, 2015; Geiger, 

Gruszczynski, & Swim, 2022). 

Maatschappelijk zie je hier het belang van een goed functionerend middenveld als bruggen-

bouwers tussen de elite en de gewone mens. In organisaties zie je hier het belang van de middle 

manager (Marichal, Segers, & Sorgeloos, 2020). Beiden staan echter al jaren onder druk in 

maatschappij en organisaties, wat deels het huidige gebrek aan systeemvertrouwen verklaart. 

Een maatschappelijk eenvoudige oplossing is hier niet voor: het oude middenveld laat zich niet 

herstellen en hoe zou een nieuw middenveld er dan wel moeten uitzien? Misschien kan een 

permanente burgerraad zoals in de Duitstalige Gemeenschap in België een uitkomst bieden? 

Het is in ieder geval een concept dat ook in organisatieverandering werkt: een representatieve of 

uitgesloten groep die geconsulteerd wordt in de verandering. Maar de top van organisaties heeft 

een eenvoudiger alternatief: het herwaarderen van haar middle managers (Marichal et al., 2020; 

Kroeger, 2017). Een gebrek aan vertrouwen van de top in het midden zorgt voor onecht gedrag 

van het middenkader in het verdedigen van de verandering. Die waargenomen gedragssignalen 

doen dan het vertrouwen in het nieuwe systeem bij de rest van de organisatie dalen. En als de 

middle managers zelf expliciet het vertrouwen in een systeemverandering verliezen, stort het 

systeemvertrouwen razendsnel in. 

 

6. De gezaghebbende externe derde 

Empowerment van de systeemvertegenwoordiger kan ook dóórslaan als er geen ‘checks & 

balances’ zijn. We vertrouwen een systeem sneller als we zien dat het gecontroleerd wordt door 

een derde gezaghebbende partij die hierover kan communiceren en die tekortkomingen van 

een systeem kan corrigeren en sanctioneren. Denk aan externe audits, accreditatie-organen, 

ratingsystemen, media, etc. Als deze externe gezaghebbende partijen vertellen dat het een goed 

systeem is, zijn we sneller geneigd het systeem te vertrouwen (Lyon & Porter, 2010; Kroeger, 2015; 

Kroeger, 2017).  

Zeker bij complexe of erg technische systemen vormt deze externe gezaghebbende partij een 

soort brug tussen de gewone mens en het vertrouwen in deze systemen. Deze externe derde zorgt 

ervoor dat er steeds meer mensen, steeds complexere systemen gaan vertrouwen waarvan ze de 

procedures en processen niet kennen (Kroeger, 2015). Deze complexiteit is vaak deel van de 

 
wel mét gezag. Ik denk dat Nederland geholpen is met steviger leiding op uitvoeringsorganisaties die soms tegen 

politiek en beleid kan zeggen: ‘beste mensen, wij moesten dit maar niet meer doen zo’.’” 
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bestaansreden van uitvoeringsorganisaties. Het risico dat de organisatie hierdoor echter loopt is, 

doordat de afstand tussen mens en systeem steeds groter wordt, dat het vertrouwen ook kwets-

baarder wordt. Mensen begrijpen de systemen niet meer waardoor het vertrouwen snel kan instorten 

als er iets in het systeem misloopt (denk aan de toeslagenaffaire in Nederland en het stikstofdossier 

in Vlaanderen).  

Maatschappelijk liggen de kaarten hier dus ingewikkeld omdat het gezag van de derde gezag-

hebbende partij vaak ook onder druk staat: zoals bij het vertrouwen in de kwaliteitspers, rechtspraak 

of politie. Zeker bij mensen die dus gevoelig zijn voor samenzweringtheorieën. De kwaliteitspers wordt 

dan bijvoorbeeld opeens gezien als ‘regimepers’ als deze toch positief bericht over de regering5. 

Bij organisatieverandering liggen de kaarten iets eenvoudiger voor de top: welke externe gezag-

hebbende partij kan je inroepen om het nieuwe systeem te legitimeren? Al staan ook hier bijvoor-

beeld de ranking- en accreditatiesystemen van instituten zoals in de zorg en het onderwijs onder druk. 

De top van de organisaties die de gezaghebbende externe derde vormen, staan dus evengoed 

voor de opgave om het systeemvertrouwen dat in hen gesteld wordt te herstellen. 

 

Conclusie en mogelijke acties 

Indien de top geconfronteerd wordt met een gebrek aan systeemvertrouwen start een zoektocht 

naar antwoorden op de volgende vragen: 

1. In welke mate ervaren mensen de processen en procedures van het (nieuwe) systeem als 

transparant en rechtvaardig? 

 

2. Kunnen mensen de vertegenwoordigers van het (nieuwe) systeem voldoende fysiek 

ontmoeten? 

 

3. Leef je als top de waarden en normen van het (nieuwe) systeem voldoende voor en 

corrigeer je leden die dit niet doen? 

 

 
5 Dit neemt het belang niet weg van ook de pers te betrekken om het vertrouwen in uitvoeringsorganisaties terug te 

vergroten:  

 

Pier Eringa: “Het helpt als je Kamerleden een inkijkje geeft, en beleidsambtenaren. Maar haal óók journalisten naar 

binnen. En we moeten niet doen alsof meteen je kop eraf gaat. Ik heb er wel gedoetjes mee gehad, maar het werd 

ook gewaardeerd. Als je levert en presteert, is de kans dat je makkelijk opzij wordt geschoven vrij klein.” Het remt dus 

deels de hijg- en afrekencultuur van de (sociale) media en het structureel incidentalisme dat de scoringsdrang van 

politici verhoogt.  

 

Kim Putters: “Er is nauwelijks rust en ruimte voor reflectie in dagelijkse werkelijkheid van beleid en politiek. De continue 

druk van (sociale) media en Kamervragen maakt dat men lastig los komt van de kortetermijnfocus en niet over 

kabinetten heen kan kijken” (p.5).  

 

Marolein ten Kroode: “Nederland is een coalitieland met een regeerakkoord. Dit maakt dat ministers werken met 

afspraken, omdat ze rekening moeten houden met de schuivende panelen van de Tweede Kamer en kiezers. Terwijl 

de uitvoering opereert vanuit de wet en de rechtszekerheid om het te laten werken conform bedoeling.”  

 

Finaal kan het de media helpen om spannend te maken wat belangrijk is in plaats van belangrijk wat spannend is 

(cf. Jesse Frederik). 
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4. Zijn de systeemvertegenwoordigers genoeg empowered om zelf beloftes en 

voorspelbaarheid in het (nieuwe) systeem te creëren? 

 

5. In welke mate waardeer je de middle managers voldoende en verdedigen ze het 

(nieuwe) systeem? 

 

6. Welke derde externe gezaghebbende partij kan je als top inroepen om het (nieuwe) 

systeem te legitimeren doordat ze de rol van ‘checks & balances’ opneemt? 

 

Naar gelang het antwoord op bovenstaande vragen kunnen volgende acties helpend zijn: 

1. Leid (top)ambtenaren op door hen structureel het (werkveld) in te sturen, bijvoorbeeld 

door maandelijks mee te lopen met de klant/burger of andere stakeholders die 

geïmpacteerd worden door het (toekomstige) beleid in hun wereld (schaduwen). Zulke 

dagen zijn meer/anders dan een ‘werkbezoek’. De focus ligt op het trainen van 

waarneming op wat er níet is, op wat níet wordt gezegd, op ‘de achterkant van de PPT-

slides’; het oefenen van de ‘respons-ability’: wat vraagt stilzwijgend (ook) om hun 

aandachtig en vrijmoedig antwoord?  

2. Zorg ervoor dat sommige (top) ambtenaren zich voor langere tijd verbinden aan een 

groep mensen (een klas of een groep thuiszorgmedewerkers, een stel pakketbezorgers, 

een PG-afdeling in een verpleeghuis) en met hen gedurende een jaar de dilemma’s 

uitzoekt en tragiek en euforie deelt en beleeft.  

3. Zorg dat de hele keten en alle stakeholders, bijvoorbeeld ook politici, journalisten, 

lobbyisten, etc., vertrouwd raken met een aanpak waarin de opgave centraal staat, 

inclusief het zoeken naar wat de opgave precies is, wees nieuwsgierig hoe 

ketengovernance werkend te krijgen is als er geen hiërarchische baas is, hoe digitalisering 

echt werkend te krijgen is, ook met een grote technische schuld.  

4. Hanteer het principe van groots denken, maar stapsgewijs werken naar oplossingen, 

omdat het geheel meer is dan de delen, de zij- en interactie-effecten vaak niet op 

voorhand gekend zijn, en de integriteit van het systeem bewaakt moet worden. Vermijd 

slingeren, maar ga tweaken aan het systeem.  

5. Hanteer als standaard verschillende tijdelijke oplossingen naast elkaar. Stop met zoeken 

naar ‘die ene oplossing’ als uitgangspunt.  

6. Houd bij die oplossingen rekening met de onderhoudskosten op lange termijn.  

7. Zet in op het middenmanagement om de strategie mee vorm te geven, formele 

veranderingen in te voeren, en alternatieve strategische veranderingen uit te zoeken.  

8. Vermijd het Little Britain scenario “Computer says no". Laat de mogelijkheid voor een finale 

beslissing bij een mens, niet bij artificiële intelligentie.   

9. Maak algoritmes transparant, leg die beslissingsmogelijkheid zo laag mogelijk in de 

organisatie.  

10. Zorg ervoor dat de burger deze persoon -die de finale beslissingen neemt- fysiek kan 

ontmoeten. 
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11. Investeer in de ICT-kennis en het systemisch leren kijken en handelen van inspecties en 

andere toezichthouders.   

12. Investeer in de “tweetaligheid” van verschillende beroepsgroepen: techneuten en niet-

techneuten, beleid en uitvoering, etc.  

13. Versterk de interne ICT-expertise. Maak hiervoor indien nodig een uitzondering op de wet 

van de topinkomens.  

14. Investeer in gelijk optrekken van beleid en uitvoering. Werk is digitaal geworden. Wetten 

maken en beleid ontwikkelen kan niet zonder kennis van de digitale leefwereld. 

15. Betaal als topambtenaar en politicus de prijs van vertrouwen in plaats van die van 

wantrouwen.  
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