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Voorwoord 
 
In de tien jaar tussen het begin van mijn studie in Maastricht en het begin van 
mijn promotie-onderzoek in Utrecht heb ik veel gelezen over maatschappelijke 
veranderingen met ingrijpende gevolgen voor politiek en bestuur. Veel belang-
wekkende auteurs hebben gewezen op fundamentele trends als individualisering, 
ontzuiling, informatisering, deterritorialisering en (-) het thema van dit boek (-) 
horizontalisering. Als we de analytici mogen geloven is de politiek van tegen-
woordig verplaatst, is de staat virtueel geworden, besluitvorming pluricentrisch 
en de burger mondiger of moeilijker. Oude institutionele kaders eroderen en dit 
vraagt om nieuwe, vaak meer horizontale, (ver)banden. Als medewerker van de 
Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) en als auteur heb ik ook 
meegeschreven aan beschouwingen met een dergelijke strekking. 
In een sombere bui bekroop me wel eens het gevoel dat de literatuur bovenmatig 
vaak diagnosticeert dát er fundamentele trends zijn, terwijl er ondermatige aan-
dacht is voor de empirische analyse van die trends. Vragen naar hoe bijvoor-
beeld horizontalisering in concrete gevallen precies verloopt, onder welke condi-
ties en met welke implicaties, blijven daardoor onbeantwoord. Dit boek is in 
zekere zin het product van zo’n sombere bui. Het heeft tot doel om horizontali-
sering in enkele concrete verschijningsvormen te verkennen. Daardoor ontstaat 
een empirisch fundament waarmee deze grote trend met meer precisie, nuance 
en wellicht ook meer ironie kan worden besproken. 
 
Dit boek is geschreven met dank aan een groot aantal mensen. Bijzondere dank 
gaat om te beginnen uit naar de zelfstandige uitvoeringsorganisaties die het mij 
mogelijk maakten dit onderzoek te verrichten en de vele respondenten die mij te 
woord stonden. De interviews waren zeer plezierig en informatief en vormen de 
empirische basis van dit boek. 
Vervolgens is mijn promotie-onderzoek zeer bevorderd door de warme belang-
stelling van velen. Om te beginnen de collega’s en raadsleden van de Raad voor 
Maatschappelijke Ontwikkeling die altijd een enorm plezierige interesse hadden 
voor mijn vorderingen. Vervolgens de mede-promovendi, onderzoekers en on-
dersteunende medewerkers bij de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisa-
tiewetenschap, die me onder meer bij de onderzoeksdagen altijd het gevoel ga-
ven dat ik er ook echt bij hoorde. Verder mijn nieuwe collega’s bij de Tilburgse 
School voor Politiek en Bestuur, die me veel vertrouwen gaven bij de laatste 
loden. Tot slot mijn ouders, vrienden en familie die deze promotie een wenselij-
ke zaak schenen te vinden en het beslag op mijn tijd en aandacht eveneens. 



 

De kwaliteit van de tekst is verder zeer bevorderd door een groot aantal mensen 
dat inhoudelijk commentaar of redactionele steun gaf. Zonder volledig te kun-
nen zijn wil ik in de eerste plaats noemen Paul ’t Hart en verder Marie-Anne van 
de Griek, Jeroen Hoenderkamp, Albert Meijer, Cor van Montfort, Ank Michels, 
Sebastiaan Princen, Rien Rouw, Geert Senecaut, Amanda Smullen, Sandra van 
Thiel, Margo Trappenburg, Stijn Verhagen, Esther Versluis, Anchrit Wille, 
Kutsal Yesilkagit en Inge Besten. Ilse Braamskamp heeft me in de zomer van 
2006 enorm geholpen met de uitwerking van lange uren interviewopnamen. 
Mijn moeder gaf belangrijke ondersteuning bij de totstandkoming van de publi-
catie. Fotograaf Klaas Wiersma gaf toestemming voor het gebruik van zijn foto 
van Konik-paarden, die in het wild leven op de Oostvaardersplassen. Mijn dank 
aan allen is groot! 
 
Dit boek is door drie mensen in het bijzonder mogelijk gemaakt. Allereerst mijn 
promotor Mark Bovens. Zijn combinatie van kennis, reflexiviteit en pragmatiek 
behoort zonder twijfel tot het beste dat er in dit vakgebied te vinden is. Ik stel er 
veel eer en plezier in met dit proefschrift nadere invulling te geven aan een the-
matiek die hij op de wetenschappelijke agenda heeft gezet.  
Vervolgens voormalig RMO-secretaris Krijn van Beek. Zijn pragmatische bena-
dering van het werkgeverschap heeft dit onderzoek mogelijk gemaakt; zijn uit-
gesproken opvattingen over horizontalisering en kwaliteitsverbetering zijn er 
een belangrijke inspiratiebron bij geweest. 
Tot slot gaat enorme dank uit naar Anouk. Eén van de respondenten moet het 
over jou hebben gehad toen hij zei ‘Het ministerie van Financiën is gewoon de 
kernactor… Ze hebben ontzettend slimme ambtenaren die allemaal die verschil-
lende beleidsterreinen enórm goed kennen. En ook niet alleen financieel, hoor. 
Het zijn hele slimme!’ Je vraag ‘waarom doe je het niet gewoon?’ was het start-
punt voor het onderzoek. Je steun en toewijding onderweg hielden me op koers. 
De belofte om meer samen te zijn en tijd te hebben voor andere ‘projecten’ was 
een belangrijke drijfveer bij de afronding. 
 
Den Haag, 1 juli 2007 
 
Thomas Schillemans 
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1  Inleiding: verzelfstandiging en horizontale verant-

woording 
 
 
Het begrip ‘horizontale verantwoording’ heeft de laatste jaren veel aandacht 
gekregen in wetenschappelijke debatten, beleidsrapporten en verschillende do-
meinen van publieke dienstverlening. Het begrip wordt in die verbanden vaker 
in algemene termen gebruikt dan in precieze bewoordingen gedefinieerd. ‘Hori-
zontale verantwoording’ wordt geassocieerd met hoge beloften die met het de-
mocratisch gehalte, de legitimiteit en effectiviteit van publieke dienstverlening 
van doen hebben. Dit boek gaat over de vraag wat horizontale verantwoording 
is, hoe het in praktijk bij zelfstandige uitvoeringsorganisaties functioneert en hoe 
die praktijk zich verhoudt tot de hoge beloften. Deze inleiding presenteert de 
vraagstelling en opzet van het boek en de maatschappelijke en wetenschappelij-
ke relevantie van het onderzoek. Om een eerste indruk te krijgen van waar het 
bij horizontale verantwoording door zelfstandige uitvoeringsorganisaties con-
creet over kan gaan, volgt eerst een voorbeeld. 
 
Kader 1.1 Horizontale verantwoording bij Staatsbosbeheer 
Staatsbosbeheer is in 1998 verzelfstandigd. Een belangrijke doelstelling was daarbij de 
vermaatschappelijking van Staatsbosbeheer. Dit houdt heel kort samengevat in dat het 
zich minder op de verticale relatie met de minister zou moeten richten en meer op de 
horizontale relaties met andere, maatschappelijke belanghebbenden. De oriëntatie op en 
verantwoording aan andere belanghebbenden krijgt op allerlei manieren vorm. Zo is er 
een raad van advies ingericht die bestaat uit vertegenwoordigers van gebruikers en we-
tenschappelijke deskundigen. Op lokaal niveau zijn er tal van ‘gebruikersparticipatie-
groepen’. Daarnaast heeft een raad van toezicht een gedeelte van de taken die normaliter 
de minister toekomen. Voorts laat Staatsbosbeheer zich periodiek visiteren door een 
onafhankelijk visitatiecollege. En via het internet geeft Staatsbosbeheer het publiek 
ruimhartig inzicht in de eigen organisatie en het beleid. 
Staatsbosbeheer verantwoordt zich (soms) aan al deze betrokkenen. Wat dit concreet kan 
betekenen blijkt bijvoorbeeld bij de Oostvaardersplassen. Dit is een moeraslandschap 
met een bijzondere fauna. Er leven bijvoorbeeld wilde heckrunderen, konik-paarden (zie 
omslag boek) en edelherten. Het gebied is zo ingericht dat het zichzelf in stand houdt. De 
zonzijde van dit beleid is dat er een voor Nederlandse begrippen unieke natuur is ont-
staan. De schaduwzijde is dat de omvang van de dierenpopulaties wordt gereguleerd met 
behulp van ‘natuurlijke selectie’. In de winter verliezen veel oudere maar vooral ook 
jonge dieren de strijd om het schaarse voedsel en overlijden. 
Critici menen dat kadavers onder de rook van Lelystad niet op natuurlijk beheer duiden 
maar op wanbeheer. Staatsbosbeheer verantwoordt zich er ‘horizontaal’ over aan een 
keur aan partijen. De Dierenbescherming bijvoorbeeld meende dat de dieren ‘onaccepta-
bel lijden’ en stapte naar de rechter. In reactie verantwoordt Staatsbosbeheer zich uitvoe-
rig op de eigen website. Het legt daar in een apart ‘dossier’ uit dat het beleid belangrijke 
natuurdoelen dient, door de politiek en internationale verdragen is bepaald én dat er 
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zorgvuldige veterinaire begeleiding is. Verder roept de raad van toezicht Staatsbosbeheer 
op om bij dit gevoelige onderwerp altijd ‘strikt volgens protocol’ te handelen. De raad 
van advies voegt daar aan toe dat de directie ‘niet defensief’ moet zijn en ‘niet op inci-
denten’ moet reageren. Het onafhankelijke visitatiecollege ten slotte meent dat Staats-
bosbeheer ‘een inspanning moet doen om natuurdoelstellingen en publieksdoelstellingen 
te combineren’. Naast ‘horizontale’ is er ook ‘verticale’ verantwoording over het onder-
werp. Zo stellen Tweede Kamerleden er kritische vragen over aan de minister en beveelt 
een Internationale Commissie van Deskundigen aan dat stervende dieren tijdig worden 
afgeschoten. 
Het verzelfstandigde Staatsbosbeheer verantwoordt zich zo op oude (verticale) en nieu-
we (horizontale) manieren over dezelfde kwestie. Dit vergt aanpassingen van de organi-
satie en doet een nieuw beroep op het communicatievermogen. Een betrokkene stelt: 
‘We spelen het soms gewoon niet handig, denk ik. Continu is er discussie over dode 
beesten en kadavers bij de Oostvaardersplassen. Maar je kunt er ook heel anders tegen-
aan kijken. Zoals iemand vorige week zei “Het is Serengetti achter de dijken”. De 
plaatjes zijn daar geweldig! De paarden die door de wildernis draven, het is af en toe echt 
Kenia. Maar we weten dat beeld onvoldoende neer te leggen. Wij zitten altijd in de dis-
cussie over die kadavers en niet over hoe mooi het daar is.’ (R01).1 

 
De kwestie: verantwoording na verzelfstandiging 
De kwestie die in dit boek aan de orde is, is de betekenis en het functioneren van 
horizontale vormen van verantwoording bij verzelfstandigde uitvoeringsorgani-
saties. Deze kwestie krijgt reliëf tegen de achtergrond van een bredere en soms 
verhitte discussie over verantwoording bij zelfstandige uitvoeringsorganisaties. 
De verzelfstandiging van publieke taken is één van de meest opvallende trends 
van de laatste decennia in het openbaar bestuur, zowel in Nederland (zie bijv. 
Van Thiel 2000; ’t Hart en Wille e.a. 2002: 233 e.v.; Kickert 2005) als ook in 
veel andere landen (Christensen en Lægreid 2001; Thatcher en Stone Sweet 
2002; Pollitt en Bouckaert 2004). Sinds de jaren tachtig en negentig heeft de 
politiek tal van overheidsorganisaties op afstand geplaatst. In het geval van uit-
voeringsorganisaties was de rationale daarachter vaak dat ze ‘net als in het be-
drijfsleven’ efficiënter zouden functioneren wanneer zij gedeeltelijk werden 
‘bevrijd’ van het verticale toezicht vanwege de minister. Tegelijkertijd is ver-
zelfstandiging ook een voortzetting van de Nederlandse bestuurlijke traditie dat 
publieke taken worden uitgevoerd door veelsoortige organisaties die niet onder 
de directe verantwoordelijkheid van ministers vallen (Andeweg en Irwin 2005: 
149 e.v.; Brandsen e.a. 2006: 17 e.v.). 
In dit boek staan twee typen uitvoeringsorganisaties ‘op afstand’ centraal: pu-
bliekrechtelijke zelfstandige bestuursorganen (ZBOs) en agentschappen (zie 
                                                 
1 Kader 1.1 is gebaseerd op interviews (zie bijlage 3 voor een overzicht van respondenten), 
een advies van de Raad van advies Staatsbosbeheer uit 1999, Handvestgroep (2006b), ‘dossier 
Oostvaardersplassen’ op www.staatsbosbeheer.nl, Telegraaf 14 februari 2006, Telegraaf 22 
juni 2006. 
‘R01’ duidt op een citaat van een geïnterviewde respondent. Respondenten worden met 
nummers weergegeven omwille van anonimiteit. Zie hierover verder paragraaf 5.2.3. 
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paragraaf 5.2.2. voor de argumenten voor deze selectie). Voor ZBOs is de minis-
teriële verantwoordelijkheid formeel beperkt. Dit heeft geleid tot een langdurige 
discussie over hun autonomie en publieke verantwoording. Agentschappen val-
len wel volledig onder de ministeriële verantwoordelijkheid, maar zij hebben 
daarbinnen een grotere vrijheid om hun bedrijfsvoering in te richten. Bovendien 
signaleren verschillende auteurs dat zich bij agentschappen een vergelijkbare 
discussie aftekent over autonomie en verantwoording (Smullen en Van Thiel 
2002: 43; Van Oosteroom en Soons 2002: 23). In het vervolg van dit boek wor-
den ZBOs en agentschappen gezamenlijk aangeduid met de benaming ‘zelfstan-
dige uitvoeringsorganisaties’.2 
 
Verzelfstandiging is een opmerkelijke figuur in een democratische rechtstaat 
omdat het de gangbare mechanismen van democratische verantwoording gedeel-
telijk buiten werking stelt. De verantwoording over ambtelijk handelen is nor-
maliter georganiseerd volgens drie samenhangende leerstukken. De ministeriële 
verantwoordelijkheid leert allereerst dat de minister (onder meer) verantwoorde-
lijk is voor het handelen van zijn ambtenaren. De ambtelijke loyaliteit leert ver-
volgens dat ambtenaren de wil van de minister behoren uit te voeren en loyaal 
zijn aan hem. De vertrouwensregel ten slotte ‘sluit’ het stelsel af. Hij leert dat de 
minister alleen kan regeren als hij het vertrouwen geniet van de Tweede Kamer 
(’t Hart en Wille e.a. 2002: 29. Zie verder hoofdstuk 2). 
Verzelfstandiging doorbreekt dit stelsel en onttrekt een deel van de uitvoering 
van publieke taken aan de politieke verantwoordelijkheid van ministers en de 
democratische controle door de Tweede Kamer. De verzelfstandigde organisatie 
is nu op bepaalde aspecten zelf verantwoordelijk voor zijn handelen. Dit creëert 
een door zeer velen geconstateerde leemte in de verantwoording (commissie-
Scheltema 1993: 12; Zijlstra 1997: 217; Van Dijk en Kruse 1998: 230; Van 
Thiel 2000: 167; Van Montfort 2001: 12; Bovens 2003: 54; Michels en Meijer 
2003: 336; commissie-Kohnstamm 2004: 15). De minister is na verzelfstandi-
ging niet meer volledig verantwoordelijk voor de uitvoeringsorganisatie maar is 
vooral ‘systeemverantwoordelijk’ (’t Hart en Wille e.a. 2002: 240; Vermeer en 
Van Montfort 2005: 14) en verantwoordelijk voor zover bij bevoegdheden heeft. 
Dit geldt alleen voor ZBOs, niet voor agentschappen. 
De zelfstandigheid van het ZBO behelst twee aspecten. Het ZBO heeft allereerst 
de verantwoordelijkheid voor (juridische) besluiten in individuele gevallen. Dit 
betreft bijvoorbeeld het al dan niet toekennen van uitkeringen of subsidies of het 
verrichten van registraties. De minister kan dergelijke besluiten bij de meeste 

                                                 
2 De benaming ‘zelfstandige uitvoeringsorganisatie’ wordt uitsluitend gehanteerd omwille van 
de leesbaarheid, zoals ook bij Plug et al (2001). Het is niet de bedoeling daarmee een nieuwe 
benaming voor organisaties-op-afstand toe te voegen aan het reeds bestaande scala van bena-
mingen (zie hoofdstuk 2). 
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ZBOs niet beïnvloeden omdat hij geen ‘aanwijzingsbevoegdheid’ heeft voor 
individuele gevallen (Zijlstra 1997: 97). Daarnaast zijn ZBOs ook zelf verant-
woordelijk voor de eigen bedrijfsvoering, binnen kaders die de minister daar van 
geval tot geval voor heeft gesteld. Dit laatste punt geldt ook voor agentschappen. 
 
Verzelfstandiging heeft van meet af aan vragen opgeroepen vanuit het perspec-
tief van publieke verantwoording. Reeds in 1985 bijvoorbeeld stelde De Ru, op 
wat achteraf de vooravond van de Nederlandse verzelfstandigingstrend kan 
worden genoemd, dat bij ZBOs door het ‘ontbreken van een consistente toede-
ling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden’, het ‘nadeel van het doorbre-
ken van de ministeriële verantwoordelijkheid onevenredig veel gewicht krijgt’ 
(WRR 1986: 20). Sindsdien constateerden velen dat elementaire vormen van 
verantwoording bij uitvoeringsorganisaties niet of onduidelijk zijn geregeld 
(Algemene Rekenkamer 1995; Van Thiel 2000: 34; Bovens 2003: 46). Hier 
komt bij dat de semi-onafhankelijke positionering van de uitvoeringsorganisaties 
tot een meer marktconforme oriëntatie leidt. Hierin zijn waarden als ‘innovatie’, 
‘risico’s nemen’ en ‘resultaten boeken’ belangrijk. Dit kan volgens velen op 
gespannen voet staan met traditionele waarden van publieke verantwoording bij 
de overheid, waarin waarden als ‘gelijkheid’, ‘rechtmatigheid’ en ‘behoorlijk-
heid’ centraal staan (Barberis 1998: 455; Scott 2000: 42; Flinders 2001: 41; 
Behn 2001: 10; Posner 2002: 524; Van der Knaap e.a. 2002: 94; Mulgan 2003: 
50). Tegelijkertijd suggereren empirische studies dat verzelfstandiging een te-
genbeweging oproept van toenemende centrale regulering en toezicht. Het leidt 
tot de verzelfstandigingsparadox dat er na verzelfstandiging soms meer toezicht 
is dan tevoren (Kickert 1998: 15. Zie ook Smullen e.a. 2001: 199; Pollitt 2003: 
49; Demmke e.a. 2006: 82-3). Ook leidt het tot een verticale reflex naar meer 
hiërarchische controle (Noordegraaf 1999. Zie ook Plug e.a. 2001: 162; Masten-
broek 2003: 166; Kalders e.a. 2004: 340). 
De kwestie van de verantwoording door uitvoeringsorganisaties is niet alleen 
aan de orde in academische debatten maar staat ook en misschien zelfs wel na-
drukkelijker op de agenda in meer politieke debatten. Zo laakte bijvoorbeeld 
minister van Financiën Zalm de ZBOs collectief als een ‘ondemocratische tus-
senlaag in het openbaar bestuur’ (NRC Handelsblad 12 juli 2004) en vreesde 
Ankersmit (2006: 18), hoogleraar in Groningen en medeauteur van het jongste 
VVD-beginselmanifest, zelfs het ‘einde van de democratie’ vanwege onder meer 
verzelfstandiging. Het beperken van de ministeriële verantwoordelijkheid roept 
klaarblijkelijk grote emoties op, getuige ook de onderstaande eruptie van publi-
cist Herman Vuijsje:  

 
‘…De overzichtelijke instellingen van openbaar bestuur en publieke dienstverlening 
[werden; TS] vervangen door een palet van zelfstandige bestuursorganen, hybride pu-
bliek-private constructies, convenanten, ethische codes, herenakkoorden en inspannings-
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verplichtingen. Allemaal proclamaties van goede bedoelingen die zich slecht laten opera-
tionaliseren, controleren en sanctioneren. Het resultaat is dat we in plaats van een over-
heid een veelkoppig monster van instanties hebben gecreëerd, een monster dat zich lijkt 
te delen zoals cellen in een kankergezwel en daarbij ook nog mutaties vertoont. Wat 
gisteren een overheidsinstantie was, kan vandaag veranderd zijn in een particulier bedrijf 
of (-) nog erger (-) in iets wat daar zo’n beetje tussenin bungelt. Een groot deel van de 
openbare dienstverlening is noch onderworpen aan de tucht van de markt, noch aan 
overheidstoezicht en parlementaire verantwoording.’ (Vuijsje 2005: 29). 
 
Mogelijke remedie: horizontale verantwoording 
De verantwoordingsleemte bij ZBOs is volgens Vuijsje, Ankersmit en Zalm 
eenvoudig op te lossen door hen weer ‘gewoon’ onder de ministeriële verant-
woordelijkheid te brengen.3 Zij pleiten voor een herstel van de verticale verhou-
dingen, in lijn met het rapport van de ambtelijke commissie-Kohnstamm uit 
2004 (zie kader 2.1). Veel anderen echter hebben bepleit dat het beter is de ver-
antwoordingsleemte te vullen met meer horizontale vormen van verantwoording 
(Bovens e.a. 1995; Plug e.a. 2001; Hilhorst 2001; Van der Meer en Ham 2001; 
Michels en Meijer 2003; Rouw en Schillemans 2005; De Kruijf 2006). Horizon-
tale verantwoording laat de relatief zelfstandige status van zelfstandige uitvoe-
ringsorganisaties ongemoeid en biedt toch een remedie voor de verantwoor-
dingsleemte. Nieuwe en meer horizontale vormen van verantwoording zouden 
als een nuttige aanvulling op of vervanging van de verticale verantwoordingsre-
latie kunnen functioneren. Ook in verschillende adviezen aan de regering zijn 
gelijkluidende pleidooien gehouden (RMO 2002; Algemene Rekenkamer 2004; 
WRR 2004; commissie-De Boer 2005). De Kabinetten Kok-II en Balkenende-II 
onderschreven deze pleidooien tot op zekere hoogte en stelden een (gedeeltelij-
ke) horizontalisering van verantwoording en toezicht in het vooruitzicht (minis-
terie van BZK, 2001: 6; 2005: 4). 
De precieze aard van de horizontale verantwoording is in dergelijke beschou-
wingen niet altijd helder. Het terugkerende element bij alle auteurs is dat het 
gaat om verantwoording aan anderen dan de minister. Die ander varieert van 
klanten en belanghebbenden tot de Tweede Kamer, de Nederlandse bevolking, 
professionele normen of ombudslieden. In alle gevallen stellen auteurs dat de 
toenemende complexiteit van de overheid ook om een meer gefragmenteerd 
stelsel van publieke verantwoording vraagt. Soms heeft het pleidooi de logica 
van substitutie: als er minder hiërarchische verantwoording is dient er meer 
horizontale verantwoording voor in de plaats komen. Van der Meer en Ham 
(2001: 11) stellen bijvoorbeeld: ‘Als de macht verplaatst, moet de democratie er 

                                                 
3 Het zou voor veel ZBOs overigens een novum zijn om onder de directe verantwoordelijk-
heid van een minister te vallen. Een grote minderheid van ZBOs, waaronder bijvoorbeeld 
CWI en UWV, zijn geen gedeeltelijk verzelfstandigde overheidsdiensten maar zijn onvolledig 
verstatelijkte particuliere organisaties. 
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onmiddellijk achteraan’. Soms heeft het pleidooi de logica van aanvulling: hori-
zontale verantwoording zou een waardevolle bijdrage kunnen leveren die ten 
principale niet in het verticale toezicht kan worden gerealiseerd. Zo stelt de 
WRR dat verantwoording aan andere belanghebbenden leerprocessen bevordert 
op een manier die in de hiërarchische verantwoordingsrelatie onmogelijk is 
(WRR 2004: 206-7). 
 
De normatieve argumenten voor horizontale verantwoording worden onder-
steund door een drietal aanvullende argumenten. Allereerst wijzen veel auteurs 
er op dat de ministeriële verantwoordelijkheid als ordeningsprincipe een aantal 
praktische beperkingen heeft voor hedendaags bestuur (Elzinga 1989: 75-6; 
Tuurenhout 1992; Nieuwenkamp 2001: 17-8). Deze auteurs stellen het beginsel 
op zichzelf niet ter discussie, maar zij werpen wel de vraag op of het negentien-
de-eeuwse beginsel van de ministeriële verantwoordelijkheid niet moet worden 
aangepast aan de enorme groei van het overheidsapparaat sinds die tijd. De dis-
cussie is in Nederland op scherp gezet door de parlementaire enquêtes naar uit-
voeringsproblemen bij de overheid in de jaren tachtig (zie verschillende bijdra-
gen in Bovens e.a. 1989). Ook internationaal is er veel academische discussie 
over de praktische beperkingen van de ministeriële verantwoordelijkheid voor 
hedendaags complex bestuur (zie Flinders 2001: 41; Behn 2001: 207; Mulgan 
2003: 74). Scott (2000: 42) durft in dat verband zelfs de stelling aan dat de tradi-
tionele inrichting van verantwoording ‘almost universally [is] regarded as ina-
dequate’. 
In de tweede plaats is van belang op te merken dat horizontale verantwoording 
‘past’ bij belangrijke trends in de samenleving. In de publieke sector is de laatste 
jaren een enorme groei zichtbaar van allerlei zaken die direct of indirect met 
verantwoording te maken hebben, zoals gedragscodes, toezichthouders en in-
strumenten als benchmarks en visitaties. Horizontale of brede publieke verant-
woording is daardoor een empirische trend in het openbaar bestuur (Bakker en 
Yesilkagit 2005: 12; Brandsen e.a. 2005: 3) maar ook in andere sectoren zoals 
bij beursgenoteerde ondernemingen (De Jong en Roosenboom 2002), onderwijs-
instellingen (De Vijlder en Westerhuis 2002) en de media (Bardoel en 
d’Haenens 2003). De verbreding van de verantwoording wordt in al deze secto-
ren als een onderdeel aangemerkt van maatschappelijke veranderingen. De rede-
nering luidt in het kort dat de ‘mondige en geëmancipeerde burgers’ van tegen-
woordig autoriteiten niet vanzelfsprekend accepteren. Die autoriteiten zullen 
zich daarom actief en rechtstreeks aan burgers moeten verantwoorden. 
Het derde argument is dat een meer op de omgeving gerichte verantwoording 
past bij de opdracht die veel organisaties bij hun verzelfstandiging hebben mee-
gekregen. Hen is opgedragen zich nadrukkelijker op hun afnemers en op de 
samenleving te richten (Van Thiel 2000: 28; Pollitt e.a. 2004: 3). Door verzelf-
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standiging zouden de volgens het cliché ambtelijke en licht autistische uitvoe-
ringsorganisaties kunnen evolueren tot responsieve en klantgerichte dienstverle-
ners. 
De combinatie van deze drie argumenten is voor een deel van de uitvoeringsor-
ganisaties aanleiding geweest om zich op nieuwe manieren aan het publiek te 
verantwoorden. Het voorbeeld bij uitstek is de zogenoemde Handvestgroep 
publieke verantwoording. Het is een gezelschap van aanvankelijk 5 en inmiddels 
10 zelfstandige uitvoeringsorganisaties, dat in 2000 aankondigde zich niet alleen 
aan de minister te willen verantwoorden maar ook aan afnemers en de samenle-
ving (zie hoofdstuk 9). De belofte van de Handvestgroep is als volgt beschreven: 
 
‘Door ZBOs op meerdere manieren publiekelijk verantwoording te laten afleggen, kan 
de democratische controle op deze organisaties worden versterkt. Hierbij kan het gaan 
om het afleggen van verantwoording aan een onafhankelijke derde. Een voorbeeld daar-
van is het onlangs door vijf ZBOs ondertekende Handvest Publieke Verantwoording. In 
dit handvest leggen deze ZBOs zich vast op bepaalde kwaliteitseisen waaraan het uitvoe-
ringsproces moet voldoen. In dit handvest is tevens vastgelegd dat een onafhankelijke 
visitatiecommissie op gezette tijden zal onderzoeken of de betrokken ZBOs voldoen aan 
de eigen, in het handvest vastgelegde normen. Door het kwaliteitshandvest is het voor de 
burgers duidelijk wat zij van de betrokken ZBOs mogen verwachten. Daarnaast is het 
mogelijk om met de belangrijkste klantgroepen van een ZBO een directe verantwoor-
dingslijn te creëren.’ (Plug e.a. 2001: 166). 
 
Maatschappelijke relevantie onderzoek: enkele hardnekkige onduidelijkheden 
Horizontale verantwoording voor zelfstandige uitvoeringsorganisaties is al met 
al een door velen aangehangen idee, dat naar bestaande praktijken verwijst en op 
zijn minst op stevige argumenten is gebaseerd. Het biedt volgens sommigen 
voldoende compensatie voor de formele beperking van de ministeriële verant-
woordelijkheid (substitutie-argument) en is volgens anderen een aantrekkelijke 
aanvulling op de praktische beperkingen van de ministeriële verantwoordelijk-
heid. 
Om de merites van dit idee te kunnen beproeven is het nodig om op een aantal 
cruciale punten meer duidelijkheid te krijgen. Allereerst bestaat er namelijk de 
nodige onduidelijkheid op conceptueel niveau. Verschillende auteurs hanteren 
verschillende definities van horizontale verantwoording. Niet altijd is daarbij 
evident wat er precies ‘horizontaal’ is aan wat er wordt bepleit noch is evident 
dat het voorgestelde met ‘verantwoording’ te maken heeft. In samenhang daar-
mee is op empirisch niveau weinig bekend over het vóórkomen van dergelijke 
arrangementen (uitzonderingen zijn Algemene Rekenkamer 2002b; Schillemans 
2005b). Bovendien bestaat er op empirisch niveau ook weinig inzicht in het 
functioneren van nieuwe verantwoordingsarrangementen (Braithwaite 1997: 31; 
Bakker en Yesilkagit 2005: 14; Brandsen e.a. 2005: 4). Pleitbezorgers van hori-
zontale verantwoording wedden daarmee in zekere zin op een dark horse. In de 
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derde plaats bestaat er ook onduidelijkheid op normatief niveau. Aan welke 
eisen zou horizontale verantwoording moeten voldoen en waar moet het toe 
leiden? Wat moet het geval zijn om een praktijk van horizontale verantwoording 
bij uitvoeringsorganisaties te kunnen beschouwen als een goede toevoeging op 
de hiërarchische verantwoording richting de minister? 
In het licht van deze drie onduidelijkheden is de doelstelling van dit boek om de 
stelling dat horizontale verantwoording voor zelfstandige uitvoeringsorganisa-
ties een aantrekkelijke innovatie kan zijn op zijn merites te beoordelen. Dit boek 
wil conceptuele helderheid bieden op het punt van horizontale verantwoording 
en empirisch inzicht verschaffen in het vóórkomen en functioneren van horizon-
tale verantwoording bij zelfstandige uitvoeringsorganisaties. Ook ontwikkelt dit 
boek een normatief beoordelingskader dat vervolgens wordt toegepast op drie 
vormen van horizontale verantwoording. Dit zijn raden van toezicht, klantenfora 
en visitaties.4 De doelstelling is om een conceptueel doordacht en empirisch 
geïnformeerd antwoord te geven op de vraag welke bijdragen horizontale ver-
antwoording kan leveren aan de verantwoording door verzelfstandigde organisa-
ties. Het onderzoek beantwoordt daarmee en passant aan de ‘opdracht’ die de 
toenmalige directeur-generaal Openbaar Bestuur Holtslag in 2000 op schrift 
stelde: 
 
‘De kern [van een handreiking over verantwoording, opgesteld door een werkgroep; TS] 
laat zich als volgt samenvatten. Het ZBO plaatst zichzelf in een zodanig krachtenveld 
van “checks & balances” vanuit zijn omgeving, dat de minister zonder veel omhaal zijn 
ministeriële verantwoordelijkheid kan waarmaken. (…) Het lijkt wel een droom die de 
werkgroep ons voorschotelt. Het ZBO vaart (-) na van wal te zijn gestoken (-) bijna 
vanzelf de door de minister voorgestane koers. Bijsturen is amper nodig en kan, indien 
toch nodig, relatief simpel. Dit is te mooi om waar te zijn en daarom reden tot scepsis. Ik 
wil die ook nog wel enigszins voeden door erop te wijzen dat de onderbouwing met 
praktijkervaring mager is…’ (Holtslag in ministerie van BZK 2000: 5). 
 
Wetenschappelijke relevantie: empirische studie naar verantwoording 
Zowel het Nederlandse begrip ‘verantwoording’ als zijn Angelsaksische neef 
‘accountability’ zijn notoir complexe begrippen. Over verantwoording is wel 
gesteld dat het een kameleon is (Sinclair 1995), een icoon (Dubnick 2005: 1), 
een hoerawoord (Bovens 2005: 26) en een eufemisme voor straf (Behn 2001: 3; 
Mulgan 2003: 194). Over verantwoording is in verschillende disciplines veel 
geschreven. Dit boek concentreert zich op de bestuurskundige en sociaal-
wetenschappelijke traditie van verantwoording. Daarin wordt verantwoording 
doorgaans gedefinieerd als een sociale relatie met een aantal kenmerken (Day en 
Klein 1987: 5; Beck 1987: 20; Van Weers 1990: 14; Orbuch 1997: 474; Roberts 
2001: 1551; Dubnick 2005: 1; Koppell 2005; Bovens 2006: 9-10). Het betreft 

                                                 
4 In hoofdstuk 3 wordt beredeneerd waarom dit vormen van horizontale verantwoording zijn. 



INLEIDING   23 

 

een relatie tussen een handelende persoon of instantie (een ‘actor’) en een be-
oordelende persoon of instantie (een ‘forum’), waarbij de actor zich verplicht 
voelt om het forum inzicht te geven in zijn handelen (in de ruimste zin van het 
woord) en dit indien nodig toe te lichten, te rechtvaardigen en te verdedigen. Het 
forum beoordeelt dit handelen vervolgens, hetgeen formele of informele conse-
quenties kan hebben voor de actor (zie verder hoofdstuk 3). 
Vanuit bovenstaande definitie wil dit boek vier bijdragen leveren aan het be-
stuurskundige, sociaal-wetenschappelijke onderzoek naar verantwoording. In de 
eerste plaats, veel auteurs hebben geschreven over vernieuwingen van verant-
woording op basis van dezelfde dubbele onderkenning die ook aan de basis staat 
van dit proefschrift. Zij onderkennen enerzijds dat traditionele vormen van ver-
antwoording door actuele ontwikkelingen in de knel komen en zij onderkennen 
anderzijds dat er (mede in reactie daarop) nieuwe praktijken van verantwoording 
ontstaan (zie Tuurenhout 1992; Scott 2000; Van Dam en Michels 2000; Flinders 
2001; Brandsen e.a. 2005; Bakker en Yesilkagit 2005). Dit boek wil inzicht 
verschaffen in het functioneren van nieuwe vormen van verantwoording en hun 
interferentie met traditionele praktijken van verantwoording. 
Hiermee is impliciet reeds een tweede beoogde bijdrage geformuleerd. Name-
lijk, in onderzoek naar verantwoording staan vaak de formele aspecten centraal. 
Dat wil zeggen dat het gaat over zaken als verplichtingen, bevoegdheden of 
informatiecriteria. Ook is er veel literatuur die inzicht geeft in de dagelijkse 
ervaringen en percepties van verantwoording door publieke functionarissen. 
Echter, over feitelijke verantwoordingsprocessen als communicatieve relaties 
tussen actoren is betrekkelijk weinig bekend. Derhalve is niet duidelijk wat de 
mogelijke gevolgen zijn van uitbreidingen of inperkingen van verantwoording 
(Sinclair 1995: 233; Hood e.a. 1999: 6; Lerner en Tetlock 1999: 255; Aucoin en 
Heitzman 2000: 46; Roberts 2001: 1549; Klingner e.a. 2002: 132; Wang 2002: 
363; Van Montfort 2004: 87; Dubnick 2005: 1). Op dit punt beoogt dit proef-
schrift nader empirisch inzicht te bieden in het feitelijke verloop en de conse-
quenties van verantwoordingsprocessen. Het richt zich daarbij niet op incidente-
le hoogdramatische gevallen van verantwoording na crises, zoals Muller (1994) 
bijvoorbeeld deed ten aanzien van verantwoording en terroristische aanslagen. 
In plaats daarvan richt dit boek zich op de alledaagse en laagdramatische prak-
tijken van verantwoording over regulier beleid. 
In de derde plaats constateren talloze auteurs dat publieke organisaties zich op 
steeds meer verschillende manieren aan steeds meer partijen verantwoorden 
(Day en Klein 1987: 100; Muller 1994: 446; Romzek en Dubnick 1998: 100; 
Hood e.a. 1999: 34; Dunn en Legge 2001: 86; Posner 2002: 524; Bekkers e.a. 
2002: 496; Keohane 2002: 15; Mulgan 2003: 18; Bertelli en Lynn jr. 2003: 261; 
Besley en Ghatak 2003: 10; Koppell 2005: 94; Kim 2005: 147). Deze toename 
van verantwoordingsrelaties kan soms leiden tot verantwoordingsoverlast door 
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stapeling van verantwoording (bijv. Bovens en ’t Hart 2005: 255-9). Omgekeerd 
is ook wel geconstateerd dat de toename van verantwoordingsfora actoren gele-
genheid geeft verschillende verantwoordingsclaims als het ware tegen elkaar 
weg te strepen waardoor zij zich de facto überhaupt niet hoeven te verantwoor-
den (bijv. Moe 1984: 769). Hoe het ook zij, in alle gevallen constateren auteurs 
dat er interferentie is tussen verschillende verantwoordingsrelaties. Deze consta-
tering is echter nog nauwelijks gesystematiseerd. Op de vraag hoe verschillende 
verantwoordingsvereisten in elkaar grijpen zijn weinig antwoorden gegeven 
anders dan dat er ‘interferentie’ is en dat ‘balans’ nodig is. Onbekend is met 
welke verdeling der gewichten die balans kan worden bereikt. Dit onderzoek wil 
op dit punt een bescheiden bijdrage leveren door voor een specifieke situatie 
(zelfstandige uitvoeringsorganisaties) te bezien hoe nieuwe vormen van verant-
woording interageren met ‘oude’ vormen van verantwoording. 
In de vierde plaats ten slotte wil dit onderzoek bijdragen aan de wetenschappe-
lijke literatuur door een gegrond beoordelingskader te ontwikkelen én toe te 
passen op het functioneren van vormen van verantwoording. Veel literatuur over 
verantwoording is normatief van toon. Dat komt voor een deel door het feit dat 
‘verantwoording’ en ‘accountability’ gemakkelijk als synoniem kunnen worden 
gebruikt voor ‘goed bestuur’ (Day en Klein 1987: 60; Van Montfort 2004: 51-2; 
Bakker en Yesilkagit 2005: 14). In het vaak normatieve discours is er echter nog 
weinig werk gestoken in het ontwikkelen van een generaliseerbaar beoorde-
lingskader voor verschillende vormen van verantwoording (Bovens 2006: 25; 
Bovens e.a. 2007). Dit boek wil een beoordelingskader voor verantwoording 
naar voren brengen en dat toepassen op een aantal cases. Het onderzoek is 
daarmee tot op zekere hoogte een ‘test’ van dit beoordelingskader. Indien ook 
anderen van mening zijn dat die test geslaagd is kan het beoordelingskader wor-
den aangepast en gebruikt in de beoordeling van andere verantwoordingsrelaties. 
Door verschillende praktijken aan dezelfde maat af te meten ontstaan meer ge-
neraliseerbare inzichten. 
Dit onderzoek wil dus op een aantal niveaus bijdragen aan het onderzoek naar 
verantwoording. Het verkent een door velen gesignaleerd spanningsveld, geeft 
empirische inzichten in praktijken van verantwoording, traceert de interferentie 
tussen verschillende vormen van verantwoording en brengt een generaliseerbaar 
normatief beoordelingskader naar voren. De beoogde wetenschappelijke rele-
vantie is daarmee zowel empirisch, conceptueel als normatief-theoretisch van 
aard. Deze brede inzet heeft als consequentie dat ook een brede aanpak nodig is. 
Daar komt bij dat het functioneren van nieuwe vormen van verantwoording 
wordt onderzocht waarover empirisch nog niet veel bekend is. Het onderzoek is 
om die reden exploratief van aard en verkent het vraagstuk door zowel een em-
pirische beschrijving als een normatieve beoordeling te geven aan de hand van 
verschillende cases. 
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Vooruitblik: verantwoording in de schaduw van de macht 
Dit boek concentreert zich op het functioneren van horizontale verantwoor-
dingsarrangementen. De meest opvallende, steeds terugkerende en enigszins 
contra-intuïtieve bevinding die dat oplevert is dat de verticale relatie steeds na-
drukkelijk ‘aanwezig’ is in horizontale verantwoordingsprocessen. In de empiri-
sche hoofdstukken (6 tot en met 9) wordt duidelijk dat de verticale relatie met de 
principaal op allerlei manieren een rol speelt in de horizontale relatie tussen 
zelfstandige uitvoeringsorganisaties en nieuwe verantwoordingsfora. Dit gege-
ven is te begrijpen in de woorden van Scharpf (1997: 197): de schaduw van de 
hiërarchie valt over de relatief gelijkwaardige interactie tussen actor en forum.  
Scharpf spreekt over de schaduw van de hiërarchie of schaduw van de staat 
(1997: 202). Hij geeft ermee aan hoe maatschappelijke partijen of ambtenaren 
schijnbaar onafhankelijk van ministers beleid realiseren zonder dat ministers 
weten dat zij er invloed op uit oefenen. Bijvoorbeeld bij onderhandelingen bin-
nen bedrijfssectoren, tussen werkgevers en werknemers of tussen ministeries. In 
deze ‘horizontale’ onderhandelingen spelen de preferenties van ministers vaak 
een ordenende rol. Betrokken partijen spelen hun onderlinge spel in de weten-
schap dat de minister hun onderhandelingsresultaten ratificeert indien ze vol-
doende voldoen aan zijn preferenties. Ook weten zij dat hij eigenstandig kan 
optreden indien zij er zelf niet uitkomen. De nevengeschikte partijen oriënteren 
zich in hun onderlinge interacties daarom steeds op wat zij verwachten dat de 
principaal zal doen of (toe)laten. De uitkomsten die dit oplevert zijn geconditio-
neerd door hun al dan niet juiste anticipatie op de schaduw van de hiërarchie. 
Scharpf geeft aan hoe ministers zo invloed uitoefenen op besluiten zonder enige 
feitelijke inspanning te leveren of zelfs maar te weten dat zij dat doen (Scharpf 
1997: 205). Ook andere auteurs wijzen erop dat de schaduw van het afwezige 
vaak een rol speelt in onderhandelings- of besluitvormingsprocessen. Bijvoor-
beeld de schaduw van politieke overwegingen (Hood e.a. 1999: 79), politiek-
bestuurlijke instituties (Weggeman en Van Buuren 2005: 30), verkiezingsuitsla-
gen (Hendriks 2006: 73) of heel algemeen de schaduw van de toekomst (Axelrod 
1984: 12). 
Om het functioneren van horizontale verantwoordingsarrangementen te be-
schrijven is de schaduw van de macht een gepaste metafoor. In eerste instantie 
opereren zelfstandige uitvoeringsorganisaties zelf als het ware in de schaduw 
van de macht. Ze zijn immers verzelfstandigd ten opzichte van het politiek-
bestuurlijk centrum. In tweede instantie maken veel auteurs zich daarom zorgen 
over de ‘onverantwoorde’ macht die zij uitoefenen in de schaduw van de staat. 
Dit is mede aanleiding voor de opkomst van horizontale verantwoording. In 
laatste instantie zal blijken dat deze nieuwe praktijken van horizontale verant-
woording diepgaand en permanent worden beïnvloed door de schaduw van de 
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macht. De verticale relatie is onderwerp van horizontale verantwoording, heeft 
invloed op het functioneren van nieuwe arrangementen en beïnvloedt de gele-
genheid van horizontale verantwoording om beleidsinvloed te hebben. 
 
Vragen en opbouw van het boek 
In dit boek staat het functioneren van horizontale verantwoording bij zelfstandi-
ge uitvoeringsorganisaties centraal. Het onderzoek is verricht tegen de achter-
grond van de formele beperking en de praktische beperkingen van de ministerië-
le verantwoordelijkheid. De probleemstelling luidt als volgt:  
 

Hoe functioneert horizontale verantwoording bij zelfstandige uitvoeringsor-
ganisaties? 

 
De probleemstelling kan in drie analytische en drie empirische deelvragen uiteen 
worden gelegd. Het is nodig die te beantwoorden om antwoord te kunnen geven 
op de probleemstelling. De eerste deelvraag bakent het onderzoeksterrein af. Hij 
wordt behandeld in hoofdstuk 2. Ook wordt daar ingegaan op de probleemcon-
text waarin dit onderzoek is verricht, namelijk de formele beperking en de prak-
tische beperkingen van de ministeriële verantwoordelijkheid voor zelfstandige 
uitvoeringsorganisaties. De eerste analytische deelvraag luidt: 
 

1. Wat zijn zelfstandige uitvoeringsorganisaties? 
 
De tweede analytische deelvraag richt zich op het concept horizontale verant-
woording. Het begrip wordt in de literatuur zoals gezegd beduidend vaker ge-
bruikt dan precies gedefinieerd. Het is voor dit onderzoek nodig een gefundeer-
de definitie van horizontale verantwoording te ontwikkelen. Dit gebeurt in 
hoofdstuk 3. De deelvraag luidt: 
 

2. Wanneer is sprake van horizontale verantwoording bij zelfstandige uit-
voeringsorganisaties? 

 
De derde analytische deelvraag betreft het beoordelingskader. Om praktijken 
van verantwoording te kunnen beoordelen is een passend evaluatief perspectief 
nodig. In ‘functioneren’ zit zowel een descriptief als een normatief aspect beslo-
ten. De descriptieve opgave is om het feitelijke functioneren van horizontale 
verantwoordingsprocessen bij zelfstandige uitvoeringsorganisaties te reconstrue-
ren en te beschrijven. De normatieve opgave is om dit vervolgens vanuit een 
gefundeerd normatief perspectief te beoordelen. Hoofdstuk 4 ontwikkelt het 
beoordelingskader. De deelvraag is: 
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3. Wat is een passend beoordelingskader voor het functioneren van hori-
zontale verantwoording bij zelfstandige uitvoeringsorganisaties? 

 
Als deze drie analytische vragen zijn beantwoord kunnen de drie empirische 
vragen in dit onderzoek ter hand worden genomen. De empirische focus van dit 
onderzoek is het functioneren van horizontale verantwoordingsrelaties. Om 
praktijken van horizontale verantwoording te kunnen analyseren is het nodig 
eerst te inventariseren waar horizontale verantwoording vóórkomt. De eerste 
empirische deelvraag is: 
 

1. Bij welke zelfstandige uitvoeringsorganisaties komt horizontale verant-
woording voor? 

 
Wanneer het vóórkomen van horizontale verantwoording is geïnventariseerd 
worden praktijken van horizontale verantwoording aan de hand van verschillen-
de cases beschreven en beoordeeld. Dit vergt zoals gezegd zowel een descriptie-
ve als een normatieve uitwerking. De tweede en derde empirische deelvraag 
zijn: 
 

2. Hoe functioneert horizontale verantwoording feitelijk bij zelfstandige 
uitvoeringsorganisaties? 

3. Hoe kan het feitelijke functioneren van horizontale verantwoording bij 
zelfstandige uitvoeringsorganisaties normatief worden beoordeeld? 

 
De beantwoording van de verschillende empirische vragen vindt plaats in ver-
schillende hoofdstukken. 
In hoofdstuk 5 wordt uit de doeken gedaan hoe het onderzoek is opgezet. De 
drie empirische deelvragen worden daar vertaald naar specifieke onderzoeksvra-
gen. Ook reflecteert dit hoofdstuk op de onderzoeksopzet en de gebruikte me-
thoden, technieken en bronnen. 
Hoofdstuk 6 geeft antwoord op de deelvraag bij welke zelfstandige uitvoerings-
organisaties vormen van horizontale verantwoording vóórkomen. Ook wordt in 
dat hoofdstuk een aantal trends beschreven in het verticale toezicht op en de 
bedrijfsvoering van de onderzochte organisaties. Deze trendbeschrijving vormt 
de gemeenschappelijke ondergrond voor de analyses in de hoofdstukken 7 tot en 
met 9. In hoofdstukken 7 tot en met 9 wordt steeds één vorm van horizontale 
verantwoording geanalyseerd aan de hand van verschillende cases. De tweede 
en derde empirische deelvraag worden in ieder hoofdstuk voor één vorm van 
horizontale verantwoording beantwoord. In hoofdstuk 7 staan raden van toezicht 
centraal, in hoofdstuk 8 klantenfora en in hoofdstuk 9 visitaties. 
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De bevindingen uit deze drie empirische hoofdstukken worden samengebracht 
in hoofdstuk 10. Dit hoofdstuk geeft de antwoorden op de onderzoeksvragen en 
‘lost’ zo de probleemstelling op. Ook biedt het hoofdstuk reflecties op de bevin-
dingen. De vraag is daar wat dit boek leert over hoe horizontale verantwoording 
‘werkt’, hoe het kan worden ingericht en welke vragen interessant zijn voor 
toekomstig onderzoek. Bovendien wordt de grote vraag gesteld of en zo ja hoe 
horizontale verantwoording wenselijk kan zijn bij zelfstandige uitvoeringsorga-
nisaties. 
 
Het boek bevat verder zes bijlagen. Bijlage 1 is een appendix bij het vijfde 
hoofdstuk over de onderzoeksmethode. Het laat aan de hand van vijf voorbeel-
den zien hoe en op basis van welke bronnen dit boek empirische uitspraken doet. 
Bijlage 2 geeft een overzicht van de respondenten die zo vriendelijk zijn ge-
weest aan dit onderzoek mee te werken. Bijlage 3 geeft een overzicht en enkele 
centrale kenmerken van de onderzochte uitvoeringsorganisaties. Bijlage 4 geeft 
een overzicht van alle zelfstandige uitvoeringsorganisaties die volgens de defini-
tie in dit boek bestaan. Bijlage 5 geeft een overzicht van de bestaande vormen 
van horizontale verantwoording bij zelfstandige uitvoeringsorganisaties. Het is 
een appendix bij hoofdstuk 6. Bijlage 6 ten slotte is een Engelse samenvatting. 
 



 

 
 
 
2 Verzelfstandiging en de beperking(en) van de ministe-

riële verantwoordelijkheid 
 
 
‘Wat natuurlijk ook het geval is, is dat er zoveel onduidelijk is over wat je als de-
partement nu wel en niet kunt vragen van ZBOs. Ik schat dat als je dit hier op dit 
departement aan tien mensen vraagt, dat je dan negen verschillende antwoorden 
krijgt. Kennelijk is de theorie niet bij iedereen duidelijk bekend. Of misschien is 
de theorie wel niet zo duidelijk?’ (R02). 

 
 
In dit hoofdstuk komen twee zaken aan de orde. In de eerste plaats wordt ant-
woord gegeven op de conceptuele deelvraag: wat zijn zelfstandige uitvoerings-
organisaties? Dit hoofdstuk gaat daarom in op verzelfstandiging als trend, op de 
verschillende typen verzelfstandigde organisaties die bestaan en op enkele ach-
tergronden van verzelfstandiging. In de tweede plaats behandelt dit hoofdstuk de 
probleemcontext van het onderzoek: verantwoording bij zelfstandige uitvoe-
ringsorganisaties. Betoogd wordt dat er enerzijds sprake is van een formele be-
perking van de ministeriële verantwoordelijkheid voor verzelfstandigde uitvoe-
ringsorganisaties. Anderzijds is ook van belang dat de ministeriële verantwoor-
delijkheid praktische beperkingen kent die zich in het bijzonder voordoen bij 
grote uitvoeringsorganisaties. 
 
2.1 Verzelfstandiging in Nederland 
 
2.1.1 Trend 
Sinds de jaren tachtig zijn veel Nederlandse overheidsorganisaties op afstand 
geplaatst van het Rijk. Daarmee sluit Nederland gedeeltelijk aan bij de internati-
onale veranderingstrend onder de noemer new public management. Tegelijker-
tijd is verzelfstandiging ook een voortzetting van de typisch Nederlandse traditie 
dat tal van publieke taken worden uitgevoerd door organisaties op enige afstand 
van het politiek-bestuurlijke centrum. De term ‘zelfstandig bestuursorgaan’ 
bestaat pas sinds hij door Scheltema (1974) is gemunt, maar het begrip verwijst 
retrospectief naar aloude bestuurspraktijken van organen die relatief zelfstandig 
zijn. De Rijksuniversiteit Leiden was volgens Scheltema in 1575 het eerste Ne-
derlandse ZBO. In 1900 waren er volgens schattingen al 75 (commissie-
Kohnstamm 2004: 9). 
Verzelfstandiging is een substantiële trend. Organisaties-op-afstand besteden 
jaarlijks ongeveer 109 miljard euro aan publieke middelen (Vermeer e.a. 2004: 



30   VERANTWOORDING IN DE SCHADUW VAN DE MACHT 

 

17) en er werken meer mensen bij ZBOs dan bij de Rijksoverheid zelf (Van 
Thiel 2000: 39). Op dit moment bestaan er vele honderden ZBOs, daarnaast 
verrichten nog duizenden andere organisaties publieke taken op afstand van de 
centrale overheid. Dit zijn veelal onderwijsinstellingen maar er zijn ook staats-
NV’s, overheidsstichtingen of publieke organisaties op het niveau van de rijks-
overheid die zelfstandig zijn maar niet gelden als zelfstandig bestuursorgaan, 
zoals adviescolleges. Verder zijn er tientallen agentschappen. 
Aanvankelijk hield verzelfstandiging meestal in dat ministeriële diensten van 
een departement werden afgescheiden en voortaan als zelfstandig bestuursor-
gaan door het leven gingen. In veel andere gevallen zijn ZBOs gedeeltelijk ver-
statelijkte privaatrechtelijke organisaties. De meestgebruikte definitie van zelf-
standig bestuursorgaan is: ‘Onder zelfstandig bestuursorgaan wordt verstaan: 
een bestuursorgaan op het niveau van de centrale overheid, dat niet hiërarchisch 
ondergeschikt is aan een minister en niet is een adviescollege’ (ministerie van 
Financiën 2002: 11). 
In de literatuur wordt soms een onderscheid gemaakt tussen drie generaties ver-
zelfstandiging (Mouwen en Van Bijsterveld 2006: 238-251). De eerste generatie 
is die van voor de jaren tachtig van de vorige eeuw. Deze generatie is ontstaan 
zonder dat daar een bewust beleid aan ten grondslag lag. De tweede generatie is 
de groep uitvoeringsorganisaties die vanaf het einde van de jaren tachtig op 
afstand is geplaatst. Belangrijk was daarvoor dat het Kabinet Lubbers-Kok in 
zijn regeerakkoord van 1989 vastlegde de uitvoering van overheidstaken zoveel 
mogelijk op te dragen aan andere partijen, zoals verzelfstandigde organisaties, 
lagere overheden of private partijen (Van Oosteroom en Soons 2002: 19). Dit 
was onderdeel van een discussie over de kerntaken van de overheid. Het leidde 
tot de zogenoemde ‘grote efficiency operatie’ (GEO-operatie) die vooral tot de 
doel had de overheid kleiner en efficiënter te maken (Kickert 2005: 340). Als 
consequentie zijn veel uitvoeringsorganisaties daarna verzelfstandigd. Vaak 
betrof het daarbij de zogenoemde beschikkingsfabrieken. Dit zijn organisaties 
die grote aantallen besluiten nemen in individuele gevallen. De derde generatie 
van verzelfstandiging betreft de onafhankelijke toezichthouders die vanaf onge-
veer de millenniumwisseling ontstaan. Het hoofdargument voor een toezicht-
houder op afstand van de centrale overheid is dat hij ‘door geen enkel ander 
belang beïnvloed mag worden dan door de in de wet vastgelegde normatiek’ 
(Docters van Leeuwen 2002: 99). 
De verzelfstandiging van de uitvoering is ook wel aangeduid als een ‘emancipa-
tie’ van de uitvoering (Kickert 1998; 62: Kraak en Van Oosteroom 2002: 11; 
Plug e.a. 2004: 20). In de politieke omgeving van een departement komt de 
beleidsuitvoering in de verdeling van aandacht en middelen vaak op de laatste 
plaats. Hoewel niemand het belang van goede uitvoering in theorie ontkent, legt 
deze het in de praktijk aan de top van de departementale piramide meestal af 
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tegen de hogere urgentie van beleidsvorming en politieke overwegingen. Door 
de uitvoering op afstand te zetten in zelfstandige bestuursorganen, zou deze 
emanciperen en de beleidsvorming in de toekomst als een meer gelijkwaardige 
partij tegemoet kunnen treden (In ’t Veld 1997: 138). 
 
Als alternatief voor het ZBO bestaat sinds 1994 het agentschapsmodel. Agent-
schapsvorming vindt vooral plaats bij grote, uitvoerende diensten. Het agent-
schap dankt zijn populariteit onder meer aan het feit dat het een alternatief is 
voor het ZBO. Dit ‘voordeel’ staat soms expliciet vermeld in de onderbouwing 
van een voorstel tot agentschapsvorming (Kraak en Van Oosteroom 2002: 14, 
Van Leerdam 2003: 20). Voor de toekomst is wel voorzien dat zo’n 80% van de 
rijksambtenaren in dienst zal zijn van agentschappen (Kraak en Van Oosteroom 
2002: 11). 
Waar ZBO-vorming een vorm van externe verzelfstandiging is, is agentschaps-
vorming een vorm van interne verzelfstandiging (zie voor agentschappen Kraak 
en Van Oosteroom 2002 of Van Thiel en Van Oosteroom 2004). Het verschil 
met ZBOs is dat agentschappen volledig onder de ministeriële verantwoorde-
lijkheid vallen. Wel hebben zij meer zelfstandigheid ten aanzien van de invul-
ling van de bedrijfsvoering dan andere departementale diensten. Die vrijheid 
berust op artikel 10 van de comptabiliteitswet (Bac 2002: 163). Het agentschap 
is daardoor bevoegd om een (van de comptabiliteitswet afwijkende) begroting 
en verantwoording in te richten op basis van een ‘baten-lasten stelsel’. Dit geeft 
agentschapsmanagers een zekere autonomie bij het stellen van prioriteiten in de 
bedrijfsvoering, zodat bijvoorbeeld in drukke tijden extra mensen kunnen wor-
den aangetrokken. Ook kunnen zij, in tegenstelling tot andere departementale 
diensten, meerjarige financiële reserveringen maken. Er zijn in januari 2007 38 
agentschappen.5 
 
De stelling dat van een verzelfstandigingstrend sprake is behoeft nadere kwalifi-
catie. Het is namelijk geen trend van de laatste jaren en de trend verloopt ook 
niet gelijkmatig. Het verzelfstandigingstempo varieert en de geprefereerde ver-
zelfstandigingsvorm wisselt in de tijd. De groei van aantallen ZBOs begon voor-
al aan het einde van de jaren tachtig en stagneerde in de loop van de jaren ne-
gentig. Voor een deel is het een optische stagnatie. Door fusies neemt het abso-
lute aantal ZBOs weliswaar maar tegelijk blijft de totale omvang aan verzelf-
standigde taken ongeveer gelijk (Van Thiel en Van Buuren 2001: 397). Het 
agentschapsmodel daarentegen maakt sinds de introductie in 1994 een gestage 
groei door. 

                                                 
5 Daarnaast zijn er ook 2 ‘tijdelijke baten lasten diensten’. Zie www.minfin.nl/nl 
/onderwerpen,financieel_management_overheid/baten_lastendiensten. 
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Een belangrijke aanleiding voor de groeistagnatie bij ZBOs was een rapport van 
de Algemene Rekenkamer (1995) dat ‘wildgroei’ van ZBOs constateerde en 
vaststelde dat vaak zelfs de meest elementaire vormen van verantwoording niet 
goed waren geregeld. Eerder hadden anderen, bijvoorbeeld de commissie-
Scheltema (1993: 17), al aangegeven dat het toezicht op en de verantwoording 
door ZBOs buitengewoon slordig was. Sindsdien is een langzame herstelbewe-
ging op gang gekomen waarin de rijksoverheid het politieke primaat over de 
uitvoering wil herstellen (zie kader 2.4 voor een overzicht van beleidsontwikke-
lingen). De overheid stelde bijvoorbeeld ‘aanwijzingen voor verzelfstandiging’ 
vast. Ook is er vele jaren gewerkt aan een kaderwet voor zelfstandige bestuurs-
organen, die uiteindelijk in november 2006 is vastgesteld. Verder zijn veel 
ZBOs door ‘hun’ departement onder een zwaarder regime van toezicht geplaatst 
en moesten zij hun jaarlijkse verantwoording verbeteren (Verhoest en Van Thiel 
2004: 33-4). 
Ook de regulering van agentschappen is de laatste jaren geïntensiveerd. Zo kre-
gen agentschappen in 2001 de nieuwe naam ‘dienst met een baten-lasten-stelsel’ 
om de suggestie van autonomie zo veel mogelijk weg te nemen (R406).6 Verder 
groeide het aantal voorwaarden waaraan diensten moeten voldoen voordat ze 
agentschap kunnen worden van 3 in 1994 naar 12 in 2001 (Smullen 2007: 91). 
In de zomer van 2004 volgde een volgende stap in de herstelbeweging: een rap-
port van een interdepartementale onderzoeksgroep onder voorzitterschap van 
senator Kohnstamm, dat de stelling verdedigde dat het beter ware (bijna) alle 
ZBOs weer terug te halen naar het rijk (zie kader 2.1). Het vergaande voorstel is 
niet direct overgenomen door het Kabinet. Wel onderschreef het de analyse em 
heeft het nadere regels gesteld voor ZBOs. Voor de toekomst is bovendien niet 
denkbeeldig dat het voorstel van de commissie door een ander kabinet toch 
wordt opgevolgd. Een respondent in dit onderzoek stelde daarover: ‘Dat rapport 
Kohnstamm is voor zover ik weet in een la verdwenen. Maar ja, het komt er vast 
nog wel eens uit.’ (R04). 
 
Het voorgaande suggereert dat de politiek-bestuurlijke waardering van verzelf-
standiging een pendulebeweging vertoont. Na een betrekkelijk korte periode van 
politiek-bestuurlijk enthousiasme voor verzelfstandiging ontstaat gaandeweg een 
vaak principieel getoonzette ZBO-scepsis (Verhoest en Van Thiel 2004: 37; Van 
Montfort 2004: 39; Mouwen en Van Bijsterveld 2006: 243). ZBOs verworden 
                                                 
6 In dit proefschrift hanteer ik nog de oude benaming ‘agentschap’. De meeste agentschappen 
doen dit zelf ook. Het ligt om te beginnen beter in de mond dan ‘dienst met een baten lasten 
stelsel’. Bovendien is het ook een kwestie van in wiens gezelschap men wil verkeren, zo 
maakte een respondent duidelijk. De respondent stelde: ‘Wijzelf zeggen gewoon “agent-
schap”. Het valt me op dat de term “baten-lasten dienst” vooral wordt gebruikt door allerlei 
controlemensen. Wijzelf spreken liever over agentschap’. (R03). Daar het niet mijn bedoeling 
is een ‘controlemens’ te zijn, geef ik hier de voorkeur aan de term ‘agentschap’. 
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daardoor van ‘parels tot paria’s’ van het openbaar bestuur (Hakvoort en Veens-
wijk 2004). Deze omslag heeft een aantal achtergronden. Hij hangt in ieder ge-
val samen met een aantal affaires bij ZBOs die veel publicitaire aandacht trok-
ken (Jongeling en Van Oosteroom 2002: 51; Vermeer en Van Montfort 2005: 
15; Mikkers en Van Schoten 2006). Daarbij zij wel aangetekend, dat het slechts 
gaat om een beperkt aantal steeds aangehaalde incidenten (vooral bij het CTSV, 
UWV en de politieregio’s). De meerderheid van de ZBOs in Nederland opereert 
in politiek-mediale luwte. Dit geldt ook voor vergelijkbare uitvoeringsorganisa-
ties in andere landen. Een analyse van Kamervragen bevestigt dat ZBOs gemid-
deld genomen weinig politieke aandacht trekken (ROB 2004: 11; Pollitt e.a. 
2004: 21; Van Thiel 2006a: 16-7). 
De laatste jaren constateren auteurs in Nederland en elders bovendien dat de 
mate van politieke controle op de uitvoering in veel landen toeneemt. De litera-
tuur beschrijft het terugslaan van de pendule, zowel ten aanzien van verzelfstan-
diging in het algemeen (’t Hart en Wille e.a. 2002: 349; Pollitt 2003: 49; Mas-
tenbroek 2003: 166) als voor specifieke Nederlandse ZBOs in het bijzonder 
(Deelen en Eertink 2004: 116; Mouwen en Van Bijsterveld 2006: 251; Postema 
2006: 320). De terugslag van de pendule leidt niet tot een herstel van het verle-
den. Al was het maar omdat niet duidelijk is welk verleden dan precies hersteld 
zou kunnen worden. Wel leidt het er over de gehele linie toe dat departementen 
de banden met ‘hun’ organisaties op afstand steeds verder aanhalen. Zij breiden 
het toezicht uit, intensiveren de controle en intensiveren de regelgeving. Deze 
terugslag van de pendule richting scherpere politieke controle komt in hoofdstuk 
6 over de case-organisaties meer uitgebreid aan de orde. 
 
Kader 2.1 Rapport van de commissie-Kohnstamm 
In de zomer van 2004 verschijnt het rapport De herkenbare staat/Investeren in één over-
heid. Het is het product van een ambtelijk interdepartementaal beleidsonderzoek naar 
verzelfstandiging bij de rijksoverheid. Het rapport concludeert dat bij ZBOs sprake is 
van een staatsrechtelijk en van een politiek probleem (p. 18). Het staatsrechtelijke pro-
bleem is de verantwoordingsleemte die door verzelfstandiging ontstaat. Het politieke 
probleem is dat het parlement weliswaar heeft ingestemd met alle verzelfstandigingswet-
ten, maar de beperking van de verantwoordelijkheid in de dagelijks praktijk niet duldt. 
De minister wordt toch politiek verantwoordelijk gehouden voor het ZBO, ook al heeft 
hij hier de staatsrechtelijke bevoegdheden niet voor. Dit leidt volgens de commissie tot 
‘onduidelijkheid wat betreft de overheidsinstellingen, onduidelijkheid waar de overheid 
voor staat, onduidelijkheid over de verantwoordelijkheden en onduidelijkheid over de rol 
van het parlement’ (p. 16). 
De oplossing zoekt de commissie-Kohnstamm in een herstel van de klassieke staatsrech-
telijke leer. Het primaat van de ministeriële verantwoordelijkheid moet volledig worden 
hersteld (p. 19). Voorgesteld wordt daarom bijna alle ZBOs terug te halen naar het Rijk, 
behoudens enkele organisaties met specialistische taken of wanneer het ZBO toezicht 
uitoefent op zaken waarbij de overheid zelf partij is (p. 36-7). 
Het rapport veroorzaakt de nodige onrust bij ZBOs. De belangrijkste steen des aanstoots 
voor betrokkenen bij ZBOs is dat de empirische onderbouwing van de commissie uiterst 



34   VERANTWOORDING IN DE SCHADUW VAN DE MACHT 

 

beperkt is (zie ook ROB 2004; Zijlstra 2004). Eén respondent stelt daarover: ‘Het is 
bizar, alles moet anders op basis van één of ander theoretisch uitgangspunt!’ (R05) en 
een ander voegt toe: ‘Wij hebben toen een brief gestuurd om uit te leggen dat er in onze 
optiek minimaal één (…) ZBO is dat wel goed functioneert’ (R06). 
Aanvankelijk ziet het er naar uit dat het Kabinet de lijn van het rapport zal volgen. De 
Ministers van Financiën en Bestuurlijke Vernieuwing betuigen in de pers hun adhesie 
aan het voorstel. De kabinetsreactie die een jaar later komt is echter terughoudender. Het 
terughalen van verzelfstandigde diensten is een grote opgave waarvoor het kabinet, naar 
verluid op aandrang van de Secretarissen-Generaal (Van Thiel in Plug e.a. 2004: 10), 
terugschrikt. De kabinetsreactie uit daarom sympathie voor het rapport maar gaat con-
creet minder ver. Het kabinet geeft aan a) de jarenlang ‘aangehouden’ behandeling van 
de ‘kaderwet ZBOs’ nu door te zetten, b) de bestaande ZBOs door te gaan lichten op de 
vraag of ze die status wel op goede gronden hebben en of ze bestuurlijk goed zijn inge-
richt, c) het relatiebeheer tussen ZBOs en departementen te professionaliseren en d) de 
rol van ministers bij stichtingen nader te bezien (Tweede Kamer, 2004-2005, 25 268, nr. 
20. Pp: 10–14). 
 
2.1.2 Typen 
Het landschap van verzelfstandigde organisaties is tamelijk onoverzichtelijk. 
Die onoverzichtelijkheid is stellig ook één van de oorzaken voor de omgeslagen 
waardering van verzelfstandiging.7 Er bestaan verschillende typen organisaties-
op-afstand met deels overlappende definities. Bovendien is de relatie tussen 
organisatie-op-afstand en Rijksoverheid (vóór de inwerkingtreding van de ka-
derwet ZBOs) steeds situationeel geregeld. Veel ZBOs hebben daardoor een 
eigen wettelijke en organisatorische structuur. Dit heeft als gevolg dat het vaak 
moeilijk is antwoord te geven op ogenschijnlijk eenvoudige vragen. Eén ogen-
schijnlijk eenvoudige vraag die moeilijk te beantwoorden is, is bijvoorbeeld 
hoeveel geld er omgaat in ZBOs. ZBOs zijn op verschillende manieren in de 
rijksbegroting opgenomen (De Kruijf 2003: 51). Zo heeft bijvoorbeeld de IB-
Groep een eigen begrotingsartikel, is de Reclassering te vinden in een toelich-
ting op een ander begrotingsartikel, wordt de Sociale Verzekeringsbank alleen 
genoemd in een bijlage bij de Memorie van Toelichting en is het Kadaster hele-
maal niet in de Rijksbegroting terug te vinden. 
Een andere moeilijk te beantwoorden vraag is hoeveel ZBOs er bestaan. Dit is 
moeilijk te beantwoorden omdat er concurrerende definities en onopgeloste 
twistpunten zijn. Onderzoekers die het aantal ZBOs tellen komen daardoor tot 
zeer uiteenlopende sommen. Het verschil kan zo groot zijn als een factor 4. 
                                                 
7 Een andere oorzaak voor groeiende ZBO-scepsis is de salarisgroei van ZBO-bestuurders. Zij 
verdienen na verzelfstandiging vaak meer dan bij de Rijksoverheid mogelijk is en ook meer 
dan ministers. Veel respondenten wezen hier ongevraagd en buiten de orde op als een belang-
rijk punt van irritatie. Eén respondent stelde: ‘Je moet er maar vanuit gaan, dat veel weerstand 
tegen ZBOs te maken heeft met de vrijmoedigheid waarmee men omgaat met het eigen sala-
ris.’ (R07). Een ander voegde de retorische vraag toe: ‘Is het besturen van zo’n uitvoeringsor-
ganisatie nou zoveel ingewikkelder dan het sturen van een departement, laat staan dan het zijn 
van minister?!’ (R08). Zie commissie-Dijkstal 2004 voor dit onderwerp. 
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Kloosterman e.a. (2002) onderscheidden bijvoorbeeld 153 ZBOs terwijl de Al-
gemene Rekenkamer (2002a) er 593 vond. Hieronder volgen voor het beeld de 
belangrijkste verschillen. Er zijn allereerst juridische verschillen. 
 

• Er is verschil tussen ZBOs die zijn belast met openbaar gezag en 
ZBOs die alleen beheerstaken hebben. Organisaties met openbaar 
gezag hebben de bevoegdheid de rechtspositie van burgers te bepa-
len door te besluiten over bijvoorbeeld het uitkeren van gelden of 
het opleggen van boetes (Zijlstra 1997: 23).8 

• Er is verschil tussen publiekrechtelijke ZBOs en privaatrechtelijke 
ZBOs (Zijlstra 1997: 87-8). Meer dan 40% van de ZBOs heeft een 
privaatrechtelijke grondslag (Verhoest en Van Thiel 2004: 28). 

• Er zijn privaatrechtelijke ZBOs die slechts voor wat betreft hun 
wettelijke taak als ZBO gelden, zoals APK-keuringsbedrijven. 
Voor wat betreft hun overige activiteiten zijn het gewone privaat-
rechtelijke rechtspersonen. 

• Er is een verschil tussen (een kleine minderheid van) ZBOs die on-
derdeel zijn van de ‘staat der Nederlanden’ en een grote meerder-
heid van ZBOs met een eigen rechtspersoonlijkheid. 

• Er is een strijdpunt over de vraag of een ZBO een ZBO is omdat 
het als zodanig door het kabinet is aangewezen of omdat het aan 
staatsrechtelijke criteria voldoet (Van Thiel en Van Buuren 2001: 
393). In de kaderwet ZBOs is vastgelegd dat het kabinet expliciet 
beslist voor welke organen de wet geldt en dus of zij ZBO zijn. 

 
Daarnaast zijn er een aantal relevante praktische verschillen tussen ZBOs. 
 

• Er zijn verschillen in taken tussen ZBOs.9 
• Er zijn unieke ZBOs, zoals Kadaster en de Kiesraad en clusters van 

ZBOs, zoals academische ziekenhuizen. 

                                                 
8 Over openbaar gezag stelt Zijlstra (1997: 12) het volgende: ‘Volgens de memorie van toe-
lichting bij de Awb betekent openbaar gezag “de publiekrechtelijke bevoegdheid tot het bepa-
len van de rechtspositie (de rechten en/of verplichtingen) van andere rechtssubjecten.” Open-
baar gezag wordt veelal vereenzelvigd met de bevoegdheid publiekrechtelijke rechtshandelin-
gen te verrichten.’ En in voetnoot 23 op dezelfde pagina voegt hij toe: ‘Met enig openbaar 
gezag bekleed betekent (…) dat de bevoegdheid bestaat om eenzijdig de rechtspositie van 
burgers te bepalen, bijvoorbeeld door het nemen van besluiten, met name beschikkingen.’ 
9 De taken van ZBOs kunnen op verschillende manieren worden onderscheiden. De Algeme-
ne Rekenkamer (1995) onderscheidt tien typen ZBOs plus een omvangrijke restcategorie. Een 
andere benadering gaat uit van oprichtingsmotieven. Boxum e.a. (1989: 228) onderscheiden 
drie typen: het ‘deskundigen-type’, het ‘onafhankelijkheidstype’ en het ‘participatie-type’. 
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• Er is soms een verschil tussen het formele bestuursorgaan en de 
feitelijke organisatie. Een mooi voorbeeld is de Centrale Commis-
sie voor de Statistiek. Hij is op grond van de Wet op het Centraal 
Bureau voor de Statistiek zelf een zelfstandig bestuursorgaan. Te-
gelijkertijd fungeert hij organiek als raad van toezicht voor het CBS 
(zie hoofdstuk 7). 

 
Ten slotte zijn er ook nog enkele concurrerende en deels overlappende bena-
mingen van organisaties-op-afstand die voor onduidelijkheden zorgen. Aller-
eerst is er de gedeeltelijk overlappende term ‘rechtspersoon met een wettelijke 
taak’ (ministerie van Financiën 2002: 8). De term is de verzamelnaam voor de 
groep organisaties waarop de Algemene Rekenkamer na de wijziging van de 
comptabiliteitswet in 2000 controlebevoegdheden heeft. Veel maar niet alle 
ZBOs zijn ook RWTs. Voorts zijn er ook overheidsstichtingen. Dit zijn tot de 
overheid behorende stichtingen naar privaatrecht (Schroten 2000: 1). Een deel 
maar niet alle stichtingen zijn ook RWT en/of ZBO. In het vervolg blijven deze 
twee benamingen buiten beschouwing. 
 
Het definitieprobleem van ZBOs is een gevolg van het feit dat de term met te-
rugwerkende kracht is ingevoerd om reeds bestaande organisaties die niet tot de 
centrale overheid behoren te beschrijven. Geheel anders is dit bij agentschappen. 
Hier zijn de term en de toetredingscriteria eerst in een nota uit 1991 beschreven 
(zie kader 2.4) en pas daarna is een door het ministerie van Financiën gestuurde 
praktijk van agentschapsvorming op gang gekomen. Er bestaat daardoor geen 
noemenswaardige onduidelijkheid over de vraag wat een agentschap is, hoe hij 
wordt gefinancierd of hoeveel er eigenlijk zijn. 
 
Tabel 2.2 Typen organisaties-op-afstand en enkele kenmerken10 
 
Type organisatie Bestaat 

sinds 
Inrichting  Aantal in 

2004 
Zelfstandig bestuursorgaan (pu-
bliek en privaat) 

1575/(1971) Vaak bij instellings-
wet  

630 

Agentschap 1994 Comptabiliteitswet  38 
Rechtspersoon met een wettelijke 
taak 

2001 Varieert sterk 2562 

Overheidsstichting Lange tradi-
tie  

Notariële akte 335 
 

 

                                                 
10 Deze tabel is vooral gebaseerd op Van Thiel (2006a: 17) en verder op Schroten (2000: 1-2); 
Van Thiel (2002: 3) en enkele eigen toevoegingen. 
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Tabel 2.2 geeft een overzicht van verschillende typen organisaties op afstand, 
hun bestaansgrond, bestaansduur en aantallen. De aantallen zijn niet cumulatief. 
Sommige organisaties worden in dit overzicht meermalen geteld omdat zij tot 
verschillende categorieën behoren. Dit geldt bijvoorbeeld de Autoriteit Financië-
le Markten, dat zowel een ZBO als een RWT én een stichting is. 
 
2.1.3 Achtergronden 
De meest algemene verklaring voor de grootscheepse verzelfstandiging vanaf de 
jaren tachtig is institutioneel isomorfisme (Thatcher en Stone Sweet 2002: 12; 
Kloosterman en De Ridder 2002: 23). Of minder chic geformuleerd: in de late 
jaren tachtig en vroege jaren negentig verzelfstandigden beleidsmakers vooral 
omdat dit (toevallig) in de mode was. Verzelfstandiging was het gevolg van 
politici die eerdere beslissingen herhaalden of nadeden (Van Thiel 2000: 172). 
De constatering dat iets in de mode is roept de vervolgvraag op hoe die mode 
kan worden verklaard. Is het blinde toeval of liggen er ook structurele factoren 
aan ten grondslag? In ieder geval de volgende politieke motieven en intellectue-
le en maatschappelijke contexten hebben die mode beïnvloed. 
 
Politieke motieven: begrotingsdruk en uitvoeringsfeilen  
Twee belangrijke politieke motieven hebben de verzelfstandigingstrend in Ne-
derland sterk beïnvloed. Allereerst de begrotingsdruk van de jaren tachtig. De 
grote efficiency operaties van de vroege jaren negentig hadden tot doel de over-
heid kleiner en goedkoper te maken. Ieder departement moest eigen voorstellen 
doen om efficiency-doelstellingen te behalen. Departementen vragen goedkoper 
te werken is tot op zekere hoogte een geval van ‘asking the turkeys to vote for 
christmas’ (Pollitt en Bouckaert 2004: 172). Veel departementen bezuinigden 
door taken te verzelfstandigen of te privatiseren. Het afstoten van taken is een 
praktische manier om te bezuinigen en de overheid in te krimpen (Plug e.a. 
2004: 19; Pollitt e.a. 2004: 20; Kickert 2005: 331). Het is echter niets meer dan 
een boekhoudkundige bezuiniging. De absolute kosten voor de betreffende 
dienst blijven gelijk, alleen worden ze nu op een andere, meer verborgen post 
geboekt (Kickert 1998: 32-3). De overheid ging daarmee gedeeltelijk ‘onder-
gronds’, zo kritiseerden Van der Meer en Rooborgh (1993: 422-3). Terugkijkend 
stelt één respondent over het begrotingsbeleid uit die jaren dat het een geval van 
slash and burn begrotingsbeleid was waarin onorthodoxe maatregelen werden 
genomen ‘om het begrotingstekort in de perken te krijgen’ (R09). 
Verder zou verzelfstandiging ook op langere termijn moeten bijdragen aan de 
doelmatigheid van de uitvoering. Verschillende onderzoeken laten zien dat er 
soms successen zijn op dit vlak, maar dat de overkoepelende bewijslast voor 
doelmatigheidswinst niet overweldigend is (Van Thiel 2000: 177; Van Oos-
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teroom en Soons 2002: 34; Dil en Eiff 2002: 167; commissie-Van Thijn 2002: 
118; Pollitt 2003: 40). 
Het tweede politieke motief achter verzelfstandiging was de wens om ministers 
beter te beschermen tegen politieke problemen door fouten in de uitvoering 
(Boxum e.a. 1989: 76; ’t Hart en Wille e.a. 2002: 233; Mouwen en Van Bijster-
veld 2006: 243). In de jaren tachtig kwamen veel bewindslieden in politieke 
problemen over uitvoeringskwesties zoals landbouwsubsidies, RSV of paspoor-
ten. Dit leidde tot een soms sterk crisisbesef over de vitaliteit van de democratie 
(zie Elzinga 1989: 65). Verzelfstandiging was mede een poging om het pro-
bleem op te lossen dat de minister als eindstation verantwoordelijk wordt gesteld 
voor complexe uitvoeringsproblemen waar hij als persoon geen bemoeienis mee 
of zelfs maar kennis van heeft. Veel auteurs spreken in de ‘verzelfstandigings-
jaren’ rondom 1990 de hoop uit dat ministers na verzelfstandiging minder ge-
makkelijk in de problemen komen door uitvoeringsfeilen (WRR 1986: 25; Beck 
1987: 67; Van den Bergh 1989: 177-8; Witteveen 1989: 91-5; Tuurenhout 1992: 
197; Jürgens 1993: 248-252). De commissie-Scheltema (1993: 55-6) verwoord-
de deze hoop als volgt: ‘Verzelfstandiging heeft het voordeel dat minister en 
parlement zich concentreren op de hoofdlijnen van het beleid, en dat incidenta-
lisme wordt voorkomen.’ 
Door de ministeriële verantwoordelijkheid te beperken zou hij beter tot zijn 
recht kunnen komen, zo kan samengevat worden beweerd (Mouwen en Van 
Bijsterveld 2006: 243). De vorming van ZBOs was daarom óók een oplossing 
voor problemen van democratische verantwoording. In dat opzicht is de ge-
schiedenis niet gespeend van ironie: een oplossing voor een democratisch ver-
antwoordingsprobleem van het einde van de vorige eeuw is in het nieuwe mil-
lennium uitgegroeid tot voornaam probleem van democratische verantwoording! 
 
Intellectuele context: New Public Management 
Het Nederlandse verzelfstandigingsbeleid past in intellectuele zin in de bredere 
internationale trend van New Public Management (NPM) (Pollitt en Bouckaert 
2004: 30. Zie ook Hood 1991; Broadbent e.a. 1996: 278: Peters 2001: 222). Het 
NPM is de verzamelnaam voor sindsdien dominante ideeën over publiek mana-
gement en organiseren. Het vormt de intellectuele context waarbinnen politici 
besluiten nemen over management en organisatie van de publieke sector. In de 
kortst denkbare samenvatting gaat het er bij NPM om dat de publieke sector van 
de private sector moet leren om efficiënter, effectiever, klantvriendelijker en 
flexibeler te worden (Noordegraaf 2000: 23).11 Het Nederlandse beleid is overi-

                                                 
11 De modellering van publieke organisaties naar de maat van het bedrijfsleven is soms heel 
letterlijk. Neem bijvoorbeeld de Wet Luchtvaart, waarin artikel 5.35 stelt ‘De bedrijfsvoering 
van de LVNL [de Luchtverkeersleiding, een ZBO; TS] geschiedt zoveel mogelijk overeen-
komstig die, welke algemeen gebruikelijk is bij het particuliere bedrijfsleven.’ 
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gens niet direct geïnspireerd op het Angelsaksische gedachtegoed uit die jaren. 
In effect zijn de overeenkomsten tussen het Nederlandse denken over manage-
ment van uitvoeringsorganisaties uit de ‘verzelfstandigingsjaren’ en het NPM-
denken echter wel zeer groot. 
Het algehele leerstuk van NPM is dat de bureaucratische organisatie verouderd 
is en niet langer mee kan komen in tijden van flexibilisering, turbulente innova-
ties en mondige burgers. De oude bureaucratische overheid zou zijn als de dino-
saurus. Hij is te groot en te log, heeft te weinig hersencapaciteit en is daardoor 
niet in staat zich aan te passen aan snelle veranderingen (Pollitt 2003: 32-3). De 
receptuur van NPM bevat vooral aan de private sector ontleende elementen zo-
als concurrentie, operationele vrijheid voor publieke managers en prestatieme-
ting (zie Hood 1999: 3; Smullen e.a. 2001: 191; Pollitt 2003: 27). NPM roept 
publieke managers op om efficiënter, effectiever en flexibeler te worden en zich 
meer als hun private collega’s te gedragen (zie In ’t Veld 1997: 10; Hood e.a. 
1999: 197-8).12 Managers moeten meer managen, zo luidt de leer in het kort. 
Daartoe krijgen ze nieuwe vrijheden waarmee ze scherper gedefinieerde doelen 
moeten bereiken, tegen lagere kosten en op een meer klantvriendelijke wijze. 
Bovendien geldt voor zowel verzelfstandiging als voor new public management 
dat het een belangrijke bezuinigingsdoelstelling heeft. NPM is niet los te zien 
van de oplopende tekorten bij overheden in de jaren tachtig (Homburg en Van 
Thiel 2002: 268; Pollitt en Bouckaert 2004: 16). 
 
Maatschappelijke context: horizontalisering 
De verzelfstandiging van uitvoeringsorganisaties staat niet op zichzelf maar is 
onderdeel van een bredere trend in de publieke sector en in de samenleving. 
Door maatschappelijke, technologische en politieke ontwikkelingen is sprake 
van een horizontalisering van verhoudingen (Frissen 1996: 108-110; Van Twist 
1999: 49; Zürn 1999; Noordegraaf 2000: 34; Pierre en Peters 2000: 25; Bovens 
2003: 24; Majone en Surdej 2006: 15; WRR 2006: 10-1). Horizontalisering is 
het resultaat van een complexe samenloop van factoren, zowel binnen als buiten 
het openbaar bestuur. De basisstructuren van de overheid stammen uit het eerste 
deel van de negentiende eeuw. Ze dateren, om met Frissen te spreken, nog uit 
het tijdperk van de stoommachine (Frissen 1994: 214). Sindsdien is het aantal 
wettelijke taken, publieke organisatieonderdelen en ambtenaren enorm toege-
nomen. De piramidale overheidsorganisatie uit de negentiende eeuw komt daar-
door in de knel. 
Horizontalisering contrasteert met de verticaliteit van het traditionele openbaar 
bestuur. Traditioneel zijn relaties in het openbaar bestuur ‘verticaal’ ingericht. 
Dat wil zeggen dat relaties tussen personen en organisatieonderdelen zijn geba-
                                                 
12 Veel auteurs hebben erop gewezen dat NPM tegenstrijdige signalen zendt aan publieke 
managers. Zie daarvoor hoofdstuk 6. 
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seerd op hiërarchische verhoudingen en geformaliseerde regels. Horizontalise-
ring verwijst naar een bonte verzameling nieuwe relaties en werkwijzen die zijn 
gebaseerd op meer vrijwillige overeenkomsten tussen nevengeschikte partijen. 
De kern van horizontalisering is goed weer te geven in de beroemde woorden 
van Abram de Swaan (1979): het is een overgang van een bevels- naar een on-
derhandelingshuishouding (zie ook Bovens e.a. 2001: 256 e.v.). 
Uiteenlopende verschijnselen als interactief bestuur, sturing via convenanten en 
contracten, publiek-private samenwerking en ook verzelfstandiging zijn aspec-
ten van horizontalisering (zie Michels en Meijer 2003). Bij verzelfstandiging 
geldt dat tussen uitvoeringsorganisatie en minister een minder hiërarchische en 
meer horizontale verhouding ontstaat (Kickert 1998: 82; Van Thiel 2002: 7). Dit 
betekent dat de minister stuurt met meer gelijkwaardige sturingsinstrumenten 
zoals contracten en convenanten. Ook in de relatie tussen uitvoeringsorganisatie 
en maatschappelijke afnemers streven beleidsmakers naar horizontalisering. De 
relatie dient te veranderen van de verticale verhouding tussen overheidsbureau-
cratie en rechtssubject naar de meer horizontale relatie tussen dienstverlener en 
klant. 
Het is van belang om voor ogen te houden dat het bij verzelfstandiging steeds 
slechts om een gedeeltelijke horizontalisering gaat, in de schaduw van de blij-
vende hiërarchie. De sturing van de minister heeft weliswaar in eerste instantie 
de vorm van een gelijkwaardige onderhandeling tussen twee partijen. De minis-
ter speelt in de onderhandeling een vragende rol. Echter, als de onderhandeling 
stokt kan de minister altijd van rol wisselen. Want hij is na verzelfstandiging 
meestal nog steeds eigenaar van, toezichthouder op en beleidsverantwoordelijke 
voor het ZBO (Plug e.a. 2004: 31). Vanuit die drie verticale rollen kan hij ‘ou-
derwetse’ verticale maatregelen nemen. Voor het ZBO betekent dit dat het van 
belang is goed te bezien vanuit welke rol de minister en het ministerie optreden. 
Welke hoed hebben ze op? Romzek (1999: 10) stelt in dit verband treffend: 
‘Metaphorically speaking, the legislator can wear an auditor’s hat one day and a 
customer’s hat the next. From the civil servant’s perspective, survival skills 
involve being keen observers of hatwear.’ 
Ook in de relatie tussen uitvoeringsorganisaties en klanten is slechts sprake van 
een gedeeltelijke horizontalisering. Hoewel veel uitvoeringsorganisaties hun 
klanten in sociologisch opzicht als gelijkwaardige partij tegemoet willen treden, 
laat dit onverlet dat zij doorgaans ‘gewoon’ monopolistische aanbieders zijn van 
diensten die burgers verplicht zijn af te nemen. Het Kadaster streeft bijvoorbeeld 
beleidsmatig naar een zo veel mogelijk open en horizontale verhouding met zijn 
klanten. Dit doet er echter niets aan af dat alle transacties in kadastrale goederen 
moeten worden geregistreerd onder wettelijk bepaalde condities en tegen een 
door de minister geratificeerde prijs. De klant heeft in feite te maken met een 
verplichte winkelnering die door de winkelier op een zo prettig mogelijke wijze 
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wordt aangeboden. Veel ZBOs steken overigens veel energie in het verbeteren 
van de verplichte winkelnering en hun vermogen om de producten zo aan te 
bieden dat klanten ze ook daadwerkelijk willen hebben. 
 
2.2 De beperking(en) van de ministeriële verantwoordelijkheid 
 
In het voorgaande is het landschap van verzelfstandigde organisaties in kaart 
gebracht. In dit tweede deel van dit hoofdstuk staat de probleemcontext voor dit 
boek, verantwoording bij zelfstandige uitvoeringsorganisaties, centraal. Deze 
paragraaf beschrijft eerst de inrichting van de ministeriële verantwoordelijkheid, 
daarna de bevoegdheidsverdeling tussen minister en zelfstandige uitvoeringsor-
ganisatie en vervolgens de feitelijke politieke controle op verzelfstandigde orga-
nisaties. Betoogd wordt dat zich in praktijk een verzelfstandigingsparadox voor-
doet. Ondanks de beleidstheorie van verzelfstandiging is er in de praktijk soms 
evenveel of zelfs meer politieke controle na verzelfstandiging dan daarvoor. Tot 
slot komen enkele praktische beperkingen van de ministeriële verantwoordelijk-
heid aan bod, die bij uitstek gelden bij grote uitvoeringsorganisaties. 
 
2.2.1 Ministeriële verantwoordelijkheid 
De ministeriële verantwoordelijkheid geldt algemeen als het scharnierpunt tus-
sen de volksvertegenwoordiging en de ambtelijke dienst. Dankzij dit leerstuk 
kan de volksvertegenwoordiging op een eenduidige wijze toezicht houden op het 
immense uitvoeringsapparaat onder ministers. De commissie-Scheltema (1993: 
4) omschrijft het leerstuk als volgt: 
 
‘De minister is de scharnier tussen de gekozen volksvertegenwoordiging en de benoemde 
ambtenaren, tussen politieke macht en bureaucratische macht. Via de minister controleert 
het parlement de beleidsuitvoering van de rijksoverheid. Staatsrechtelijk wordt dit sys-
teem genormeerd door de regel van de ministeriële verantwoordelijkheid en de vertrou-
wensregel.’ 
 
De ministeriële verantwoordelijkheid staat sinds 1848 in de Grondwet. Sinds-
dien is de inrichting op onderdelen veranderd en is de betekenis uitgebreid zo-
wel in de relatie tot de Koning als in de relatie tussen regering en parlement. In 
essentie echter zijn de formuleringen in grote lijnen ongewijzigd (Tuurenhout 
1992: 1-2). De ministeriële verantwoordelijkheid houdt in dat de minister ver-
antwoordelijk is voor vier zaken: zijn eigen handelen, zijn optreden als lid van 
de raad van ministers, het optreden van leden van het Koninklijk huis en het 
handelen van de onder de minister gestelde ambtelijke dienst (commissie-
Scheltema 1993: 9-10; Tuurenhout 1992: 27). 
Wat de verantwoordelijkheid voor ambtelijke handelen betreft is de betekenis 
van de leer dat de minster door het parlement ter verantwoording kan worden 



42   VERANTWOORDING IN DE SCHADUW VAN DE MACHT 

 

geroepen voor ieder bestuurshandelen dat onder zijn zeggenschap plaatsvindt 
(commissie-Scheltema 1993: 16). Deze verantwoordelijkheid geldt volledig 
wanneer de minister bevoegd is. De verantwoordelijkheid van het ambt is niet 
beperkt tot bijvoorbeeld wat de minister persoonlijk weet of hem verwijtbaar 
kan worden aangerekend (Nieuwenkamp 2001: 22-7). De regel van de ministe-
riële verantwoordelijkheid drukt enerzijds uit dat de minister controle behoort te 
hebben over het onder hem gestelde apparaat. Tegelijkertijd is deze norm ook de 
grond voor feitelijke politieke controle over de bureaucratie. Zoals Mulgan 
(2003: 49) het stelt, de ministeriële verantwoordelijkheid ‘reflects and reinforces 
ministerial control over the bureaucracy’. 
De ministeriële verantwoordelijkheid voor het handelen van de ambtelijke dienst 
wordt gecomplementeerd door de ambtelijke loyaliteit (’t Hart en Wille e.a. 
2002: 29; Meijer 2002: 20). Het is een aspect van de ministeriële verantwoorde-
lijkheid. Het is bovendien een gebruikelijke regel in gezagsrelaties, ook in priva-
te omgevingen. De ambtelijke loyaliteit houdt in dat de ambtelijke dienst loyaal 
hoort te zijn aan het beleid van de minister. De ambtelijke loyaliteit is de norm 
die de kloof tussen de leer van de ministeriële verantwoordelijkheid en de prak-
tijk van ambtelijke invloed dicht. Feitelijke invloed van ambtenaren is te billij-
ken zolang zij handelen op basis van loyaliteit aan (het beleid van) de bewinds-
persoon en onder zijn verantwoordelijkheid (Nieuwenkamp 2001: 5). Onderzoe-
ken suggereren dat deze ambtelijke loyaliteit niet alleen een formele norm is 
maar ook een levende praktijk, zij het niet ongeconditioneerd (Nieuwenkamp 
2001: 163 en 362; Schillemans 2004: 120-1; ’t Hart en Wille e.a. 2006: 132). 
Het leerstuk van de ministeriële verantwoordelijkheid plaatst ambtenaren en 
minister als het ware in hetzelfde schuitje (Van Dijk en Kruse 1998: 230). Hun 
verschillende verantwoordelijkheden en belangen worden door de ministeriële 
verantwoordelijkheid aan elkaar gekoppeld. De ministeriële verantwoordelijk-
heid geldt ook wel als de zweepslag voor de ambtelijke dienst (Van Thijn en 
Van Dijk 2000: 211). Het is een potentiële sanctie die zijn schaduw werpt over 
het handelen van de ambtenaar. Doordat de minister er als het ware voortdurend 
mee dreigt kan hij invloed uitoefenen op de keuzen van de vele duizenden amb-
tenaren die soms onder hem zijn gesteld (zie ook Scharpf 1997: 197). De ambte-
naar vermijdt de altijd dreigende zweepslag door ‘goed’ te werken zoals het 
renpaard de zweepslag van de ruiter vermijdt door ‘goed’ te lopen. 
De ministeriële verantwoordelijkheid is een staatsrechtelijke norm die geldt voor 
het ambt, niet voor de persoon. De Tweede Kamer kan door deze norm zijn 
controlemiddelen gericht inzetten. Belangrijke controlemiddelen van de Kamer 
zijn het budgetrecht, de mogelijkheid nota’s te behandelen, moties en interpella-
ties en het vragen- en enquêterecht (Van Thijn en Van Dijk 2000: 214). 
Uiteindelijk reguleert de Kamer zijn verhouding met de minister via de politieke 
vertrouwensregel. De minister regeert bij de gratie van het vertrouwen van de 
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Kamer. De vraag waar dit vertrouwen op is gebaseerd is politiek van aard en kan 
niet in staatsrechtelijke regels worden gevat. De minister is op staatsrechtelijke 
basis verantwoordelijk maar geniet op politieke basis vertrouwen. De minister 
kan zich dus verantwoorden zonder dat de vertrouwensregel in het geding is. 
Omgekeerd kan de Kamer het vertrouwen in de minister opzeggen óók als hij 
zich voorbeeldig verantwoordt (commissie-Scheltema 1993: 13). Het verschil 
tussen een staatsrechtelijke en een politieke interpretatie van de ministeriële 
verantwoordelijkheid is dat de verantwoordelijkheid van de minister in het eer-
ste geval wordt bepaald door zijn wettelijke bevoegdheden en in het tweede 
geval door de vraag tot waar de Kamer hem verantwoordelijk houdt (Van Thiel 
2000: 55; Pollitt en Bouckaert 2004: 157; Dijkstra en Van der Meer 2005: 123). 
In de Nederlandse praktijk beheerst het strategisch monisme van de partijpoli-
tieke verhoudingen de inzet van het vertrouwensinstrument (Beck 1987: 62). De 
partijpolitieke overlap tussen Kamerleden en ministers doorkruist de werking 
van de vertrouwensregel (’t Hart en Wille e.a. 2002: 212-3). Coalitie- en opposi-
tiebelangen prevaleren boven de afweging of specifieke ministers nog wel het 
vertrouwen genieten. Dit is ook zo in andere democratieën waar, zoals Finer 
reeds in 1956 opmerkte, ‘ministerial resignations are rare, arbitrary and unpre-
dictable’ (overgenomen uit Barberis 1998: 453. Zie ook Nieuwenkamp 2001: 
135). 
Ondanks de spanning tussen de politieke en staatsrechtelijke interpretatie van de 
ministeriële verantwoordelijkheid en het politiek opportunisme inzake de ver-
trouwensregel, blijven het onaangevochten leerstellingen voor de democratie. 
De ministeriële verantwoordelijkheid is een nuttige fictie (commissie-Scheltema 
1993) of een ruling fiction (Barberis 1998: 453). Hij geeft de minister controle 
over de ambtelijke dienst zonder dat hij die daadwerkelijk controleert. 
 
2.2.2 Formele beperking ministeriële verantwoordelijkheid en autonomie ZBO 
Bij zelfstandige bestuursorganen is de ministeriële verantwoordelijkheid be-
perkt. Dit leidt tot de veelgediagnosticeerde leemte in de verantwoording.13 
De zelfstandigheid van het ZBO betekent dat het niet geheel ondergeschikt is 
aan de minister en daardoor ook niet aan de Tweede Kamer. Zijlstra duidt dit 
aan als zelfstandigheid ten opzichte van het ‘democratisch complex’ (1997: 85). 
Na verzelfstandiging is de verantwoordelijkheid van de minister beperkt tot de 
bevoegdheden die hem in de verzelfstandigingswet zijn toegekend. De minister 
kan het orgaan daardoor alleen op hoofdlijnen aansturen, bijvoorbeeld door het 
stellen van algemene regels en het (mede) benoemen van de leiding, maar hij 
heeft niet de bevoegdheid om individuele besluiten te bepalen. Hij heeft name-

                                                 
13 Zie: commissie-Scheltema 1993: 12; Zijlstra 1997: 217; Van Dijk en Kruse 1998: 230; Van 
Thiel 2000: 167; Van Montfort 2001: 12; Bovens 2003: 54; Michels en Meijer 2003: 336; 
commissie-Kohnstamm 2004: 15. 
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lijk geen ‘aanwijzingsbevoegdheid in bijzondere gevallen’. Dit bepaalt het ver-
schil tussen zelfstandigheid en ondergeschiktheid (Zijlstra 1997: 83). Omdat hij 
niet in individuele gevallen kan sturen, stuurt de minister meestal middels ‘al-
gemene aanwijzingen’ (Kloosterman en De Ridder 2002: 24). 
De bevoegdheidsverdeling tussen uitvoeringsorganisatie en minister varieert van 
geval tot geval (voorafgaand aan inwerkingtreding van de kaderwet). De gebrui-
kelijke basisfilosofie is dat het ZBO verantwoordelijk is voor de uitoefening van 
het openbaar gezag in individuele gevallen en voor een deugdelijke bedrijfsvoe-
ring. De minister is daar niet meer voor verantwoordelijk maar heeft wel wezen-
lijke bevoegdheden. Hij is als ‘systeemverantwoordelijke’ verantwoordelijk 
voor het bestaan van het ZBO als systeem, voor het algehele beleid, voor een 
stelsel van toezicht, voor het sturingsarrangement waarmee hij de relatie vorm-
geeft en eventuele eisen die hij stelt aan de bedrijfsvoering. Het parlement kan 
de minister ter verantwoording roepen over zijn handelen of nalaten op al deze 
punten (Van Thiel 2000: 55; ’t Hart en Wille e.a. 2002: 240; Vermeer en Van 
Montfort 2005: 14). 
De Kaderwet ZBOs beschrijft de bevoegdheidsverdeling en verantwoordings-
verplichtingen van ZBOs. Aan zijn bevoegdheden kan de minister een verant-
woordingsverplichting voor het ZBO ontlenen. In de toekomst moeten alle 
ZBOs hieraan voldoen. Tabel 2.3 geeft de bevoegdheden van ministers en de 
verantwoordingsplichten weer van ZBOs volgens de kaderwet voor ZBOs. 
 
Tabel 2.3 Bevoegdheden minister en verantwoordingsplichten ZBO14 
 
Bevoegdheden minister 
• Benoemt, schorst en ontslaat leden 

ZBO (12.1) 
• Stelt bezoldiging vast (14.2) 
• Stelt eventuele tarieven vast (17.1) 
• Kan besluiten vernietigen (22.1) 
 

• Heeft informatierecht. Kan indien 
nodig alle gegevens organisatie inzien 
(20.1) 

• Kan ingrijpen bij taakverwaarlozing 
(23.1) 

• Kan (evt.) beleidsregels stellen (21.1) 
Goedkeuringsbevoegdheden minister 
• Mandatering van taken (8) 
• (evt.) Bestuursreglement (11.1) 

• Begroting (29.1) 
• Jaarrekening (34.2) 

Mogelijke instemmingsbevoegdheden minister 
• Oprichten/deelnemen in een rechts-

persoon (32.a) 
• Transacties in registergoederen (w.o. 

gebouwen) (32.b) 
• Aanschaf of huur registergoederen 

(w.o. gebouwen) (32.c) 

• (Uit)lenen geld (32.d) 
• Borgstelling voor derden (32.e) 
• Opbouw financiële reserves (32.f) 
• Aangeven faillissement of surséance 

van betaling (32.g) 
 

                                                 
14 De tabel is gebaseerd op de ‘kaderwet ZBOs’. De formuleringen zijn ingekort en vereen-
voudigd. Tussen haken staat het artikelnummer uit de wet. 
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Overige verplichtingen ZBO 
• Openbaren nevenfuncties (13.3) 
• Personeel valt onder rechtspositiere-

gels ambtenaren (15.1) 
• Opstellen jaarverslag (18.1) 
• Een voorziening opstellen waardoor 

derden verbetervoorstellen kunnen 
doen en daarover jaarlijks rapporteren 
(19.2 en 19.3) 

• Nadere regels voor begroting en jaar-
rekening (27.1-4; 28.1. a-c; 28.2; 30; 
35.1) 

• Accountantscontrole op getrouwheid 
jaarrekening (35.2) en rechtmatigheid 
(35.3) 

• Informatiebeveiliging (41.1) 
 

 
Het voorgaande geeft aan dat de bevoegdheden van ministers voor ZBOs in 
beginsel verreikend kunnen zijn. De feitelijke autonomie van een ZBO wordt 
vooral door twee zaken bepaald. Enerzijds door de omvattendheid van de regu-
lering van het ZBO in zijn instellingswet. Anderzijds wordt de feitelijke auto-
nomie van het ZBO bepaald door de mate van programmeerbaarheid van zijn 
taken. De vraag is in dat verband wat de discretionaire ‘ruimte is rond de uit te 
voeren regels’ (Bakker en Van Waarden 1999: 13). 
Neem als voorbeeld de wet studiefinanciering die wordt uitgevoerd door de 
Informatie Beheer Groep. De wet, nadere regelingen en beleidsregels omschrij-
ven onder welke omstandigheden welke personen in aanmerking komen voor 
welke financiële bijdrage. De feitelijke discretionaire ruimte van de IB-Groep is 
daarbij dus sterk beperkt. Meer ruimte bestaat er vaak bij toezichthoudende 
organen, die een algemene regel in concrete situaties interpreteren. De OPTA 
heeft bijvoorbeeld de opdracht om ‘aanmerkelijke marktmacht’ in de telecom-
sector te signaleren. Dit biedt grotere ruimte rond de regels, want wanneer is 
precies sprake van aanmerkelijke marktmacht? De meeste zelfstandige beoorde-
lingsruimte is er bij organisaties die tot taak hebben kwalitatieve ontwikkelingen 
te stimuleren ten behoeve van het ‘publieke belang’ (zie ook Thatcher 2002a: 
126). Dit geldt bijvoorbeeld voor de Nederlandse Organisatie voor Wetenschap-
pelijk Onderzoek (NWO). Hij heeft als taak ‘kwaliteit en vernieuwing van we-
tenschappelijk onderzoek te bevorderen, alsmede het initiëren en stimuleren van 
nieuwe ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek’. Een dergelijke open 
opdracht (-) wat is precies kwaliteit?, waneer precies is vernieuwing bevorder-
lijk? (-) verleent de NWO veel feitelijke beslissingsruimte. 
Behoudens de ruimte die er onvermijdelijk rond regels bestaat, kunnen ministers 
zichzelf bij wet in beginsel die mate van politieke controle op een ZBO toeken-
nen die zij wenselijk achten. De mate van formele autonomie van het ZBO kan 
door de wettelijke formuleringen dus zowel zeer ruim als zeer beperkt zijn. Me-
de door een aanvankelijk gebrek aan politieke interesse (Van Thiel 2000: 167) 
liet de regulering van ZBOs na de verzelfstandigingsjaren veel te wensen over. 
Wetsteksten waren bijvoorbeeld vaak inconcludent of onvolledig. Dit was mede 
aanleiding tot een aantal politieke affaires rond ZBOs. 
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Een inmiddels klassiek voorbeeld is de CTSV-affaire uit 1995. In deze affaire 
bleken staatssecretaris Linschoten en het CTSV een andere lezing te hebben van 
hun in de wet bepaalde onderlinge verhoudingen. Dit bleek bijvoorbeeld toen 
Linschoten stelde dat het CTSV ‘zoveel mogelijk de vrijheid zou worden gege-
ven als ware het een zelfstandig bestuursorgaan’, terwijl de organisatie volgens 
zichzelf gewoon een zelfstandig bestuursorgaan was (Keizer en Van der Meulen 
1998: 93). De verzelfstandigingswet bood op dit elementaire punt kennelijk 
geen duidelijkheid. 
Vanwege het onvolledige, incrementele en ad hoc karakter van de meeste ver-
zelfstandigingsoperaties verkeren ZBO en departement vaak in een permanent 
onduidelijke relatie. Het citaat waarmee dit hoofdstuk begint drukt dit uit door te 
benadrukken hoe departementale collega’s allemaal een eigen idee hebben van 
wat hun bevoegdheden zijn ten opzichte van het ZBO. Deze onduidelijkheid 
resulteert in een structurele tendens tot wederzijds wantrouwen en antagonisme 
(Van Thiel 2004: 130; Plug e.a. 2004: 93; Rommel 2006: 32). De verhouding 
lijkt door goed relatiemanagement weliswaar hanteerbaar te zijn, maar vanwege 
de wederzijdse afhankelijkheid bestaat er in de relatie tussen ZBO en minis-
ter(ie) altijd een escalatierisico. Dit is, om met Giddens (1999: 4) te spreken, een 
manufactured risk. Het is het gevolg van de gedeeltelijke verzelfstandiging van 
het ZBO bij blijvende wederzijdse afhankelijkheid tussen ministerie en ZBO. 
 
2.2.3 De verzelfstandigingsparadox 
Verzelfstandiging, zo is het portee van de vorige paragraaf, betekent niet nood-
zakelijkerwijs dat het ‘democratisch complex’ geen bevoegdheden heeft ten 
opzichte van het ZBO. Wel is de relatie tussen beiden vaak onduidelijk, al was 
het maar omdat hij van ZBO tot ZBO verschilt (Vermeer e.a. 2004: 17). Wat 
betekent dit nu in de praktijk voor de feitelijke politieke controle op ZBOs? 
De beleidstheorie van verzelfstandiging is dat het de politieke bemoeienis met 
de uitvoering vermindert. In de praktijk is deze theorie niet volledig houdbaar. 
Er doet zich om allerlei redenen vaak een verzelfstandigingsparadox voor: de 
mate van politieke sturing neemt na verzelfstandiging dan niet af maar toe (Kic-
kert 1998: 15). Dit blijkt op allerlei manieren. 
Allereerst, de mate van politieke controle op een verzelfstandigde organisatie 
lijkt vooral te worden bepaald door de politieke gevoeligheid van het werkter-
rein of de organisatie. Dit wordt onder meer bevestigd door geïnterviewde top-
ambtenaren. Een bestuurder van een agentschap bijvoorbeeld dat regelmatig in 
het nieuws is zegt hierover: ‘De bewindspersonen worden voor alles wat wij 
doen verantwoordelijk gehouden en worden hierop regelmatig aangesproken 
door de Kamer’ (’t Hart en Wille e.a. 2002: 249. Zie ook Groenendijk 1998: 27). 
En Boxum e.a. (1989: 215) constateerden reeds dat de omvang van de formele 
bevoegdheden van de minister niet bepalend is voor de mate van politieke be-
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moeienis met een verzelfstandigde organisatie. Bovendien kunnen ministers ook 
zonder directe bevoegdheden controle uitoefenen. Dit komt alleen al doordat de 
minister altijd over het ultimum remedium van wetswijziging beschikt. Bekend 
is bijvoorbeeld dat ministers privaatrechtelijke ZBOs beïnvloeden met juridische 
middelen (Sylvester: 2003: 24). Bovendien bieden wetten vaak sluipwegen 
waarlangs politieke beïnvloeding kan worden gerealiseerd die in de wet niet is 
voorzien. Een voorbeeld is dat zorgminister Bomhoff een formeel door hem 
benoemde raad van toezicht wilde wegsturen. Toen bleek dat hij daar niet toe 
bevoegd was is een ingewikkelde juridische sluipweg gevonden om deze raad 
van toezicht toch tot aftreden te dwingen (WRR 2004: 194). 
Interessant genoeg is het vaak het verzelfstandigingsproces zelf dat de politieke 
aandacht vestigt op de uitvoeringsorganisatie. Aan verzelfstandiging gaat een 
wetgevingstraject vooraf. Doordat deze wetgevingstrajecten vaak vele jaren 
beslaan leidt het op afstand zetten van organisaties ertoe dat zij zich langjarig 
mogen verheugen op politiek-bestuurlijke aandacht. Dit kan er toe leiden dat de 
mate van politieke sturing na verzelfstandiging opvallend groter (b)lijkt te zijn 
dan van tevoren. 
Een mooi voorbeeld is de Dienst Landbouwkundig Onderzoek. De organisatie 
kende sinds de oprichting in 1968 een grote feitelijke autonomie, ook al was het 
een gewoon onderdeel van het ministerie van Landbouw. De DLO dankte dit 
aan het feit dat het in Wageningen op grote geografische afstand van het kern-
departement was gesitueerd. Ook was het takenpakket apolitiek en hoogspecia-
listisch. De facto was er daarom nauwelijks centrale sturing. In 1991 startte als 
gevolg van de GEO-operatie een verzelfstandigingstraject voor de DLO. Dit 
vestigde de aandacht van het departement op de Dienst. Een keur aan commis-
sies en stuurgroepen bezon zich vervolgens op de gewenste invulling van taken, 
werkwijzen en aansturing. DLO is daardoor één van die organisaties geworden 
die na verzelfstandiging enigszins verrast heeft moeten constateren dat de mate 
van centrale sturing was toegenomen (Kickert 1998: 75-7 en 189). 
Niet alleen is het zo dat het verzelfstandigingsproces op zichzelf politieke con-
trole oproept, ook blijft er nadien een grote verticale reorganisatiedrang bestaan. 
Verzelfstandigde organisaties blijken institutioneel instabiel te zijn (Pollitt en 
Bouckaert 2004: 129). Zij fuseren in een relatief hoog tempo (Van Thiel en Van 
Buuren 2001: 392) of worden op andere wijzen door politiek-bestuurlijke inter-
venties geraakt. Dat geldt overigens voor de gehele publieke sector. Ook binnen 
departementen en bij publieke dienstverleners zijn reorganisaties een endemi-
sche zaak. Dat geldt dus ook voor ZBOs. Na verzelfstandiging raken organisa-
ties niet buiten het bereik van reorganisatiedrang en beleidsbemoeienis. Voor 
Nederland geldt dat de inrichting van ZBOs (-) maar ook agentschappen (-) 
vanaf ongeveer 1994 (commissie-Sint) permanente beleidsaandacht heeft. Ten 
aanzien van agentschappen geldt bijvoorbeeld dat tussen 2005 en begin 2007 
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15% van de agentschappen niet meer op dezelfde wijze bestaat terwijl er ook 15 
nieuwe zijn bijgekomen, deels door fusies (vergelijk bijlage 4 met bijlage 1 uit 
Schillemans 2005b). 
Tot slot is het zo, dat de zelfstandigheid van een uitvoeringsorganisatie in zijn 
bedrijfsvoering altijd relatief is. Zijn (bedrijfseconomische) gedrag raakt altijd 
aan de systeemverantwoordelijkheid van de minister. Ook is zijn begroting op 
allerlei manieren gekoppeld aan die van de minister. Dit raakt de minister soms 
als financier en soms als politiek aanspreekpunt. Bovendien heeft de minister 
ook als taak toezicht uit te oefenen op de zelfstandige bedrijfsvoering van het 
ZBO. De bedoeling is dat hij van afstand zal sturen en zich niet bemoeit met 
details (Zijlstra 1997: 138). Om zijn verantwoordelijkheid voor het systeem te 
kunnen dragen zal hij echter toch regelmatig in detail in de boeken moeten kij-
ken. 
 
Kortom, er lijkt al met al sprake te zijn van een verzelfstandigingsparadox. De 
grotere autonomie van de uitvoeringsorganisatie gaat gepaard met toenemende 
verticale controle. Veel auteurs suggereren op dit punt een causaal verband. Het 
is precies de afstand tussen uitvoering en politiek-bestuurlijk centrum die toe-
nemende controle oproept.15 Soms wordt zelfs gesteld dat verzelfstandiging van 
meet af aan tot doel had scherpere controle te realiseren (Veenstra en Vriesman 
2004: 99; Van Thiel 2002: 1) of de aansprakelijkheid voor fouten te verschuiven 
naar de uitvoerende dienst (Pollitt e.a. 2004: 20). Om deze redenen is verzelf-
standiging ook wel een ‘mythe’ genoemd (Kickert 1998: 189) die de onderlig-
gende politieke en bestuurlijke strijd om controle verbergt (Smullen e.a. 2001: 
199). 
 
 
Kader 2.4 Rapporten en beleid voor verzelfstandiging 
 
1575 Universiteit Leiden is (in retrospect) eerste Nederlandse ZBO 
1900 Er bestaan 75 ZBOs 
1960 Er zijn ongeveer 300 ZBOs 
1974 Oratie Scheltema ‘Zelfstandige bestuursorganen’ 
1983 WRR publiceert overzicht ‘Organen en rechtspersonen rondom de centrale 

overheid’ dat 613 organisaties of organisatieonderdelen telt 
1989 Regeerakkoord Kabinet Lubbers-Kok geeft aan de uitvoering te willen verzelf-

standigen, decentraliseren of privatiseren 
1990 Regeringsstandpunt Functioneel bestuur, waarom en hoe? (Tweede Kamer, 

1990-1991, 21 042, nr. 4) 

                                                 
15 Zie: Summa 1999: 24; Hood e.a. 1999: 194; ’t Hart en Wille e.a. 2002: 238; Van der Knaap 
e.a. 2002: 94; Klingner e.a. 2002: 132; Pollitt en Bouckaert 2004: 167; Plug e.a. 2004: 61; 
Demmke e.a. 2006: 82-3. 
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1991 Introductie model agentschap in Verder bouwen aan beheer, in 1994 worden 
de eerste 4 agentschappen opgericht en wordt de comptabiliteitswet gewijzigd 

1994 commissie-Sint: ‘Verantwoord verzelfstandigen’ (Tweede Kamer, 1994-1995, 
21 042, nr. 15) 

1995 Algemene Rekenkamer (1995) ‘Zelfstandige bestuursorganen en ministeriële 
verantwoordelijkheid’ constateert ‘wildgroei aan ZBOs’ 

1996 Kabinetsreactie op Rekenkamer-rapport ‘Herstel van het primaat van de poli-
tiek’ (Tweede Kamer, 1994-1995, 24 130, nr. 5) 

1997 Commissie-Cohen brengt terughoudend rapport uit over verhouding markt en 
overheid (Tweede Kamer, 1996-1997, 24 036, nr. 45) 

2000 Begin serie rapporten Algemene Rekenkamer over Verantwoording en toezicht 
bij rechtspersonen met een wettelijke taak 

2000 Indiening ‘Kaderwet zelfstandige bestuursorganen’ (Tweede Kamer, 2001-
2002, 27 426, nr. 276, Art. 1) 

2001 Wijziging comptabiliteitswet. Agentschappen worden ‘baten-lasten diensten’ 
en introductie term ‘rechtspersoon met een wettelijke taak’ 

2004 Commissie-Kohnstamm (2004): 'Een herkenbare staat: investeren in de over-
heid' 

2006 Kaderwet zelfstandige bestuursorganen aangenomen 
 
2.2.4 Praktische beperkingen van de ministeriële verantwoordelijkheid 
Naast de formele beperking van de ministeriële verantwoordelijkheid zijn er ook 
een aantal praktische beperkingen aan verbonden die belangrijk zijn in de dis-
cussie over verantwoording en verzelfstandiging. Deze praktische beperkingen 
komen voort uit de discrepantie tussen de eenvoud van de formele doctrine en 
de complexiteit van het feitelijke politiek-bestuurlijke systeem. Dit is het beste 
begrijpelijk te maken door het openbaar bestuur te concipiëren als een keten van 
principaal-agent relaties (zie Moe 1984: 765-6; Przeworksi e.a. 1999; Strøm 
2000: 267-8). 
In de democratische keten van principaal-agent relaties wordt beschikkings-
macht steeds van principaal naar agent gedelegeerd. In deze keten van delegaties 
is iedere schakel beurtelings principaal en agent, behalve de eerste principaal 
(het electoraat) en de laatste agent (de uitvoerende ambtenaar). Het electoraat 
delegeert via verkiezingen aan gekozen vertegenwoordigers die weer het leeu-
wendeel van hun taken doordelegeren aan de regering. De regering is zelf agent 
van de Kamer maar is ook principaal van het ambtelijk apparaat. Ook binnen het 
ambtelijke apparaat is de taakuitvoering steeds benedenwaarts in de hiërarchi-
sche lijn gedelegeerd, van hogere naar lagere ambtenaren en van centrale be-
leidsafdelingen naar decentrale uitvoerende diensten. Iedere principaal in deze 
delegatieketen probeert het gedrag van ‘zijn’ agenten te monitoren door hen 
periodiek ter verantwoording te roepen en zonodig en waar mogelijk te corrige-
ren. De gehele keten kan als democratische delegatieketen worden aangeduid. 
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Het probleem van de formele beperking van de ministeriële verantwoordelijk-
heid na verzelfstandiging is vanuit het model van de delegatieketen nu het feit 
dat wezenlijke aspecten van het handelen van het ZBO als agent buiten de keten 
worden geplaatst. Ook andere horizontaliseringstrends, zoals interactief bestuur 
en Europeanisering, hebben een vergelijkbaar effect (Bovens 2003: 52-5). 
De praktische beperkingen van de ministeriële verantwoordelijkheid voor uit-
voeringsorganisaties komen door de informatiedrukte op de centrale schakels 
van de delegatieketen. Aan het begin van de keten staan miljoenen burgers, die 
nu eens een ‘pak suiker’ willen en daarna een ‘ons drop’ (Van Es 2001: 71). Aan 
het einde van de keten bevinden zich honderdduizenden street level bureaucra-
ten en professionals. Als schakels daartussen zijn er 150 Kamerleden en onge-
veer 12 ministers. De centrale knooppunten in de keten (-) de volksvertegen-
woordiging en de regering (-) kunnen veel minder informatie doorgeleiden dan 
er aan het begin en einde is. Dit leidt tot informatieverlies bij iedere schakel van 
de keten (Strøm 2000: 277). 
 
Voor grote uitvoeringsorganisaties zijn drie praktische beperkingen bij uitstek 
van belang. De eerste is dat de eenduidige toeschrijving van alle verantwoorde-
lijkheid aan de minister in de praktijk als een deken ligt over feitelijke processen 
van verantwoordelijkheidstoedeling. Het is wat Bovens (1998: 4) het probleem 
van de vele handen noemt. In complexe organisaties is het door de betrokken-
heid van zeer velen vaak onmogelijk te bepalen wie verantwoordelijk is in de 
zin van aansprakelijk voor een ongewenste situatie. De deken van de ministerië-
le verantwoordelijkheid verbergt het bijbehorende proces van verantwoordelijk-
heidstoedeling. 
Deze praktische beperking vloeit in de eerste plaats voort uit de drieledige 
asymmetrie die bestaat tussen bewindspersonen en ambtelijk apparaat (’t Hart en 
Wille e.a. 2002: 30 e.v. Zie ook Verhey 2001: 8). Er is allereerst sprake van een 
getalsasymmetrie. Eén minister staat als principaal tegenover tientallen organi-
satieonderdelen en duizenden ambtenaren. Vervolgens is er een grote kennis-
asymmetrie. De minister is als politieke leek verantwoordelijk voor het handelen 
van talloze ambtelijke (carrière-)deskundigen. Ten slotte is er ook sprake van 
asymmetrische tijdshorizonten. Politici moeten op korte termijn zaken realise-
ren, terwijl carrière-ambtenaren oog moeten hebben voor de lange termijn. Voor 
ministers is het aankondigen van ingrijpende hervormingen op zichzelf bijvoor-
beeld al een aantrekkelijke bezigheid omdat het daadkracht suggereert. Zijn 
ambtenaren beoordelen het met geheel andere ogen omdat zij de plannen ook 
daadwerkelijk zullen moeten doorvoeren (zie Pollitt en Bouckaert 2004: 151). 
Deze drieledige asymmetrie is door de historische groei van de overheid ver-
diept (Day en Klein 1987: 33-4; Elzinga 1989 75-6; Nieuwenkamp 2001: 30; 
Mulgan 2003: 113). Waar de Nederlandse ministers in 1899 nog gezamenlijk 
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verantwoordelijk waren voor 13.500 ambtenaren, daar zijn ze in 1988 verant-
woordelijk voor het meer dan tienvoudige aantal van 147.000 ambtenaren (Van 
Thijn en Van Dijk 2000: 211). Een (nogal optimistische) schatting stelt dat een 
goed ingewerkte minister in staat is hoogstens vijf procent van de informatie te 
bevatten die in zijn apparaat omgaat (Van Thijn 2003: 38). Door de in de tijd 
verdiepte asymmetriën is het de vraag in hoeverre de minister als scharnier ver-
antwoordelijk kan zijn voor het apparaat van vele handen van onbekenden (Bo-
vens 1998: 78).  
Juist de formeel eenduidige lokalisering van de verantwoordelijkheid bij één 
persoon leidt tot processen van vermijdingsgedrag en verantwoordelijkheidsver-
plaatsing. Enerzijds is wel geconstateerd dat het feit dat de minister als eindsta-
tion (commissie-Scheltema 1993: 45) alle verantwoordelijkheid draagt leidt tot 
overbelasting van de communicatielijnen naar de ambtelijke top, indekkingsge-
drag, parafencircuits, traagheid, inflexibiliteit en incidentalisme (’t Hart en Wille 
e.a. 2002: 36). Bovendien schermt de ministeriële verantwoordelijkheid de uit-
voerende macht af van het parlement. De kennis en inzichten van ambtenaren 
zijn niet aanspreekbaar voor de volksvertegenwoordiging omdat die alleen met 
de minister mag praten (Day en Klein 1987: 35; Ankersmit 1999: 140). Ander-
zijds wordt ook geconstateerd dat de ministeriële verantwoordelijkheid de mi-
nister juist afschermt van verantwoordelijkheid en dat hij de schuld voor feilen 
benedenwaarts in het ambtelijk apparaat kan afschuiven (Muller 1994: 450; 
Barberis 1998: 459; Van Thijn en Van Dijk 2000: 216-7; Flinders 2001: 209). 
Ter ondersteuning hiervan memoreert een secretaris-generaal bijvoorbeeld dat er 
in het eerste Paarse kabinet maar twee bewindspersonen zijn afgetreden tegen-
over zeven SG’s of DG’s (Nieuwenkamp 2001: 136). Verantwoordelijkheid lijkt 
zo, zoals de Amerikaanse satiricus Bierce lang geleden schreef, ‘a detachable 
burden, easily shifted to the shoulders of God, Fate, Fortune, Luck or one’s 
neighbour’ (overgenomen uit Witteveen 1989: 98-9). 
 
De tweede praktische beperking van de ministeriële verantwoordelijkheid is dat 
de minister als principaal steeds met meerdere agenten te maken heeft. Zijn 
‘aandacht’ voor de individuele agent is daarom noodgedwongen selectief. Om 
met Moe te spreken: de minister interesseert zich niet voor alles wat zijn ambte-
naren doen (Moe 1984: 766). Daar komt bij dat de minister zelf als agent wordt 
aangesproken door verschillende principalen: de eigen partij, de Kamermeerder-
heid, journalisten en internationale partners. Het gevolg is dat de principaal 
stuurt en verantwoording vraagt op basis van een agenda die soms beperkt raakt 
aan die van de uitvoerende dienst, zoals een ZBO. 
Onafhankelijk van de staatsrechtelijke vorm van een uitvoeringsorganisatie, 
wordt het perspectief van de minister als principaal in belangrijke mate bepaald 
door een beperkt aantal politiek-actuele kwesties (J. Dunn 1999: 311; ’t Hart en 
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Wille e.a. 2002: 199-200). Om de informatie-asymmetrie te mitigeren selecteert 
de minister en selecteren zijn ambtenaren in het toezicht op uitvoeringsorganisa-
ties op politieke prioriteiten en politieke risico’s. Dit wringt omdat de uitvoe-
ringsorganisatie vaak een veel bredere taak heeft. Die taak ligt vast in de wet, is 
dus uitdrukking van de democratische wil, maar is voor de politieke principaal 
beperkt interessant. Het gevolg is dat de verantwoordingsvraag vanuit de princi-
paal bijna altijd focust op het beperkte politiek relevante en mediagevoelige deel 
van de gedelegeerde taak (Beck 1987: 131; Borghouts 2002: 140; Mulgan 2003: 
59-61; Van Thijn 2003: 38; Huppe 2003: 31; Pollitt e.a. 2004: 21; Mol 2004: 
55). Vanuit het perspectief van de organisatie betekent dit dat wezenlijke aspec-
ten van zijn taak maar beperkt onderwerp zijn van hiërarchische verantwoor-
ding. Tegelijkertijd wordt hij ook aangesproken op politieke prioriteiten en risi-
co’s die niet altijd wezenlijk te maken hebben met zijn gedelegeerde taak. 
 
De derde praktische beperking is dat de democratische delegatieketen nauwe-
lijks in staat is opvattingen van burgers over de dienstverlening van uitvoerings-
organisaties te verwerken. Dit komt door het informatieverlies aan het begin van 
de democratische delegatieketen. In de schakel tussen electoraat en volksverte-
genwoordiging kunnen goede of slechte ervaringen van klanten van uitvoerings-
organisaties eigenlijk niet worden doorgegeven. Uitvoeringsorganisaties zijn 
voor de meeste burgers ook nauwelijks van belang, terwijl ze voor sommige 
burgers juist van bijzonder belang zijn. Neem de Pensioen en Uitkeringsraad, 
die een vijftal wetten en één regeling uitvoert voor oorlogs- en vervolgings-
slachtoffers. De PUR is héél belangrijk voor héél weinig mensen. De democrati-
sche delegatieketen kan daarom geen positieve of negatieve ervaringen van 
cliënten met de PUR doorgeleiden. 
Verzelfstandiging heeft het gewicht van deze beperking welbewust vergroot. Dit 
geldt zowel voor ZBOs als voor agentschappen. Van verzelfstandigde organisa-
ties wordt verwacht dat zij een zakelijke en responsieve bedrijfsvoering hebben. 
Een belangrijk motief voor verzelfstandiging was om de uitvoering dicht op de 
klanten te organiseren teneinde de dienstverlening goedkoper en klantgerichter 
te maken. Tegelijkertijd functioneren ZBOs in een politieke context (Van Thiel 
2004: 134). Veel uitvoeringsorganisaties zijn actief in klantenkringen en dat 
schuurt soms met de democratische sturing (’t Hart en Wille e.a. 2002: 248). 
 
De beperkingen van de ministeriële verantwoordelijkheid zijn geen oplosbare 
problemen. Ze zijn een inherent onderdeel van een complex, omvangrijk en 
democratisch systeem. De onvermijdelijke beperkingen zijn vooral nadelig bij 
grote uitvoeringsorganisaties die directe diensten aan burgers leveren die be-
perkt politiek gevoelig zijn. In die gevallen is de kennis-, tijds-, en getalsasym-
metrie tussen ambtenaren en minister maximaal, is de politieke aandacht voor 
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deze organisaties minimaal en zijn er veel burgers die positief of negatief wor-
den getroffen door de dienstverlening. 
 
2.3 Conclusie 
 
In dit hoofdstuk stond de deelvraag centraal wat zijn zelfstandige uitvoeringsor-
ganisaties? Het hoofdstuk heeft laten zien dat het Nederlandse verzelfstandi-
gingslandschap uitgestrekt en onoverzichtelijk is. Er zijn verschillende soorten 
zelfstandige uitvoeringsorganisaties. Zij hebben een zeer lange geschiedenis, 
zoals ook kader 2.4 laat zien. Omstreeks 1990 is sprake van een ware trend van 
verzelfstandiging van uitvoerende diensten. Vanaf het midden van de jaren ne-
gentig slaat het verzelfstandigingsklimaat om, neemt het verzelfstandigingstem-
po af en nemen toezicht en regulering van ZBOs duidelijk toe. Daarnaast wordt 
de figuur van het agentschap als alternatief voor het ZBO geïntroduceerd. Het 
aantal agentschappen groeit sindsdien gestaag. 
Verder heeft dit hoofdstuk inzicht geboden in de probleemcontext waarin dit 
onderzoek is gesitueerd: verantwoording bij verzelfstandigde organisaties. Ver-
zelfstandiging heeft consequenties voor de verantwoording door uitvoeringsor-
ganisaties, zo is betoogd. Enerzijds is de ministeriële verantwoordelijkheid voor 
ZBOs formeel beperkt. Dit creëert een leemte in de verantwoording. Bij ZBOs 
geldt dit ten aanzien van de uitoefening van openbaar gezag en ten aanzien van 
de bedrijfsvoering. Bij agentschappen geldt dit alleen voor aspecten van de be-
drijfsvoering. Anderzijds kent de ministeriële verantwoordelijkheid enkele prak-
tische beperkingen. De doctrine verbergt soms feitelijke processen van verant-
woordelijkheidstoedeling in complexe bestuurlijke situaties (verbergt het pro-
bleem van de vele handen). Ook confronteert hij bij strikte toepassing grote 
uitvoeringsorganisaties enerzijds met politiek gemotiveerde verantwoordings-
vragen die beperkt raken aan hun formele taken terwijl een strikte toepassing 
anderzijds tot gevolg heeft dat signalen over de dienstverlening door afnemers 
niet kunnen worden doorgeleid naar uitvoeringsorganisaties. 
In het vervolg van dit boek staan nieuwe vormen van verantwoording bij zelf-
standige uitvoeringsorganisaties centraal. Bezien wordt welke vormen van hori-
zontale verantwoording vóórkomen bij zelfstandige uitvoeringsorganisaties en 
hoe die functioneren. De vraag wat horizontale verantwoording is volgt in het 
volgende hoofdstuk. 
 





 

 
 
 
3  Verantwoording en horizontale verantwoording 
 
 

‘Een (…) tendens tot horizontalisering van de maatschappelijke verhoudingen 
vraagt derhalve ook om een zekere horizontalisering van de rechtsstaat’ (Bovens 
2003: 125). 

 
 
De laatste jaren heeft een keur aan personen en organisaties een lans gebroken 
voor horizontale, brede of meervoudig publieke verantwoording bij organisaties-
op-afstand. Zij deden dit tegen de achtergrond van de formele beperking en de 
praktische beperkingen van de ministeriële verantwoordelijkheid voor zelfstan-
dige uitvoeringsorganisaties. Dit hoofdstuk gaat dieper in op het concept ‘hori-
zontale verantwoording’ en geeft antwoord op de tweede deelvraag: wanneer is 
sprake van horizontale verantwoording bij zelfstandige uitvoeringsorganisaties? 
Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Eerst worden de argumenten voor hori-
zontale verantwoording besproken. Vervolgens wordt een groslijst van in de 
literatuur op rekkelijke wijze genoemde horizontale verantwoordingsarrange-
menten opgesteld. Daarna wordt een definitie van horizontale verantwoording 
ontwikkeld waarvan met recht kan worden gezegd dat hij ‘horizontaal’ is en 
‘verantwoording’ betreft. Dit vergt reflectie op twee elementaire vragen: wat is 
verantwoording? en onder welke condities is dit horizontaal? Deze reflectie zal 
leiden tot een wat preciezere definitie van horizontale verantwoording. Vervol-
gens worden alle arrangementen uit de groslijst beoordeeld op de vraag of zij 
voldoen aan deze definitie. Het antwoord zal ontkennend zijn. Slechts zes van de 
drieëntwintig potentiële arrangementen voldoen aan de definitie. 
 
3.1 Het debat over horizontale verantwoording 
 
3.1.1 Argumenten 
Publieke organisaties verantwoorden zich aan tal van partijen. Zij hebben te 
maken met multiple legitimate masters (Posner 2002: 524). Zij verantwoorden 
zich bijvoorbeeld aan democratische principalen, semi-zelfstandige toezichthou-
ders, de Algemene Rekenkamer, de Nationale Ombudsman, mondige burgers en 
kritische journalisten. Brede publieke verantwoording is daarom tot op zekere 
hoogte een feit. Tegelijkertijd is het ook een norm die de laatste jaren door een 
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keur aan betrokkenen in de wetenschap en het beleid is bepleit.16 Mulgan (2003: 
189) constateert terecht dat de meeste hedendaagse auteurs zich voorstander 
betonen van een meervoudige en pluralistische benadering van verantwoording. 
Een deel van de auteurs spreekt daarbij van horizontale verantwoording of hori-
zontaal toezicht. Anderen prefereren synoniemen als ‘meervoudig publieke’ of 
‘brede’ verantwoording. Inhoudelijk lijkt er niet veel verschil te bestaan tussen 
deze termen. Steeds gaat het om vormen van verantwoording waarbij de adres-
saat niet in eerste instantie de democratische principaal is. Opvallend is vooral 
dat de meeste auteurs het begrip überhaupt niet definiëren. Auteurs brengen het 
vaak naar voren als alternatief voor de hiërarchische, verticale verantwoording. 
Het wordt dan gedefinieerd in contrast tot wat het niet is: verticale verantwoor-
ding. De Algemene Rekenkamer (2004: 26) stelt dan ook terecht dat horizontale 
verantwoording vaak een ‘negatief concept’ is dat vanuit negatio wordt gedefi-
nieerd. 
 
Wanneer een dusdanig bont gezelschap denkers en organisaties zich uitspreekt 
voor een bepaald idee, ligt in de rede dat zij daar verschillende soorten argumen-
ten voor aandragen. Samengevat zijn in de literatuur vijf hoofdargumenten voor 
horizontale verantwoording te onderscheiden. 
Allereerst zien sommige auteurs horizontale verantwoording als bruikbare com-
pensatie voor de formele beperking van de ministeriële verantwoordelijkheid 
voor ZBOs en andere publieke organisaties-op-afstand. De vermindering van de 
hiërarchische verantwoordelijkheid moet volgens hen worden gecompenseerd 
met nieuwe vormen van verantwoording (bijv. Van der Meer en Ham 2001: 113, 
Bovens 2003: 46 e.v., Scheltema 2003: 23). Gegeven de horizontalisering in het 
openbaar bestuur behoeft het klassieke ideaal van verantwoording volgens hen 
compensatie. Nieuwe verhoudingen roepen nieuwe vormen van verantwoording 

                                                 
16 Zie voor wetenschappelijke verwijzingen: Day en Klein 1987: 21-2; Bovens e.a. 1995; In ’t 
Veld 1997: 144-5; O’Donnell 1998: 117; Barberis 1998: 464; Van Twist 1999: 49-50; Behn 
2001: 120; Van Montfort en Michels 2001: 165; Hilhorst 2001; Van der Meer en Ham 2001: 
113; Plug e.a. 2001; Dunn en Legge jr. 2001: 85; McCandless 2001: 290-316; Wang 2002: 
363; Mulgan 2003: 200; Bovens 2003: 46 e.v.; Pollitt 2003: 98-9; Smulovitz en Peruzzotti 
2003: 25; Michels en Meijer 2003: 344; Elte e.a. 2003: 28; Van Montfort 2004: 67; Wright en 
Fung 2004: 37; Eijlander en Lauwerier 2004: 20; Ebrahim 2005: 70; Van Leeuwen 2005: 43; 
De Vijlder 2005; Van Moorsel e.a. 2006: 26; De Kruijf 2006. 
Zie voor verwijzingen in beleidsdocumenten: ministerie van BZK 2001: 6; RMO 2002: 58-9; 
WRR 2004: 243 e.v.; Algemene Rekenkamer 2004; ROB 2004; Onderwijsraad 2004; ministe-
rie van OCW 2005; commissie-De Boer 2005; commissie-Van Eijck 2006; commissie-De 
Vries 2006. 
Zelfs de commissie-Kohnstamm (2004: 31-2), die zo zwaar hecht aan een strikte interpretatie 
van de ministeriële verantwoordelijkheid, meent desondanks dat het goed is als ZBOs een 
(verantwoordings-)relatie onderhouden met hun omgeving. De commissie bepleit daarom dat 
publieke organisaties volgens het principe van ‘apply or explain’ luisterverbanden inrichten 
richting maatschappelijke belanghebbenden. 
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op en een horizontaler bestuur behoeft dan ook meer horizontale vormen van 
verantwoording. Dit is in wezen een substitutie argument, met horizontale ver-
antwoording als substituut voor verminderde verticale verantwoording. 
Het tweede argument voor horizontale verantwoording brengt naar voren dat het 
een goede aanvulling is op de ministeriële verantwoordelijkheid. Horizontale 
verantwoording slaat een brug tussen afnemers en aanbieders van publieke dien-
sten. Het beoogt belanghebbenden bij een overheidsdienst een stem en direct 
correctiemiddel te geven ten opzichte van de dienstverlener. Dit bespaart be-
langhebbenden de voor dit type feedback bijna onbegaanbare omweg van de 
parlementaire democratie. Het heeft als voordeel dat burgers hun onvrede over 
bijvoorbeeld APK-keuringen direct en onvervormd kunnen uiten bij de RDW. 
Dit vult de democratische delegatieketen aan met een tweede kanaal dat als een 
verdieping van de democratische verantwoording kan worden begrepen (Van 
der Lans e.a. 2002). Dit tweede argument is soms onderdeel van een sterk nor-
matief geladen pleidooi voor meer directe democratie (zie vooral McCandless 
2001: 84. Zie ook Paul 1992: Smulovitz en Peruzzotti 2003 en hoofdstuk 8). De 
belofte van directe verantwoording aan burgers heeft een voor sommigen aan-
trekkelijk ‘radicaal democratisch tintje’ (Van der Meer en Ham 2001: 113). 
Het derde argument voor horizontale verantwoording richt zich op het leerver-
mogen van de overheid. Pleitbezorgers wijzen erop dat verantwoording onver-
mijdelijk tot controlegedrag en het zoeken naar schuldigen leidt. Dit heeft vol-
gens hen als collateral damage dat verantwoordingsplichtigen risicomijdend 
gaan handelen, zich bijvoorbeeld terugtrekken op bureaucratische procedures en 
meer in het algemeen defensief opereren. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van 
de dienstverlening en het leervermogen van het openbaar bestuur (Behn 2001: 
14-5. Zie ook Broadbent e.a. 1996: 264; Barberis 1998: 464; Lonsdale 1999: 
186; Neale en Anderson 2000: 102; Halachmi 2002: 230; Bekkers e.a. 2002: 
495; Ebrahim 2005: 82). Meer horizontale verantwoording confronteert publieke 
organisaties met de opvattingen en ervaringen van hun afnemers en dwingt hen 
zo om zich op de kwaliteitsbeleving van klanten te richten. 
Het vierde argument is dat horizontale verantwoording bevorderlijk is voor het 
maatschappelijke vertrouwen in publieke organisaties. Verantwoordingsarran-
gementen hebben volgens velen een vertrouwengenererende werking. De empi-
rische bewijslast hiervoor is overigens niet heel groot en overtuigend. Zo hebben 
Dewan en Dowding (2005) bijvoorbeeld aannemelijk gemaakt dat burgers nega-
tief reageren op verantwoordingsprocessen. Zij laten zien dat publieke verant-
woording ‘slapende honden’ kan wakkermaken door de aandacht van het pu-
bliek op overheidsfeilen te richten. Dit beïnvloedt de publieke beeldvorming 
over de verantwoordende instantie negatief (Dewan en Dowding 2005: 54). 
Deze empirische bedenkingen laten overigens onverlet dat velen in de discussie 
over horizontale verantwoording menen dat organisaties het vertrouwen van 
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belanghebbenden kunnen verwerven door het feit dat zij zich verantwoorden. 
Het is een voorname beleidstheorie. Horizontale verantwoording is veelvuldig 
bepleit als een nieuwe manier om vitale bruggen te slaan naar de omgeving van 
uitvoeringsorganisaties (In ’t Veld 2004: 22-3; Thomas 2004: 6; WRR 2004: 29; 
Poot e.a. 2004; Bovens 2005: 49). Van Montfort stelt dit als volgt:  
 
‘Organisaties die publieke taken verrichten kunnen bouwen aan vertrouwen door publiek 
verantwoording af te leggen, door te investeren in een interne governance, door kwalita-
tief goede prestaties te leveren, door te investeren in integriteit, te luisteren naar hun 
omgeving, door al hun activiteiten te relateren aan de publieke zaak en telkens te laten 
zien wat de burger en de maatschappij beter worden van bepaalde activiteiten.’ (Van 
Montfort 2004: 92). 
 
Het vijfde argument ten slotte voor horizontale verantwoording is van strategi-
sche aard. Auteurs bepleiten horizontale verantwoording soms als instrument om 
de relatieve machtsbalans rond uitvoeringsorganisaties te kantelen. Die kante-
ling kan veel kanten uit. Het kabinet heeft zich bijvoorbeeld voorgenomen om 
de governance-structuur rond uitvoeringsorganisaties, waaronder de organisatie-
interne besturing en relaties met afnemers, ‘op orde’ te brengen (commissie- 
Kohnstamm 2004: 12). Dit biedt departementen invloed op de bedrijfsvoering 
van de organisaties zonder hun formele autonomie aan te tasten. Hood e.a. 
(1999: 27) noemen dit treffend enforced self-regulation. Verder bepleit de over-
heid soms horizontale verantwoording als instrument om de hindermacht van 
maatschappelijke partijen te doorbreken (Weterings en Tops 2002: 62; Lantain 
2004; Trappenburg 2005: 9). Zij zet ‘horizontale’ partijen dan in ten behoeve 
van de eigen agenda ten opzichte van de organisatie. Ook uitvoeringsorganisa-
ties bepleiten bredere verantwoording soms om de machtsbalans in hun voordeel 
te kantelen. Het zou enerzijds de principaal op afstand kunnen houden maar 
anderzijds ook een goede manier zijn om maatschappelijke hindermacht het 
hoofd te bieden (zie Day en Klein 1987: 170-1; Wang 2002: 352; Mulgan 2003: 
218; Weggeman en Van Buuren 2005: 24). Keohane (2002: 15) stelt in dit ver-
band: 
 
‘In a democratic era, it is difficult for an agent to say, ‘the public be damned’ and explic-
itly to dismiss accountability claims. It may be more feasible, and more clever, to multi-
ply the number of principals to whom one is responsible (-) and principals on the basis of 
which one is responsible (-) so that accountability is eroded in practice.’ 
 
In de meer beleidsmatige discussies over horizontale verantwoording is het stra-
tegische nut van horizontale verantwoording altijd herkenbaar aanwezig. Ener-
zijds bepleiten auteurs horizontale verantwoording als een ‘zet’ waarmee de 
verticale verantwoording op een gepaste afstand van de uitvoering kan blijven 
(Plug e.a. 2001; RMO 2002; Bardoel en d’Haenens 2003; Van Leeuwen 2005). 
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Dit kan de crowding out hypothese worden genoemd. Door introductie van 
nieuwe vormen van verantwoording zou overmatige hiërarchische verantwoor-
ding kunnen worden tegengegaan. In de metafoor: de aanwezigheid van hori-
zontale verantwoording verdringt als het ware overmatige verticale verantwoor-
ding. Anderzijds bepleiten auteurs in beleidsarena’s soms ook nieuwe vormen 
van verantwoording omdat dit de doelen van de minister zou kunnen dienen. Dit 
is de enforced selfregulation hypothese. Minister en ministerie kunnen de be-
sluitvorming van de uitvoeringsorganisatie beïnvloeden via de omweg van de 
bestuurlijke inrichting. Bij bijvoorbeeld Vermeer e.a. (2004), ministerie van 
BZK (2005) en de commissie-Van Eijck (2006) lijkt de nadruk op horizontalise-
ring van verantwoording op zijn minst gericht op het ten volle kunnen waarma-
ken van de ministeriële verantwoordelijkheid. Zeker in de laatste twee rapporten 
is het onderdeel van een agenda om de indirecte hiërarchische beïnvloeding van 
publieke dienstverleners te vergroten. 
 
3.1.2 Drieëntwintig potentiële vormen 
Het voorgaande heeft laten zien dat horizontale verantwoording om veel ver-
schillende redenen wordt bepleit en vaak ook niet heel precies wordt gedefini-
eerd. Dit heeft tot gevolg dat de literatuur buitengewoon veel zaken bestempelt 
als potentiële vormen van horizontale verantwoording. Hieronder volgt een niet-
finale lijst met door auteurs genoemde mogelijke vormen van horizontale ver-
antwoording die ook daadwerkelijk bestaan (gebaseerd op: In ’t Veld 1997: 143; 
Plug e.a. 2001: 166; Wang 2002: 350; McCandless 2001: 290-316; Algemene 
Rekenkamer 2002b; Elchardus 2002: 170-3; Thatcher 2002a: 142; Borghouts 
2002: 145; Elias e.a. 2003; In ’t Veld 2004: 23; De Vijlder 2005: 14. Zie ook 
Schillemans en Bovens 2004).17  
 

 
                                                 
17 Auteurs bepleiten soms ook radicaler gehorizontaliseerde vormen van publieke verant-
woording. Bijvoorbeeld verkiezingen voor bestuurders van uitvoeringsorganisaties of directe 
verantwoording door uitvoeringsorganisaties aan de Tweede Kamer (Tuurenhout 1992: 205; 
Bovens 2003: 59; In ’t Veld 2004: 21). Deze hypothetische vormen van horizontale verant-
woording komen in het vervolg niet meer aan bod. De doelstelling van dit onderzoek is name-
lijk om feitelijke praktijken te beoordelen. 
Wel kan hier worden opgemerkt dat genoemde voorstellen vermoedelijk geen wondermidde-
len zijn. Wie kijkt naar de verkiezingen voor waterschappen of de Provinciale Staten kan geen 
grote verwachtingen koesteren ten aanzien van het electorale enthousiasme voor de verkie-
zing van bijvoorbeeld het Kadaster-bestuur. En ook directe verantwoording door ambtenaren 
aan het parlement klinkt misschien aantrekkelijker dan het is. In Engeland is directe verant-
woording door ambtenaren aan het parlement in grotere mate mogelijk dan in Nederland. De 
ervaringen zijn echter dat er nog steeds een accountability gap resteert (Flinders 2001: 41; 
Mulgan 2003: 70). Omdat ambtenaren het beleid wel kunnen toelichten maar niet verdedigen 
zonder de minister in diskrediet te brengen, is de verantwoording door ambtenaren vaak 
verwarrend voor het parlement. Wie kan nu waarvoor verantwoordelijk worden gesteld? 
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• 360°-Evaluaties 
• Benchmarks 
• College deskundigen 
• Cliënten-, klanten-, 

gebruikers-, leveran-
ciersraad of panel 

• Interne audits  
• Interne ombudsman 
• Intervisie  
• Interviews 
• Klankbordgroep 
• Klant tevredenheid-

onderzoek 

• Kwaliteitshandvest of -
protocol 

• Kwaliteitssysteem of 
certificering 

• Lokale rekenkamer 
• Magazine of andere 

publieksmedia 
• Milieujaarverslag of 

publieksversie jaarver-
slag 

• Openbare databestan-
den  

• Openbare hoorzittingen 
bij besluitvorming 

• Open dagen 
• Raad van toezicht 

/commissarissen 
• Samenwerking met 

derden 
• Scorekaarten  
• Vertegenwoordiger 

klant bij interne toe-
zichthouder 

• Visitaties 

 
Deze lijst van potentiële vormen van horizontale verantwoording valt allereerst 
op door zijn lengte. Dit roept als vanzelf de vraag op of al deze zaken wel met 
verantwoording te maken hebben. Een deel van deze zaken lijkt op het eerste 
gezicht vooral te maken te hebben met open communicatie met de omgeving. 
Dat is stellig belangrijk maar is niet zonder meer hetzelfde als verantwoording. 
In een deel van de andere gevallen gaat het om het kanaliseren of registreren van 
de opvattingen van gebruikers en afnemers van diensten, zoals bij tevreden-
heidsonderzoeken. In ’t Veld (2004: 26) stelt daarover bijvoorbeeld dat het er bij 
meervoudige publieke verantwoording om gaat ‘de stem van de klant luid en 
duidelijk te horen via de instrumenten van kwaliteitszorg’. Dit is waarschijnlijk 
van groot belang voor de kwaliteit van de dienstverlening. Maar is het ook ver-
antwoording? En: is het horizontaal? Om deze vragen te kunnen beantwoorden 
volgt nu een nadere beschouwing over wat verantwoording is en op welke gron-
den die horizontaal is te noemen. Het slot van dit hoofdstuk keert terug naar de 
lijst van drieëntwintig potentiële vormen van horizontale verantwoording om te 
bezien welke aan de dan opgestelde definitie voldoen. Dit zal leiden tot de 
enigszins ontnuchterende conclusie dat de meeste van deze zaken (-) hoewel 
waarschijnlijk goed voor de bedrijfsvoering van uitvoeringsorganisaties (-) niet 
als horizontale verantwoordingsarrangementen kunnen worden aangemerkt. 
 
3.2 Verantwoording gedefinieerd 
 
Verantwoording is een ontwijkende categorie. Het lijkt bij oppervlakkige be-
schouwing een eenvoudig begrip maar veroorzaakt bij nadere reflectie steeds 
grotere intellectuele problemen. In eerste instantie is duidelijk wat het ongeveer 
betekent. Bij diepere doordenking is de kans groot dat de aanvankelijk ver-
moedde kern steeds net niet grijpbaar blijkt. Hetzelfde geldt voor het verwante 
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Engelse begrip accountability dat ook vaak onhelder en omstreden is (Mulgan 
2003: 5). 
‘Verantwoording’ komt sinds de middeleeuwen (12e-15e eeuw) voor in het Ne-
derlandse taalgebied. Verantwoorden betekent etymologisch ‘een nadrukkelijk 
en afdoend tegenwoord spreken’. Het komt vanaf de middeleeuwen voor naast 
‘antwoorden’, ‘rekenschap afleggen’, en ‘voor iemand pleiten’ (Van Weers 
1990: 19). Het is daarmee een begrip dat een communicatierelatie aanduidt. 
Vaak worden ‘verantwoording’ en ‘accountability’ dan ook als sociale relaties 
gedefinieerd. Mensen verantwoorden zich door hun gedrag ten overstaan van 
een significante ander te verklaren. Van Weers (1990: 9) noemt het ‘redenge-
vende communicatie’, J. Dunn (1999: 335) stelt in vergelijkbare termen dat 
‘accountability’ gaat om ‘providing reasons for actions’. Personen die zich ver-
antwoorden gaan in op het waarom van hun handelen (zie ook Orbuch 1997: 
455 ; Roberts 2001: 1551; Keohane 2002: 4; Mulgan 2003: 11; Dubnick 2003: 1 
Bovens 2006: 9-10). Day en Klein (1987: 2) beschrijven het als volgt: 
 
‘Our starting point is that accountability is about the construction of an agreed language 
or currency of discourse about conduct and performance, and the criteria that should be 
used in assessing them. It is a social and political process’. 
 
Doorgaans wordt verantwoording gedefinieerd als een communicatierelatie 
tussen een handelende persoon of instantie (een ‘actor’) en een beoordelende 
persoon of instantie (een ‘forum’) waarbij de actor zich verplicht voelt of ver-
plicht is om het forum inzicht te geven in zijn handelen (in de ruimste zin van 
het woord) en dit indien nodig toe te lichten en te rechtvaardigen.18 Het gaat 
daarbij over bepaalde handelingen waaraan bepaalde verwachtingen zijn ge-
koppeld en waarvoor bepaalde randvoorwaarden gelden. De actor geeft inzicht 
in zijn gedrag, geeft er een verklaring voor en verdedigt zich zonodig tegen 
aantijgingen. Het forum bevraagt de actor, neemt kritisch kennis van diens han-
delingsverslag, stelt mogelijk aanvullende vragen en verwoordt eventueel ver-
wijten. Het forum beoordeelt zo het handelen van de actor hetgeen formele of 
informele consequenties kan hebben voor de actor. Bij een positief oordeel ho-
ren positieve consequenties zoals beloningen. Vaak echter gaat het bij verant-
woording om negatieve consequenties, om sancties. De significante ander tot 
wie de actor zich richt kan een persoon, groep of organisatie zijn. Ook kan het 
forum van metafysische aard zijn, zoals God, de natuur of het eigen geweten. 
Verantwoording is doorgaans retrospectief en gericht op gedane zaken. Prospec-

                                                 
18 Zie voor deze definitie Bovens 2005: 27-30, en zie ook Van Gunsteren 1974: 16; Day en 
Klein 1987: 5; Van Weers 1990: 31; Braithwaite 1997: 31; Romzek en Dubnick, 1998: 6;     
D. Dunn 1999: 298-9; Lerner en Tetlock 1999: 255; Scott 2000: 40; McCandless 2001: 80; 
Keohane 2002: 3; Meijer 2002: 18; Dubnick 2003: 3; Mulgan 2003: 9; Pollitt 2003: 89; WRR 
2004: 188; Thomas 2004: 21. 
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tieve verantwoording over voorgenomen plannen is echter ook mogelijk. De 
kern is steeds dat het gedrag van de actor centraal staat en dat het forum daar-
over oordeelt tegen een achtergrond van potentiële (vermoede of waarschijnlij-
ke) consequenties. 
 
Een verantwoordingsproces beslaat doorgaans drie fasen (Elzinga 1989: 70-2; 
Mulgan 2003: 30). In de informatiefase doet de actor verslag van zijn handelen 
in het licht van de verwachtingen die daarvoor gelden. In de debatfase wordt dit 
handelingsverslag beproefd in een proces van hoor en wederhoor tussen actor en 
forum. Het forum kan hier aanvullende informatie opvragen, nadere vragen 
stellen en voorlopige oordelen formuleren. De actor zal zijn gedrag zonodig 
nader toelichten, verklaren, rechtvaardigen en verdedigen. De verantwoording 
sluit af met een oordeel van het forum. Het forum meet het geconstateerde ge-
drag aan normen die liefst expliciet maar in praktijk regelmatig impliciet zijn.  
In deze oordeelsfase besluit het forum of hij formele sancties toepast, zoals be-
loning, bevordering, boetes, ontslag of het aanscherpen van regelgeving. Daar-
naast zijn ook informele sancties mogelijk. Dit is in beginsel natuurlijk altijd het 
geval, in iedere relatie. Het kan echter binnen arrangementen reeds als moge-
lijkheid zijn ingebouwd. Er kan allereerst sprake zijn van informele consequen-
ties via netwerken, als het forum gesprekspartner is van de principaal, door hem 
wordt benoemd en/of wordt gerekruteerd uit politiek-bestuurlijk relevante krin-
gen. Er kan vervolgens ook sprake zijn van informele sancties via openbaarheid, 
wanneer de oordelen van het forum richting publiek en/of principaal moeten 
worden gepubliceerd. Vooral de mogelijkheid om reputatieschade te veroorza-
ken door openbaarheid van oordelen is voorshands een belangrijke informele 
sanctie. Ook kan verantwoording aan een forum zonder sanctionerende be-
voegdheden, zoals de Algemene Rekenkamer, worden opgevolgd door sancties 
van een ander forum dat wel sanctionerende bevoegdheden heeft, namelijk in dit 
geval de Tweede Kamer. De Algemene Rekenkamer doet ‘alleen maar’ onder-
zoek. Het rapporteert echter aan de Tweede Kamer en die kan er consequenties 
aan koppelen. ‘In de schaduw van de hiërarchie’ van het parlement wordt Re-
kenkameronderzoek in het openbaar bestuur daarom als een krachtige vorm van 
controle beleefd (Meijer 2002: 162-3).  
 
Kader 3.1 vat het voorgaande samen en laat zien dat er in de drie fasen van de 
verantwoording acht definiërende elementen zijn aan te wijzen19 
 
 
 
                                                 
19 Het kader is gebaseerd op Bovens 2006: 12. Het zevende element ‘verwachtingen’ is toe-
gevoegd aan het oorspronkelijke schema. 
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Kader 3.1 Elementen van verantwoording 
Informatiefase 
1. Er is een relatie tussen een actor en een forum, 
2. waarin de actor verplicht is of zich verplicht voelt, 
3. zijn gedrag (in de ruimste zin van het woord) uit te leggen), 
Debatfase 
4. en zonodig te rechtvaardigen 
5. terwijl het forum nadere vragen kan stellen. 
Oordeelsfase 
6. Het forum beoordeelt het gedrag, 
7. tegen het licht van bepaalde verwachtingen, 
8. hetgeen vervolgens (in)formele consequenties kan hebben voor de actor. 
 
Een definitie met acht elementen roept de vraag op of alle elementen hetzelfde 
gewicht hebben. Eerder is hier gesteld dat veel auteurs dezelfde basisdefinitie 
van verantwoording hanteren. Uitgewerkt leidt die tot bovenstaande kader. Op 
de vraag wat dan de kern is geven auteurs echter verschillende antwoorden. Zij 
wijzen steeds andere elementen uit kader 3.1 aan als de kern van verantwoor-
ding. McCandless (2001: 80) bijvoorbeeld stelt dat de kern van verantwoording 
is de verplichting om in het openbaar rekenschap af te leggen (element 4). Elster 
(1999: 255) zoekt de kern in de mogelijkheid tot sanctioneren en legt mede 
daarom een directe relatie tussen verantwoording en straf (element 8). En Van 
Weers (1990: 29) benadrukt dat de gevoelde verplichting om aan de ander ver-
antwoording af te leggen het centrale element is (element 2). 
Auteur dezes volgt op de vraag naar het kernelement van verantwoording veel 
anderen die het in het zevende element ‘verwachtingen’ zoeken (Dubnick en 
Romzek 1993: 43. Zie ook Day en Klein 1987: 240; Witteveen 1989: 83; Sin-
clair 1995: 228; Keohane 2002: 4; Pollitt 2003: 91; Kim 2005: 147). Zoals Behn 
(2001: 7) het eenvoudig stelt: ‘You can’t have accountability without expecta-
tions.’ De vraag wat legitieme verwachtingen zijn voor het handelen van de 
actor is gedurende het gehele verantwoordingsproces aan de orde. De actor anti-
cipeert in zijn uitleg, rechtvaardiging en verdediging op wat hij meent dat de 
geldende verwachtingen zijn. Het forum grondt zijn vragen en oordelen op ex-
pliciete of impliciete verwachtingen. Sancties worden pas ingezet bij grove 
schending van verwachtingen. 
Actoren richten hun handelen überhaupt op de verschillende legitieme verwach-
tingen die ten aanzien van hun optreden bestaan. Personen in de publieke sector 
verhouden zich voortdurend handelend ten opzichte van meervoudige, diverse, 
veranderlijke én conflicterende handelingsverwachtingen (Klingner e.a. 2002: 
120). Dubnick en Romzek (1993: 43) stellen: ‘Looking at people in public ad-
ministration, we assume that much of their self interested behaviour is driven by 
the need to effectively cope with multiple expectations’. De verwachtingen 
drukken soms een bestaande sociale consensus uit ten opzichte van hoe te han-
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delen. Waar geen consensus is dient het verantwoordingsproces mede om te 
bepalen wat in het voorkomende geval de gepaste verwachting ten aanzien van 
het handelen is. 
Het ordenende belang van verwachtingen is schematisch weergegeven in figuur 
3.2. De rechterkolom schetst het verantwoordingsproces in de tijd van boven 
naar beneden. De pijlen geven de communicatierichting tussen actor en forum 
weer. De verwachtingen zijn links genoteerd omdat zij de verschillende fasen 
beïnvloeden. 
 
Figuur 3.2 Schematische weergave verantwoording 
 

 
 
Met het voorgaande is verantwoording gedefinieerd. Voordat de vraag wordt 
betrokken wanneer verantwoording horizontaal is, volgen eerst enkele begrips-
matige onderscheidingen die nodig zijn voor de rest van dit boek. 
 
3.2.1 Drie nadere onderscheidingen 
 
Verantwoording van de luide stem en de harde hand  
Verantwoording kan allereerst worden onderscheiden naar het gewicht van de 
mogelijke sancties. Er zijn lichte en zware vormen van verantwoording. Het 
gewicht van verantwoording wordt bepaald door de sancties waarover het forum 
beschikt om schendingen van verwachtingen mee te corrigeren. In het minimale 
geval kan het forum slechts een oordeel vellen over het gedrag van de actor en 
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zo mogelijk zijn reputatie aantasten. In het maximale geval kan het de actor 
stevig sanctioneren. Veel vormen van verantwoording bevinden zich tussen deze 
uitersten in. Zij vormen als het ware een ladder van verantwoording, van lichte 
naar zware vormen (zie ook Muller 1994: 20-2; Kenney 2003: 64). Het is een 
ladder die, in de woorden van Hood e.a. (1999: 47), begint bij het ‘the ability to 
shame’ en oploopt via ‘lichte wapens’ als certificaten en ‘zware artillerie’ zoals 
afkeuring van besluiten tot het ‘nucleaire wapen’ van liquidatie van de organisa-
tie. 
De vormen van verantwoording onderaan de ladder, waar het forum alleen de 
bevoegdheid heeft te oordelen over de actor, kunnen worden aangeduid als ver-
antwoording van de luide stem (zie ook Smulovitz en Peruzzotti 2003: 6). Day 
en Klein (1987: 108) spreken van explanatory accountability. Het gewicht van 
dit oordeel is afhankelijk van het gezag van het forum en de inhoud van de 
boodschap (zie ook Lerner en Tetlock 1999: 258). Deze vorm van verantwoor-
ding ligt in praktijk dicht tegen beleidsevaluatie aan. Wanneer derden de be-
voegdheid hebben in het openbaar te oordelen over een publieke instantie heeft 
dit in de beleving van betrokkenen het karakter van een verantwoordingsproces 
(Van der Knaap 1997: 289; Mulgan 2003: 63). Bovenaan de ladder staan vor-
men van verantwoording waar het forum de kracht van zijn oordeel kan onder-
steunen met sancties. Dit is verantwoording van de harde hand. Het forum kan 
bijvoorbeeld boetes opleggen, aanvullende regels stellen of de actor (een organi-
satie of een persoon) liquideren. Sancties hoeven uiteraard niet te worden toege-
past. Sterker, sancties worden over het algemeen hoogstzelden toegepast (Laver 
en Shepsle 1999: 280; De Ridder 2004: 10-1). Dit komt onder meer omdat de 
inzet van sancties niet zonder consequenties is voor het forum zelf. Zoals 
Braithwaite (1997) stelt: ‘Big sticks rebound’. De dreiging dat zware sancties 
worden ingezet heeft allerlei effecten op het gedrag van actoren die niet door het 
forum zijn gewenst. Dit loopt uiteen van risicomijding tot illegale handelingen. 
Ook belast de inzet van sancties de relatie tussen actor en forum. Om die reden 
zijn fora vaak terughoudend in het gebruik van sancties. Desondanks heeft al-
leen al hun feitelijke bestaan en hun mogelijke inzet een sturende werking op het 
gedrag van actoren. 
 
Verantwoording als arrangement en als proces 
Het tweede nadere onderscheid dat hier moet worden gemaakt betreft het ver-
schil tussen verantwoording als formeel arrangement en als feitelijk proces. 
Wanneer verantwoording voortkomt uit een expliciete verplichting is dit een 
verantwoordingsarrangement (zie ook Broadbent e.a. 1996: 269; Aucoin en 
Heintzman 2000: 54). Het is een bij wet of vrijwillige regeling gecodificeerde 
relatie tussen een actor (bijvoorbeeld een zelfstandige uitvoeringsorganisatie) en 
een forum. Er zijn verplichte en vrijwillige verantwoordingsarrangementen. In 
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het eerste geval ervaart de actor verantwoordingsdwang, in het tweede geval 
verantwoordingsdrang (Van Thiel 2004: 130-1). 
Verantwoordingsarrangementen worden ingericht teneinde verantwoordingspro-
cessen te realiseren. Het is echter vanzelfsprekend noch noodzakelijk dat dit 
gebeurt. Sommige arrangementen leiden een slapend bestaan of worden alleen 
in uitzonderlijke situaties gebruikt. Een voorbeeld is de parlementaire enquête 
die in de periode 1948-1982 alleen bestond als regel in de Grondwet (’t Hart en 
Wille e.a. 2002: 131). Na ‘wakker gekust te zijn’ bij de RSV- enquête van 1982 
was het arrangement in de jaren ‘80 levendiger dan ooit. 
Verantwoordingsprocessen doen zich omgekeerd soms ook voor zonder dat van 
een formeel arrangement sprake is (Broadbent e.a. 1996: 269). De toegenomen 
transparantie van het openbaar bestuur biedt partijen een steeds grotere gelegen-
heid om zichzelf als verantwoordingsforum op te werpen. Zij grijpen de toege-
nomen informatierijkdom binnen het openbaar bestuur aan om als watchdog op 
te treden voor een publiek belang (Smulovitz en Peruzzotti 2003: 3). De media 
en belangengroepen hebben zich zo ontwikkeld tot belangrijke verantwoordings-
fora (zie Bardoel 2005; RMO 2003).20 
 
Verantwoordingsregime  
Actoren verantwoorden zich zoals reeds gezegd aan tal van fora. Het totaal aan 
verantwoordingsarrangementen van een actor kan worden aangeduid als zijn 
verantwoordingsregime (Scott 2000: 55; Bakker en Yesilkagit 2005). In de lite-
ratuur komen ook andere benamingen voor, zoals accountability environment 
(Behn 2001: 199; Thomas 2004: 28), accountability plan (D. Dunn 1999: 298) 
of accountability system (Broadbent e.a. 1996: 270; Keohane 2002: 10). Het 
voordeel van ‘regime’ boven de andere benamingen is dat het minder samen-
hang suggereert dan ‘plan’ en ‘systeem’. Mulgan (2003: 40) stelt terecht: ‘To 
talk of a “structure” or “system” of accountability may be to exaggerate the 
extent of overall cohesion in a somewhat haphazard set of relationships.’ 
Het totale verantwoordingsregime is van belang in de beoordeling van een indi-
vidueel verantwoordingsarrangement. De kracht van een specifiek arrangement 
wordt niet alleen bepaald door de bevoegdheden van het forum maar ook door 
de vraag hoe en of het met andere arrangementen interageert. Dit blijkt bijvoor-
beeld duidelijk bij het eerder aangehaalde voorbeeld van de Algemene Reken-
kamer. In uitgangspunt heeft hij alleen de ‘macht van het woord’. Het feit dat de 
Rekenkamer direct aan de Tweede Kamer rapporteert verleent zijn rapporten 
veel extra gewicht. De betekenis van de Algemene Rekenkamer dient dus vooral 
te worden beoordeeld in het licht van het gehele verantwoordingsregime. 

                                                 
20 Eerder heb ik dit verantwoording van het scherpe oog genoemd. Het scherpe oog van be-
langenvertegenwoordigers of journalisten neemt soms onregelmatigheden waar en spreekt 
gezagsdragers er op aan (Schillemans 2005a: 87). 
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3.3 Horizontale verantwoording 
 
Verantwoordingsrelaties worden in de literatuur op veel uiteenlopende gronden 
geclassificeerd. Romzek (1996 en 1999) onderscheidt bijvoorbeeld tussen hië-
rarchische, juridische, professionele en politieke verantwoording. Zij onder-
scheidt verantwoording daarmee naar herkomst van de verwachtingen (element 
7 uit de eerdere definitie hier). Een ander onderscheid is dat van Behn (2001). 
Hij onderscheidt tussen verantwoording over procedures, financiën en prestaties. 
In zijn onderscheid staat het aspect van het handelen centraal waarover verant-
woording wordt afgelegd (element 3 uit de definitie). In dit boek gaat het om 
horizontale verantwoording. Voor dit onderscheid is de hiërarchische relatie 
tussen actor en forum het onderscheidende element (element 1 uit de definitie). 
 
3.3.1 Verticale, diagonale en horizontale verantwoording 
Verantwoordingsrelaties verbinden vaak een principaal, zoals een politieke of 
ambtelijke superieur, met een ‘agent’, bijvoorbeeld een uitvoeringsorganisatie of 
een ondergeschikte medewerker. Gelet op de gezagsverhouding ligt dan in de 
rede te spreken van verticale verantwoording. De verantwoording die wordt 
afgelegd aan niet-hiërarchisch bovengeschikten kan worden aangeduid als hori-
zontale verantwoording.21 
Het is verticale verantwoording wanneer het forum hiërarchisch bovengeschikt 
is aan de actor. Anders gesteld, er is sprake van een principaal-agent verhou-
ding. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de verantwoording van een uitvoeringsor-
ganisatie aan de minister of aan de Tweede Kamer. 
Er is sprake van diagonale verantwoording indien verantwoording wordt afge-
legd aan een andere organisatie die door de hiërarchisch bovengeschikte is be-
last met een vorm van toezicht of controle op het handelen van de actor. Hieron-
der vallen bijvoorbeeld verzelfstandigde toezichthouders of inspecties, de Al-
gemene Rekenkamer en de Nationale Ombudsman (zie ook Goetz en Jenkins 
2001: 363). 
Er is ten slotte sprake van horizontale verantwoording indien er geen formele 
hiërarchische relatie bestaat tussen de actor en het forum. Het forum staat niet in 
een hiërarchische, principaal-agent relatie tot de actor. Het is een ‘derde partij’. 
Bij uitvoeringsorganisaties kunnen dit bijvoorbeeld zijn (vertegenwoordigers 
van) klanten, partners, professionele beoordelingsgremia of journalisten. De 
uitvoeringsorganisatie verantwoordt zich direct aan belanghebbenden en ge-

                                                 
21 Zie O’Donnell 1998; Bovens 2003: 58 e.v. Zie ook Day en Klein 1987: 28; Sinclair 1995: 
223; Scott 2000: 42; Goetz en Jenkins 2001: 363; Van Montfort en Michels 2001: 159; Keo-
hane 2002: 22; Smulovitz en Peruzzotti 2003: 3; Mulgan 2003: 26; Elte e.a. 2003: 24. 
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bruikt niet de ‘omweg’ van de minister. Het onderscheid is vooral van materiële 
en niet van formele aard. Het forum treedt materieel niet op als vertegenwoordi-
ger van de principaal. Meestal beschikken horizontale verantwoordingsfora over 
geringe formele sanctiemogelijkheden. Horizontale verantwoording vindt bo-
vendien vaak op vrijwillige basis plaats. 
 
Figuur 3.3 geeft verschillende typen verantwoording weer.22 Hij laat aan de 
hand van de raad van toezicht ook zien dat niet alle typen zuivere vormen zijn. 
Raden van toezicht worden als een tussenvorm tussen horizontale en diagonale 
verantwoording beschouwd. In hoofdstukken 7 en 5 komt dit punt verder aan de 
orde. 
 
Figuur 3.3 Verticale, diagonale en horizontale verantwoording 
 
 
Kiezers 
 
 
 
Parlement    Nationale Ombudsman 
     Algemene Rekenkamer 
     Toezichthouders    
Minister     Inspecties 
 
 
Departement 
 Raad van toezicht 
         
       Ketenpartners 
       Professionals 
 Organisatie     Visitatiecollege  
       Klanten 
       Belangenorganisaties 
       Media 
 
 
Het begrip horizontal accountability is in de internationale literatuur nauw ver-
bonden aan O’Donnell (1998; 2003. Zie ook Kenney 2003). Hij hanteert een 
vergelijkbare redenering als hiervoor, alleen leidt die tot iets andere uitkomsten 

                                                 
22 Bij dit onderscheid in typen verantwoording dient overigens de dubbele waarschuwing van 
Mulgan (2003: 40) in gedachten te blijven. Hij stelt enerzijds dat het belang van dit type 
categoriseringen niet moet worden overdreven. Ze zijn slechts om heuristische redenen van 
belang. Tegelijk is het wel zaak eenmaal gemaakte typeringen consequent te hanteren. 
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omdat zijn onderzoek zich richt op andere actoren en fora. O’Donnell schrijft 
over verantwoording tussen de constitutionele machten van de staat. Hij heeft 
het specifiek over gevallen waar het parlement of de rechterlijke macht de uit-
voerende macht ter verantwoording roept over machtsmisbruik of corruptie 
(O’Donnell 1998: 117-9). Horizontale verantwoording is in zijn definitie een 
middel tegen de tirannie van de meerderheid (-) of preciezer gezegd tegen de 
tirannie van de leider die door de meerderheid is gekozen.  
O’Donnell’s weergave maakt duidelijk dat de vraag of een verantwoordingsrela-
tie horizontaal is afhankelijk is van de relatie tussen actor en forum. De verant-
woording door de regering aan het parlement is bij hem horizontaal omdat het 
forum een gelijkwaardige positie heeft in de Trias Politica. In dit boek is ver-
antwoording door de uitvoeringsorganisatie aan het parlement juist verticaal 
omdat het parlement hiërarchisch bovengeschikt is aan de uitvoeringsorganisa-
tie. 
 
Alternatieven en kritiek 
In de literatuur bestaan concurrerende aanduidingen voor horizontale verant-
woording die steeds ongeveer hetzelfde uitdrukken. Zo is er bijvoorbeeld ook 
downward accountability (Verhoest e.a. 2005), citizen accountability (Paul 
1992), societal accountability (Smulovitz en Peruzzotti 2003) en brede publieke 
verantwoording (Algemene Rekenkamer 2004). Daarnaast is het begrip recent 
ook bekritiseerd. WRR-lid Meurs stelde bijvoorbeeld dat het begrip ‘horizontale 
verantwoording’ vooral verwarring wekt en daarom beter niet kan worden ge-
bruikt. ‘Laten we het gewoon hebben over verantwoording afleggen’ (ministerie 
van OCW 2004: 17). Ook de Algemene Rekenkamer neemt afstand van het 
begrip (Algemene Rekenkamer 2004: 26-7. Zie ook Eijlander en Lauwerier 
2004: 20). Hij heeft daar drie argumenten voor. In de eerste plaats zou het begrip 
de relatie tussen de organisatie en haar omgeving te veel in het teken van ver-
antwoording plaatsen. In de tweede plaats zou het een negatief begrip zijn dat 
moeilijk precies is af te bakenen. In de derde plaats zou de metafoor een opposi-
tie tot ‘verticaal’ impliceren, terwijl het volgens de Rekenkamer zou gaan om 
zaken die in praktijk los van elkaar staan. Vanwege deze kritiek kiest de Alge-
mene Rekenkamer sindsdien voor de term brede publieke verantwoording. 
Ondanks deze zinnige kritiek wordt het begrip hier toch gehandhaafd. De stel-
ling is dat een precieze conceptuele afbakening wel degelijk mogelijk is, zoals in 
dit hoofdstuk voorgesteld. Bovendien zijn er wel meer begrippen in de literatuur 
die worden gedefinieerd op basis van wat zij niet zijn. Bijvoorbeeld civil socie-
ty, wat ‘noch markt, noch staat’ is (Burger en Dekker 2001). Verder is het in-
derdaad niet zo dat de relatie tussen een uitvoeringsorganisatie en zijn omgeving 
uitsluitend in het teken van verantwoording staat. Maar verantwoording is er wel 
een (mogelijk) element van en precies dat element staat in dit onderzoek cen-
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traal. Bovendien is er in praktijk wel degelijk veel overlap en interferentie tussen 
verticale en horizontale verantwoording, zo zal in het vervolg blijken. Ten slotte, 
gesteld voor de keuze tussen ‘brede’ en ‘horizontale’ verantwoording staan we 
in wezen voor een keuze tussen sterk gelijksoortige ruimtelijke metaforen. Dit 
boek zal laten zien dat er in praktijk veel interferentie is tussen horizontale en 
verticale verantwoording. Dit pleit voor een begrip dat de spanning tussen bei-
den incorporeert. Om deze redenen krijgt ‘horizontale verantwoording’ in het 
vervolg de voorkeur. 
 
3.3.2 Wat zijn nu horizontale verantwoordingsarrangementen? 
Dit hoofdstuk opende met drieëntwintig in de literatuur als potentiële vormen 
van horizontale verantwoording onderscheiden arrangementen. Nu dieper is 
ingegaan op horizontale verantwoording (-) en een definitie naar voren is ge-
bracht die zowel recht wil doen aan de noemer ‘horizontaal’ als aan de noemer 
‘verantwoording’ (-) wordt het tijd terug te keren naar deze groslijst. Welke van 
de arrangementen voldoen aan de definitie? 
In het beantwoorden van deze vraag zijn twee nadere keuzen gemaakt. Aller-
eerst is alleen gekeken naar verantwoordingsarrangementen, niet naar zaken die 
doordat zij informatie genereren in potentie tot verantwoordingsprocessen kun-
nen leiden. In de tweede plaats is alleen gekeken naar arrangementen waarin het 
bestuur van de uitvoeringsorganisatie als actor optreedt. Bij grote en gedecentra-
liseerde uitvoeringsorganisaties vindt ook horizontale verantwoording plaats op 
het niveau van regiodirecteuren of streetlevel bureaucrats. Deze interessante 
processen en arrangementen blijven hier echter buiten beschouwing. 
 
Kijkend naar de drieëntwintig potentiële arrangementen is opvallend dat velen 
daarvan erop zijn gericht om derden inzicht te verschaffen in het optreden van 
de uitvoeringsorganisatie of de beoordelingscriteria die daarvoor gelden. Het 
zijn geen verantwoordingsarrangementen, omdat ze niet op een verplichting zijn 
gebaseerd (element 2) en een eenzijdige informatierelatie tussen actor en een 
virtueel forum realiseren. Er is geen ruimte voor wederhoor (elementen 4-6). 
Dergelijke arrangementen kunnen, zoals alle zaken die informatie genereren, in 
praktijk worden aangegrepen om de actor om verantwoording te vragen. Ze 
kunnen dus leiden tot verantwoordingsprocessen. Echter, ze zijn op zichzelf 
geen verantwoordingsarrangementen. 
 
Geen horizontale verantwoordingsarrangementen: zaken die het inzicht in het 
optreden van uitvoeringsorganisaties vergroten: 
 
• Kwaliteitshandvest of -protocol 
• Open dagen 

• Milieujaarverslag of publieksversie 
jaarverslag 

• Scorekaarten  
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• Openbaar toegankelijke databestanden 
• Magazine of andere publieksmedia 
 
Verder is er een categorie van arrangementen die ook niet als horizontale ver-
antwoordingsarrangementen classificeert omdat er geen sprake is van een relatie 
tussen een actor en een forum (element 1). Bij deze arrangementen staat niet het 
handelen van de organisatie centraal waarover van binnen naar buiten wordt 
gecommuniceerd maar staan de wensen van klanten centraal waarover van bui-
ten naar binnen wordt gecommuniceerd. Bij een benchmark (waarin het preste-
ren van een organisatie wordt afgemeten aan een referentie-organisatie die ‘best 
in business’ is) en bij een klanttevredenheidsonderzoek wordt nuttige kennis 
over het presteren van de organisatie geproduceerd. Bij kwaliteitshandvesten en 
scorekaarten wordt zichtbaar gemaakt welk prestatie- en ambitieniveau een or-
ganisatie nastreeft. Bij kwaliteitssystemen zoals ISO-certificering of het INK-
model laat de organisatie zien te voldoen aan bepaalde externe kwaliteitseisen. 
Al deze zaken kunnen zeer nuttig zijn voor de actor en zeer informatief zijn voor 
derden. Al deze zaken kunnen ook worden gebruikt in verantwoordingsproces-
sen. Echter, het zijn op zichzelf geen verantwoordingarrangementen omdat er 
geen relatie is tussen een actor en een extern forum en het inhoudelijk eerder 
gaat om de opvattingen van derden dan om het gedrag van de actor. 
 
Geen horizontale verantwoordingsarrangementen: instrumenten van kwaliteits-
zorg 
 
• Interne audits  
• Interviews  
• Klant tevredenheidonderzoek 
• Kwaliteitssysteem/certificering 
• 360°-Evaluaties 

• Benchmarks 
• Intervisie 
• Klankbordgroep 
• Openbare hoorzittingen vooraf-

gaand aan besluitvorming 
 
Verder zijn er nog twee arrangementen op de lijst van drieëntwintig die niet als 
horizontale verantwoordingsarrangement gelden. Allereerst lokale rekenkamers. 
Landelijk opererende zelfstandige uitvoeringsorganisaties hebben hier namelijk 
niet mee te maken. Bovendien worden lokale rekenkamers in de hier gehanteer-
de systematiek aangemerkt als diagonale verantwoording. Vervolgens samen-
werking met derden. Samenwerken is niet hetzelfde als verantwoorden, alhoe-
wel er uit samenwerkingsverbanden wel de facto verantwoordingsclaims kunnen 
voortkomen. Partners verantwoorden zich bijvoorbeeld aan elkaar over de vraag 
of zij zich houden aan de gemaakte onderlinge afspraken. Samenwerking kan 
dus leiden tot horizontale verantwoording, zeker wanneer de afspraken juridisch 
zijn vastgelegd. Daarmee is een samenwerking echter nog geen horizontaal ver-
antwoordingsarrangement. 



72   VERANTWOORDING IN DE SCHADUW VAN DE MACHT 

 

 
De voorgaande overwegingen hebben de lijst van potentiële arrangementen al 
flink opgeschoond. Slechts zes arrangementen resteren. Vier daarvan kunnen 
worden aangemerkt als horizontale verantwoordingsarrangementen van de luide 
stem. Eén daarvan is een horizontaal verantwoordingsarrangement van de harde 
hand. De zesde is daar weer een subcategorie van. 
 
Horizontale verantwoordingsarrangementen van de luide stem 
Vier zaken op de groslijst zijn te beschouwen als horizontale verantwoordingsar-
rangementen van de luide stem. Voor al deze arrangementen geldt dat een niet 
hiërarchisch bovengeschikt forum oordeelt over het handelen van de actor. Dit 
oordeel is openbaar en/of wordt doorgegeven aan de principaal. Deze beoorde-
ling leidt in het voor de uitvoeringsorganisatie slechtste geval tot reputatiescha-
de. Ook kan het informatie opleveren die door de principaal wordt gebruikt. 
Vaak is verantwoording overigens niet het exclusieve oogmerk van dit type 
arrangementen. In veel gevallen geven ze de uitvoeringsorganisatie vooral in-
zicht in wat relevante derden belangrijk vinden. In dat opzicht kunnen deze ar-
rangementen ook worden aangemerkt als voorzieningen voor stakeholderdia-
loog (Algemene Rekenkamer 2004: 28). Wel is verantwoording een steeds in de 
inrichting opgesloten en bedoelde mogelijkheid. Om die reden worden ze hier 
beschouwd als horizontale verantwoordingsarrangementen. 
 

• Interne ombudsman 
• College van deskundigen 
• Cliënten-, klanten-, gebruikers- of leveranciers of -panel 
• Visitaties 

 
Interne ombudsmannen zijn personen of organen die binnen uitvoeringsorgani-
saties een gedeeltelijk onafhankelijke rol spelen in de behandeling van klachten, 
beroepen of bezwaren. Meestal hebben ze overigens andere namen (zie bijlage 
5). 
Colleges van deskundigen hebben bij uitvoeringsorganisaties met professionele 
of specialistische taken vaak als hoofdtaak het onderzoeksprogramma vast te 
stellen. Zij bestaan overwegend uit leden met een wetenschappelijke achter-
grond. 
Cliënten/klanten/gebruikers/leveranciers -raden of panels vertegenwoordigen 
belanghebbenden bij de dienstverlening. Van nu af aan worden ze allen aange-
duid als klantenforum. Ze zijn te onderscheiden van bijvoorbeeld focusgroups of 
klanttevredenheidsonderzoek door het feit dat de klanten hun opvattingen zelf 
verwoorden zonder tussenkomst van een onderzoeker of medewerker van de 
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organisatie. Bovendien zijn ze een directe gesprekspartner van het bestuur van 
de uitvoeringsorganisatie. 
Visitaties zijn evaluatieprocessen waarin een onafhankelijk visitatiecollege een 
openbaar oordeel velt over de organisatie, op basis van een bepaald beoorde-
lingskader, een zelfevaluatie door de gevisiteerde en gesprekken met enkele 
tientallen betrokkenen. 
 
Horizontale verantwoordingsarrangementen van de harde hand 
Ten slotte resteert nog de raad van toezicht/commissarissen. De laatste komt 
overigens alleen voor bij privaatrechtelijke ZBOs en valt dus buiten het bestek 
van dit boek. De meeste raden van toezicht hebben sterke sanctionerende be-
voegdheden. Ze bestaan doorgaans uit personen met veel bestuurlijke ervaring. 
Zij bespreken de hoofdlijnen van de bedrijfsvoering en de organisatiestrategie 
met het bestuur. Zij hebben bevoegdheden die bij gewone ambtelijke diensten de 
minister toekomen. Raden van toezicht worden over het algemeen benoemd 
door de minister om toezicht te houden op de uitvoeringsorganisatie. Om die 
reden zouden ze als diagonale verantwoordingsarrangementen kunnen worden 
gezien. Tegelijk worden ze echter geacht om onafhankelijk en op persoonlijke 
titel te oordelen. Om die reden zouden ze als horizontale verantwoording kunnen 
worden gezien. In figuur 3.3 zijn ze daarom als een mengvorm tussen horizon-
taal en diagonaal gerubriceerd. 
Wanneer vertegenwoordigers van klanten zitting hebben in een raad van toezicht 
‘horizontaliseert’ hij nog verder. Dit was bijvoorbeeld in het verleden het geval 
bij de Luchtverkeersleiding (LVNL), waar vertegenwoordigers van ‘stakehol-
ders’ in de raad van toezicht waren vertegenwoordigd. 
 

• Raad van toezicht 
• W.o. vertegenwoordiger klant bij interne toezichthouder 

 
3.4 Conclusie 
 
In dit hoofdstuk is de vraag beantwoord wanneer sprake is van horizontale ver-
antwoording bij zelfstandige uitvoeringsorganisaties. De volledige definitie van 
verantwoording die hier wordt gebruikt bestaat uit acht elementen. De kern is 
dat een actor zijn gedrag belicht, toelicht en verdedigt ten overstaan van een 
beoordelende instantie (het forum), in het licht van bepaalde verwachtingen en 
in de wetenschap dat er (in)formele consequenties aan verbonden kunnen zijn. 
Bij zelfstandige uitvoeringsorganisaties is er sprake van horizontale verantwoor-
ding, indien het forum waaraan verantwoording wordt afgelegd niet hiërarchisch 
bovengeschikt is (verticaal) en niet is een door de principaal ingerichte en na-
mens hem opererende toezichthouder (diagonaal). Het gaat daarbij in de eerste 
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plaats om een materieel onderscheid. Het horizontale verantwoordingsforum 
dient onafhankelijk van principaal én uitvoeringsorganisatie te opereren. 
Deze definitie van horizontale verantwoording is toegepast op drieëntwintig uit 
de literatuur afkomstige potentiële verantwoordingsarrangementen. Dit heeft 
geleid tot de enigszins ontnuchterende conclusie dat van al deze arrangementen 
er slechts zes aan de definitie voldoen en dus als horizontale verantwoordingsar-
rangementen zijn te begrijpen. 
Bij raden van toezicht is sprake van verantwoording van de harde hand vanwe-
ge hun sanctionerende bevoegdheden. Raden van toezicht zijn ‘horizontaler’ 
wanneer vertegenwoordigers van belanghebbenden er zitting in hebben. 
Bij interne ombudsmannen, colleges van deskundigen, klantenfora en visitaties 
is sprake van verantwoording van de luide stem. In al deze gevallen oordeelt een 
onafhankelijk forum over de organisatie. Het forum beschikt niet over sancties 
om dit oordeel kracht bij te zetten. Wel zijn informele consequenties mogelijk. 
In de eerste plaats door reputatie-effecten door het openbare oordeel van het 
forum. In de tweede plaats doordat deze zwakke vorm van verantwoording een 
rol kan gaan spelen in de krachtiger verticale verantwoordingsrelatie. 
 
Het risico van toepassing van een precieze definitie is dat mét het elimineren 
van gevallen die niet aan de definitie voldoen ook veel van de belofte van hori-
zontale verantwoording verdwijnt. Protagonisten van horizontale verantwoor-
ding gebruiken vaak welbewust een bredere definitie. In hun opvattingen over 
goed bestuur van uitvoeringsorganisaties bepleiten zij een combinatie van selec-
tief verticaal toezicht met interne instrumenten van kwaliteitszorg én horizontale 
verantwoording richting stakeholders. In dit bredere perspectief wordt ook de 
interne kwaliteitszorg van de uitvoeringsorganisatie en de gewenste afstandelij-
ke sturing door de politieke principaal vaak in het begrip geïncorporeerd. In het 
vervolg van dit boek zal naar voren komen dat veel personen dit meer algemene 
sturingsperspectief graag benoemen met de term ‘horizontale’ of ‘brede publie-
ke verantwoording’. In die gevallen gebruiken zij het woord niet zozeer als con-
cept, maar vooral als een icoon (Dubnick 2005: 1). De iconische versie van ho-
rizontale verantwoording dient naast een analytisch doel zeker ook een strate-
gisch doel. Contribuenten zetten verantwoording als icoon in om een goed ge-
voel op te roepen over de organisatie. Het impliciete doel is daarbij doorgaans 
dat de principaal op grotere afstand van de uitvoeringsorganisatie kan blijven. 
Het onderscheid tussen horizontale verantwoording als concept en als icoon 
komt in het vervolg nog een aantal keren terug. Voor het zover is, is het nodig 
een derde conceptuele kwestie te behandelen: wat is een passend beoordelings-
kader voor horizontale verantwoording bij zelfstandige uitvoeringsorganisaties? 
Over deze vraag gaat het volgende hoofdstuk. 



 

 
 
 
4  Beoordelingskader 
 
 

‘We are concerned with multiple accountability with contested criteria: a Babel of 
evaluative languages with little agreement about which should be used and by 
whom, where.’ (Day en Klein 1987: 105). 

 
 
Dit hoofdstuk staat in het teken van een zoektocht naar een geschikt kader om 
het functioneren van horizontale verantwoordingsarrangementen bij zelfstandige 
uitvoeringsorganisaties mee te beoordelen. De deelvraag die wordt behandeld is: 
wat is een passend beoordelingskader voor het functioneren van horizontale 
verantwoording bij zelfstandige uitvoeringsorganisaties? ‘Functioneren’ valt 
uiteen in een descriptief en een normatief aspect. Het hoofdstuk bestaat daarom 
uit twee delen. Eerst volgt een verhoudingsgewijs kort deel dat op de descriptie-
ve beoordeling van horizontale verantwoordingsarrangementen ingaat. Hier 
wordt naar voren gebracht dat drie descriptieve vragen van belang zijn. Name-
lijk, wat is de inhoud van de communicatie tussen de betrokken partijen?, wat is 
daarvan de invloed op het gedrag van de uitvoeringsorganisatie?, en is het ook 
de facto een verantwoordingsproces? Daarna volgt een langer tweede deel over 
de normatieve beoordeling van horizontale verantwoording. Na een verkenning 
van de literatuur over verantwoording wordt gekozen voor een benadering die 
twee normatieve perspectieven combineert: het democratisch perspectief en het 
op leren gerichte cybernetisch perspectief. 
 
4.1 Descriptief beoordelingskader 
 
Over hoe vormen van horizontale verantwoording feitelijk functioneren is niet 
veel bekend, zo stelde reeds de inleiding (zie ook Roberts 2001: 1549; Dubnick 
2003: 1; Van Montfort 2004: 87; Bakker en Yesilkagit 2005: 14). Tegen die 
achtergrond is één van de doelstellingen van dit boek om het empirisch inzicht 
in het functioneren van een aantal relatief nieuwe verantwoordingsarrangemen-
ten te vergroten. Het uitgangspunt van de descriptieve analyse is dat verant-
woordingsarrangementen een communicatierelatie leggen tussen het bestuur van 
een zelfstandige uitvoeringsorganisatie, te beschouwen als de actor, en een be-
oordelende derde, te beschouwen als het forum. Deze communicatierelatie 
wordt in hoofdlijnen gereconstrueerd. Drie vragen zijn daarbij van belang: 
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• Wat is de inhoud van de communicatie tussen de actor en het fo-
rum? 

• Wat is de invloed van die communicatie op het gedrag van de ac-
tor? 

• Is de communicatie tussen actor en forum de facto een verantwoor-
dingsproces?  

 
De drie vragen worden hierna één voor één uitgewerkt. Hoofdstuk 5 werkt de 
onderzoeksopzet verder uit en geeft aan hoe deze vragen zijn onderzocht. 
 
4.1.1 Inhoud 
Het meest voor de hand liggende aspect van het feitelijke functioneren van ar-
rangementen om te beoordelen, is de inhoud van de communicatie tussen actor 
en forum. Deze communicatie is bij de in dit boek onderzochte typen horizonta-
le verantwoording (-) raden van toezicht, klantenfora en visitaties (-) steeds 
geformaliseerd in drie analytisch te onderscheiden fasen. Het forum wordt eerst 
geïnformeerd over het handelen van de actor (informatiefase), zij treden daar-
over in overleg (debatfase), het forum oordeelt vervolgens (oordeelsfase) en dit 
oordeel wordt naar buiten gebracht en/of verstrekt aan de principaal (informele 
sanctie). Voor raden van toezicht geldt bovendien dat zij formele sancties heb-
ben die zij kunnen inzetten. Om het feitelijke functioneren van arrangementen te 
beoordelen is het nodig de inhoud van deze drie fasen te reconstrueren. Het gaat 
dan om vragen als: welke informatie en welke documentatie staat centraal in de 
informatiefase? Hoe verloopt de debatfase en welke onderwerpen staan daarin 
centraal? Wat zijn de oordelen van de fora in de oordeelsfase en op welke aspec-
ten van het handelen van de actoren hebben die betrekking? Een belangrijk as-
pect daarbij is steeds de vraag of de communicatie betrekking heeft op de uit-
voering van de wettelijke taak of om de organisatie daarvan in de bedrijfsvoe-
ring. Bij het eerste gaat het bijvoorbeeld om de herkeuringen van het UWV, 
kadastrale registraties of toekenning van uitkeringen door de PUR. In het tweede 
geval gaat het om bedrijfsmatige aspecten als communicatie, personeelsbeleid, 
klantvriendelijkheid of het relatiebeheer richting derde partijen. 
 
4.1.2 Invloed 
De tweede vraag die in de descriptieve analyse van belang is, is of de communi-
catie tussen actor en forum invloed heeft op het gedrag van de actor. De vraag 
kan kort worden verwoord als: leidt het optreden van het forum tot gedragsver-
anderingen bij de actor in door het forum gewenste richting? Gedrag is daarbij 
bewust breed omschreven. Het kan betrekking hebben op concrete gedragingen 
zoals werkprocessen of op meer beleidsmatige gedragsaspecten zoals de inhoud 
van een jaarplan. De vraag of een arrangement invloed heeft is van belang, want 
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wanneer het nooit enige invloed heeft ligt het vermoeden voor de hand dat het 
een zuiver ritueel verantwoordingsproces is (Beck 1987; Smulovitz en Peruzzot-
ti 2003: 3). 
 
De vraag naar de invloed van het forum is gemakkelijker te stellen dan te be-
antwoorden. Er dient in ieder geval te worden onderscheiden tussen ex ante en 
ex post invloed op de actor. 
Verantwoordingsarrangementen zijn op het oog geformaliseerde relaties waarin 
het forum het gedrag of voorgenomen gedrag van de actor achteraf corrigeert. 
Fora oordelen over het (voorgenomen) gedrag van de actor met als doel daar 
invloed op uit te oefenen. Verantwoording is daarmee in eerste instantie gericht 
op ex post gedragsverandering. De vraag die daaruit volgt is of aannemelijk te 
maken is dat de actor zijn gedrag na afloop van de dialoog met het forum aan-
past aan de oordelen van het forum. 
In tweede instantie echter is te verwachten dat de ex ante invloed van horizonta-
le verantwoording groter is dan de ex post invloed. In de literatuur bestaat grote 
overeenstemming over het feit dat de voornaamste effecten van verantwoording 
ontstaan doordat actoren ex ante anticiperen op verantwoording (Laver en 
Shepsle 1999: 295; D. Dunn 1999: 300; Dunn en Legge jr. 2001: 75; Mulgan 
2003: 43). Verantwoordingsarrangementen zouden derhalve vooral van belang 
zijn vanwege hun afschrikkende werking en niet vanwege hun correctief vermo-
gen (Elster 1999: 257; Lonsdale 1999: 174; Behn 2001: 14). 
Bij verantwoordingsarrangementen is vermoedelijk Friedrich’s (1963: 200-4) 
waarschijnlijkheidswet van anticipated reactions aan de orde. Friedrich stelt dat 
veranderingen van besluiten in politieke omgevingen doorgaans het gevolg zijn 
van het feit dat de besluitvormer anticipeert op de preferenties van een door hem 
als belangrijk beschouwde groep of persoon. De invloed van anticipatie is het 
gevolg van het menselijke vermogen om zich de reacties voor te kunnen stellen 
van personen die door besluiten worden getroffen (Friedrich 1963: 201). 
Sociaal-psychologisch onderzoek bevestigt dat mensen er in hun besluiten op 
anticiperen als zij verwachten erover ter verantwoording te worden geroepen 
(Lerner en Tetlock 1999: 256). Deze anticipaties worden sterk beïnvloed door 
een aantal kenmerken van de verantwoordingssituatie. Wanneer het zo is dat 
personen a) verwachten ter verantwoording te worden geroepen door een forum, 
b) de opvattingen van het forum kennen, én c) het forum hoog achten, zullen zij 
in hun handelen meestal sterk anticiperen op de preferenties van het forum. 
Waar mogelijk zullen zij ervoor zorgen dat hun handelen overeenkomt met die 
preferenties of op zijn minst zullen zij hun argumentatie zo modelleren dat de 
kans op instemming door het forum het grootst is. Echter, indien zij de inhoude-
lijke preferenties van het forum niet kennen, maar wel verwachten ter verant-
woording te zullen worden geroepen door een gezaghebbend forum, zullen zij 
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door middel van pre-emptive selfcriticism (Tetlock e.a. 1989: 632) het eigen 
gedrag preventief evalueren. Zij denken dan relatief flexibel en bezien het eigen 
handelen in een multidimensionaal perspectief. Dit om geanticipeerde vragen 
over het eigen handelen zo goed mogelijk te kunnen pareren. 
De invloed van anticipatie is vermoedelijk belangrijk maar is tegelijk ook zeer 
moeilijk vast te stellen (Huberts 1994: 54; Bos en Geurts 1994: 81; Peters 1999: 
73). Gegeven het hiervoor aangehaalde sociaal-psychologische onderzoek kan 
voorshands wel worden verondersteld dat de ex ante invloed van het horizontale 
verantwoordingsforum op het gedrag van de actor groter is naarmate hij a) het 
forum en het door hem gehanteerde beoordelingsperspectief gezaghebbender 
acht, en b) beter op de hoogte is van de preferenties van het forum. Dit zijn geen 
voldoende voorwaarden voor anticipatie in de door het forum gewenste richting, 
maar wel belangrijke voorwaarden daarvoor. 
 
De invloed van horizontale verantwoording op het gedrag van de actor is van 
belang in de descriptieve analyse. Echter, het moet in het perspectief van ver-
antwoording ook niet worden overdreven. Gedragsverandering is namelijk een 
krachtige maar ook behoorlijk povere maat voor verantwoording. Feitelijk bete-
kent het vooral dat wordt gemeten of het forum invloed heeft op de actor, niet 
wat het effect is van het verantwoordingsproces. Zou invloed als voornaamste 
beoordelingsgrond worden genomen, dan verschuift de aandacht van de effecten 
van horizontale verantwoording naar de macht van horizontale fora door maat-
schappelijke controle (Meijer 2002: 18). Bovendien is de immanente logica van 
een dergelijke benadering dat invloedrijke verantwoordingsprocessen beter wor-
den gewaardeerd dan minder invloedrijke verantwoordingsprocessen. Dit gaat 
voorbij aan de reële situaties waarin een verantwoordingsproces laat zien dat de 
actor tot volle tevredenheid van het forum opereert. De verantwoording verloopt 
dan uitstekend zonder dat er enige zichtbare invloed is aan te wijzen. 
 
4.1.3 Is het de facto verantwoording? 
De derde vraag die van belang is in de descriptieve beoordeling, is of de com-
municatie tussen actor en forum ook daadwerkelijk als een verantwoordingspro-
ces te beschouwen is. Dit is van belang omdat verantwoordingsarrangementen 
alleen de jure een verantwoordingsrelatie institutionaliseren die de facto kan 
leiden tot verantwoordingprocessen. Noodzakelijk is dat echter niet. Verant-
woordingsarrangementen kunnen ook een slapend bestaan leiden of tot andere 
typen communicaties leiden. Denkelijk is bijvoorbeeld dat het arrangement van 
buitenaf de trekken heeft van verantwoording maar bij nadere beschouwing 
slechts een symbolische rol vervult. Het is dan een symbolisch of ritueel proces 
(Halachmi 2002: 230; Smulovitz en Peruzzotti 2003: 3). Omdat dit boek over 
verantwoording gaat is het belangrijk de vraag te stellen of de gerealiseerde 
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communicatie tussen actor en forum inderdaad de facto als een verantwoor-
dingsproces kan worden beschouwd. 
In eerste instantie volgt het antwoord op de vraag of het een verantwoordings-
proces is vanzelf uit de beantwoording van de eerste twee descriptieve vragen. 
Indien er een informatie-, debat en oordeelsfase is, waarin het handelen van de 
actor ten overstaan van het forum aan de orde is in het licht van (in)formele 
consequenties, dan is dit te beschouwen als een verantwoordingsproces. 
In tweede instantie is het voor een goed begrip ook van belang te bezien of het 
exclusief een verantwoordingsproces is. Verantwoordingsarrangementen kunnen 
met name ook een rol spelen in meer strategische interacties. Dat bleek al in het 
vorige hoofdstuk bij de argumenten voor horizontale verantwoording. Naast de 
inhoudelijke argumenten kwamen daar ook strategische overwegingen naar 
voren. Om de werking van het arrangement te kunnen beoordelen is het daarom 
nodig ook inzicht te verwerven in de strategische dimensie van arrangementen. 
Verantwoordingsrelaties zijn altijd onderdeel van en ingebed in machtsrelaties 
(Bennett 1980: 793-4; Day en Klein 1987: 21; Elster 1999: 275; Schwartz 2000: 
430; Ebrahim 2005: 60 en 72). Het vragen om en afleggen van verantwoording 
in concrete gevallen staat in verband met het meer algemene streven naar strate-
gische doelen door beide partijen. Voor zowel de actor, het forum als de princi-
paal zijn er strategische belangen in het geding. 
De actor kan het nieuwe verantwoordingskanaal gebruiken om de druk van 
bestaande vormen van verantwoording te verlichten (Day en Klein 1987: 170-1; 
Wood 1988: 232; Keohane 2002: 3). Voor hem kan horizontale verantwoording 
een nuttig tegenwicht bieden tegen de controle door de principaal. Door zich 
vrijwillig te onderwerpen aan een aanvullende vorm van verantwoording neemt 
hij de les over uit de alternatieve geneeskunde dat wie lijdt aan een bepaalde 
kwaal het eigen weerstandsvermogen kan vergroten door er méér van in te ne-
men.23 De introductie van nieuwe vormen van verantwoording kan de actor 
mogelijk helpen om de druk van de oude vormen te verlichten. Dit is in over-
eenstemming met wat in het vorige hoofdstuk de crowding out hypothese is 
genoemd. 
Ook voor het forum zijn er mogelijk strategische doelen in het geding. De leden 
van het forum kunnen hun positie gebruiken om door hen gewenste beleidsdoe-
len na te streven. Zij kunnen zich richten op het beleid van de actor maar hun 
positie ook gebruiken om de principaal te beïnvloeden. In het vervolg van dit 
boek komen klantenfora, raden van toezicht en visitaties aan bod. Bij klantenfo-
ra is evident dat zij strategische belangen hebben in de relatie met de uitvoe-
ringsorganisaties. Zij kunnen trachten de dienstverlening te beïnvloeden in door 
hen gewenste richting. Voor leden van raden van toezicht en visitatiecolleges is 

                                                 
23 Zie Saris (2000: 78) voor deze vergelijking met de alternatieve geneeskunde. 
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dat veel minder evident. Het lidmaatschap is voor hen een bijbaan die wordt 
uitgeoefend naast andere, belangrijker verplichtingen. Er zijn voor hen ook geen 
persoonlijke belangen in het geding. Er zijn op het oog daarom geen incentives 
aan te wijzen voor dergelijke fora (zie ook De Ridder 2004: 9; Schraven 2006: 
84). 
Ook de principaal ten slotte kan horizontale verantwoording om strategische 
redenen inzetten. Een potentieel motief kan zijn blameshifting (zie Hood 2002; 
Thatcher 2002a: 141; Pollitt en Bouckaert 2004: 146). De principaal kan de 
schuld voor feilen bijvoorbeeld toerekenen aan anderen, zoals de raad van toe-
zicht. Daarnaast biedt verplichte horizontale verantwoording hem ook een mo-
gelijkheid om feitelijke invloed uit te oefenen op het beleid van de actor zonder 
diens formele autonomie aan te tasten (Hood e.a. 1999: 27; WRR 2004: 110). 
Dit is wat in het vorige hoofdstuk de enforced selfregulation hypothese is ge-
noemd. 
Kortom, de derde descriptieve vraag heeft een tweeledig doel. Enerzijds wordt 
bezien of binnen arrangementen verantwoordingsprocessen ontstaan. De vraag 
is of de jure arrangementen ook tot de facto processen leiden. Anderzijds wordt 
bezien of het ook exclusief verantwoordingsprocessen zijn en met name hoe zij 
onderdeel zijn van meer algemene strategische relaties tussen de drie betrokken 
partijen: actor, forum en principaal. 
 
4.2 Normatief beoordelingskader 
 
Als het verantwoordingsproces tussen actor en forum op basis van de voorgaan-
de drie descriptieve vragen is gereconstrueerd kan dit vervolgens normatief 
worden beoordeeld. In de literatuur bestaan zeer veel andere normatieve benade-
ringen van verantwoording. Hierna volgt eerst een overzicht van verschillende 
benaderingen, daarna wordt de hoofdlijn van het hier gebruikte perspectief ge-
schetst. In dit boek zal horizontale verantwoording worden bezien vanuit twee 
perspectieven, het democratische perspectief en het op leren gerichte cyberneti-
sche perspectief. Vervolgens volgt een korte reflectie op de toepasbaarheid van 
deze perspectieven bij horizontale verantwoording. Tot slot worden de twee 
normatieve perspectieven geconcretiseerd. Dit leidt tot ijkpunten die in hoofd-
stuk 5 worden uitgewerkt tot de onderzoeksopzet. 
Voorafgaand aan deze zoektocht dient nog één preliminaire opmerking te wor-
den gemaakt. De bevindingen uit eerder onderzoek naar praktijken van verant-
woording bieden een weinig hoopgevend beeld. Over het geheel genomen laat 
onderzoek zien dat de alledaagse verantwoordingspraktijken tamelijk schril 
afsteken bij de hoge normen waaraan zij worden afgemeten. In de woorden van 
Keohane (2002: 14): 
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‘The literature is notable for its gloomy assertion of a disjunction between the ideal of 
accountability and actual practice in modern democracies. Anyone who reads the litera-
ture will surely be disabused of the romantic notion that accountability operates in de-
mocratic systems in its idealized form’. 
 
Deze opmerking van Keohane mag in de komende beschouwingen steeds als 
een klein waarschuwingssignaal op de achtergrond oplichten. Bij dit type onder-
zoek is helaas de betreurenswaardige wet van de middelmatige praktijk aan de 
orde. 
 
4.2.1 Verschillende benaderingen 
In de literatuur beoordelen auteurs verantwoording op uiteenlopende normatieve 
gronden. Dit heeft tot gevolg dat normatieve beschouwingen over ‘verantwoor-
ding’ of ‘accountability’ soms moeilijk met elkaar te vergelijken zijn. Om de in 
dit boek gekozen benadering te verduidelijken volgt een klein overzicht van 
mogelijke normatieve benaderingen. 
Om te beginnen, veel auteurs kiezen een historiserende benadering wanneer zij 
zoeken naar een houvast van waaruit zij verantwoording kunnen beoordelen. De 
geschiedenis is een rijk gevulde grabbelton van richtinggevende referentiepun-
ten. Sommige auteurs keren terug naar de geboorte van de democratie in de 
Atheense stadstaat (bijvoorbeeld Day en Klein 1987: 6; Elster 1999: 262). Ande-
re auteurs gaan minder ver terug in de tijd en nemen de ‘hoogtijdagen’ van de 
democratie in de negentiende eeuw als richtinggevend ideaal (Habermas 1992: 
443 e.v.; Flinders 2001: 46 e.v.; Zakaria 2003: 49 e.v.). Weer anderen grijpen 
terug op het canonieke vroeg twintigste-eeuwse debat tussen Friedrich en Finer 
over de waarde van ethische normen en zelfregulering enerzijds en de noodzaak 
van externe controle anderzijds (Romzek 1996: 97; Dunn en Legge jr. 2001: 75-
8; Dubnick 2003: 1). 
De historische vergelijking loopt altijd het risico van nostalgie. Omdat de ge-
schiedenis in het verleden plaatsvond is het gemakkelijk om de mooie aspecten 
van het verleden op te poetsen en onderwijl de onaangename aspecten te ver-
doezelen. Zo kan bijvoorbeeld het endemische corruptieprobleem in de Atheen-
se polis (zie Elster 1999: 270) of het elitaire karakter van de negentiende eeuwse 
democratie, waarin maar een kleine minderheid der ingezeten stemgerechtigd 
burger was, gemakkelijk worden vergeten. Ondanks dit risico voor nostalgie 
kiest ook dit boek voor een historiserende benadering. Deze is gebaseerd op 
Bovens en ’t Hart (2005), Bovens (2006) en Bovens e.a. (2007) en sluit nauw 
aan bij de benadering van O’Donnell (1998: 113-7). Deze benadering heeft als 
voordeel dat historische denktradities een goed ‘Archimedisch punt’ bieden van 
waaruit een navolgbare en controleerbare normatieve redenering kan worden 
opgebouwd. Omdat dit boek niet alleen als doel heeft inzicht te bieden in speci-
fieke vormen van horizontale verantwoording maar ook meer in het algemeen 
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inzicht in verantwoording wil bieden, is het van belang het beoordelingskader op 
een solide fundament te funderen. 
Uiteraard zijn ook andere benaderingen mogelijk. Een geheel andere benadering 
zou bijvoorbeeld zijn om verantwoordingsarrangementen te beoordelen op de 
formele doelstellingen waarvoor ze zijn ingericht. Dit gebeurt bijvoorbeeld in 
evaluatieonderzoek (bijvoorbeeld Savornin Lohman e.a. 2000; Holmes en Kriek 
2002; Dijkstra en Van der Meer 2005). Deze benadering heeft als evident voor-
deel dat de (on)bewuste normatieve voorkeuren van de onderzoeker zo veel 
mogelijk buitenspel worden gezet. De formele doelstellingen van het arrange-
ment zijn immers een gedocumenteerd gegeven. Bovendien kan een dergelijke 
benadering recht doen aan de formele motieven voor inrichting van arrangemen-
ten en de door de wetgever beoogde samenhang van arrangementen in concrete 
gevallen. Daar staat echter als nadeel tegenover dat deze benadering een verge-
lijking tussen verschillende vormen van verantwoording bijna onmogelijk 
maakt. In dit onderzoek staat bijvoorbeeld de verantwoording aan een aantal 
raden van toezicht centraal. Gegeven het ontbreken van een algeheel wettelijk 
kader voor raden van toezicht zou deze benadering impliceren dat iedere raad 
van toezicht aan de hand van de eigen, net weer andere officiële normen, moet 
worden beoordeeld. Dit is een aangewezen manier om het functioneren van 
specifieke raden van toezicht te beoordelen. Het is echter minder geschikt om 
horizontale arrangementen in het algemeen mee te beoordelen. Om die reden is 
niet voor deze benadering gekozen. 
Een andere alternatieve benadering is om verantwoordingsarrangementen te 
beoordelen op één normatieve grond. Deze benadering komt ook veel voor. 
Verantwoording wordt bijvoorbeeld onderzocht vanuit het oogpunt van de mi-
nisteriële verantwoordelijkheid (Algemene Rekenkamer 2004), controle door 
maatschappelijke partijen (Meijer 2004), de relatieve sterkte van het parlement 
vis-a-vis de uitvoerende macht (Flinders 2001: 359), het leervermogen van de 
overheid (Ebrahim 2005), het tegengaan van machtsmisbruik (Smulovitz en 
Peruzzotti 2003) of effectief bestuur (Behn 2001). Het voordeel van deze bena-
dering is dat het een relatief scherp oordeel mogelijk maakt. Het nadeel is echter 
dat het weinig inzicht biedt in het feit dat actoren in het openbaar bestuur altijd 
te maken hebben met meerdere gelijkwaardige en mogelijk conflicterende ver-
wachtingen. Om recht te doen aan dit gegeven is in dit boek gekozen voor een 
benadering vanuit verschillende perspectieven. 
 
4.2.2 Drie normatieve perspectieven 
Bovens en ’t Hart (2005) onderscheiden drie intellectuele tradities van waaruit 
verantwoording is te beoordelen. Allereerst onderscheiden zij het democratische 
perspectief, waarin de democratische fundering van gezagsuitoefening centraal 
staat. Vervolgens is er het cybernetische perspectief, waarin het proces van per-
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manente prestatieverbetering de centrale waarde is. Ten slotte is er het constitu-
tionele perspectief, waarin het voorkómen van machtsmisbruik centraal staat.  
De indeling van Bovens en ’t Hart ‘vangt’ de meeste belangrijke enkelvoudige 
criteria die andere auteurs naar voren hebben gebracht. Velen schrijven impliciet 
of expliciet binnen één van deze drie tradities. Hun indeling komt bovendien in 
essentie overeen met de driedeling van O’Donnell (1998). O’Donnell onder-
scheidt eveneens een democratische traditie. Vervolgens onderscheidt hij een 
liberale traditie die sterk lijkt op de constitutionele traditie. Ondanks het verschil 
in de naam ligt bij beiden de focus op het begrenzen van de uitvoerende macht 
met behulp van recht en regels. En in plaats van een cybernetische traditie 
spreekt O’Donnell van een republikeinse traditie. Hoewel zeer verschillend qua 
intellectuele wortels, staat in beide tradities de kwaliteit van de uitvoering en de 
kwaliteit van de actoren centraal. Beide tradities zijn ook huiverig voor al te 
scherpe externe controle omdat dit negatieve bijeffecten heeft op de kwaliteit 
van professionele taakuitvoering. 
 
De bovenstaande indelingen gelden voor verantwoording in het algemeen. Om 
te kunnen worden gebruikt in een empirische beoordeling van het functioneren 
van horizontale verantwoordingsarrangementen is het nodig ze te specificeren. 
Toepassing behoeft antwoord op de vragen: ‘Who is accountable to whom, how 
and for what?’ (Mulgan 2003: 22). Hieronder worden de drie perspectieven 
uitgelegd en gerelateerd aan de argumenten voor horizontale verantwoording. 
Dit leidt er toe dat de eerste twee perspectieven goed toepasbaar blijken te zijn 
bij horizontale verantwoording maar dat het constitutionele perspectief minder 
bruikbaar is. 
 
Allereerst het democratisch perspectief. In deze traditie draait publieke verant-
woording om de vraag of democratisch gelegitimeerde organen het bestuur ef-
fectief controleren. De kern is dat machtsuitoefening wordt onderworpen aan 
verantwoording en daardoor onderdeel wordt van een gesloten systeem van 
delegatie en verantwoording dat begint en eindigt bij de burgers als soeverein. 
De controle door de burger als ultieme principaal verloopt via het getrapte stel-
sel van de democratische delegatieketen, dat reeds in hoofdstuk 2 is beschreven. 
In de democratische delegatieketen tracht iedere principaal het gedrag van ‘zijn’ 
agenten te monitoren door ze periodiek ter verantwoording te roepen. 
De democratische traditie biedt geschikte aangrijpingspunten voor het beoorde-
len van horizontale verantwoording. In hoofdstuk 3 zijn vier inhoudelijke (en 
één strategisch) argument voor horizontale verantwoording benoemd. Twee 
daarvan staan middenin de democratische traditie. Namelijk het argument dat 
horizontale verantwoording de formeel beperkte hiërarchische verantwoording 
kan compenseren (substitutie-argument) en het argument dat het daarop een 
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nuttige aanvulling kan zijn door belanghebbenden een direct feedbackkanaal 
richting uitvoeringsorganisaties te bieden. Het eerste argument problematiseert 
de leemte in de democratische delegatieketen die ontstaat door verzelfstandi-
ging. Het tweede argument adresseert een praktische beperking van de ministe-
riële verantwoordelijkheid. Het leidt tot ketenverkorting in de democratische 
delegatieketen. Dit kan vooral van belang zijn bij grote uitvoeringsorganisaties 
die in de politiek-mediale luwte opereren. 
In de beoordeling van horizontale verantwoording door zelfstandige uitvoe-
ringsorganisaties in democratisch perspectief is het van belang te bezien of ver-
antwoording bijdraagt aan betere controle door democratisch gelegitimeerde 
fora. Dit kan zowel zijn de bovengelegen principaal, dus de minister en het mi-
nisterie, als ook hoger gelegen principalen zoals de Tweede Kamer of burgers. 
 
Het tweede normatieve perspectief is het cybernetisch perspectief. Hierin wordt 
publieke verantwoording primair beoordeeld op de vraag of het het leervermo-
gen en de effectiviteit van de overheid vergroot. Het cybernetisch perspectief is 
in belangrijke mate een correctie op een exces aan controle dat de andere tradi-
ties in de hand kunnen werken. Critici stellen dat verantwoording in praktijk 
vaak ontaardt in oeverloos controlegedrag, met een sterk negatieve inslag en een 
fixatie op het zoeken en bestraffen van schuldigen. De verantwoording leidt dan 
tot zwartepieten (Van Gunsteren 1999: 143) en loopt het risico om een eufemis-
tisch synoniem te worden voor straffen (Elster 1999: 255; Mulgan 2003: 194). 
De dieperliggende vraag of verantwoording bijdraagt aan de kwaliteit van het 
handelen en de resultaten wordt gemakkelijk vergeten. 
Als tegenwicht tegen deze focus op controle hebben veel auteurs in de cyberne-
tische traditie daarom betoogd dat verantwoording eerst en vooral zou moeten 
bijdragen aan kwaliteitsverbetering en beleidsleren (Hood e.a. 1999: 13; Vol-
laard 2003: 346; Ebrahim 2005: 75-80). Verantwoording genereert feedback-
informatie die niet moet worden misbruikt voor het zoeken naar schuldigen maar 
die moet worden gebruikt om te leren hoe de organisatie zijn toekomstig gedrag 
kan verbeteren, zo luidt de redenering op zijn kortst. 
Eén van de vier argumenten voor horizontale verantwoording die in hoofdstuk 3 
is onderscheiden is dat het kan bijdragen aan de kwaliteit van publieke dienst-
verlening. Daarom is ook de cybernetische traditie goed bruikbaar voor de be-
oordeling van het functioneren van horizontale verantwoordingsarrangementen. 
Voor veel protagonisten van nieuwe vormen van verantwoording is deze beoog-
de leerimpuls zelfs het belangrijkste argument vóór horizontale verantwoording 
en tegen al te zware ‘verticale’ controles (Hilhorst 2001: 10; Van Montfort 
2001: 158-9; In ’t Veld 2004: 26). 
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Ten derde is er het constitutionele perspectief. Hier is publieke verantwoording 
gekoppeld aan het beginsel van machtenscheiding en gaat het erom dat machts-
misbruik in met name de wetgevende en uitvoerende macht wordt bestreden 
door controles binnen en tussen de staatsmachten. De constitutionele traditie 
adresseert het gegeven dat macht corrumpeert en roept op om effectieve tegen-
machten op te werpen. Dit geldt óók de machtuitoefening door democratisch 
gelegitimeerde agenten. De herkomst van het controlerende forum, democratisch 
of niet, is in dit perspectief veel minder van belang dan de vraag of het goed 
controleert. Dit perspectief zou ook een constitutionalistisch of rechtsstatelijk 
perspectief kunnen worden genoemd (zie Zijlstra 1997). Hier wordt echter aan-
gesloten bij de aanduidingen van Bovens en ’t Hart. 
De democratie loopt in theorie altijd het gevaar uit te monden in wat John Stuart 
Mill al zag als de tirannie van de meerderheid (Mosse 1988: 108 e.v.). In de 
constitutionele traditie dient verantwoording er primair toe om misbruik van 
bevoegdheden, zoals corruptie, nepotisme, tirannie en onwettigheid, tegen te 
gaan. O’Donnell’s werk over horizontale verantwoording (1998; 2003) gaat 
uitsluitend over dit probleem. Het gaat over hoe gekozen meerderheden in nieu-
we democratieën hun democratisch verkregen bevoegdheden zonder scrupules 
uitbaten voor hun eigen belang en hoe dit door horizontale verantwoording tus-
sen de machten der staat kan worden bestreden. Zonder de begrenzingen vanuit 
de constitutionele traditie kan de democratie verworden tot wat Zakaria (2003) 
noemt illiberal democracy. 
In de constitutionele traditie zijn de volgende aspecten van verantwoording be-
langrijk. Allereerst is het van belang dat het verantwoordingsforum opereert op 
basis van scherpe beoordelingskaders. Bovendien is van belang dat het forum 
het handelen van de actor er strikt aan afmeet en toetst of het handelen er al dan 
niet aan voldoet. Bovendien behoeven verantwoordingsfora krachtige sanctione-
rende bevoegdheden om afwijkend gedrag te signaleren en te corrigeren. Het 
veronderstelt voorts dat de relatie tussen actor en forum door een zekere afstan-
delijkheid wordt gekenmerkt. Het forum is een buitenstaander (-) een inspecteur 
of controleur (-) die beoordeelt of het gedrag van de actor voldoet aan geobjecti-
veerde vereisten. 
De horizontale verantwoordingsarrangementen die daadwerkelijk voorkomen bij 
zelfstandige uitvoeringsorganisaties, voldoen niet tot nauwelijks aan deze ken-
merken. De bevoegdheden van de verantwoordingsfora zijn beperkt, de beoor-
delingskaders die zij hanteren liggen zelden vast maar worden min of meer in 
dialoog ontwikkeld. Dit geldt ook voor de raden van toezicht. Zij hebben welis-
waar duidelijke bevoegdheden maar behoeven voor bijna alle besluiten toch de 
(vaak passieve) instemming van de minister. De horizontale vormen van ver-
antwoording passen daarom naar inrichting niet in het constitutionele perspec-
tief. Bij de normatieve argumenten voor horizontale verantwoording in hoofd-
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stuk 3 was ook weinig aandacht voor dit constitutionele perspectief. Ook zal 
blijken in de hoofdstukken 7 tot en met 9 dat deze arrangementen in hun feitelij-
ke functioneren niet bij dit op begrenzen en controleren gerichte perspectief 
passen. De verschillende horizontale verantwoordingsfora stellen zich zelden op 
als externe controleurs. Zij opereren in praktijk vooral kritisch-constructief en 
betuigen veel empathie met de belangen en doelstellingen van de zelfstandige 
uitvoeringsorganisaties. Derhalve blijft het constitutionele perspectief in het 
vervolg van dit boek buiten beschouwing.24 
 
Intermezzo: ‘beleidstheorie van vertrouwen’ blijft buiten beschouwing 
In hoofdstuk 3 werd nog een vierde inhoudelijk argument voor horizontale ver-
antwoording onderscheiden. Namelijk het argument dat horizontale verantwoor-
ding het maatschappelijk vertrouwen in publieke dienstverleners kan verbeteren. 
In de drieledige indelingen van Bovens en ’t Hart en O’Donnell blijft dit argu-
ment onbesproken. Dat is enigszins opmerkelijk, daar in veel beschouwingen 
over verantwoording maatschappelijk vertrouwen of legitimiteit als een belang-
rijke beoogde uitkomst wordt aangeduid. De wetenschap dat gezagsdragers zich 
moeten verantwoorden kan volgens velen een geruststellend of vertrouwenwek-
kend effect hebben op burgers (Behn 2001: 206; Thomas 2004: 6; Van Montfort 
2004: 92; Bovens 2005: 49). Dit geldt nog nadrukkelijker voor horizontale ver-
antwoording. In bijna alle beschouwingen erover duiden auteurs op het belang 
ervan voor het maatschappelijk vertrouwen in de organisatie, soms ook letterlijk 
in de titel (WRR 2004; Poot e.a. 2004 ). In een context van vertrouwensverlies 
bij overheid en publieke dienstverleners (zie bijv. Van den Brink 2002; Dekker 
2006) is de notie dat horizontale verantwoording voor een herstel van vertrou-
wen kan zorgen een belangrijke beleidstheorie.  
Ondanks de brede steun voor dit punt in de literatuur zal het in dit boek toch 
buiten beschouwing blijven. Er zijn namelijk weinig aanwijzingen dat deze be-
leidstheorie voldoet. Bovendien is het verband tussen verantwoording door or-
ganisaties en vertrouwen buitengewoon moeilijk onderzoekbaar, zeker als on-
derdeel van een bredere studie. 
Er is de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen bepaalde as-
pecten van het handelen van publieke organisaties en hun maatschappelijk ver-
trouwen. Dit onderzoek levert nog weinig ondersteuning op voor de veronder-
stelling dat organisaties het vertrouwen dat burgers in hen stellen kunnen beïn-

                                                 
24 Vermoedelijk past diagonale verantwoording richting de Algemene Rekenkamer, de Natio-
nale Ombudsman en onafhankelijke toezichthouders beter in het constitutionele perspectief. 
Deze organen zijn nadrukkelijk gericht op externe controle aan gegeven normen. Ook de 
media kunnen bij incidenten deze toetsende rol uitoefenen. Wie bij zelfstandige uitvoerings-
organisaties zoekt naar verantwoording in constitutionele zin zou daarom nader moeten kijken 
naar de rol van diagonale verantwoording en horizontale verantwoording aan de media. 
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vloeden (zie Pollitt en Bouckaert 2004: 131). Sterker, met weliswaar enige 
overdrijving maar niet heel veel, is te stellen dat het maatschappelijk vertrouwen 
in organisaties en instituties omgekeerd evenredig is aan de mate van openheid 
en publieke verantwoording die zij betrachten. Mensen hebben gemiddeld ge-
nomen meer vertrouwen in intransparante instituties zoals de rechter of het ko-
ningshuis dan in transparante instituties zoals de Tweede Kamer en media (zie 
Dekker en Van der Meer 2004: 34). Zo er al een verband bestaat tussen ver-
trouwen en verantwoording dan is het wellicht zelfs negatief. De toegenomen 
transparantie van de overheid kan leiden tot onttovering van de overheid en leidt 
mogelijk tot verdere afkalving van maatschappelijk vertrouwen (Bovens 2003: 
129). Daar komt bij dat het problematisch is om een causale relatie te leggen 
tussen het handelen van een publieke organisatie enerzijds en de perceptie en 
waardering daarvan door burgers anderzijds. Van de Walle (2004: 125-6) laat 
zien dat een vijftal waarnemingsleemten het bemoeilijken hier onderzoek naar te 
doen. Zo is er bijvoorbeeld een leemte tussen de verwachtingen van klanten en 
de percepties van die verwachtingen bij het management. Wanneer het mana-
gement zich richt op de klanten kampt het altijd met de leemte tussen de eigen 
perceptie en de daadwerkelijke verwachtingen. 
Omdat er weinig aanwijzingen zijn dat verantwoording positief uitwerkt op het 
vertrouwen bij belanghebbenden en omdat dit verband bovendien buitengewoon 
moeilijk empirisch is aan te tonen, blijft deze beleidstheorie in het vervolg bui-
ten beschouwing. 
 
Om af te sluiten: op basis van algemene beschouwingen over de normatieve 
ijkpunten voor verantwoording en specifieke argumenten voor horizontale ver-
antwoording resteren twee normatieve perspectieven. Samengevat ziet het er als 
volgt uit. In het volgende deel van dit hoofdstuk worden deze twee tradities 
concreet uitgewerkt. 
 
• Het democratisch perspectief: draagt horizontale verantwoording bij aan de contro-

le door de directe principaal of hoger in de democratische delegatieketen gelegen 
principalen? 

• Het cybernetisch perspectief: versterkt horizontale verantwoording het leervermo-
gen van uitvoeringsorganisaties? 

 
4.3 Begrippen nader bezien 
 
4.3.1 Democratisch perspectief: controle nader beschouwd 
Democratische controle is een veelgebruikt woord met verschillende betekenis-
sen. Het begrip wordt hier nader verkend. Er worden vervolgens vijf manieren 
aangewezen waarop horizontale verantwoording positief kan bijdragen aan de-
mocratische controle. Ook wordt één mogelijke negatieve bijdrage genoemd. 
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Begrippen: controle en democratie 
‘Controleren’ is een veelgebruikt woord. Controleren verwijst op het meest be-
perkte niveau naar een concrete handeling van een persoon of instantie. Dit is 
controle in de betekenis die accountants eraan geven: verifiëren. Zij definiëren 
controle als ‘de activiteiten die erop gericht zijn om de getrouwheid van de fi-
nanciële verantwoording van de gecontroleerde vast stellen’ (NIVRA 2003: 31). 
In een ruimere variant van controleren vormt het begrip het spiegelbeeld van 
verantwoorden. Controle bestaat dan uit dezelfde drie elementen, namelijk in-
formeren, debatteren en sanctioneren, maar is gedefinieerd vanuit het hande-
lingsperspectief van het forum. Het forum kan dan als controleur worden aan-
gemerkt (Meijer 2002: 18).25 Controle in deze betekenis lijkt sterk op ‘sturen’. 
Het zijn de activiteiten van een controleur die erop gericht zijn een systeem of 
organisatie in een gewenste toestand te brengen (Hood e.a. 2004: 5). Controle in 
de derde en meest ruime betekenis van het woord verwijst naar een toestand: in 
controle zijn. Controleren betekent dan dat de controleur de gecontroleerde ef-
fectief aanstuurt én de ontwikkeling van de gecontroleerde beheerst (Beck 1987: 
19). Het gaat om in control zijn, om het beheersen van ontwikkelingen.  
In het vervolg wordt de tweede betekenis van controle gebruikt. Door te contro-
leren verwerft het forum inzicht in het gedrag van de actor, dat beoordeelt hij 
vervolgens en uiteindelijk kan hij trachten het gedrag in gewenste richting bij te 
sturen. 
 
Democratie wordt hier in navolging van de agency-literatuur26 opgevat als een 
geschakelde keten van principaal-agent relaties. In deze keten delegeert de prin-
cipaal taken aan de agent en monitort de wijze waarop ze worden uitgevoerd. De 
principaal staat formeel sterk ten opzichte van de agent omdat hij eigenaar en/of 
financier is van de handelingen. Op grond daarvan kan hij de agent sturen, belo-
nen en straffen. Desalniettemin is de principaal in praktijk vaak sterk afhankelijk 
van de agent. Het ontbreekt hem aan de tijd en kennis die nodig is om het gedrag 
van de agent te kennen. Derhalve bestaat er een kennisasymmetrie tussen beiden 
die in het voordeel is van de agent. 
In theorie is de informatieasymmetrie overbrugbaar door monitoring. Dat is 
echter kostbaar, zowel in absolute zin als in overdrachtelijke zin. In absolute zin 
kost intensieve monitoring grondstoffen (mensen en tijd) die ook aan andere 
opgaven kunnen worden besteed. Het heeft hoge opportunity costs. Anderzijds 
is monitoring ook schadelijk voor de relatie met de agent. Brehm en Gates ver-

                                                 
25 Ook in de definitie van ‘toezicht’ zitten de drie elementen ‘informeren, beoordelen en 
sanctioneren’. Zie WRR 2004: 188; De Ridder 2004: 9; ministerie van BZK 2005: 10. 
26 Zie voor inleidingen Moe 1984; Bendor e.a. 2001; McLaughlin en Osborne 2003; Krause 
en Meier 2003; Shapiro 2005. 
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woorden dit mooi als volgt: ‘The use of active monitoring (…) contains the 
stigma of punishment and generates displeasure among agents who receive close 
and frequent scrutiny of their task performances’ (Brehm en Gates 1997: 43). 
De principaal kampt door zijn kennisachterstand in het algemeen met twee soor-
ten problemen (Moe 1984: 755; Laver en Shepsle 1999: 291; Posner 2002: 529; 
Shapiro 2005: 271).27 Allereerst het probleem van moral hazard: de agent ge-
draagt zich ‘onverantwoordelijk’ omdat hij weet dat de kosten daarvan voor 
rekening komen van de principaal. Vervolgens het probleem van agent opportu-
nism: de agent besluit door verborgen handelingen naar zijn eigen preferenties te 
handelen en zich niet te richten op de wens en het belang van de principaal. 
Vanwege het feit dat de levensduur van de meeste grote uitvoeringsorganisaties 
vele malen langer is dan die van de coalitie die als principaal optreedt (Shapiro 
2005: 269), is in theorie met name het opportunisme-probleem voor zelfstandige 
uitvoeringsorganisaties groot. Zij kunnen conflicten met de principaal langer 
uitzitten dan hij omdat hun positie kan verbeteren na de in Nederland onvermij-
delijke coalitiewisseling. Dit verschil in levensduur wordt uiteraard wel gemiti-
geerd door de continuïteit binnen de departementale organisatie. 
 
Horizontale verantwoording in democratisch perspectief 
In dit onderzoek staat de verantwoording aan horizontale verantwoordingsfora 
van derden centraal, niet de verantwoording van de actor aan een democratisch 
gelegitimeerde principaal. In een strikt democratisch wereldbeeld is dit vreemd, 
daar verantwoording aan het parlement de normale situatie is en verantwoording 
aan andere fora welhaast automatisch een pathologie (Hood e.a. 1999: 194). Om 
horizontale verantwoordingsfora toch vanuit de democratische traditie te kunnen 
waarderen is het van belang voor ogen te houden dat de zin van de democrati-
sche delegatieketen niet is gehoorzaamheid aan de bovengelegen principaal 
maar is dat het overheidshandelen responsief maakt jegens de burgers als ultie-
me principalen (Dunn en Legge jr. 2001: 75). Horizontale verantwoording kan 
dan op vijf manieren positief bijdragen aan de controle door democratisch gele-
gitimeerde fora. Daarnaast is ook één mogelijke negatieve bijdrage te identifice-
ren. Ze worden hierna één voor één uitgewerkt. 
 
 
 

                                                 
27 Er is nog het derde mogelijk probleem, namelijk dat van adverse selection. Dit houdt in dat 
de principaal door zijn gebrekkige kennis de verkeerde (typen) agenten selecteert. Dit is in het 
onderhavige onderzoek niet aan de orde omdat er geen selectie van agenten plaatsvindt. 
Agenten als Staatsbosbeheer, Kadaster en CBS gaan meer dan honderd jaar mee. Feitelijk is 
de principaal min of meer veroordeeld tot deze agenten. Hij is bovendien eigenaar van deze 
agenten waardoor hij zichzelf op kosten jaagt door hen evt. te ontslaan. 
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i. Verantwoording aan de principaal aanvullen in de informatiefase 
In veel beleidsdocumenten van de afgelopen jaren wordt gesteld dat horizontale 
verantwoording het verticale toezicht kan aanvullen, zolang het dat maar niet 
vervangt (bijvoorbeeld Algemene Rekenkamer 2002: 59; Van Moorsel e.a. 
2006: 27). Een in theorie mogelijke aanvulling kan zijn dat de horizontale ver-
antwoording zich richt op onderwerpen die na verzelfstandiging (niet langer) 
onderwerp zijn van de verticale verantwoordingsrelatie. De horizontale verant-
woording vult het toezicht van de minister dan aan door zich op aanvullende 
onderwerpen te richten. 
 
ii. Principaal of hoger gelegen principalen vertegenwoordigen in de debatfase 
Een tweede mogelijke bijdrage van horizontale verantwoording in democratisch 
perspectief is dat deze niet-democratische fora zich opstellen als belangenbehar-
tigers van democratisch gekozen principalen. Het forum kan zich in de dialoog 
met de actor opwerpen als belangenbehartiger van de principaal. In principe is 
denkbaar dat door de minister benoemde raden van toezicht optreden als zaak-
waarnemer voor hem (Woods en Baranowski 2002). Ook kan de horizontale 
verantwoording de controle van hoger gelegen democratische principalen ver-
sterken. Mulgan (2003: 12-3) heeft laten zien dat verantwoordingsrelaties in het 
openbaar bestuur te legitimeren zijn vanuit twee bronnen. De ene is ‘eigenaar-
schap’, de tweede is vanuit ‘getroffen belangen’. Dat wil zeggen, eigenaren van 
handelingen (moreel, juridisch of financieel) of personen wier belangen door 
deze handelingen worden geraakt, zijn in een positie om de handelende instantie 
ter verantwoording te roepen. In een democratie vallen beide rollen in beginsel 
samen bij burgers. Zij regeren (zijn eigenaar) en worden geregeerd (getroffen 
belang) (Van Gunsteren 1998). Echter, de facto worden burgers zeer ongelijk 
getroffen door individuele overheidsorganisaties. Om onder meer die reden zou 
directe betrokkenheid van belanghebbenden de democratische verantwoording 
kunnen aanvullen (Van der Heijden en Schrijver 2002; Adriaansens en Rouw 
2003). Deze aanvulling bestaat uit het direct kanaliseren van de feedback van 
belanghebbenden richting uitvoeringsorganisaties. Klantenfora doen dat qualita-
te qua, bij raden van toezicht en visitaties verloopt dit mogelijk via de omweg 
van de openbaarheid. 
 
iii. Democratische bijsturing via derden in de oordeelsfase 
Horizontale verantwoordingsfora kunnen ook meesturen in door de principaal 
gewenste richting. Dit kan toeval zijn, omdat het forum toevallig dezelfde prefe-
renties heeft als de principaal. De principaal kan het ook bewust inbouwen. Hij 
kan ex ante invloed uitoefenen op zijn agent door middel van administratieve 
procedures en -structuren (McCubbins e.a. 1989: 431; Strøm 2000: 271; Bendor 
e.a. 2001: 246). De principaal kan zo voorkeuren institutionaliseren in de be-
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sluitvorming van de actor. Het inrichten van verplichte raden van toezicht (-) die 
door de minister worden benoemd (-) en klantenfora (-) die op aandrang van de 
minister op klantvriendelijkheid letten (-) kan hier een uitwerking van zijn. 
 
iv. Sturing principaal aanvullen in de oordeelsfase 
Een volgende mogelijke positieve bijdrage is dat horizontale verantwoording de 
actor beoordeelt op normen waaraan de principaal wel belang hecht maar waar 
hij zelf niet op stuurt. De horizontale verantwoording is dan een inhoudelijke 
aanvulling op het verticale toezicht. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het 
forum toetst op een aanvullende norm als ‘klantgerichtheid’. Dit is een norm die 
de principaal op papier onderschrijft maar vaak niet in het eigen verticale toe-
zicht operationaliseert. 
 
v. Democratische controle via derden als positieve consequentie 
Tot slot, de meest voor de hand liggende wijze van controle vanwege de princi-
paal is door het uitoefenen van toezicht. Actief toezicht lijkt op politiepatrouil-
les: ze zijn zichtbaar en grondig maar ook traag en duur. Daarom kiezen princi-
palen er vaak voor om toezichtsfuncties uit te besteden aan maatschappelijke 
partijen. Wanneer maatschappelijke partijen een hoge motivatie hebben kunnen 
zij een effectief en goedkoop alternatief zijn voor directe monitoring. Het is een 
brandalarm- of ook wel decibelmetermethode van toezicht (McCubbins en 
Schwartz 1984: 173-4; Shapiro 2005: 272). Brandalarmtoezicht krijgt langs 
twee wegen vorm. Enerzijds begunstigt de principaal derden zodat zij inzicht 
verwerven in het handelen van de actor. Het verplicht stellen van raden van 
toezicht en klantenfora zijn hier op het oog voorbeelden van. Door de participa-
tie van belangengroepen in de besluitvorming van de actor in te bouwen ontstaat 
als het ware een ventiel (McCubbins e.a. 1987: 258). Daarna kan de principaal 
zijn toezicht beperken tot het scannen van de informatie die deze derde partijen 
genereren. Hij speurt dan als het ware naar rooksignalen die wijzen op brand-
haarden die kunnen uitgroeien tot een waar vuur. Het is voor de principaal een 
arbeidsextensieve manier om toezicht uit te oefenen. 
 
vi. Negatieve consequentie: multiple accountabilities disorder 
In democratisch perspectief is het voornaamste risico van de introductie van 
nieuwe verantwoordingsfora dat zij de controle van democratisch gelegitimeerde 
principalen doorkruisen. Onderzoeken laten zien dat uitvoeringsorganisaties 
vaak met multiple principalen zijn behept en dat dit schadelijk kan zijn voor het 
vermogen om de actor te controleren (Moe 1984: 769; Krause en Meier 2003: 
15; Miller 2005: 211; Shapiro 2005: 278). Dit is met name het geval wanneer 
verschillende fora verschillende signalen zenden. Zo stelt Waterman (2000: 4): 
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‘When there are conflicts between principals, the obstacles to effective control of the 
bureaucracy are multiplied. Agents can lay low and try to wait out the conflict between 
the legislative and executive branches, or they can side with one principal over another.’ 
 
Multiple verantwoording kan dus enerzijds tot gevolg hebben dat actoren zich 
aan democratische controle onttrekken. Anderzijds kan het ook tot gevolg heb-
ben dat de verschillende impulsen vanuit verschillende verantwoordingsfora een 
paralyserend effect hebben op de actor, zo beschreef bijvoorbeeld Koppell 
(2005). Hij liet zien dat er stasis ontstond in een belangrijk besluitvormingspro-
ces, omdat de actor geen besluit kon nemen dat recht deed aan de multiple ver-
antwoordingsclaims. Koppell noemt dit ‘multiple accountabilities disorder’. 
Deze pathologie is aan de orde als horizontale verantwoording de democratische 
controle verzwakt door hetzij de verticale controle te doorkruisen hetzij hande-
lingsblokkades op te werpen voor actoren. 
 
Samengevat, er zijn hiervoor vijf mogelijke positieve en één mogelijke negatie-
ve bijdrage geïdentificeerd van horizontale verantwoording in democratisch 
perspectief. Ze worden verder uitgewerkt bij de onderzoeksopzet in hoofdstuk 5. 
 

• Informatiefase: horizontale verantwoording vult de verticale ver-
antwoording aan door onderwerpen en documenten te behandelen 
die niet (langer) aan de orde zijn in de verticale verantwoordingsre-
latie. 

• Debatfase: het forum stelt zich op als belangenbehartiger van de di-
recte principaal of van de burgers als ultieme principalen. 

• Oordeelsfase: horizontale verantwoording leidt tot democratische 
bijsturing via derden indien het forum meestuurt in door de princi-
paal gewenste richting. 

• Oordeelsfase: horizontale verantwoording vult de controle van de 
principaal aan door het handelen van de actor te beoordelen op 
normen die de principaal wel van belang acht maar waar hij niet 
zelf op stuurt. 

• Positieve consequenties: horizontale verantwoording versterkt de 
democratische controle door als brandalarmtoezicht de informatie-
positie van de principaal te versterken. 

• Negatieve consequenties: horizontale verantwoording doorkruist de 
democratische sturing of fungeert als handelingsblokkade voor de 
actor (pathologie van multiple accountabilities disorder). 
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4.3.2 Cybernetisch perspectief: van leren naar impulsen tot kwaliteitsverbete-
ring 
In cybernetisch perspectief wordt horizontale verantwoording afgemeten aan de 
vraag of het bijdraagt aan het leervermogen van de overheid of de uitvoerings-
organisatie. Nog sterker dan ten aanzien van controle geldt voor leren dat het 
een omstreden en ingewikkeld concept is. Het zal hierna daarom in betekenis 
worden teruggebracht tot het beter hanteerbare ‘impulsen tot kwaliteitsverbete-
ring’. 
 
Van leren… 
Het idee ‘(beleids)leren’ kan bogen op grote populariteit onder onderzoekers en 
intellectuelen (zie WRR 2006). Deze populariteit is onder meer te begrijpen 
doordat leren zoals gezegd een aantrekkelijk tegenwicht biedt tegen de imma-
nente logica van veel verantwoordingsprocessen: negativisme en zwartepieten 
(Mulgan 2003: 29; Van Gunsteren 2006: 233). De zoektocht naar fouten en 
schuldigen leidt gemakkelijk af van de dieperliggende vraag hoe de uitvoering 
van publieke taken kan verbeteren. Als tegenwicht bepleiten veel auteurs daar-
om dat verantwoording tot doel moet hebben bij te dragen aan kwaliteitsontwik-
keling (Hood e.a. 1999: 13; Van Beek 2004; Ebrahim 2005). 
Verantwoording geeft impulsen voor leerprocessen wanneer het feedback infor-
matie genereert die de actor leert hoe het in de toekomst beter kan. In deze tradi-
tie leggen verantwoordingsprocessen verbindingen tussen verleden, heden en 
toekomst (’t Hart 2001) en genereren zo lessen (Aucoin en Heintzman 2000: 52-
54). Ze zetten bestuurders ertoe aan hun handelen en dat van hun organisatie 
kritisch onder de loep te nemen. 
Leren is een complex begrip dat op tal van manieren is gedefinieerd (zie Van der 
Knaap 1997: 50-1 voor een bloemlezing). Op het eerste gezicht is leren een 
relatief eenduidig begrip dat duidt op het proces waardoor de lerende instantie 
meer kennis en begrip over een zaak verwerft en zo zijn doelen beter kan verwe-
zenlijken. In psychologisch opzicht houdt leren in de ‘revision of cognitions and 
beliefs as a result of the transformation or recoding of information based on the 
observation and interpretation of experience’ (Hemerijck en Visser 2003: 4-5). 
Personen kunnen leren, maar het begrip kan ook als antropomorfisme worden 
gebruikt voor leerprocessen binnen systemen en organisaties. Beleidsleren is dan 
heel in het kort het proces van aanpassing van beleidsdoelstellingen en beleids-
instrumenten in het licht van ervaringen in het recente verleden of nieuwe in-
zichten (Van der Meer e.a. 2003: 40). 
In navolging van Argyris en Schön (1978) onderscheiden veel auteurs tussen 
single loop en double loop learning (Van der Knaap 1997: 56-9; zie ook Dam-
mers 2000: 63-4; Hemerijck en Visser 2003: 6). Single loop learning verwijst 
naar leerprocessen waarbij de actor leert hoe hij zijn doelen beter kan realiseren 
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bij gegeven uitgangspunten, normen en doelen. Double loop learning betekent 
dat deze actor ook op het fundamentele niveau van achterliggende doelen, over-
tuigingen en waarden leert. 
Voor beide vormen van leren geldt dat het een retrospectieve en zelfreflectieve 
blik veronderstelt van de lerende instantie. Leren is bovendien gecontextuali-
seerd. Dat wil zeggen, het is gericht op de bijzondere organisatie in zijn bijzon-
dere context. Het gaat uit van de bounded rationality van actoren. Eenvoudig 
geformuleerd, lerende actoren hebben beperkte kennis en een beperkte verwer-
kingscapaciteit om mee te leren (Hemerijck en Visser 2003: 7). 
 
… naar impulsen tot kwaliteitsverbetering 
Leren is een even aantrekkelijk als ook moeilijk hanteerbaar concept. Daarom 
wordt het hier alleen gebruikt in de beperkte betekenis van ‘impulsen tot kwali-
teitsverbetering’. Er zijn een aantal problemen met leren. Het eerste probleem 
met leren is niet zozeer dat het in intellectuele zin moeilijk te begrijpen is maar 
dat het verwijst naar complexe cognitieve processen die niet toegankelijk zijn 
voor de directe waarneming door derden. Gedragsveranderingen van actoren 
zijn weliswaar waarneembaar maar zijn niet synoniem aan leren. Gedragsveran-
deringen kúnnen voortkomen uit cognitieve veranderingen door de reflectie op 
het eigen handelen (-) en dus leerprocessen zijn (-) maar allerhande andere ver-
klaringen zijn eveneens mogelijk. Omgekeerd kunnen personen en organisaties 
ook leren zonder hun gedrag te veranderen (Hemerijck en Visser 2003: 6). Het 
waarnemen van leren vergt derhalve complexe onderzoeksmethoden. Leren is 
ten tweede een inflatoir begrip dat politici en beleidsmakers vanwege de 
spreekwoordelijke complexiteit van de samenleving met graagte in de mond 
nemen waardoor het zijn onderscheidende betekenis dreigt te verliezen (Rose 
2005: 22). Leren is ten derde een proces van de lange adem. Ingrijpende veran-
deringen door leerprocessen beslaan vaak vele jaren. Dit is exemplarisch onder-
zocht door Sabatier, die concludeerde dat grote beleidsveranderingen vaak zo’n 
tien jaar in beslag nemen (Fenger 2003: 123). Om die reden concentreerde bij-
voorbeeld Dammers zich in zijn proefschrift naar leren van scenario’s op een 
enkelvoudige gevalsstudie, omdat ‘de sporen die een scenariorapport achterlaat 
in hun beleidstheorieën alleen worden achterhaald als een vrij lange periode in 
beschouwing wordt genomen’ (2000: 96) .28 

                                                 
28 Een bijkomend probleem is dat leren een normatief concept is met vanzelfsprekende wer-
vingskracht onder intellectuelen. Leerprocessen verbeteren de kwaliteit van het openbaar 
bestuur, zo is de algemene verwachting (zie WRR 2006). Maar noodzakelijk is dat niet. Leren 
kan ook andere effecten hebben, zoals bijvoorbeeld met leesbaar genoegen aangestipt door In 
’t Veld (1997: 54). Hij stelt dat de wet van de afnemende effectiviteit van beleid het gevolg is 
van eerste orde leerprocessen, waardoor private actoren steeds beter in staat zijn om de door 
de wetgever bedoelde maar door hen als negatief ervaren effecten van beleid te omzeilen. De 
actoren leren, en dus neemt de effectiviteit van het beleid af! 
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Om deze drie redenen is leren in zijn volle betekenis niet goed hanteerbaar voor 
dit onderzoek. De praktische en intellectuele implicaties reiken simpelweg te 
ver. Leren wordt hier daarom gebruikt in een veel beperktere betekenis. Vanaf 
nu wordt gesproken van impulsen tot kwaliteitsverbetering. De aanzetten tot 
leren worden bezien, niet of die ook tot volledige leerprocessen leiden. Een 
bijkomend argument is dat het al heel mooi is als verantwoordingsprocessen 
leerimpulsen genereren. Of die door de actor kunnen worden omgezet in ge-
dragsveranderingen is afhankelijk van allerlei externe factoren, zoals geld, tijd 
en beleidsvrijheid. Het zou in zekere zin onrechtvaardig zijn om het functione-
ren van arrangementen af te meten aan dergelijke externaliteiten. 
 
Horizontale verantwoording in cybernetisch perspectief 
‘Impulsen tot kwaliteitsverbetering’ is de algemene noemer waarmee leerimpul-
sen uit horizontale verantwoording hier worden aangeduid. Net als in het demo-
cratisch perspectief zijn er ook hier vijf positieve en één negatieve mogelijke 
bijdragen van horizontale verantwoording. 
 
i. Nieuwe inzichten in de informatiefase 
De eerste mogelijke positieve bijdrage van horizontale verantwoording in cy-
bernetisch perspectief is dat het vervaardigen van door het forum gevraagde 
(verantwoordings)informatie op zichzelf al leerzaam is voor de actor. Indien 
nieuwe informatie over het eigen handelen wordt vervaardigd, of indien be-
staande informatie op een nieuwe wijze wordt geordend en beoordeeld, leidt dit 
tot zelfreflectie en kunnen er leerimpulsen zijn. 
 
ii. Reflectieve dialoog in de debatfase 
In de debatfase kan het verantwoordingsproces gekarakteriseerd zijn als een 
reflectieve dialoog, waarin het forum lessen en verbeterpunten tracht op te wer-
pen. Het forum kan in die fase zorgen voor belangrijke feedback-informatie. Het 
forum geeft dan ‘cognitieve stimulansen’ aan de actor (Van der Knaap 1997: 
282-3). Dit is het geval wanneer het communicatieproces tussen actor en forum 
vooral wordt gekenmerkt door reflectie op de vraag hoe de organisatie zijn taken 
beter kan uitvoeren en zijn doelstellingen beter kan realiseren. Dit zijn dus aan-
zetten tot ‘single loop’ of ‘doelgerichte’ leerprocessen. 
 
iii. Lessen in de oordeelsfase 
Om effectief te zijn dient de reflectieve dialoog tussen actor en forum in de oor-
deelsfase te leiden tot nieuwe kennis en ‘lessen’ voor verbetering. Dit is het 
geval indien concrete kennis wordt gegenereerd in de interactie van de actor met 
zijn omgeving en vanuit verschillende informatiebronnen (Rose 1993; 2005; 
Aucoin en Heintzman 2000: 52-54). Lessen zijn concrete, bruikbare en tastbare 
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handelingsmogelijkheden. ‘It is a practical, nuts-and-bolts outline of the means 
as well as the ends of policy’ (Rose 2005: 22). 
 
iv. Gematigd conflictniveau in oordeelsfase 
De kans dat leerimpulsen effectief worden verwerkt is groter wanneer de hori-
zontale verantwoording zich afspeelt bij een gematigd conflictniveau. Dit bete-
kent dat de dialoog zich enerzijds afspeelt in een voldoende veilige omgeving. 
Indien de actor het proces als risicovol beoordeelt zal hij zich sneller defensief 
opstellen. Eventuele kritieken op zijn functioneren bijvoorbeeld zal hij dan eer-
der bestrijden dan dat hij ze aangrijpt als mooie kansen om het eigen functione-
ren te verbeteren. (Ron e.a. 2006: 1070). Om te kunnen leren is enige luwte 
nodig (Van der Knaap (1997: 281). Tegelijkertijd is enige spanning onontbeer-
lijk. Dit is echter al snel het geval. Evaluatie en advies hebben altijd een zekere 
dreigende werking op beleidsmakers, indien ze openbaar zijn (Van der Knaap 
1997: 289). Een zekere dreiging is een belangrijke voorwaarde voor effectieve 
veranderingen (Rose 2005: 32). De combinatie van relatieve veiligheid met een 
zekere blijvende dreiging kan worden omschreven als een gematigd conflict-
niveau. Dit zet wel aan tot actie maar voorkomt al te grote defensiviteit (Dam-
mers 2000: 247-8). 
 
v. Positieve consequentie: effectieve gedragsveranderingen 
De hier onderzochte vormen van horizontale verantwoording zijn steeds additi-
onele vormen van verantwoording. Ze bestaan naast of aanvullend op de primai-
re verticale verantwoordingsrelatie. Het functioneren van deze aanvullende ar-
rangementen is vanuit cybernetisch perspectief positiever te waarderen wanneer 
ze meer en bruikbaarder lessen opleveren die ook daadwerkelijk worden omge-
zet in gedragsveranderingen. Juist voor aanvullende vormen van verantwoording 
is het van belang dat ze een zichtbare toegevoegde waarde hebben. 
 
vi. Negatieve consequentie: pathologie van controlitis 
In het perspectief van kwaliteitsverbetering is de belangrijkste pathologie van 
verantwoording dat het een negatief effect heeft op het leervermogen. Dit nega-
tieve effect is reëel bij horizontale verantwoording. De toename van verant-
woordingsrelaties en de verbreding van het verantwoordingsregime kunnen door 
de actor als verantwoordingsoverlast worden ervaren. De actor kan zich dan 
defensief en risicomijdend gedragen hetgeen de kans op effectieve leerprocessen 
verkleint. Het forum concentreert zich dan niet op het zoeken naar verbetering 
maar speurt eenzijdig naar overtredingen en schuldigen. Deze pathologie kan 
controlitis worden genoemd. 
Over de nadelen van een overmaat aan controle is de laatste jaren zeer veel ge-
schreven. Controlezucht door verantwoording zou bijvoorbeeld tot risicomij-
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dend gedrag leiden en een cultuur van wantrouwen in de hand werken (Lonsdale 
1999: 186; Neale en Anderson 2000: 102; Behn 2001: 15; Nieuwenkamp 2001: 
142 e.v.. Zie ook De Bruijn 2001). Ook kan overmatige verantwoording defici-
ente beleidsuitkomsten in de hand werken zonder dat één der betrokken partijen 
dit wil (Bovens 1998: 133-4; Lerner en Tetlock 1999: 258; Halachmi 2002: 
238). Verder is geconstateerd dat controlitis leidt tot goal displacement. Dit is 
het geval wanneer publieke dienstverleners zich vanwege het afrekenen op pres-
taties concentreren op wat meetbaar is, niet op wat de eigenlijke doelen zijn 
(Pollitt 2003: 47. Zie ook Broadbent e.a. 1996: 263; Brandsen e.a. 2005: 8). 
Verantwoordingsprocessen kosten bovendien tijd en middelen die anders zouden 
zijn gebruikt om te werken aan de doelstellingen van de organisatie. Verant-
woording heeft daardoor hoge opportunity costs (Halachmi 2002: 233; Tonkens 
2003: 49-51; Kim 2005: 157). 
Controlitis kan dus verschillende ongewenste effecten hebben. Het wordt bij 
horizontale verantwoording mogelijk veroorzaakt doordat deze aanvullende 
vorm van verantwoording leidt tot een stapeling van controles, hoge kosten, 
negativisme bij het forum en defensief gedrag bij de actor. 
 
Samengevat, er zijn hiervoor vijf in cybernetisch perspectief positieve en één 
negatieve bijdrage aangewezen voor horizontale verantwoording. Hoofdstuk 5 
zal laten zien hoe deze punten van beoordeling terugkomen in de onderzoeksop-
zet. 
 

• Informatiefase: het vervaardigen van informatie ten behoeve van 
horizontale verantwoording levert de actor nieuwe inzichten op in 
het eigen handelen. 

• Debatfase: actor en forum voeren een reflectieve dialoog over de 
vraag hoe het handelen van de actor bij gegeven doelstellingen kan 
verbeteren. 

• Oordeelsfase: het proces levert de actor lessen op waarmee hij zijn 
handelen kan verbeteren. 

• Oordeelsfase: het proces speelt zich af bij een gematigd conflict-
niveau hetgeen defensiviteit voorkomt maar toch aanzet tot hande-
len. 

• Positieve consequentie: de actor zet de lessen om tot effectieve ge-
dragsveranderingen in door het forum gewenste richting. 

• Negatieve consequentie: de verdichting van het verantwoordings-
regime door toevoeging van horizontale verantwoording leidt tot 
pathologie van controlitis: defensief gedrag van de actor, hoge ver-
antwoordingskosten, negativisme bij het forum. 
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4.4 Conclusie 
 
In dit hoofdstuk is de vraag beantwoord wat een passend beoordelingskader is 
voor het functioneren van horizontale verantwoording. Betoogd is dat drie de-
scriptieve en twee normatieve aspecten van dit functioneren in de beoordeling 
van belang zijn. In descriptieve zin gaat het om de volgende vragen: 
 

• Wat is de inhoud van de communicatie tussen de actor en het fo-
rum? 

• Wat is de invloed van die communicatie op het gedrag van de ac-
tor? 

• Is de communicatie tussen actor en forum de facto een verantwoor-
dingsproces?  

 
In normatieve zin gaat het om twee perspectieven: 
 

• Het democratische perspectief: draagt horizontale verantwoording 
bij aan de controle door de directe principaal of hoger in de demo-
cratische delegatieketen gelegen principalen? 

• Het cybernetische perspectief: versterkt de horizontale verantwoor-
ding het leervermogen van de uitvoeringsorganisatie? 

 
In zijn totaliteit biedt dit kader een multi-criteria evaluatiemodel. Beoordeling 
op meerdere gronden heeft als voordeel dat dit correspondeert met de meervou-
digheid van de normatieve structuur waarbinnen publieke organisaties opereren. 
Dergelijk onderzoek is nog weinig uitgevoerd dus alleen dat is al een argument 
voor deze benadering (Bovens 2006: 24-5). Bovendien biedt een beoordeling op 
meerdere gronden inzicht in de spanningen tussen de verschillende legitieme 
eisen die aan publieke uitvoeringsorganisaties worden gesteld. Dit is relevant, 
omdat veel onderzoekers erop wijzen dat er altijd spanningen zijn tussen de 
verschillende normatieve perspectieven op verantwoording. Veelgenoemd is 
bijvoorbeeld de spanning tussen de vereisten voor rechtmatigheid en die van 
goed presteren. Als actoren proberen tegemoet te komen aan hun procedurele 
verantwoordingsvereisten compromitteren zij hun kansen om te presteren, en 
vice versa, aldus velen (bijv. Behn 2001: 10-1; Salamon 2002: 38). Ook tussen 
andere vereisten bestaan spanningen (Romzek en Dubnick 1998: 100; Strøm 
2000: 284; Noordegraaf 2000: 21; Hood e.a. 2004: 83; Kalders e.a. 2004: 341). 
Een meervoudige benadering van verantwoording heeft het grote voordeel in-
zicht te geven in de spanningen tussen verschillende normatieve perspectieven. 
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Aan een meervoudige beoordelingsstrategie zijn ook nadelen verbonden. Aller-
eerst bestaat het risico dat de onderzoeker zich in de uitwerking laat leiden door 
ook voor hemzelf verholen voorkeuren waardoor hij de uitkomst manipuleert 
(zie ook Bovens e.a. 2007). Bovendien kan de beoordeling gebrekkig concludent 
zijn. Wat is bijvoorbeeld de kenniswinst wanneer de bevinding is dat een be-
paald arrangement op het ene punt een onsje minder en op het tweede punt een 
onsje meer oplevert?  
De enige bescherming tegen het eerste risico is om de verschillende analytische 
stappen zo openlijk mogelijk te zetten. De lezer kan dan zelf nagaan hoe uit-
komsten tot stand komen. De enige bescherming tegen het tweede risico zijn 
aansprekende uitkomsten. Het volgende hoofdstuk behandelt daarom uitgebreid 
de onderzoeksopzet en de gebruikte methoden. De daarop volgende hoofdstuk-
ken zijn erop gericht aansprekende empirische inzichten in het functioneren van 
horizontale verantwoordingsarrangementen te laten zien. 
 





 

 
 
 
5  Onderzoeksopzet en onderzoeksverantwoording 
 
 

‘Accountability (…) produce(s) an array of effects (-) only some of which are 
beneficial’ (Lerner en Tetlock 1999: 270). 

 
 
In de voorgaande hoofdstukken zijn de drie conceptuele en analytische deelvra-
gen beantwoord die in de inleiding waren geformuleerd. Dit heeft inzichten 
opgeleverd waarmee de empirische deelvragen kunnen worden aangescherpt tot 
concrete onderzoeksvragen. Dit gebeurt in het eerste deel van dit hoofdstuk. 
Uitgelegd wordt daar wat de onderzoeksvragen zijn en hoe ze worden beant-
woord. In het tweede deel van dit hoofdstuk volgt reflectie op de onderzoeksop-
zet. Ook wordt daar ingegaan op gemaakte keuzen, selecties en gebruikte me-
thoden. Dit hoofdstuk bevat tevens een appendix in bijlage 1. Deze bijlage toont 
aan de hand van 5 voorbeelden op welke manier en op basis van welke bronnen 
dit boek empirische uitspraken doet. 
 
5.1 Onderzoeksopzet 
 
De probleemstelling van dit onderzoek is hoe functioneert horizontale verant-
woording bij zelfstandige uitvoeringsorganisaties? De empirische opgave voor 
dit onderzoek, zoals uiteengezet in de inleiding, is drieledig. Achtereenvolgens 
is de vraag: bij welke zelfstandige uitvoeringsorganisaties komt horizontale 
verantwoording voor? Hoe functioneert horizontale verantwoording? En hoe kan 
dit functioneren normatief worden beoordeeld? Op basis van de vorige hoofd-
stukken kunnen deze drie empirische deelvragen nu scherper worden geformu-
leerd. Dit leidt tot zes empirische onderzoeksvragen. Tabel 5.1 geeft de zes on-
derzoeksvragen weer en belicht de relatie met de deelvragen. Aan de linkerzijde 
staan de deelvragen, aan de rechterzijde zijn die vertaald naar onderzoeksvragen. 
 
Onderzoeksvraag 1 wordt beantwoord in hoofdstuk 6. De onderzoeksvragen 2a 
t/m 2c, 3a en 3b worden in de hoofdstukken 7, 8 en 9 steeds beantwoord voor 
één type horizontale verantwoording. Hoofdstuk 7 behandelt raden van toezicht, 
hoofdstuk 8 klantenfora en hoofdstuk 9 visitaties. De bevindingen uit deze empi-
rische hoofdstukken worden bij elkaar gebracht in hoofdstuk 10. Op die manier 
worden de onderzoeksvragen beantwoord. 
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Tabel 5.1 Van deelvragen naar onderzoeksvragen 
 
Deelvragen  Onderzoeksvragen  
Bij welke zelfstandige uitvoeringsor-
ganisaties komt horizontale verant-
woording voor? 

1 Bij welke zelfstandige uitvoeringsorganisa-
ties komen raden van toezicht, klantenfora, 
colleges van deskundigen, interne ombuds-
mannen en visitaties voor? 
 
2a Wat is de inhoud van de communicatie 
tussen de actor en het forum? 
 
2b Wat is de invloed van die communicatie op 
het gedrag van de actor? 
 

 
 
 
Hoe functioneren horizontale verant-
woordingsarrangementen? 

2c Is de communicatie tussen actor en forum 
de facto een verantwoordingsproces? 
 
3a Hoe is het functioneren van horizontale 
verantwoordingsarrangementen te beoordelen 
in democratisch perspectief? 
 

 
 
Hoe kan het functioneren van horizon-
tale verantwoordingsarrangementen 
normatief worden beoordeeld? 3b Hoe is het functioneren van horizontale 

verantwoordingsarrangementen te beoordelen 
in cybernetisch perspectief? 
 

 
 
In de uitwerking van de onderzoeksvragen zijn drie onderzoeksfasen te onder-
scheiden. Eerst worden horizontale verantwoordingsarrangementen geïnventari-
seerd (onderzoeksvraag 1), vervolgens wordt hun werking gereconstrueerd 
(onderzoeksvragen 2a t/m 2c), tot slot wordt dit normatief beoordeeld (onder-
zoeksvragen 3a en 3b). Hieronder volgt de opzet van de drie fasen. 
 
5.1.1 Eerste fase: inventarisatie horizontale verantwoordingsarrangementen 
In de eerste onderzoeksfase wordt het vóórkomen van horizontale verantwoor-
dingsarrangementen bij zelfstandige uitvoeringsorganisaties geïnventariseerd. 
De onderzoeksvraag (1) is: bij welke zelfstandige uitvoeringsorganisaties komen 
raden van toezicht, klantenfora, colleges van deskundigen, interne ombudsman-
nen en visitaties voor? 
 
Het object van onderzoek in deze fase zijn verantwoordingsarrangementen 
tussen zelfstandige uitvoeringsorganisaties en derde partijen. Horizontale ver-
antwoordingsarrangementen zijn in hoofdstuk 3 gedefinieerd als bij wet of vrij-
willige regeling gecodificeerde relaties tussen een zelfstandige uitvoeringsorga-
nisatie (=actor) en een derde partij (=forum) op het niveau van het hoofdbestuur 
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van de organisatie. Het is de jure verantwoording als de actor inzicht behoort te 
geven in zijn handelen, hierover debat behoort plaats te vinden tussen beiden en 
het forum uiteindelijk behoort te oordelen over het (voorgenomen) handelen, 
met mogelijke formele sancties of informele consequenties tot gevolg. 
Een forum beschikt over formele sancties indien hij de actor kan beboeten of 
ontslaan; bindende aanwijzingen kan geven; besluiten vaststelt, goedkeurt of er 
mee moet instemmen. 
Er is sprake van informele consequenties via netwerken, als het forum gespreks-
partner is van de principaal en/of wordt gerekruteerd uit politiek-bestuurlijk 
relevante kringen. Er is sprake van informele sancties via openbaarheid, wan-
neer de oordelen van het forum richting publiek en/of principaal worden gepu-
bliceerd. 
De gehanteerde methode in de eerste fase is documentanalyse. Het vóórkomen 
van vormen van horizontale verantwoording is geïnventariseerd op basis van 
documentatie van de organisatie, zoals website, jaarverslag, jaarplan, organisa-
tiebeschrijving en dergelijke. Voorts zijn instellings- en verzelfstandigingswet-
ten bezien. De bevindingen zijn vergeleken met enkele bestaande inventarisaties 
(Algemene Rekenkamer 2002b; Luursema e.a. 2003). In zeven gevallen resteer-
de er onderzekerheid over het al dan niet vóórkomen van horizontale verant-
woordingsarrangementen. Die onzekerheid is weggenomen via e-mail- en/of 
telefonische vragen aan de organisatie in kwestie. 
 
5.1.2 Tweede fase: reconstructie communicatie tussen actor en forum 
In de tweede onderzoeksfase is het feitelijke functioneren van het verantwoor-
dingsarrangement gereconstrueerd ter beantwoording van de drie descriptieve 
onderzoeksvragen (3a, b en c) naar de inhoud en de invloed van de communica-
tie en de vraag of die de facto als verantwoordingsproces is te begrijpen. 
Het object van onderzoek in de tweede fase is in eerste instantie de communi-
catierelatie tussen actor en forum over het (voorgenomen) handelen van de ac-
tor. Deze communicatie is gereconstrueerd bij een aantal case-organisaties. De 
case-selectie wordt in het tweede deel van dit hoofdstuk besproken. In tweede 
instantie is het object van onderzoek bij vraag 2b de invloed van horizontale 
verantwoording op het beleid van de organisatie. 
De methode die is gebruikt is een combinatie van documentanalyse en inter-
views. Door triangulatie is de communicatie tussen actor en forum aan de hand 
van verschillende bronnen gereconstrueerd en is de invloed daarvan op het ge-
drag van de actor bezien. 
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Onderzoeksvraag 2a: wat is de inhoud van de communicatie tussen de actor en 
het forum? 
Om deze vraag te beantwoorden zijn de hoofdlijnen van de communicatie tussen 
actoren en fora over een tijdsperiode van één jaar gereconstrueerd. Een aantal 
feitelijke en evaluatieve vragen is gesteld aan het documentatiemateriaal en aan 
de respondenten. Via vergaderagenda’s, -verslagen en -stukken is eerst een indi-
catief beeld geschetst van de inhoud van de communicatie. Dit resulteerde in een 
beschrijving die vervolgens is getoetst aan typeringen van respondenten. Hen is 
ook gevraagd naar de informele communicatie, wat zij het belang achten van het 
arrangement en hoe zij de feitelijke werking ervaren. De onderstaande tabel vat 
de inhoudelijke reconstructie samen. 
 
Tabel 5.2 Inhoudelijke reconstructie communicatie tussen actor en forum 
 
Vraag  Informatiebron 
 
Welke inhoud 
staat centraal in de 
informatiefase? 

• categorisering gespreksonderwerpen overlegagenda’s, versla-
gen en stukken;  

• externe verantwoording door de actor in jaarverslag of anders-
zins over de hoofdonderwerpen van overleg met het forum;  

• typering ‘belangrijkste gespreksonderwerpen’ door responden-
ten. 

 
Hoe verloopt de 
debatfase? 

• jaarlijkse frequentie en samenstelling formeel overleg blijkens 
verslagen; 

• typering inhoud van het formeel overleg door respondenten; 
• typering van inhoud en frequentie informeel overleg door 

respondenten. 
 
 
 
 
Hoe verloopt de 
oordeelsfase? 

• inhoudelijke signalen forum: welke richting stuurt het forum 
de actor met zijn uitspraken?; 

• beoordelingsperspectief van het forum: waaraan hecht het 
forum belang?; 

• frequentie en inhoud van verschillen van inzicht tussen actor 
en forum; 

• het gebruik van bevoegdheden door het forum; 
• of, en zo ja hoe, de oordelen van het forum extern worden 

gepubliceerd. 
Dit alles blijkens documentatie én typeringen respondenten. 

  
Onderzoeksvraag 2b: Wat is de invloed van die communicatie op het gedrag van 
de actor? 
Bij deze vraag is gezocht naar een indicatief antwoord naar de invloed van het 
forum op het gedrag van de actor. Er wordt onderscheiden naar ex post en ex 
ante invloed. 
Ex post invloed op het gedrag van de actor in door het forum gewenste richting 
houdt in dat de actor zijn gedrag aanpast in de richting die het forum aangeeft. 



ONDERZOEKSOPZET   105 

 

Dit blijkt uit schriftelijke bronnen rondom besluiten, zoals verslagen, brieven en 
adviezen, én mondelinge voorbeelden van verschillende respondenten. Invloed 
is hier alleen ‘geteld’ indien meerdere schriftelijke én mondelinge bronnen op 
dezelfde door het forum beïnvloedde gedragsverandering wijzen. Dat levert 
geen sluitend ‘bewijs’ maar maakt invloed wel aannemelijk. Het onderzoek is op 
dit punt niet uitputtend. Getracht is een indicatie te geven van de invloed van 
verschillende (typen) arrangementen. Om preciezere uitspraken te kunnen doen 
is intensiever onderzoek nodig. 
Ex ante invloed op het gedrag van de actor in door het forum gewenste richting 
houdt in dat de actor rekening houdt met de opvattingen van het forum bij het 
nemen van besluiten. Er is gekeken naar twee voorwaarden voor ex ante in-
vloed. In de eerste plaats of de actor aangeeft het forum gezaghebbend te achten. 
Daartoe zijn de antwoorden van respondenten van uitvoeringsorganisaties ge-
screend op uitspraken die duiden op ontzag/respect voor of juist disres-
pect/delegitimatie van het forum. Dit blijkt verder uit het feit dat het bestuur van 
de uitvoeringsorganisatie door een goede voorbereiding investeert in de relatie 
met het forum. In de tweede plaats of het forum in de oordeelsfase het gedrag 
van de actor beoordeelt op een bij de actor gekend beoordelingsperspectief. Dit 
blijkt wanneer respondenten bij de uitvoeringsorganisatie het beoordelingsper-
spectief van het forum tijdens het interview zonder grote moeite kunnen recon-
strueren. 
Ex ante invloed is moeilijk te achterhalen. Op voorgaande wijze kan allerminst 
worden bewezen dat de actor bij het nemen van besluiten anticipeert op de latere 
verantwoording erover aan het forum. Wel is anticipatie aannemelijk als de actor 
zich nadrukkelijk voorbereidt op het overleg met het forum, het forum een her-
kenbaar beoordelingsperspectief hanteert én in hoog aanzien staat. Omgekeerd 
geldt dat anticipatie onaannemelijk is als de actor zich er niet op voorbereidt, hij 
niet in staat is te verwoorden wat het beoordelingsperspectief is van het forum 
en weinig respect heeft voor het forum. 
 
Onderzoeksvraag 2c: Is de communicatie tussen actor en forum de facto een 
verantwoordingsproces? 
Het antwoord op deze vraag volgt als vanzelf uit het voorgaande. Indien de ver-
schillende elementen van verantwoording herkenbaar zijn is volgens de hier 
gehanteerde definitie sprake van een verantwoordingproces. Vanwege het be-
lang van deze vraag voor dit onderzoek is hij in aanvulling op de formele defini-
tie ook langs subjectieve weg bezien. Het ‘objectieve’ antwoord is zo vergeleken 
met de subjectieve percepties van betrokkenen. Hen is gevraagd of zij vinden 
dat ‘verantwoording’ past bij de relatie tussen actor en forum. Het op deductieve 
wijze afgeleide concept van verantwoording is gelegd naast de inductief verkre-
gen beleving van betrokkenen. Door de combinatie van een geobjectiveerd en 
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een subjectief antwoord ontstaat een reflective equilibrium (zie Rawls 1972: 48-
51). 
Verder is deze vraag ook geplaatst in het bredere strategische krachtenveld. Op 
basis van het vorige hoofdstuk zijn voor de drie partijen specifieke strategische 
belangen bij horizontale verantwoording aan te wijzen. De antwoorden van res-
pondenten zijn gescreend op deze punten. Voor de actor geldt dat horizontale 
verantwoording behulpzaam kan zijn om zijn autonomie te vergroten. Voor het 
forum geldt dat het zijn positie kan gebruiken om politieke doelen te realiseren 
door te trachten politiek vastgesteld beleid te beïnvloeden. Voor de principaal 
geldt dat hij het arrangement kan gebruiken voor blameshifting, door de schuld 
voor beleidsfeilen aan het forum te wijten, of door zijn invloed op de actor via 
de omweg van verplichte horizontale verantwoording te vergroten. 
 
5.1.3 Derde fase: normatieve beoordeling verantwoordingsproces 
In de derde onderzoeksfase is het gereconstrueerde verantwoordingsproces be-
oordeeld vanuit democratisch en cybernetisch perspectief.  
Het object van onderzoek in deze fase zijn aspecten van de inhoud van het 
verantwoordingsproces, de consequenties van het verantwoordingsproces en de 
vergelijking van het horizontale verantwoordingsproces met de verticale ver-
antwoordingsrelatie. In het vorige hoofdstuk zijn voor beide perspectieven vijf 
positieve en één negatieve mogelijke bijdrage geïdentificeerd. Zij hebben steeds 
betrekking op de inhoud van de horizontale verantwoording, bepaalde gewenste 
of ongewenste consequenties ervan of de vergelijking met de verticale verant-
woording. Deze derde fase steunt in praktische zin op de descriptieve recon-
structie uit de tweede onderzoeksfase. 
De gebruikte methode is ook hier een combinatie van documentanalyse en in-
terviews. 
 
Onderzoeksvraag 3a: Hoe is het functioneren van horizontale verantwoordings-
arrangementen te beoordelen in democratisch perspectief? 
Horizontale verantwoording kan de democratische controle door de principaal 
versterken of aanvullen en kan ook de controle van hoger gelegen principalen 
versterken. Er zijn in hoofdstuk 4 vijf positieve en één negatieve mogelijke bij-
drage van horizontale verantwoording in democratisch perspectief geïdentifi-
ceerd. De zes mogelijke bijdragen in democratisch perspectief zijn: 
 

1. Informatiefase: horizontale verantwoording behandelt onderwerpen 
die niet (langer) aan de orde zijn in de verticale verantwoording. 

2. Debatfase: forum behartigt belang directe principaal of burger als 
ultieme principaal. 
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3. Oordeelsfase: forum stuurt door zijn inhoudelijke oordelen/gebruik 
van sancties mee in door de principaal gewenste richting. 

4. Oordeelsfase: forum oordeelt op basis van een op de principaal 
aanvullend en door hem van belang geacht beoordelingsperspectief. 

5. Positieve consequentie: horizontale verantwoording draagt als 
brandalarm bij aan het toezicht van de principaal. 

6. Negatieve consequentie: multiple accountabilities disorder. Hori-
zontale verantwoording doorkruist de sturing van de principaal of 
vormt handelingsblokkade voor de actor. 

 
Tabel 5.3 geeft weer hoe is onderzocht of horizontale verantwoording de ver-
schillende mogelijke positieve of negatieve bijdragen levert. De cijfers tussen 
haakjes verwijzen naar de hiervoor genummerd weergegeven mogelijke bijdra-
gen.  
 
Tabel 5.3 Positieve en negatieve bijdragen van horizontale verantwoording in 
democratisch perspectief 
 
Object van on-
derzoek 

Mogelijke bijdrage in 
democratisch perspectief 

Wijze van onderzoeken 

Verantwoordings-
proces 

Forum treedt op als belan-
genbehartiger principaal of 
burger (2). 

Dit blijkt uit typeringen van verschil-
lende respondenten. 

Horizontale verantwoor-
ding behandelt onderwer-
pen die niet aan de orde 
zijn in verticale verant-
woording (1). 

Dit blijkt uit vergelijking onderwer-
pen en documenten in de verticale 
met die in de horizontale verant-
woording en uit typeringen respon-
denten. 

 
 
Forum stuurt door oorde-
len en sancties mee in 
door de principaal ge-
wenste richting (3). 

Dit blijkt uit vergelijking oordelen 
forum met die van de principaal. De 
sturingsrichting van fora volgt uit 
vastgelegde uitspraken in brieven en 
verslagen en uit typeringen respon-
denten. Die van de principaal uit 
geformaliseerde vereisten in bijv. 
wet, prestatiecontract en typeringen 
respondenten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vergelijking met 
verticale relatie 

 
Forum oordeelt op een op 
de principaal aanvullend 
beoordelingsperspectief 
(4). 

Dit blijkt door vergelijking van het 
beoordelingsperspectief van het 
forum (-) zoals dat evt. is gecodifi-
ceerd en door respondenten wordt 
getypeerd (-) met het toezicht van de 
principaal. 
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Horizontale verantwoor-
ding fungeert als brand-
alarmtoezicht (5). 

Dit is het geval als de horizontale 
verantwoording informatie genereert 
die de principaal in zijn toezicht 
gebruikt. Informatie kan uit alledrie 
de fasen van de verantwoording 
voortkomen. Ook kunnen forumle-
den de principaal mondeling infor-
meren. Of de informatie wordt ge-
bruikt en als inzichtgevend wordt 
bestempeld door de principaal blijkt 
uit typeringen departementale res-
pondenten. 

 
 
 
 
 
Consequenties 
verantwoordings-
proces 

 
 
Pathologie multiple ac-
countabilities disorder (6). 

Dit is het geval als het forum conflic-
terende sturingssignalen zendt ten 
opzichte van die van de principaal 
die ofwel de besluitvorming van de 
actor blokkeren ofwel de sturing van 
de principaal doorkruisen. 

 
Onderzoeksvraag 3b: Hoe is het functioneren van horizontale verantwoordings-
arrangementen te beoordelen in cybernetisch perspectief? 
In cybernetisch perspectief is de centrale vraag of horizontale verantwoording 
impulsen tot kwaliteitsverbetering genereert. Ook in dit perspectief zijn in 
hoofdstuk 4 vijf positieve en één negatieve mogelijke bijdrage aangewezen. Zij 
liggen ofwel op het niveau van het verantwoordingsproces of hebben betrekking 
op de mogelijke opbrengsten van het proces. De zes mogelijke bijdragen in cy-
bernetisch perspectief zijn: 
 

1. Informatiefase: het vervaardigen van de gevraagde informatie in de 
informatiefase genereert op zich al lessen; 

2. Debatfase: actor en forum voeren een reflectieve dialoog over het 
handelen van de actor; 

3. Oordeelsfase: de oordelen van het forum bevatten (-) eventueel on-
dersteund door het gebruik van sancties (-) lessen voor de actor; 

4. Oordeelsfase: de dialoog vindt plaats bij een gematigd conflict-
niveau; 

5. Positieve consequentie: lessen worden omgezet in gedragsverande-
ringen door de actor; 

6. Negatieve consequentie: controlitis. Horizontale verantwoording 
vergt een grote en belastende tijdsinvestering van de actor en heeft 
defensief gedrag tot gevolg. 

 
Tabel 5.4 geeft weer hoe dit is onderzocht. Ook hier verwijzen de nummers 
tussen haken naar de hiervoor genummerd aangegeven mogelijke bijdragen. 
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Tabel 5.4 Positieve en negatieve bijdragen van horizontale verantwoording in 
cybernetisch perspectief 
 
Object van onder-
zoek 

Mogelijke bijdrage 
in cybernetisch 
perspectief 

Wijze van onderzoeken 

 
Reflectieve dialoog 
in de debatfase (2). 

Dit blijkt als de dialoog is gericht op het 
handelen van de actor, respondenten de 
rolopvatting van het forum karakteriseren in 
termen als ‘meedenkend’ en de sfeer als 
‘kritisch maar reflectief’. 

 
 
 
 
 
Verantwoordings-
proces 

 
 
Gematigd conflict-
niveau (4). 

Dit blijkt als er consensus is over het proces, 
dit in beslotenheid is én het forum door de 
actor als een ‘meedenkend’ orgaan wordt 
beleefd. In deze relatie is toch een zekere 
dreiging als actoren zich bewust zijn van de 
(in)formele sancties als openbare oordelen en 
politiek-bestuurlijke netwerken. 

 
Nieuwe inzichten in 
de informatiefase 
(1). 

Dit is het geval als in de informatiefase 
nieuwe informatie over het handelen van de 
actor wordt vervaardigd en respondenten met 
voorbeelden aangeven dat dit leerzaam is. 

 
 
Lessen in de oor-
deelsfase (3). 
 

Dit is het geval als de oordelen van het fo-
rum zich richten op hoe de actor zijn doel-
stellingen beter kan realiseren. Lessen bieden 
concrete handelingsmogelijkheden. Ze blij-
ken uit documentatie en als meerdere res-
pondenten ze in overeenkomstige termen 
benoemen. 

Effectieve gedrags-
veranderingen (5). 

Om effectief te zijn is het nodig dat er ge-
dragsveranderingen optreden bij de actor in 
door het forum gewenste richting. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Consequenties 
verantwoordings-
proces 

 
 
Pathologie controli-
tis (6). 

Dit is het geval als de tijdsinvestering van de 
actor hoog is, hij het proces als sterk belas-
tend ervaart en het zijn ‘verantwoordings-
vermogen’ overschrijdt. Hij heeft dan capaci-
teitsproblemen bij horizontale verantwoor-
ding en stelt zich blijkens respondenten 
defensief op. 

 
Bijlage 1 laat aan de hand van vijf voorbeelden zien hoe empirische uitspraken 
in dit boek tot stand komen. De voorbeelden betreffen de vragen naar: a) de 
inhoud van het overleg tussen actoren en fora, b) de invloed van de communica-
tie op het gedrag van de actor, c) typering van de hoofdlijn van de dialoog tussen 
actor en forum, d) inhoudelijke signalen van het forum en e) antwoorden op de 
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vraag aan respondenten ‘is de relatie met het forum in uw beleving verantwoor-
ding?’ Het is een appendix bij dit hoofdstuk. 
 
5.2 Onderzoeksverantwoording 
 
In dit tweede deel van dit hoofdstuk volgen een aantal reflecties op de onder-
zoeksopzet. Het betreft eerst de aard van het onderzoek, daarna het gebruik van 
cases en de gemaakte selecties, vervolgens de gehanteerde methode en ten slotte 
de betrouwbaarheid en geldigheid van dit (type) onderzoek. 
 
5.2.1 Een exploratief onderzoek 
Dit is een exploratieve studie waarin het verschijnsel ‘horizontale verantwoor-
ding bij zelfstandige uitvoeringsorganisaties’ vanuit een breed perspectief wordt 
geanalyseerd. Er is een aantal redenen waarom voor een exploratieve benadering 
is gekozen. De eerste reden is dat horizontale verantwoording een relatief nieuw 
verschijnsel is. Dit betekent dat er relatief veel empirisch terrein valt bloot te 
leggen. De tweede reden is dat voor de beoordeling van horizontale verantwoor-
ding geen kant en klaar beoordelingskader beschikbaar was. Dit onderzoek is 
daarom niet alleen bedoeld om het functioneren van een aantal arrangementen te 
beoordelen maar is tevens een test van het gehanteerde beoordelingskader.29 
Het onderzoek is in de derde plaats exploratief omdat het niet goed in een be-
staand theoretisch perspectief past. Veel onderzoekers hanteren een principaal-
agent model in hun benadering van verantwoording (zie Przeworski e.a. 1999; 
Strøm 2000. Zie ook Paul 1992; Broadbent e.a. 1996; Besley en Ghatak 2003; 
Bakker en Yesilkagit 2005: 16). Deze theorie wordt in dit boek weliswaar op 
diverse plaatsen als heuristisch instrument gebruikt, maar wordt niet gebruikt als 
algeheel theoretisch kader. De belangrijkste reden is dat de hier onderzochte 
fora, anders dan in de principaal-agent theorie, noch in een eigenaarsrelatie staan 
tot de uitvoeringsorganisaties noch de sanctionerende bevoegdheden hebben die 
voor principalen te doen gebruikelijk is. Het forum kan derhalve niet goed als 
quasi-principaal worden beschouwd.30 Bovendien staat de principaal-agent theo-
rie in het teken van het belangenconflict tussen principaal en agent. Het gaat om 

                                                 
29 Het hier gehanteerde kader staat in een Nederlandse traditie van denken over verantwoor-
ding (Bovens 2006. Zie ook Van Gunsteren 1974; Bovens en ’t Hart 2005; Bakker en Yesil-
kagit 2005) die internationaal erkenning vindt (Pollitt 2003; Flinders 2004; Ebrahim 2005; 
Hüpkes e.a. 2005) en goed aansluit bij andere auteurs (met name Day en Klein 1987; Romzek 
en Dubnick 1998; O’Donnell 1998; Flinders, 2001; Behn 2001; Mulgan 2003). 
30 Overigens, er bestaat veel literatuur over multiple principalen (zie bijvoorbeeld Krause en 
Meier 2003: 15; Shapiro 2005: 278). Ook die is niet goed bruikbaar voor dit onderzoek, om-
dat deze literatuur zich richt op min of meer gelijkwaardige principalen, zoals de president en 
het congres in de VS (McCubbins e.a. 1987: 248; Bendor e.a. 2001: 244; Lazer 2003: 108; 
Miller 2005: 214). 
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de immanente spanning tussen de behoefte aan efficiënte en effectieve controle 
door de principaal enerzijds en de behoefte aan autonomie van de agent ander-
zijds. Hoewel dit strategische aspect ook in dit onderzoek aan de orde is, legt de 
principaal-agent theorie er voor een exploratieve studie te eenzijdig de focus op. 
 
5.2.2 Selecties en cases 
Het empirische onderzoek (vragen 2a t/m 3b) is gebaseerd op case-studies. Ca-
se-onderzoek is bij uitstek geschikt voor exploratieve studies vanwege de moge-
lijkheid om veel details te verwerken (Swanborn 1996: 47). Met case-studies 
wordt een verschijnsel onderzocht in zijn natuurlijke omgeving, aan de hand van 
diverse databronnen en op tal van variabelen. De belangrijkste overweging voor 
een benadering met cases is dat dit een gedetailleerde beschrijving van sociale 
processen mogelijk maakt (Swanborn 1996: 38). De cases in dit onderzoek zijn 
horizontale verantwoordingsarrangementen bij een aantal case-organisaties. De 
cases zijn in drie selectiemomenten gekozen. 
 
Allereerst is een afbakening van zelfstandige uitvoeringsorganisaties gemaakt 
teneinde een inventarisatie van het vóórkomen van horizontale verantwoor-
dingsarrangementen te maken. Het doel was om een groep organisaties af te 
bakenen die staatsrechtelijk gelijksoortig zijn en die de meeste grote zelfstandige 
uitvoeringsorganisaties omvat. Hoofdstuk 2 liet zien dat er veel concurrerende 
definities en tellingen bestaan van organisaties-op-afstand. Gekozen is hier om 
eerst de beste beschikbare inventarisaties bij elkaar op te tellen.31 Dit levert een 
zo groot mogelijke verzameling zelfstandige organisaties op. Deze verzameling 
is vervolgens weer verkleind door vier aanvullende keuzen te maken. Allereerst 
is alleen voor publiekrechtelijke en niet voor privaatrechtelijke ZBOs gekozen. 
Vervolgens is alleen voor unieke organisaties gekozen en niet voor clusters van 
organisaties. Verder is gekozen voor ZBOs die ook organisaties zijn, en niet 
alleen een orgaan. Ten slotte zijn om praktische redenen fuserende organisaties 
buiten beschouwing gebleven. Zie § 2.2.2 voor de onderscheidingen. 
Deze werkwijze resulteerde in een lijst van 82 zelfstandige uitvoeringsorganisa-
ties die in bijlage 4 is weergegeven. Bij deze uitvoeringsorganisaties is onder-
zocht welke horizontale verantwoordingsarrangementen zij hebben. Hoofdstuk 6 
zal laten zien dat er bij 35 van deze organisaties horizontale verantwoordingsar-
rangementen te vinden zijn (zie bijlage 5 voor het overzicht). Voor deze zelf-
standige uitvoeringsorganisaties geldt dat zij 

                                                 
31 De gebruikte bronnen zijn: Van Thiel en Van Buuren 2001; Algemene Rekenkamer 2002a; 
ministerie van Financiën 2002; Rijksarchiefinspectie 2003; Luursema e.a. 2003; commissie-
Dijkstal 2004 en de websites www.overheid.nl/organisaties/centraal/zbo; www.zboregister.nl; 
www.minfin.nl. De inventarisatie is aanvankelijk verricht in de tweede helft van 2004 en is 
gebruikt voor Schillemans 2005b. De inventarisatie is in april 2007 geactualiseerd. 
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• een publiekrechtelijk ZBO of agentschap zijn, én  
• in institutionele zin een organisatie zijn, én 
• een unieke organisatie zijn, én 
• in de onderzoeksperiode niet in fusie zijn. 
 
In de tweede selectie zijn cases van horizontale verantwoording geselecteerd ten 
behoeve van de descriptieve en normatieve onderzoeksvragen. Gezocht is naar 
een redelijke afspiegeling van verschillende typen arrangementen bij een zo 
groot mogelijk aantal organisaties. Dit volgens het eenvoudige principe dat meer 
cases meer informatie opleveren (Swanborn 1996: 56). 
Er is gekozen voor een benadering met zes centrale case-organisaties die in 
totaal 13 horizontale verantwoordingsarrangementen kennen. Het zijn vijf ZBOs 
en één agentschap. Het onderzoek bij de case-organisaties heeft in grote lijnen 
tot beantwoording van de onderzoeksvragen geleid. Per case-organisatie zijn 
ongeveer tien interviews gehouden. Vervolgens zijn de verkregen inzichten 
getoetst aan bevindingen bij zeven, veel beperkter onderzochte, controle case-
organisaties. Hier zijn in totaal tien verantwoordingsarrangementen aan de orde 
geweest. Het doel van deze opzet was om het empirisch bereik te vergroten en 
door correctie aan de hand van aanvullende cases de invloed van organisatie-
specifieke factoren te beperken. De cases zijn bedoeld om de inzichten uit de 
centrale cases te controleren. Op een aantal punten bevestigde deze methode de 
uitkomsten van de centrale cases, hetgeen suggereert dat ze breder geldig zijn. 
Op een aantal punten nuanceerden ze uitkomsten van de centrale cases, hetgeen 
suggereert dat die specifiek gelden voor één of enkele organisaties. Door deze 
combinatie van intensieve en extensieve cases heeft dit onderzoek een behoor-
lijk groot bereik. Er is onderzoek verricht bij 13 van de 35 zelfstandige uitvoe-
rigsorganisaties waar verantwoordingsarrangementen voorkomen.32 Het zijn:  
 
Centrale case-organisaties Controle case-organisaties 
1. CWI Centrale organisatie voor Werk 

en Inkomen 
1. Centraal Bureau voor de Statistiek 

(CBS) 
2. Kadaster (Kad) 2. Centrale Financiën Instellingen (CFI) 
3. Nederlands Vaccin Instituut (NVI) 3. Informatie Beheer Groep (IB-Groep) 
4. Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) 4. Luchtverkeersleiding Nederland 

(LVNL) 
5. Staatsbosbeheer (Sbb) 5. Nederlands Forensisch Instituut (NFI) 

6. Nederlands Vlaamse Accreditatie 
Organisatie (NVAO)  

6. Uitkeringsinstituut Werknemersver-
zekeringen (UWV) 

7. RDW 
 

                                                 
32 Bijlage 3 geeft achtergrondkenmerken van de 13 onderzochte zelfstandige uitvoeringsorga-
nisaties. 
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In paragraaf 2.1.2 en 2.2.2 is aangegeven dat zelfstandige uitvoeringsorganisa-
ties (onder meer) te onderscheiden zijn naar de omvang van de discretionaire 
ruimte bij besluiten en de omvang van de zelfstandige beleidsruimte in de be-
drijfsvoering. Op dit punt variëren de onderzochte organisaties sterk. Aan het 
ene uiterste van het spectrum staan organisaties met een geringe discretionaire 
ruimte bij besluiten vanwege strikte wettelijke kaders die echter wel door onder 
meer tariefstelling relatief grote beleidsruimte hebben in de bedrijfsvoering. Dit 
geldt bijvoorbeeld voor RDW en Kadaster. Aan het andere uiterste vinden we 
organisaties als NFI, NVI en Staatsbosbeheer, die de jure geen noemenswaardi-
ge eigen besluitvormingsruimte hebben omdat ze een agentschap zijn (NFI, 
NVI) of geen openbaar gezag hebben (Sbb). Tegelijkertijd vereisen hun taken 
echter wel professionele deskundigheid op het gebied van landschapsontwikke-
ling, forensisch- of vaccinatie-onderzoek, waaraan zij de facto toch discretionai-
re ruimte ontlenen.  
Dit onderscheid tussen de onderzochte organisaties wordt in het vervolg niet 
steeds uitgewerkt. Wel keert het terug in de conclusie, waar een relatie wordt 
gelegd tussen horizontale verantwoording enerzijds en taak- en autonomieken-
merken van zelfstandige uitvoeringsorganisaties anderzijds. 
 
De derde selectie betrof de organisaties. Gestreefd is naar enige variëteit qua 
departementale afkomst. Enige zorg is besteed aan het includeren van organisa-
ties die geen lid zijn van de Handvestgroep publieke verantwoording. Gezien de 
voortrekkersrol van de Handvestgroep bij publieke verantwoording was het van 
belang voldoende andere organisaties te onderzoeken. Ook is enige zorg besteed 
aan het includeren van agentschappen. Heel gericht is getracht daarvan enkele 
bereid te vinden mee te werken. Ten slotte heeft het verloop van visitaties in-
vloed gehad op de selecties. Aangezien visitaties vierjaarlijks plaatsvinden, is 
gekozen voor één organisatie die drie jaar geleden was gevisiteerd, één organisa-
tie die één jaar geleden was gevisiteerd, één organisatie die tijdens de onder-
zoeksperiode werd gevisiteerd en één organisatie die zich voorbereidde op een 
eventuele visitatie. 
 
De vierde selectie betrof de te onderzoeken arrangementen. Vier van de vijf 
onderscheiden horizontale verantwoordingsarrangementen zijn in het onderzoek 
betrokken. Alleen ‘interne ombudsmannen’ zijn buiten het onderzoek gebleven. 
Dit omdat zij inhoudelijk sterk afwijken van de andere vier. Bij de andere vier 
staan de hoofdlijnen van beleid van de uitvoeringsorganisatie centraal. Bij inter-
ne ombudsmannen staan individuele klachten of bezwaren centraal. Verder zijn 
klantenfora en colleges van deskundigen in de uitwerking gezamenlijk behan-
deld omdat ze in de onderzochte gevallen mengvormen waren. 
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5.2.3 Interviews en bronnengebruik 
De cases zijn onderzocht door een combinatie van documentanalyse en inter-
views.  
De interviews zijn in eerste instantie gericht op het dominante beeld van het 
functioneren van een specifiek arrangement. Respondenten is gevraagd dit do-
minante beeld te schetsen. Vervolgens is hen gevraagd om algemene uitspreken 
te concretiseren met voorbeelden. Dit algemene beeld is vervolgens aangevuld 
met vragen naar specifieke momenten. Specifieke momenten zijn meestal als 
zodanig aangewezen door de respondenten. Vaak betrof het momenten van con-
flict tussen actor en forum of de vraag hoe de organisatie moest omgaan met een 
gepolitiseerde crisis. Uitspraken van eerdere respondenten zijn indirect en in 
neutrale termen gecheckt bij latere respondenten. Ook zijn op basis van de do-
cumentatie soms specifieke situaties door de onderzoeker als relevant aange-
merkt. Uit de verslagen van één forum bleek bijvoorbeeld dat er grote onenig-
heid was geweest tussen de actor en het forum over een bepaalde transactie. 
Beide respondenten is vervolgens gevraagd nader op deze zaak in te gaan. 
De combinatie van verschillende respondenten en verschillende typen bronnen 
had tot doel het onderzoek te objectiveren. Het ondervangt risico’s op interview-
effecten zo veel mogelijk (Bos en Geurts 1994: 67). Eén interview-effect is bij-
voorbeeld dat respondenten liever successen noemen dan mislukkingen en bo-
vendien de neiging hebben hun eigen invloed te overschatten. Ook is de inter-
viewer niet objectief en is niet zeker dat wat hij meent te horen ook dat is wat de 
geïnterviewde meent te zeggen. Bovendien antwoorden respondenten vaak stra-
tegisch. Zeker in het onderhavige onderzoek, waarin de strategische relatie tus-
sen actor, forum en principaal aan de orde is, zijn er voor respondenten incenti-
ves om strategisch te antwoorden (zie ook Weiss 1995: 142-3; Nieuwenkamp 
2001: 126). 
Dergelijke risico’s op intervieweffecten zijn zo veel mogelijk ondervangen door 
‘feiten’ steeds te gronden op minimaal twee respondenten. In de interviews zijn 
steeds verschillende betrokkenen bij hetzelfde arrangement gehoord. De uitspra-
ken van respondenten zijn vergeleken met ‘papieren bewijs’ uit agenda’s en 
verslagen. Ook is in de interviews naast percepties steeds gevraagd naar feite-
lijkheden, concretiseringen en voorbeelden (zie Weiss 1995: 50). Ten slotte zijn 
alle gesprekken uitgeschreven en zijn (-) enkele technische problemen daargela-
ten (-) de bandopnamen bewaard. 
 
Het onderzoek is voor een belangrijk deel verricht aan de hand van semi ge-
structureerde interviews. Er is vanwege het exploratieve karakter van de studie 
gewerkt met relatief globale vragen. De data (-) en daarmee het toeval (-) zijn 
ten dele leidend (Swanborn 1996: 47). Het eerste interview vond plaats in mei 
2005, het laatste interview in november 2006. Getracht is om in de uitwerking 



ONDERZOEKSOPZET   115 

 

zo veel mogelijk een verhaal te maken op basis van de typeringen van de res-
pondenten zelf. In het vervolg van dit boek zullen de respondenten daarom vaak 
sprekend ten tonele worden gevoerd teneinde hún oordelen en waarderingen 
weer te geven (zie ook Day en Klein 1987: 71-2). 
De uitspraken van respondenten in interviews over de aard en de invloed van 
verantwoording zijn via een open codering systeem gecodeerd (Charmaz 2000: 
515; Seale 2004: 243). Dit vergde een constante vergelijking van uitspraken 
door respondenten binnen en tussen cases. De zes centrale case-organisaties zijn 
volgtijdelijk onderzocht. Daardoor ontstonden tussenfasen, waarin materiaal 
werd verwerkt en geanalyseerd, waarna er weer een nieuwe fase kwam van da-
taverzameling. Dit leidde tijdens de eerste tussenfasen ook tot kleine wijzigin-
gen in de opzet en aanpak. De codering van de uitspraken verliep zodoende 
cyclisch, in voortdurende interactie met het materiaal (zie ook Weiss 1995: 154-
6; Charmaz 2000: 510; Babbie 2001: 359). 
 
De afspraak bij de interviews was dat de respondenten, vanwege de gevoelig-
heid van het onderzoeksterrein, niet herkenbaar zouden worden geciteerd. In het 
vervolg wordt daarom vaak over organisatie X, ministerie X of arrangement X 
gesproken (zie ook Nieuwenkamp 2001: 125). Als consequentie is soms enigs-
zins in citaten geredigeerd, doordat: 
 

• Respondenten op één uitzondering na met een oplopend nummer wor-
den aangeduid. Ze ‘heten’ R01, R02 tot en met Rn. Een besloten res-
pondentenindex geeft aan welke respondenten verantwoordelijk zijn 
voor welke citaten. Soms gaan meerdere respondenten schuil achter de-
zelfde verwijzing wanneer zij hetzelfde hebben gezegd.  

• Zinnen als ‘wij vinden dat het ministerie van VWS…’ zijn meestal ge-
wijzigd tot ‘de uitvoeringsorganisatie vindt dat het departement…’ of 
‘ministerie X’. 

• Verwijzingen naar specifieke arrangementen zijn veralgemeniseerd. Dit 
betekent dat cliëntenraden, raden van advies, gebruikersraden etc. als 
‘klantenforum’ worden aangeduid en alle interne toezichthoudende or-
ganen als ‘raad van toezicht’. 

 
Verder zijn citaten op standaardwijze licht geredigeerd (Weiss 1995: 193). De 
woorden van de respondenten zijn niet gewijzigd. Wel is iets meer coherentie 
aangebracht in hun formuleringen, bijvoorbeeld door taalfouten te corrigeren en 
‘valse starts’ en stopwoorden te schrappen. 
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De opzet van de interviews is als volgt geweest: 
 
Aanpak centrale case-organisaties 
 

• Startpunt: één of twee algemene gesprekken over de staat van de orga-
nisatie en de plaats van de arrangementen daarbinnen. Vaak met de se-
cretaris van het bestuur of een andere medewerker dichtbij het bestuur. 

• Per horizontale verantwoordingsrelatie is steeds in principe één gesprek 
gevoerd met een lid van het forum, de bestuurder van de organisatie en 
de secretaris van het forum. Bij organisaties met meerdere horizontale 
verantwoordingsrelaties is vanwege de beperkte tijd van bestuurders in 
aanvulling gesproken met de (adjunct)-secretaris van het bestuur. Van-
wege positionele dubbelingen van personen, kwamen soms in één ge-
sprek meerdere rollen of arrangementen ter sprake en waren er soms 
meerdere gesprekken met dezelfde respondent (zie bijlage 2 voor res-
pondenten).  

• Per organisatie was er ook een gesprek met de contactambtena(a)r(en) 
op het departement.  

• Vaak volgde op gesprekken nadere informatie door verwijzingen,        
e-mails, telefonische informatie of toezending van relevante stukken. 

 
Aanpak controle case-organisaties 
 

• Bij de controle case-organisaties zijn steeds één of twee gesprekken ge-
voerd met één tot drie respondenten. Bij het NFI is er uitsluitend          
e-mailcontact geweest en is verder openbare informatie gebruikt. 

• Verder zijn een beperkt aantal hogere ambtenaren geïnterviewd, omdat 
zij belangrijk inzicht hebben in de strategische interactie van departe-
menten met uitvoeringsorganisaties. Ze zijn geselecteerd volgens een 
loose coupling tot de cases. Enerzijds zijn enkele hogere ambtenaren 
geïnterviewd van ministeries waarvan uitvoeringsorganisaties zijn on-
derzocht (ministeries van OCW, SZW, VROM en VWS). Anderzijds 
zijn enkele hogere ambtenaren geïnterviewd die belangrijk zijn in het 
algehele verzelfstandigingsbeleid (ministeries van BZK en Financiën en 
Algemene Rekenkamer). 

 
In totaal hebben 67 respondenten meegewerkt aan dit onderzoek. Sommige res-
pondenten zijn twee of drie keer geïnterviewd. Met drie respondenten is uitslui-
tend via de e-mail contact geweest. Eén respondent is alleen telefonisch geïnter-
viewd. 
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In aanvulling op de interviews zijn de volgende schriftelijke bronnen gebruikt: 
 
Specifieke informatie over arrangementen 
 

• agenda’s en verslagen van overleg tussen actor en forum alsmede ver-
gaderstukken; 

• schriftelijke oordelen/adviezen van fora, officiële brieven die zij hebben 
verstuurd en enkele (externe) evaluaties van arrangementen; 

• documentatie waarin de relatie tussen principaal en agent is geregeld, 
zoals een aansturingsprotocol, informatieprotocol, toezichtsvisie, etc.; 

• documenten die de rol en bevoegdheden van verantwoordingsfora be-
schrijven, zoals de wet, een reglement, handvest, etc. 

 
Algemene informatie over arrangementen 

 
• literatuur over een organisatie, zoals bijvoorbeeld Bekke en Van Gestel 

(2004) over het UWV of Deelen en Eertink (2004) over het Kadaster; 
• schriftelijk en elektronisch (voorlichtings)materiaal van de uitvoerings-

organisatie en informatie van het moederdepartement; 
• documenten die de hoofdlijnen van het organisatiebeleid beschrijven, 

zoals (verzelfstandigings)wet, jaarplannen, jaarverslag, strategische vi-
sies, evaluaties, etc.; 

• communicatie over de organisatie met de Tweede Kamer; 
• mediaberichtgeving Volkskrant, Staatscourant en internet-scans. 

 
5.2.4 Reflectie op methode 
De onderzoeksmethode combineert elementen uit sociaal-wetenschappelijke 
studies naar de beleving van verantwoording met studies naar invloeds- en ef-
fectmeting. 
Om met het eerste te beginnen, veel onderzoek naar verantwoording is geba-
seerd op interviews met personen in het openbaar bestuur. De centrale vraag 
luidt dan ongeveer ‘hoe begrijpen verantwoordelijken hun verantwoordelijkheid 
en aan wie achten zij zich verantwoordingsplichtig?’ De beleving van verant-
woordingsrelaties wordt in dergelijk onderzoek gereconstrueerd aan de hand van 
verschillende respondenten. Voorbeelden zijn Day en Klein (1987), Sinclair 
(1995), Romzek en Dubnick (1998), D. Dunn (1999), Flinders (2001) en San-
derson (2006). In opzet lijkt het onderhavige onderzoek op deze voorbeelden. 
Net als deze onderzoekers contrasteert dit onderzoek objectieve informatie over 
organisaties en geformaliseerde verantwoordingsverplichtingen met de beschrij-
ving van de feitelijke relatie door respondenten. Dit onderzoek wijkt af van de 
voorbeelden doordat het niet in eerste instantie geïnteresseerd is in de beleving 
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van betrokkenen maar het proces vanuit een aantal descriptieve en normatieve 
perspectieven beoordeelt. 
Omdat de invloed van verantwoording belangrijk is, is vervolgens aansluiting 
gezocht bij studies naar effect- en invloedsanalyse. Er zijn verschillende metho-
den voor machts- en invloedsanalyse (zie Huberts en Kleinnijenhuis 1994; Pe-
ters 1999: 57-67). In de procesmethode en de intensieve procesmethode staat de 
reconstructie van besluitvormingsprocessen centraal (Huberts 1994: 45). Door 
een zo precies mogelijke reconstructie te maken van het besluitvormingsproces 
kan dergelijk onderzoek aannemelijk maken welke partijen uiteindelijk invloed 
hebben op besluiten. Het onderhavige onderzoek sluit hier bij aan door de com-
municatie tussen actor en forum over het handelen van de actor te reconstrueren. 
Het verschil is dat invloedsanalyses communicatieprocessen als het ware teleo-
logisch volgen naar besluiten, terwijl dit onderzoek een continue communicatie-
proces volgt dat op verschillende niveaus invloed kan hebben. Geëxploreerd 
wordt vooral de doorwerking van de communicatie in de percepties van betrok-
kenen, het beleid van de organisaties en de relatie tussen actor en principaal. De 
intensieve procesmethode ontleent zijn naam ‘bij gebrek aan beter’ (Huberts 
1994: 59) aan de intensiteit van de reconstructie van het proces. Naar analogie 
van die redenering kan de hier gebruikte methode een extensieve procesmethode 
worden genoemd. Het proces wordt minder intensief gereconstrueerd maar wel 
breder gevolgd. 
 
5.2.5 Betrouwbaarheid en reikwijdte 
Tot slot is het van belang nog op twee vragen te reflecteren. In de eerste plaats: 
hoe betrouwbaar zijn de bevindingen van dit onderzoek? De betrouwbaarheid 
van het onderzoek betreft de vraag of de waarneming bij herhaling hetzelfde 
resultaat kan opleveren (zie Stokking 2003). Zijn de bevindingen stabiel of is het 
een momentopname?  
Evident is dat er risico’s kleven aan onderzoek met interviews. De bevindingen 
zijn per definitie het resultaat van de interactie tussen interviewer en respondent 
(Weiss 1995: 74). De interviews en het datamateriaal leveren reconstructies op 
van de communicaties tussen actor en forum en de doorwerking daarvan, maar 
zijn niet te verwarren met de communicatie en doorwerking zelf (Charmaz 
2000: 514). Daar komt bij dat causaliteit bij invloedsmeting een notoir probleem 
is (zie Huberts en Kleinnijenhuis 1994: 22; Swanborn 1996: 130-1; Peters 1999: 
57 e.v.). Het is niet moeilijk om bij actoren gedragsveranderingen in door het 
forum gewenste richting te vinden. Echter, de vraag blijft of dit door de invloed 
van het forum komt. Er zijn altijd zeer veel interveniërende factoren die de ver-
anderingen evengoed kunnen verklaren (Huberts en Kleinnijenhuis 1994: 22).  
In het zicht van deze beperkingen is het in dit onderzoek zaak bescheiden te zijn 
over de betrouwbaarheid van de bevindingen. De enige waarborg voor voldoen-
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de betrouwbaarheid is de gebruikte combinatie van verschillende bronnen 
(Swanborn 1996; Stokking 2003). Door triangulatie van bronnen en responden-
ten ontstaat inzicht in de invloed en het verloop van de horizontale verantwoor-
ding. De bevindingen worden in de reconstructie vijfledig getest: 1) meerdere 
interviews over het functioneren van dezelfde arrangementen, 2) gesproken 
wordt met respondenten met tegengestelde posities, 3) uitspraken worden ge-
toetst aan feitelijkheden in interviews en door documentatie, 4) respondenten 
becommentariëren de reconstructie en 5) inzichten worden gecontrasteerd met 
inzichten uit empirische literatuur over specifieke arrangementen. Pas wanneer 
de verschillende ‘bewijzen’ dezelfde kant uitwijzen wordt hierover gerappor-
teerd. Geconstateerde invloeden zijn niet bewezen maar zijn wel plausibel en 
aannemelijk gemaakt (zie ook Huberts 1994: 39; Peters 1999: 70). De gevonden 
resultaten hebben daardoor een hypothetisch karakter (Swanborn 1996: 68). 
 
De tweede vraag die hier aan het slot moet worden beantwoord betreft de reik-
wijdte van de bevindingen. De vraag is, wat betekenen de bevindingen in een 
beperkt aantal gevallen nu in het algemeen?  
In de onderzoeksopzet is getracht om de bevindingen zo veel mogelijk veralge-
meniseerbaar te maken. Allereerst door met de methode van centrale case-
organisaties en aanvullende case-organisaties een relatief groot bereik te realise-
ren. Er is (-) soms beperkt (-) inzicht gekregen in 13 van de 33 zelfstandige, 
unieke, publiekrechtelijke uitvoeringsorganisaties waar horizontale verantwoor-
dingsarrangementen bestaan. In dat opzicht is het bereik van het onderzoek rede-
lijk hoog. Daarnaast is via de bestaande empirische literatuur ook inzicht ver-
worven in het functioneren van dit type arrangementen bij andere publieke or-
ganisaties. Op een aantal belangrijke uitzonderingen na zijn de bevindingen in 
dit onderzoek daar in grote lijnen mee in overeenstemming. Op grond daarvan 
kunnen de uitkomsten analytisch gegeneraliseerd worden naar cases bij andere 
publieke organisaties of zelfstandige uitvoeringsorganisaties (Swanborn 1996: 
67). De uitkomsten van deze cases zijn mogelijke hypothesen voor onderzoek in 
andere cases. 
 





 

 
 
 
6  Verantwoordingsregimes: horizontaal, verticaal en 

intern 
 
 

‘Beeldvorming is mijn grootste zorg. We hebben drie miljoen klanten, werkge-
vers en werkzoekenden, en een eigen ombudsman voor fouten. Maar als iemand 
een klacht heeft, is er altijd wel een politicus te vinden die daar mee wil scoren. 
Die komt dan met het verhaal dat zijn neef zo streng is behandeld’. (Rens de 
Groot, voorzitter Raad van Bestuur CWI, Volkskrant 15 december 2006). 

 
 
In dit hoofdstuk komen twee zaken aan de orde. Allereerst wordt antwoord ge-
geven op de onderzoeksvraag: bij welke zelfstandige uitvoeringsorganisaties 
komen raden van toezicht, klantenfora, colleges van deskundigen, interne om-
budsmannen en visitaties voor? Daarmee wordt het landschap van horizontale 
verantwoording bij zelfstandige uitvoeringsorganisaties in kaart gebracht. 
Vervolgens schetst dit hoofdstuk enkele gemeenschappelijke ontwikkelingen in 
de verticale aansturing en de interne bedrijfsvoering van de case-organisaties. 
Dit is van belang omdat de horizontale verantwoordingsprocessen hier inhoude-
lijk en procedureel aan raken, zo zullen de komende hoofdstukken uitwijzen. De 
beschrijving van belangrijke trends in de bedrijfsvoering en aansturing bij zelf-
standige uitvoeringsorganisaties vormt het fundament voor de analyses in de 
hierna volgende hoofdstukken. De beschrijving is georganiseerd naar een type-
ring van Pollitt, die stelt dat publieke dienstverleners een drieledige opdracht 
krijgen van de politiek: wees ondernemend!, maar wees tegelijk afrekenbaar en 
transparant!, en wees responsief naar je omgeving! Deze algemene typering van 
Pollitt past als een handschoen bij de belangrijkste trends in de aansturing en 
bedrijfsvoering van de case-organisaties in dit boek. De combinatie van horizon-
tale en verticale verantwoording met de interne bedrijfsvoering schetststand van 
zaken in de verantwoordingsregimes van zelfstandige uitvoeringsorganisaties. 
 
6.1 Overzicht horizontale verantwoordingsarrangementen 
 
De eerste vraag die hier aan de orde is, is bij welke zelfstandige uitvoeringsor-
ganisaties raden van toezicht, klantenfora, colleges van deskundigen, interne 
ombudsmannen en visitaties voorkomen? Het zijn horizontale verantwoordings-
arrangementen. Ze zijn in hoofdstuk 3 gedefinieerd als bij wet of vrijwillige 
regeling gecodificeerde relaties tussen een zelfstandige uitvoeringsorganisatie 
(=actor) en een derde partij (=forum) op het niveau van het hoofdbestuur van de 
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organisatie. Vanuit deze definitie zijn uit een ‘groslijst’ van drieëntwintig poten-
tiële arrangementen de vijf genoemde arrangementen geïdentificeerd. 
Zelfstandige uitvoeringsorganisaties zijn in dit boek agentschappen of publiek-
rechtelijke, unieke ZBOs die ook een organisatie zijn. Het zijn er in totaal 82. 
Bijlage 4 geeft een overzicht.  
 
Bij deze groep van 82 organisaties is geïnventariseerd welke horizontale ver-
antwoordingsarrangementen er bij hen bestaan. De opbrengst van deze inventa-
risatie en daarmee het antwoord op de vraag is dat 35 van de 82 zelfstandige 
uitvoeringsorganisaties minimaal één horizontaal verantwoordingsarrangement 
kennen. Dit betekent dat er bij ruim tweevijfde van de zelfstandige uitvoerings-
organisaties horizontale verantwoordingsarrangementen zijn. Er zijn in totaal 
zestien klantenfora, vijf colleges van deskundigen, veertien raden van toezicht, 
elf organisaties die (van plan zijn) zich te laten visiteren en er zijn veertien in-
terne ombudsmannen. In totaal bestaan er 60 horizontale verantwoordingsarran-
gementen. Achttien organisaties hebben één arrangement, tien organisaties heb-
ben twee vormen van horizontale verantwoording, zes organisaties hebben er 
drie en CWI voert de lijst aan met vier. Hieronder volgt een overzicht dat aan-
geeft bij welke organisaties welke arrangementen bestaan. Daarna worden de 
arrangementen één voor één kort besproken. Bijlage 5 geeft een meer uitgebreid 
overzicht. 
 
Tabel 6.1 Frequentie horizontale verantwoordingsarrangementen33 
 
Type arran-
gement 

Komen voor bij onderstaande zelfstandige uitvoeringsorganisaties 

16 klantenfo-
ra 

• Centrale organisatie Werk en 
Inkomen (CWI) 

• Dienst Publiek en Communi-
catie (DPenC) 

• Kadaster (Kad) 
• Korps landelijke politiedien-

sten (KLPD) 
• Luchtverkeersleiding Neder-

• Nederlands-Vlaamse Accre-
ditatieorganisatie (NVAO) 

• Octrooicentrum Nederland 
(O-NL) 

• Pensioen- en Uitkeringsraad 
(PUR)  

• LSOP/Politieacademie 
• RDW 

                                                 
33 Dit type inventarisaties loopt het risico slachtoffer te worden van begripsinflatie. Bijvoor-
beeld bij visitaties. Die zijn ‘in de mode’ en dus krijgen allerlei zaken die voorheen onder 
andere namen bestonden nu ook die titel. Zo wordt bijvoorbeeld een overleg tussen twee 
ministers, dat normaliter bekend staat als een bilateraal overleg, soms als ‘visitatie’ omschre-
ven (ministerie van BZK 2003: 24). Evenzo kan een wettelijk verplichte evaluatiecommissie 
de naam ‘visitatiecommissie’ krijgen (Visitatiecommissie RMO 2004). 
Verder worden ‘mengvormen’ in dit overzicht niet apart aangegeven omdat dit afbreuk doet 
aan de overzichtelijkheid. Er zijn bijvoorbeeld organen die deels als raad van toezicht en deels 
als klantenforum of college van deskundigen zijn samengesteld. Mengvormen worden steeds 
in één categorie geteld. 
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land (LVNL) 
• Nederlands Forensisch Insti-

tuut (NFI) 
• Nederlands Instituut voor 

Brandweer en Rampenbe-
strijding (Nibra) 

• Rijksgebouwendienst (Rgd) 
• Sociale Verzekeringsbank 

(SVB) 
• Waarderingskamer 
• Uitvoeringsinstituut Werk-

nemersverzekeringen (UWV) 
5 Colleges 
van  
deskundigen 

• College Bescherming Per-
soonsgegevens (CBP) 

• Koninklijk Nederlands Mete-
orologisch Instituut (KNMI) 

• Nederlands Forensisch Insti-
tuut (NFI) 

• Staatsbosbeheer (Sbb) 
• TNO 

14 Raden 
van  
toezicht 

• Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) 

• Centrale organisatie Werk en 
Inkomen (CWI) 

• Informatie Beheer Groep (IB-
Groep) 

• Kadaster (Kad) 
• Landelijk Bureau Inning 

Onderhoudsbijdragen (LBIO) 
• Luchtverkeersleiding Neder-

land (LVNL) 
• LSOP/Politieacademie 

• Nederlands Vaccin Instituut 
(NVI)  

• RDW 
• Rijksinstituut voor Volksge-

zondheid en Milieu (RIVM) 
• Sociale Verzekeringsbank 

(SVB) 
• Staatsbosbeheer (Sbb) 
• TNO 
• Uitvoeringsinstituut Werk-

nemersverzekeringen (UWV) 

11 Visitaties • Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) 

• Centraal Orgaan opvang 
asielzoekers (COA) 

• Centrale Financiën instellin-
gen (CFI) 

• Centrale organisatie Werk en 
Inkomen (CWI)  

• College voor zorgverzekerin-
gen (CVZ) 

• Informatie Beheer Groep (IB-
Groep) 

• Kadaster (Kad) 
• Nederlands-Vlaamse Accre-

ditatieorganisatie (NVAO) 
• RDW 
• Sociale Verzekeringsbank 

(SVB) 
• Staatsbosbeheer (Sbb) 

14 Interne 
ombudsman 

• Centraal Fonds Volkshuisves-
ting (CFV) 

• Centraal Informatiepunt Be-
roepen Gezondheidzorg 
(CIBG) 

• Centrale organisatie Werk en 
Inkomen (CWI) 

• College Bouw Zorginstellin-
gen (CBZ) 

• College voor de Toelating 
van Bestrijdingsmiddelen 
(CTB) 

• Commissariaat voor de Media 
(CvdM) 

• Informatie Beheer Groep (IB-
Groep) 

• Korps landelijke politiedien-
sten (KLPD) 

• Luchtverkeersleiding Neder-
land (LVNL) 

• Nederlandse Mededingings-
autoriteit (NMA) 

• Pensioen- en Uitkeringsraad 
(PUR) 

• Rijksgebouwendienst (Rgd) 
• Waarderingskamer 
• ZON/MW 

 
 



124   VERANTWOORDING IN DE SCHADUW VAN DE MACHT 

 

Klantenfora 
Er bestaan klantenfora bij zestien zelfstandige uitvoeringsorganisaties. De mees-
te klantenfora hebben een wettelijk verplichte status. Zij spreken het bestuur van 
de zelfstandige uitvoeringsorganisatie doorgaans periodiek over hoofdlijnen van 
strategische plannen en uitvoering. Zij hebben meestal geen zwaardere be-
voegdheid dan het recht het bestuur te adviseren. Door hun wettelijke status en 
de politiek-bestuurlijke netwerken van sommige leden beschikken zij wel over 
potentiële informele sancties. Klantenfora hebben vaak een brede samenstelling. 
Meestal zijn de klanten maatschappelijke partijen. Soms echter zijn ook verte-
genwoordigers van departementen die klant zijn van de uitvoeringsorganisatie 
opgenomen in het klantenforum, zoals bijvoorbeeld bij het Kadaster en de 
Rijksgebouwendienst. Overigens zijn er op lager niveau bij deze organisaties 
nog allerlei andere verbanden met belanghebbenden, die niet in deze inventari-
satie zijn meegenomen. 
 
Colleges van deskundigen 
Colleges van deskundigen komen voor bij vijf zelfstandige uitvoeringsorganisa-
ties. Het zijn steeds uitvoeringsorganisaties met deels wetenschappelijke (KN-
MI, NFI en TNO) of professionele (CBP en Sbb) taken. Colleges van deskundi-
gen hebben meestal als hoofdtaak om te adviseren over de inhoudelijke taak van 
de organisatie en om bijvoorbeeld het onderzoeksprogramma vast te stellen. 
Ook zij hebben geen sanctionerende bevoegdheden. Zij zijn slechts toegerust 
met een formele positie en de macht van het woord. 
 
Raden van toezicht 
Raden van toezicht komen voor bij veertien zelfstandige uitvoeringsorganisaties. 
Zij hebben doorgaans een hybride positie. Enerzijds worden ze benoemd door de 
minister en zijn ze (potentieel) gesprekspartner van de minister. Anderzijds 
worden ze meestal geacht het bestuur van de uitvoeringsorganisatie met raad en 
daad terzijde te staan. Tegelijk oordelen ze onafhankelijk en op persoonlijke 
titel. Raden van toezicht bespreken de hoofdlijnen van de strategie en bedrijfs-
voering met de besturen van uitvoeringsorganisaties. Negen raden van toezicht 
hebben sterke bevoegdheden waarmee ze de uitvoeringsorganisatie kunnen 
sanctioneren. De overigen, bijvoorbeeld de raden bij de uitvoeringsorganisaties 
in de sociale zekerheid (CWI, SVB en UWV), hebben alleen een adviserende 
bevoegdheid. Qua inhoudelijke taken en samenstelling zijn ze vergelijkbaar met 
raden van toezicht maar zij hebben niet dezelfde bevoegdheden. Daarom heten 
ze ook ‘raad van advies’. 
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Visitaties  
Tien organisaties onderwerpen zich via de Handvestgroep publieke verantwoor-
ding aan een vierjaarlijks visitatieregime. Visitaties leveren publieke beoorde-
lingen op van de organisaties door een onafhankelijk visitatiecollege. De beoor-
deling richt zich op de wijze waarop de uitvoeringsorganisaties zich aan het 
publiek verantwoordt over het eigen beleid inzake kwaliteit, transparantie en 
participatie. Tot 2007 zijn acht organisaties gevisiteerd. Daarnaast wordt de 
NVAO in Europees verband gevisiteerd door het Europese netwerk van kwali-
teitszorgorganisaties (ENQA). 
 
Interne ombudsmannen 
Bij veertien zelfstandige uitvoeringsorganisaties komt een ombudsman of een 
persoon of instantie met een vergelijkbare taak voor. Het betreft soms een om-
budsman en soms een commissie/functionaris voor klachten, bezwaren of be-
roep. Het zijn onafhankelijke instanties of personen die een rol spelen bij be-
roepszaken of klachten. Meestal adviseren ze het bestuur, soms kunnen ze ook 
besluiten nemen. Het komt vooral voor bij kleine ZBOs (tot 200 medewerkers). 
Opvallend is dat de ombudsmannen vooral bestaan bij uitvoeringsorganisaties 
die diensten leveren aan publieke instellingen en veel minder bij uitvoeringsor-
ganisaties die diensten aan burgers leveren. Ze komen bijvoorbeeld voor bij 
organisaties die diensten leveren aan publieke partijen als universiteiten, ge-
meenten, politiekorpsen of woningcorporaties. 
 
Reflectie 
Het overkoepelende beeld uit het voorgaande is dat er meer en zwaardere hori-
zontale verantwoordingsarrangementen bestaan bij ZBOs dan bij agentschappen. 
Bij ZBOs is de organisationele omvang de belangrijkste ‘voorspeller’ voor het 
voorkomen van horizontale verantwoording. Dat wil zeggen dat er meer en 
zwaardere vormen van horizontale verantwoording bestaan bij grote dan bij 
kleine ZBOs. Bij agentschappen geldt dat horizontale verantwoording vooral 
voorkomt bij een beperkt aantal organisaties met een specialistische taak. 
De gevonden vormen van horizontale verantwoording zijn zowel uitkomst van 
verantwoordingsdwang als van verantwoordingsdrang (zie Van Thiel 2004: 
130-1). Dat wil zeggen, enerzijds blijkt dat de verzelfstandiging van organisaties 
op zichzelf leidt tot wettelijke regeling van nieuwe fora (verantwoordings-
dwang). Verzelfstandigde organisaties worden na verzelfstandiging geconfron-
teerd met een verplichte raad van toezicht of een klantenforum. Anderzijds blijkt 
dat naarmate ZBOs langer bestaan, zij de kennelijke drang ontwikkelen om 
zichzelf vrijwillig te verantwoorden aan derden. Het gaat dan bijvoorbeeld om 
de visitaties van de Handvestgroep of de raadsman ombudszaken van het CWI. 
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In de literatuur is vaak gesteld dat horizontalisering van verantwoording een 
trend is (zie hoofdstuk 3). De bevindingen hiervoor ondersteunen deze observa-
tie gedeeltelijk. Duidelijk komt naar voren dat er bij ruim tweevijfde van de 
zelfstandige uitvoeringsorganisaties horizontale verantwoordingsarrangementen 
zijn. Een bredere studie van de Algemene Rekenkamer (2002b) bevestigt dit 
beeld. Ook deze constateert een opkomst van raden van toezicht, klantenfora en 
colleges van deskundigen.34 De meeste arrangementen zijn in de afgelopen tien 
jaar ingericht. Daarom is er inderdaad sprake van een zekere horizontalisering 
van verantwoording bij zelfstandige uitvoeringsorganisaties.  
Die conclusie verdient wel een nuancering. Het zou onjuist zijn de 60 arrange-
menten in deze inventarisatie in totaliteit te beschouwen als verschijningsvor-
men van recente horizontalisering. Correcter is het te stellen dat deze arrange-
menten verschillende bestuurlijke tradities in Nederland weerspiegelen. Voor 
een deel zijn ze terug te voeren op het traditioneel corporatistische Nederlandse 
bestuur. Dat geldt eigenlijk voor alle fora waarin maatschappelijke partijen zijn 
vertegenwoordigd. Sommige daarvan hebben een lange tripartiete traditie, ande-
ren zijn ‘uitvindingen’ van de jaren negentig. Daarnaast zijn er fora die hun 
wortels hebben in hedendaagse opvattingen over goed openbaar bestuur naar 
model van het bedrijfsleven en het new public management. Met name de raden 
van toezicht staan in deze traditie. Ten slotte uiten zich hier nieuwe manage-
ments- en kwaliteitsideeën. Dit geldt met name visitaties. Al met al komen in de 
inventarisatie van de arrangementen verschillende Nederlandse tradities van 
overheidssturing tot uitdrukking. 
 
6.2 De drieledige opdracht aan zelfstandige uitvoeringsorganisaties 
 
In de volgende hoofdstukken wordt het functioneren van een aantal raden van 
toezicht (hoofdstuk 7), klantenfora (hoofdstuk 8) en visitaties (hoofdstuk 9) 
geanalyseerd. Als opmaat tot deze hoofdstukken volgt in de rest van dit hoofd-
stuk een beschrijving van enkele trends in de aansturing van en bedrijfsvoering 
bij de dertien case-organisaties uit dit onderzoek. Deze beschrijving is gebaseerd 
op de analyse van Pollitt (2003: 83-4) dat hedendaagse publieke managers ge-
confronteerd worden met een drieledige en contradictoire opdracht. Zijn alge-

                                                 
34 De inventarisatie van de Algemene Rekenkamer wijkt af van de hier gepresenteerde inven-
tarisatie vanwege een andere definitie, namelijk ‘checks and balances’, en een andere verza-
meling organisaties, namelijk ‘rechtspersonen met een wettelijke taak’. Daardoor zijn ook 
organisaties als onderwijsinstellingen en energiebedrijven in zijn onderzoek opgenomen. De 
‘opbrengst’ van deze inventarisatie was dat er in de brede groep van rechtspersonen met een 
wettelijke taak 23 (clusters van) een raad van commissarissen hebben; 20 (clusters van) een 
raad van toezicht hebben; 14 (sectoren) een adviesraad van deskundigen hebben; 11 (secto-
ren) een gebruikersraad hebben; 5 organisaties op dat moment het Handvest Publieke Ver-
antwoording hebben ondertekend en 26 (sectoren) met een systeem van certificering werken. 
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mene analyse past uitstekend bij de hoofdontwikkelingen bij de hier onderzochte 
organisaties. 
Pollitt stelt dat publieke managers allereerst worden opgeroepen zich onderne-
mend te gedragen. Sinds Osborne en Gaebler (1992) luidt het adagium dat ma-
nagers vooral moeten managen. Om hier invulling aan te geven moeten zij 
maximaal gebruikmaken van hun verruimde bevoegdheden. Deze eerste oproep 
klinkt derhalve als een ‘bevrijding van de managers’. Echter, deze bevrijding 
wordt vervolgens weer nadrukkelijk geconditioneerd door twee aanvullende 
opdrachten. Want publieke managers wordt verder opgedragen dat zij hun rol op 
steeds transparantere wijze moeten invullen én zich scherper moeten verant-
woorden aan hun politieke opdrachtgevers over geboekte resultaten. Bovendien 
moeten zij responsiever opereren richting de omgeving en veel ruimte geven aan 
directe participatie van klanten (Pollitt 2003: 83-4). 
Deze drieledige opdracht voor publieke managers in het algemeen is een goede 
typering van dominante ontwikkelingen bij de uitvoeringsorganisaties in dit 
onderzoek in het bijzonder. Er zijn op dit punt uiteraard grote onderlinge ver-
schillen tussen de onderzochte organisaties. Niettemin geldt overwegend voor 
alle case-organisaties dat zij gelijktijdig ondernemender dienen te worden, meer 
afrekenbaar en transparant moeten zijn én responsiever naar de maatschappelij-
ke omgeving. Besproken wordt hierna eerst wat dit overkoepelend betekent voor 
de verticale aansturing (waar de opdracht is ‘wees afrekenbaar!’) en daarna de 
bedrijfsvoering (‘wees ondernemend!’ en ‘wees responsief!’). 
 
6.3 Verticale aansturing: wees afrekenbaar 
 
In de verticale relatie van de onderzochte uitvoeringsorganisaties is over het 
geheel genomen sprake van een toenemende ‘druk’. Zij moeten afrekenbaar 
opereren, in een context van bezuinigingen, afnemend vertrouwen en toenemend 
toezicht. Op het abstracte niveau van de politiek-bestuurlijke context is sprake 
van een voor de zelfstandigheid van uitvoeringsorganisaties ongunstig klimaat 
van bezuinigingsdruk en ZBO-chagrijn. Daarnaast is op concreet niveau sprake 
van intensivering van verticale sturing en toezicht. 
 
6.3.1 Politiek-bestuurlijke context: bezuinigingsdruk en ZBO-chagrijn 
De politiek-bestuurlijke context waarin de onderzochte organisaties opereren 
kan worden getypeerd met de steekwoorden ‘ZBO-chagrijn en bezuinigings-
druk’. Sommige organisaties ervaren dit zeer sterk, bij anderen is het geringer.  
Wat het ZBO-chagrijn betreft, die wordt in belangrijke mate gesymboliseerd 
door twee gebeurtenissen uit 2004: de publicatie van het voor ZBOs zeer kriti-
sche rapport van de commissie-Kohnstamm (zie kader 2.1) en de ‘huisvestings-
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affaire’ bij het UWV (zie kader 7.4). Beide zaken hebben in de onderzoeksperi-
ode grote symbolische waarde voor de respondenten. 
Het rapport Kohnstamm staat symbool voor de dreiging dat de politiek de ver-
zelfstandigde uitvoeringsorganisaties weer recentraliseert. Het rapport stelt voor 
bijna alle ZBOs weer onder het gezag van de minister te brengen. Het is ‘maar’ 
een rapport van een ambtelijke werkgroep. Het feit echter dat de ministers van 
Financiën en Bestuurlijke Vernieuwing de inhoud publiekelijk steunen maakt 
dat recentralisatie voor ZBOs een aanmerkelijke ‘dreiging’ wordt. Deze dreiging 
komt op initiatief van de respondenten in bijna alle interviews aan de orde. 
De affaire bij het UWV staat voor veel respondenten symbool voor de analyse 
dat geïsoleerde incidenten in de uitvoering bij departementen, politiek en toe-
zichthouders tot chagrijn leiden over uitvoeringsorganisaties in het algemeen 
(zie ook Van Twist 2006: 397). Eén respondent stelt dit als volgt: ‘Het zou toch 
te gek zijn, dat je vanwege een aantal incidenten met andere ZBOs, dat wij daar-
door met handen en voeten gebonden worden en daardoor minder gaan preste-
ren. Dat is toch doodzonde!’ (R11). Uiteraard is het UWV niet de enige uitvoe-
ringsorganisatie waar zich incidenten voor hebben gedaan. Hij is echter uitzon-
derlijk wat betreft landelijke uitstraling. De weerslag van de affaire is groot 
binnen het UWV. Zo stelt een betrokkene ‘Het ging de afgelopen jaren vooral 
over rellen, de sanering en reorganisatie van de organisatie (…) Iedereen was 
vooral aan het pompen om maar niet te verzuipen. Er was zodoende weinig tijd 
om naar de toekomst te kijken in de afgelopen paar jaar’ (R12). Ook de externe 
uitstraling van de affaire is groot. Betrokkenen bij het bestuur van andere uitvoe-
ringsorganisaties geven aan dat zij aan het vermijden van dergelijke affaires 
groot belang hechten. Eén bestuurder stelt over een mogelijk ‘rommelige’ situa-
tie bij de organisatie: ‘We doen ons uiterste best om dat te voorkomen. Als er 
dan journalisten gaan doorspitten, in die fictieve situatie, dan zou dat gevaarlijk 
zijn. Wij moeten dus écht betrouwbaar zijn!’ (R13). 
Het grote symbolische belang van het rapport-Kohnstamm en de UWV-affaire 
blijkt uit het feit dat beiden in een ruime meerderheid van de interviews door 
respondenten aan de orde werden gesteld, meestal op eigen initiatief. Het UWV 
fungeert dan als een soort benchmark om de eigen organisatie aan af te meten. 
Zo stelt een departementsambtenaar, gevraagd naar de politieke gevoeligheid 
van ‘zijn’ ZBO: ‘Kijk, het UWV heeft heel gevoelige achterstanden. Organisatie 
X heeft ook wel achterstanden bij sommige taken, maar ja, ik zie daar niet gauw 
een Kamervraag over worden gesteld. Het is niet een heel politiek onderwerp’ 
(R14). Het rapport-Kohnstamm dient vervolgens als contrapunt voor de eigen 
opvattingen over verzelfstandiging. Zonder uitzondering stellen betrokkenen bij 
uitvoeringsorganisaties dat hun relatieve zelfstandigheid belangrijk is voor hun 
prestaties. Het ‘slechte’ (R15) rapport-Kohnstamm ziet dit volgens hen volstrekt 
over het hoofd. Beide zaken worden bovendien soms in elkaars verlengde geïn-
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terpreteerd. Zo stelt een departementsmedewerker over het rapport-Kohnstamm: 
‘Het ging eigenlijk allemaal over die club van Joustra, het UWV. Dat was eigen-
lijk de steen des aanstoots.’ (R16). Gezamenlijk staan het rapport en het risico 
van affaires symbool voor de meer algemene context van ZBO-chagrijn. 
 
Het tweede kenmerk van de politiek-bestuurlijke context is bezuinigingsdruk. 
De kabinetten Balkenende I en II (2002-6) lanceren onder druk van economi-
sche recessie een vergaand bezuinigingsprogramma (Wilms 2003: 14; Van 
Schendelen 2003: 15 e.v.). Het regeerakkoord 2002 bevat afspraken over de 
vermindering van aantallen ambtenaren in het algemeen en die bij een aantal 
ZBOs in het bijzonder. Het regeerakkoord 2003 verbreedt deze taakstelling naar 
alle ZBOs. In totaal betreft het een bezuiniging van zo’n 40 miljoen euro 
(Tweede Kamer, 2004-2005, 29 800, nr. 3, p. 24-7). Ook agentschappen worden 
bij deze taakstellingen generiek gekort. De omvang van deze bezuinigingen is 
soms ingrijpend voor uitvoeringsorganisaties. Voor het UWV bijvoorbeeld gold 
bij de start in 2002 al een bezuinigingsdoelstelling van 25% in 5 jaar tijd (Bekke 
en Van Gestel 2004: 144). De taakstellingen van 2002 en 2003 vergroten deze 
bezuinigingsopgave nog aanzienlijk. 
Bezuinigen is in de onderzoeksperiode een relatief nieuw fenomeen in de ver-
houding tussen departementen en ZBOs. Het verzelfstandigingsproces is voor de 
meeste uitvoeringsorganisaties verlopen in het gunstige economisch getij van de 
jaren negentig. In het nieuwe millennium dient er plotseling stevig te worden 
bezuinigd. Bij ZBOs ervaren veel respondenten dit als een zware opgave. Een 
betrokkene bij het UWV stelt bijvoorbeeld: ‘Bij de nieuwe plannen moeten er 
9,5 a 10 duizend man uit. Dat is natuurlijk kolossaal! En we krijgen ook nog 
eens een korting te verwerken. Én we krijgen nieuwe taken.’ (R17). De andere, 
kleinere organisaties verliezen meestal ook aanzienlijke menskracht, ieder op het 
eigen niveau. Bij het CWI stelt een betrokkene bijvoorbeeld ‘het CWI heeft bij 
zijn ontstaan [in 2002, TS] al een bezuinigingstaakstelling opgelegd gekregen 
van 20 procent. En eh, dat is dus redelijk extreem.’ (R18). En bij de PUR memo-
reert een betrokkene dat de organisatie in de afgelopen drie jaar al ‘met eenderde 
is ingeklonken’ (R19). 
De hoogte van bezuinigingsdruk stelt bestaande financiële afspraken soms bui-
ten werking, zo legt een departementsmedewerker uit: 
 
‘Formeel gezien hebben we lange termijn afspraken. Maar we hebben onlangs wel wat 
gesleuteld. Organisatie X wijst er steeds op dat dit niet conform de afspraken is. Ze heb-
ben niet echt ongelijk. Maar ja, het is iets wat ooit is afgesproken en nu is er een nieuwe 
realiteit. En dan krijg je toch een nieuwe onderhandeling. … Het gaat uiteindelijk om 
prijsbijstellingen. Die moeten ze krijgen, maar Zalm geeft het ook niet altijd aan ons om 
de rijksbegroting sluitend te krijgen. Dus toen is op een gegeven moment afgesproken 
dat zij hetzelfde krijgen als wij. Als wij de helft [van de prijsbijstelling, TS] maar krij-
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gen, geven we hem ook maar voor de helft door aan organisatie X. Maar strikt genomen 
volgens de afspraken zou dat niet zo moeten zijn.’ (R20). 
 
De bezuinigingsdruk raakt vooral uitvoeringorganisaties met een jaarlijks door 
de minister toegewezen budget. Deze financieringsstructuur heeft tot gevolg dat 
deze organisaties jaarlijks met het departement moeten onderhandelen over 
wensen en budgetten. Een uitzondering zijn tariefgefinancierde ZBOs zoals het 
Kadaster, de PUR en de RDW. Zij berekenen tarieven aan gebruikers of werken 
op basis van een gefixeerde afspraak over kostprijzen. Deze systematiek ver-
mindert de jaarlijkse discussie met het departement over de begroting hetgeen 
vaak tot ‘rustigere’ verhoudingen leidt met het departement (Mol 2004: 55). De 
interviews bevestigen dit. Echter, in de onderzoeksperiode komen ook de tarief-
gefinancierde ZBOs onder financiële druk te staan. Dit komt door een vermo-
gensnormering met een duidelijke politieke achtergrond. In 2002, 2003 en 2004 
dreigt de rijksbegroting de in het ‘stabiliteits- en groeipact’ van de EMU vastge-
stelde maximumnorm van 3% begrotingstekort te overstijgen Om dit zoge-
noemde EMU-saldo beneden die norm te houden, zocht het ministerie van Fi-
nanciën in 2004 naar manieren om de vermogens van tariefgefinancierde ZBOs 
(-) die vaak toch al hoger waren dan de wettelijk bepaalde maxima (-) te norme-
ren (Financieele Dagblad 26-06-2004). De minister stelde de norm ‘voorlopig’ 
op 5% van de jaaromzet van het ZBO. Het surplus kwam terecht op de rekening 
van het Rijk, zonder overigens de balanspositie van het ZBO te verslechteren, 
aldus de regering (Tweede Kamer, 2003-2004, 29 524, nr. 1). In het geval van 
het Kadaster zou deze operatie de rijksbegroting bijvoorbeeld 71 miljoen euro 
opleveren. De vermogensafroming leidde tot grote irritatie bij de ZBOs. Een 
betrokkene stelt, terugdenkend aan die periode: ‘En dan had je nog Zalm die ons 
eigen vermogen wilde hebben vanwege zijn begrotingsprobleem. Dat kan wette-
lijk helemaal niet. Maar langs een constructie wilde hij dat doen. Dat lazen we in 
krant, wij werden met name genoemd. Onze reactie was natuurlijk “dat pikken 
we niet!” (R21)’. Uiteindelijk is het niet doorgegaan op de door het ministerie 
van Financiën gewilde manier. Wel is de hoogte van de vermogens van ZBOs 
sindsdien een punt van beleidsaandacht. 
 
6.3.2 Verticale relatie: intensivering toezicht 
Tegen de context van bezuinigingsdruk en ZBO-chagrijn intensiveert de over-
heid in de onderzoeksperiode het verticale toezicht. Er lijkt, zoals beschreven in 
hoofdstuk 2, sprake te zijn van een verzelfstandigingsparadox. Bij de onderzoch-
te organisaties kan deze algemene ontwikkeling in vijf steekwoorden worden 
aangegeven: het verticale toezicht heeft een brede locus, is soms complex vorm-
gegeven, hanteert een beperkte focus, intensiveert en dit geeft druk op de ver-
houdingen tussen uitvoeringsorganisaties en ministeries. 
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Brede locus 
Om met de brede locus van het toezicht te beginnen: de verhouding tussen uit-
voeringsorganisaties en departementen zijn formeel vormgegeven volgens het 
model van boedelscheiding (WRR 2004: 227). Het departement stuurt en con-
troleert de uitvoering, de organisatie voert het beleid uit en verantwoordt zich 
over zijn resultaten aan het departement. Bij boedelscheiding is de vraag altijd 
waar precies de grens ligt tussen aansturing en uitvoering (zie Mulgan 2003: 
256; Posner 2002: 525). Ook bij de case-organisaties is de locatie van de grens 
tussen aansturing en uitvoering steeds omstreden. Departementen verschuiven 
de grens in de loop der tijd steeds een beetje op. Zo stelt een departementsamb-
tenaar: 
 
‘In het begin was er helemaal geen toezicht. Dat was toen nauwelijks een item. We spra-
ken over de “beleidsadviesfunctie” van Organisatie X en over een “goede interface”. Dát 
vonden we veel belangrijker dan toezicht. Langzaam is dat toezicht geworden. Nu is er 
eens in de zes weken ambtelijk overleg op hoog ambtelijk niveau met het bestuur. We 
volgen dan de voortgang van belangrijke dossiers. En twee keer per jaar is er een be-
stuurlijk overleg met de minister. Die worden altijd heel goed voorbereid, vooraf wordt 
er heel veel informeel overlegd, van ons uit ook met het bestuur van Organisatie X.’ 
(R22). 
 
Het verticale toezicht heeft de breedste locus bij CWI en UWV. Er is bij hen een 
directe ‘account-relatie’ met het ministerie van Sociale Zaken dat van daaruit 
stuurt. Daarnaast is er de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) die toezicht houdt en 
signaleert of de uitvoerders naar behoren presteren. De IWI is een grote, gedeel-
telijk zelfstandige toezichthouder. Hij ziet bij CWI en UWV bijvoorbeeld toe op 
de rechtmatigheid, doelmatigheid, klantvriendelijkheid en de bedrijfsvoering. In 
de eerste acht maanden van 2006 bracht de inspectie 27 rapportages uit, waarvan 
de meerderheid (ook) over UWV en CWI gaat. De omvang van dit toezicht leidt 
tot enige irritatie. Zo stelt een betrokkene ‘ik heb voor ons werk helemaal niets 
aan het IWI’ (R23) en een ander: ‘Het zou beter zijn het toezicht op te knippen. 
Een deel bij het ministerie, een deel bij een stevige raad van commissarissen. 
Dan zou ik denken, schaf het IWI maar af. Schaf die lui maar af!’ (R24). 
Bij de andere uitvoeringsorganisaties is het toezicht geringer hoewel nog steeds 
aanzienlijk. Zo is de verticale relatie bij een andere organisatie ondergebracht in 
een aparte afdeling, die toeziet op basis van: 
 

• geldende wetten; 
• toezichtskader; 
• ‘een heel scala aan begrotingsregels’ (R25); 
• informatiestatuut, dat bijvoorbeeld zeven vormen van overleg tus-

sen departement en uitvoeringsorganisatie definieert en ook een 
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procedure in een aantal stappen waarmee het departement inciden-
teel informatie kan opvragen; 

• afzonderlijke delen van dit informatiestatuut zijn uitgewerkt in na-
dere documenten; 

• externe accountantscontrole op de boekhouding; 
• accountant werkt op basis van een door het departement opgesteld 

‘controleprotocol’, ook wel aangeduid als het ‘kookboek voor de 
externe accountant’ (R26); 

• departementale accountantsdienst ziet toe op de rechtmatigheid van 
besluiten; 

• ook departementale juristen zien toe op rechtmatigheid; 
• in laatste instantie heeft de minister het wapen van de wet. Zo stelt 

een departementale ambtenaar: ‘Wij kunnen natuurlijk de wet ver-
anderen. En dat staat altijd als ultimum remedium ter beschikking.’ 
(R27). 

 
Het voorgaande geeft aan dat er ondanks de relatieve zelfstandigheid van de 
uitvoeringsorganisaties veel en breed toezicht is. Over het geheel genomen geldt 
dat er voor alle structurele zaken vaste afspraken zijn gemaakt. Het toezicht op 
deze zaken houdt in dat het departement toetst of de organisatie zich aan die 
afspraken houdt. Bij incidentele zaken intensiveert het toezicht verder omdat er 
dan geen regulerende afspraken zijn. Een departementsambtenaar geeft aan: 
 
‘Die gouden kranen die laatst bij een ander orgaan leken voor te komen [bedoelt het 
UWV, TS], dat zou bij ons niet kunnen. Even ter illustratie, bij de laatste verhuizing 
hebben we met hun zelfs tot over de stoffering zitten praten. Waarbij ik me inderdaad af 
en toe afvroeg, waar gaat dit eigenlijk over? Dat komt omdat een verhuizing niet in een p 
maal q -budget valt vast te leggen. Dus daar zijn dan aanvullende afspraken voor nodig.’ 
(R28). 
 
Complexe vormgeving 
Mede door de brede locus van het verticale toezicht is de relatie tussen uitvoe-
ringsorganisatie en ZBO vaak complex vormgegeven. Kader 6.2 geeft hier een 
voorbeeld van. 
De complexiteit komt op een aantal manieren tot uiting. Allereerst zijn de onder-
linge betrekkingen in hoge mate gecodificeerd. In protocollen, statuten en kaders 
hebben ministerie en uitvoeringsorganisatie vastgelegd hoe zij met elkaar om-
gaan. Daaruit volgt vervolgens dat zij veel moeten onderhandelen, bijvoorbeeld 
over de interpretatie van bestaande afspraken of over situaties die niet zijn voor-
zien in die afspraken. Verder kan het zo zijn dat het ministerie inhoudelijk sterk 
normerend is voor het beleid van de uitvoeringsorganisatie. Uit kader 6.2 blijkt 
bijvoorbeeld dat de minister voor Staatsbosbeheer heeft bepaald welke typen 
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natuur er moeten zijn, waar ze moeten liggen, hoeveel van welk type er nodig is 
en in welke richting het geheel zich zou moeten ontwikkelen. Wanneer de mi-
nister vergaande operationele doelen stelt aan de uitvoeringsorganisatie roept dit 
bij zijn ambtenaren automatisch toezichtsactiviteiten op. Zij moeten dan nagaan 
in welke mate de uitvoerder zich aan die doelen houdt. 
 
Kader 6.2 Aansturing Staatsbosbeheer (een voorbeeld) 
In de relatie tussen het ministerie van LNV en Staatsbosbeheer (Sbb) wordt onderschei-
den tussen de verticale, eigenaarsrelatie waarin LNV ‘grootaandeelhouder’ is en de hori-
zontale relatie waarin LNV opdrachtgever is. De verticale relatie loopt primair via de 
directie financieel economische zaken, de horizontale relatie via de directie natuur (zie 
ook Algemene Rekenkamer 2000).  
Jaarlijks maken LNV en Sbb afspraken over taken en middelen. Dit gebeurt op basis van 
een aantal langerlopende kaders.  

-) Allereerst is er de wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer en de memorie van 
toelichting daarbij. Daar staan een aantal globale dingen in die geregeld moeten zijn, 
zoals goedkeuring van de jaarrekening. 
 -) In 1997 is een aansturingprotocol ontwikkeld. Het regelt zaken rondom tijdig 
informeren, vervreemding van gronden, de begroting, normkosten voor producten, jaar-
verslag en jaarrekening. 
 -) Dan is er het basisdocument, dat steeds voor 5 jaar wordt vastgesteld. Het 
beschrijft beleidskaders voor Sbb en kwaliteitseisen voor producten. Daar staan bijvoor-
beeld de verschillende natuurdoeltypen beschreven die het ministerie onderscheidt. Ook 
hoeveelheden van die verschillende natuurdoeltypen en wat de doelen moeten zijn van 
nieuwe natuur die Sbb moet verwerven. Hetzelfde geldt voor recreatie. Er staat dan 
beschreven waar de gebieden met hoge recreatiedruk moeten liggen en waar die met lage 
recreatiedruk. 
 -) Dan heb je het normkostenvoorstel. Dat is ook voor 5 jaar geldig. Dat is als 
het ware het bouwwerk om te komen tot de jaarlijkse offerte van Sbb. Dat wordt gebruikt 
om de ‘p maal q’s’ vast te stellen. Dat wil zeggen, de prijzen voor producten als het 
beheer van 230.000 ha grond, voorlichting, educatie en vermaatschappelijking. 
 -) Dan is er nog de offerte, de jaarlijkse bijsturing van wat Staatsbosbeheer 
doet. Sbb dient die jaarlijks in. De grondslag is het basisdocument. Er staat een minder-
werkprocedure in het aansturingsprotocol waarmee een eventueel gat kan worden ge-
dicht dat ontstaat als Sbb voor een hoger bedrag offreert dan het ministerie beschikbaar 
stelt. 
 
Beperkte focus 
Het voorgaande liet zien dat het verticale toezicht een brede locus heeft. Tege-
lijkertijd is de focus van het verticale toezicht daarbinnen beperkt. Het toezicht 
concentreert zich overwegend op drie zaken: financiën, politieke risico’s en 
politieke prioriteiten. 
De concentratie op financiën is een gevolg van de bezuinigingsdruk. Niet alleen 
zien departementen erop toe dat de uitvoeringsorganisaties binnen hun gekrom-
pen begrotingen blijven, ook kijken zij kritisch mee of het beleid van de organi-
satie geen financiële repercussies heeft voor de schatkist. Departementen zien er 
bijvoorbeeld op toe dat ZBOs bij hun reorganisaties geen ‘goudgerande afvloei-
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ingsregelingen opstellen voor boventallig personeel’ (R29). De financiële onaf-
hankelijkheid van ZBOs is altijd slechts gedeeltelijk. Aan hun beleidskeuzen 
kúnnen financiële risico’s voortkomen voor de minister als eindverantwoordelij-
ke. Om die reden is te begrijpen dat het ambtelijke toezicht zich vaak toespitst of 
financiën. Hoe begrijpelijk ook, deze focus wordt bij de uitvoeringsorganisaties 
soms met enige teleurstelling waargenomen. Zo stelt een betrokkene over het 
overleg met het departement: ‘Het gaat altijd over geld! Dat geeft toch ook wel 
een soort teleurstelling. Dat is misschien iets te persoonlijk, hoor. Maar, ik vraag 
me wel eens af “waarom kunnen we het niet een keer over de inhoud hebben?” 
(R30)’. 
Naast financiën speelt het uit de wind houden van de minister een grote rol in 
het toezicht, zo geven betrokkenen unaniem aan. Dit is conform de literatuur 
over politiek-ambtelijke verhoudingen (Nieuwenkamp 2001: 132; ’t Hart en 
Wille e.a. 2002: 174-5). Een departementsambtenaar stelt in dat verband: ‘De 
eerste taak is toch om minister en staatssecretaris uit de wind te houden en als ze 
in de wind staan om te proberen om ze zo goed mogelijk door de storm heen te 
loodsen‘ (R31). En omgekeerd geeft een bestuurder aan: ‘Het enige wat die 
departementsambtenaren doen, wat hun taak is, dat zeggen ze zelf ook, is de 
minister en de staatssecretaris uit de politieke wind houden. Dat is hun hoofd-
taak, alles moet daarvoor wijken’ (R32). 
Ten slotte wordt het verticale toezicht sterk gestuurd door politieke prioriteiten. 
Rijksbrede onderwerpen kunnen een rol spelen in de relatie tussen uitvoerings-
organisatie en ministerie, zonder dat één van beiden het thema nu echt van be-
lang vindt. Departementsmedewerkers geven bijvoorbeeld aan dat een aantal 
politieke thema’s de toezichtrelatie met ‘hun’ uitvoeringsorganisaties de laatste 
jaren sterk heeft beïnvloed. Genoemd worden bijvoorbeeld landelijke thema’s 
ten tijde van het kabinet-Balkenende II, zoals administratieve lastenverminde-
ring, beloningen van bestuurders en ‘governance’ van uitvoeringsorganisaties. 
Het zijn onderwerpen die volgens de direct betrokkenen aanvankelijk niet van 
belang waren in hun onderlinge relatie maar dat wel worden door meer algeme-
ne politieke keuzen of bestuurlijke ontwikkelingen. 
 
Nieuwe beleidsvoornemens ten aanzien van toezicht 
Het verticale toezicht kent dus een brede locus bij een beperkte focus. Tijdens 
het onderzoek was daarenboven duidelijk dat de meeste ministeries het toezicht 
op de hier onderzochte organisaties in de nabije toekomst zouden intensiveren. 
Dit geldt in ieder geval, met uitzondering van de PUR, voor de zes centrale case-
organisaties. Het NVI wordt bijvoorbeeld onderworpen aan een integraal audit-
programma dat op alle bedrijfsrisico’s gaat toetsen (R33). Ten aanzien van Ka-
daster heeft het departement behoefte aan een ‘meer beleidsrijke relatie’ (R34). 
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En voor CWI, Sbb en UWV is de sturingsrelatie in 2006 door een taskforce of 
wettelijk verplichte evaluatiecommissie onderzocht. 
De reikwijdte van het verticale toezicht neemt eveneens toe. In het kader van de 
‘governance’ van uitvoeringsorganisaties en publieke dienstverleners zien de-
partementen niet alleen toe op het handelen van de betrokken organisaties maar 
ook op de inrichting van het bestuur. Dit betekent concreet dat departementen 
bijvoorbeeld eisen stellen aan het functioneren van raden van toezicht of klan-
tenfora, dat zij eisen stellen aan de transparantie van uitvoeringsorganisaties en 
aan de inrichting van kwaliteitssystemen (R35). De departementale nadruk op 
governance is al snel een vorm van verplichte zelfregulering (zie Hood et. al 
1999: 27). Dit geeft ook een departementsambtenaar desgevraagd aan:  
 
‘Het is in ieder geval niet de intentie dat het verplichte zelfregulering is. Maar je zou het 
er inderdaad in kunnen lezen omdat er wel heel veel staat over wat moet. Meer gedwon-
gen zelfregulering is nu eenmaal altijd wat er uitkomt als we hier mensen aan het werk 
zetten. Als we erover nadenken intern, denken we toch in de eerste plaats in bevoegdhe-
den van de minister of verplichtingen voor Organisatie X. De redenering is dan ook: 
“Wat heeft het voor zin iets op te schrijven als het geen verplichting is of als de minister 
geen wetgevende of regelgevende bevoegdheid heeft?” Er is een volstrekt gebrek aan 
fantasie als het gaat om het bedenken van andere instrumenten dan regelgeving.’ (R36). 
 
Druk op de verhoudingen 
De feitelijke breedte en intensiteit van het toezicht op zelfstandige uitvoerings-
organisaties is verrassend in het licht van de beleidstheorie dat verzelfstandiging 
de afstand tussen ministerie en uitvoeringsorganisatie vergroot. Ook veel res-
pondenten bij uitvoeringsorganisaties tonen zich er enigszins verrast over. Zij 
hebben meer en nadrukkelijker met het ministerie te maken dan gedacht en hun 
ruimte om te managen is kleiner dan gedacht. Mede door dit verschil in ver-
wachtingen kunnen de verhoudingen tussen uitvoeringsorganisatie en departe-
ment gemakkelijk gespannen raken. Dit is uiteraard geen natuurwet, betrokke-
nen van beide zijden geven aan bewust veel te investeren in goede onderlinge 
verhoudingen (zie Plug e.a. 2004). Dit is voor zeker drie departementale toe-
zichthouders een strategisch hoofdpunt van toezichtsbeleid (R37). Dit laat echter 
onverlet dat de onderlinge relatie vanwege de wederzijdse afhankelijkheid een 
situatie van ‘entrapment’ is (zie ook Handvestgroep 2006a: 14). Departement en 
uitvoeringsorganisatie onderhandelen voortdurend met elkaar zonder dat één van 
beiden een reële exit-optie heeft. Zij zijn tot elkaar ‘veroordeeld’ (R38). Het 
Rijk kan wanneer het bijvoorbeeld ontevreden is over het Nederlands Vaccin 
Instituut (NVI) niet zonder aanzienlijke kosten het RIVM vragen voortaan de 
vaccinaties te maken. En omgekeerd staat het ook het NVI niet vrij vaccins op 
de particuliere markt te brengen wanneer het ontevreden is over het ministerie 
als opdrachtgever. Deze combinatie van relatieve zelfstandigheid bij blijvende 
afhankelijkheid heeft tot gevolg dat de onderlinge verhoudingen zo maar kunnen 
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escaleren (R39). Respondenten geven bijvoorbeeld voorbeelden van hoe de 
komst van een nieuwe minister (R40) of een nieuwe contactambtenaar (R41) de 
opgebouwde goede relatie in korte tijd kan bekoelen. Het omgekeerde kan na-
tuurlijk ook gebeuren (R42). 
De verhouding tussen uitvoeringsorganisaties en departementen zijn in de on-
derzochte periode dan ook regelmatig gespannen. Bij ZBOs spreekt men bij-
voorbeeld over ‘dat gezeik en al die Kamervragen’ (R43) of ‘dat ministerie wíl 
gewoon niet zien wat wij goed doen!’ (R44). Ook in de beleving van departe-
mentsambtenaren is de relatie soms kwetsbaar en moeilijk.  
In bijna alle interviews kwamen negatieve kwalificaties (-) overigens meestal in 
parlementaire bewoordingen (-) naar voren. Vooropgesteld, het was niet de te-
neur van de kwalificaties. Desgevraagd stelden de meeste respondenten in eerste 
instantie dat de relatie over het geheel genomen ‘op zich goed’ was en dat hun 
onderlinge interactie plezierig en open was. In het verloop van het gesprek ech-
ter hadden bijna alle respondenten vervolgens de kennelijke behoefte om soms 
subtiele en soms nogal scherpe kanttekeningen te plaatsen bij de ander van het 
departement of de uitvoeringsorganisatie. Kader 6.3 geeft hier twee scherpe 
voorbeelden van. Ze zijn niet illustratief in toon, maar benoemen wel een onder-
linge spanning tussen uitvoeringsorganisaties die in alle gesprekken aan de orde 
kwam. De citaten markeren het latente escalatie-riciso in de onderlinge semi-
gelijkwaardige/semi-hiërarchische relatie. 
 
Kader 6.3 Negatieve wederzijdse kwalificaties 
 
Departementsambtenaar: 
‘Wat me in het algemeen in de vergelijking agentschappen en ZBOs opvalt, is dat men 
bij allebei rond de opbouw van de kostenstructuur maximale onduidelijkheid probeert te 
creëren, om daarmee voor zichzelf maximale ruimte te creëren. En in een aantal dingen 
proberen de afspraken op te rekken. Dus aan de ene kant proberen stofwolken te creëren, 
en in de bevoegdheden de randen van de nacht op te zoeken, om maximale vrijheden 
zowel in handelen als in financiën te creëren. Dat zal wel heel normaal zijn. Het zijn 
natuurlijk ook allemaal mannetjesputters die ze op die agentschappen en ZBOs zetten. 
Het zijn niet de jongens die braaf alles uitvoeren wat de minister opdraagt’ (R45).  
 
Betrokkene bij zelfstandige uitvoeringsorganisatie: 
‘Nou, ik kan je uitleggen hoe het werkt, het is namelijk een systeem. Dat had ik vroeger 
nooit bedacht, maar het is een systeem. 
Wij sturen onze stukken, rapportages, naar de Kamer. Ze kunnen álles zien. Maar die 
rapportages van ons lezen ze niet. Is veel te dik en te ingewikkeld, vinden ze. Wat men 
wel leest is wat politiek interessant is: de aanbiedingsbrief van de bewindspersoon. Die 
aanbiedingsbrief is altijd vager dan wat er in onze stukken staat, want stel je voor dat wij 
een komma verkeerd hebben gezet!… Dus die brief is vager. Dan wordt die brief be-
sproken in het algemeen overleg met de Kamercommissie. En dan zegt een Kamerlid 
“meneer de bewindspersoon, dat is toch wel een beetje vaag, kunt u dat nog es wat toe-
lichten?”. En dan zegt de bewindspersoon: “Blablabla”. En dan hebben we de eerste 
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ronde gehad en dan komt er een tweede ronde in het algemeen overleg. “Meneer de 
bewindspersoon, uw antwoord was toch niet helemaal bevredigend, kunt u nog es?”. En 
dan weer: “Blablabla”. En dan is de tijd om en dan zegt de voorzitter “zullen we er nou 
maar es mee stoppen?” En wat blijft er dan voor beeld hangen? Het beeld dat die klote-
uitvoerders het weer niet voor elkaar hebben! 
Op een bepaald moment heb ik daar de bewindspersoon op aangesproken en die zegt “ja, 
zo werkt het inderdaad.” (…)  
Ze eisen van ons vanalles, en er is minder geld hè. (…) Terwijl we alle contractuele 
afspraken hebben gehaald. En boven de norm die we hadden afgesproken, dus we heb-
ben het eigenlijk heel goed gedaan. En dan zeggen ze, “ga nu maar hetzelfde doen met X 
mensen minder.” (…) 
Men vermoordt z’n eigen kinderen! Dat is gewoon niks. Misschien begrijp ik het alle-
maal nog wel, maar tot op zekere hoogte wíl ik het ook niet begrijpen. Want wij zijn er 
ook nog voor om iets voor de samenleving te doen. Dát is onze taak, zo staat ‘ie in de 
wet. Mijn mensen worden er op aangesproken als ze dus de verwachtingen van onze 
klanten niet kunnen beantwoorden. Die mensen lijden daaronder.’ (R46). 
 
6.4 Bedrijfsvoering 
 
In het voorgaande is beschreven wat de opdracht aan zelfstandige uitvoeringsor-
ganisaties om afrekenbaar te zijn in hoofdlijnen concreet betekent. Nu deze 
eerste opdracht aan zelfstandige uitvoeringsorganisaties is geschetst volgt de 
bedrijfsvoering. Hier worden uitvoeringsorganisaties geacht inhoud te geven aan 
het voor henzelf aantrekkelijke tweede deel van hun opdracht zich ondernemend 
te gedragen. Tegelijk moeten ze ook hun derde opdracht uitvoeren: responsief 
zijn naar maatschappelijke partners en afnemers. 
 
6.4.1 Bedrijfsvoering: wees ondernemend 
De besturen van verzelfstandigde uitvoeringsorganisaties geven met liefde in-
vulling aan de vaak expliciete opdracht om zich ondernemender op te stellen. In 
hoofdlijnen richten zij zich er in hun strategie op om ondernemender, efficiënter 
en klantvriendelijker te opereren. Dit komt op verschillende manieren tot uiting. 
De op ondernemen gerichte strategie toont zich allereerst in de cultuur van de 
uitvoeringsorganisaties. Velen streefden na verzelfstandiging bewust naar cul-
tuurveranderingen. De voor overheidsbureaucratieën spreekwoordelijke naar 
binnen gerichte ambtelijke organisatiecultuur zou moeten veranderen in een 
meer dynamische en op klanten en resultaten gerichte bedrijfscultuur (zie alge-
meen Pollitt en Bouckaert 2004: 129-130). Dit gebeurde vaak door in speciale 
sessies met medewerkers scherpe tegenstellingen uit te werken tussen de ‘oude’ 
en ‘nieuwe’ organisatie. Zo ‘ontdekte’ Kadaster bijvoorbeeld in cultuursessies 
welk gedrag vóór en na verzelfstandiging wenselijk was (Deelen en Eertink 
2004: 116). De organisaties ontwierpen in hun zoektocht naar een meer onder-
nemende identiteit iconen van oud en nieuw, waarbij de normatieve voorkeur 
voor ‘nieuw’ evident is. Hakvoort en Veenswijk (2004: 120) spreken over deze 
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cultuurveranderingstrajecten in termen van management by machinegun. Dit om 
aan te geven dat het management het belang van cultuurverandering met grote 
aandrang bepleitte. 
De nieuwe, ondernemende identiteit van zelfstandige uitvoeringsorganisaties 
toont zich in de tweede plaats in de taal. In de taal treden begrippen uit het be-
drijfsleven in de plaats van de woorden uit de publieke sector (zie voor voor-
beelden Deelen en Eertink 2004: 117; Bekke en Van Gestel 2004: 123-4). Res-
pondenten omschrijven de eigen organisatie bijvoorbeeld als ‘dit bedrijf’ (R47), 
de beleidsprioriteiten als de ‘business case’ (R48) en belanghebbenden als ‘onze 
aandeelhouders’ (R49) of ‘klanten’ (R50). Ook de politiek verschiet soms van 
naam. De minister heet dan de ‘eigenaar’ (R51) of de ‘grootaandeelhouder’ 
(R52), de politiek heet de ‘politieke markt’ (R53) en overleg met het ministerie 
heet overleg met ‘de overheid’ (R54). Vooral die laatste typering is opmerkelijk, 
daar hij is uitgesproken door een medewerker van een publiekrechtelijke organi-
saties die vooral een wettelijke taak uitvoert. De betrokkene is zelf onderdeel 
van de overheid, maar lijkt dat op grond van de woordkeus niet zo te ervaren. 
De nieuwe ondernemende identiteit toont zich verder in de invoering van allerlei 
werkmethoden en -processen uit het bedrijfsleven. Het gaat bijvoorbeeld om 
benchmarking, permanente interne audits, kwaliteitscertificaten als INK of ISO 
of vernieuwing van de ICT-infrastructuur. Deze trend is niet uniek voor ZBOs 
maar doet zich in de gehele publieke sector voor (Pardoel e.a. 2001). Wel beto-
nen sommige grote ZBOs zich zelfbewuste voorlopers in deze ontwikkeling. Zij 
nemen de professionalisering van hun bedrijfsvoering serieus ter hand. Tot op 
het punt dat het bestuur van één van deze ZBOs als visie formuleert ‘de beste 
uitvoeringsorganisatie van Europa’ te willen worden (R55). De professionalise-
ring wordt verder ondersteund met de invoering van allerhande onderscheidin-
gen, zoals die van ‘meest intelligente organisatie’ (het CFI in 2005). 
 
Ook in de externe strategie betonen de zelfstandige uitvoeringsorganisaties zich 
op allerlei manieren ondernemend. De communicatie met de buitenwereld krijgt 
een hogere prioriteit. Een betrokkene zegt: ‘Het bestuur heeft de public affairs in 
de nieuwe structuur tot sleutelfunctie verklaard’ (R56). Ook bij de meeste ande-
re organisaties geven respondenten aan dat dit een strategische prioriteit is. Zij 
geven bovendien aan vaker de openbaarheid te zoeken, via persberichten, pers-
conferenties, marketeers of opiniebijdragen in de krant (‘keurig in de Staatscou-
rant, hoor’, R57). 
Deze intensivering van de externe communicatie hangt samen met een opvallend 
gegeven bij alle onderzochte uitvoeringsorganisaties: zij richten zich actief op de 
omgeving en trachten hun expertise ook ten dienste te stellen aan andere op-
drachtgevers dan de directe principaal. Dit gebeurt niet zonder succes. Zo richt 
het UWV zich op reïntegratie, doet Staatsbosbeheer aan groene gebiedsontwik-



VERANTWOORDINGSREGIMES   139 

 

keling, adviseert het CWI enkele mede-ZBOs, heeft het Kadaster de topografi-
sche dienst overgenomen en verzorgt de IB-Groep in opdracht van de minister 
van Justitie taken op het terrein van inburgering. Dit zijn allemaal recente en 
door de principaal geaccordeerde uitbreidingen van hun takenpakket. De wette-
lijke kaders bieden daar vaak ook de ruimte voor. Zo stelt de organisatiewet 
Kadaster bijvoorbeeld dat de organisatie niet-wettelijke taken kan uitvoeren 
wanneer dat leidt tot betere benutting van de aanwezige middelen.35 
De zoektocht naar nieuwe taken lijkt onlosmakelijk samen te hangen met de 
nieuwe identiteit als zelfstandige organisatie. Wanneer men bijvoorbeeld het 
Kadaster beziet als onderdeel van het ministerie van VROM, dan ligt het in de 
rede om de taken vanuit de verantwoordelijkheid van de minister van VROM te 
definiëren. Op het moment dat de band met het ministerie echter losser wordt is 
het ook niet vreemd dat het Kadaster actief om zich heen gaat kijken naar poten-
tiële opdrachtgevers aan wie het de eigen deskundigheid ten dienste kan stellen. 
Zeker in een situatie van bezuinigingsdruk zijn nieuwe principalen een wenkend 
perspectief. Bij het Kadaster stelt een betrokkene: 
 
‘We praten ook met EZ, vanwege de [registratie van, TS] kabels en leidingen. De eerste 
keer dat we daarheen gingen kwam er telefoon van het ministerie. “Waar we mee bezig 
waren? Dat doen zij wel!” Maar ja, wij kunnen EZ helpen in de kabel en leidingen dis-
cussie. We gaan ook naar Brussel, om ons te oriënteren. Ook daar is commentaar op van 
het ministerie. In de trant van “kijken mag, kopen niet!” We praten ook met gemeenten, 
omdat de grote steden eigen mini-Kadasters hebben. Dat is toch niet handig. En we gaan 
naar LNV vanwege de natuur. Dus ja, we zijn actief op zoek naar nieuwe taken die pas-
sen bij Kadaster.’ (R58). 
 
Op het eerste gezicht lijkt de PUR een uitzondering te zijn op dit patroon. Want 
de PUR berust in het feit dat hij in de toekomst ophoudt te bestaan door het 
verdwijnen van de generatie van oorlogsslachtoffers. Deze berusting is echter 
niet zonder slag of stoot gekomen. In de jaren negentig bijvoorbeeld, toen het 
COA worstelde met de grote instroom van vluchtelingen, heeft de PUR nog 
getracht het COA te helpen en die ‘markt aan te boren’. Gezegd werd tegen het 
COA: ‘Jullie moeten verhalen inventariseren, jullie moeten die verhalen verifië-
ren en ook kijken of er medische sporen zijn van vervolging. Dat lijkt op wat wij 
hier doen.’ (R59). De politiek koos echter voor een andere oplossing. 
 
Voor de uitvoeringsorganisaties is het vanzelfsprekend dat een grote relatieve 
zelfstandigheid onderdeel is zijn van de nieuwe, ondernemende identiteit. Res-

                                                 
35 Organisatiewet Kadaster art. 1.2.3 ‘De Dienst kan andere werkzaamheden verrichten dan 
die, voortvloeiend uit de in het tweede lid bedoeld taken, indien die werkzaamheden bijdragen 
aan de doelmatigheid van de uitoefening van de in het tweede lid bedoelde taken of een betere 
benutting van de ten behoeve van die uitoefening bij de Dienst aanwezige bedrijfsmiddelen.’ 
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pondenten bij uitvoeringsorganisaties verwijzen opvallend vaak naar de verzelf-
standigingsmetafoor die onder andere Van Thiel naar voren brengt (2004: 135-
6). Zij stelt dat een verzelfstandigingsproces is te begrijpen als het uit huis gaan 
van kinderen. Het losmakingsproces gaat gepaard met allerlei moeizaamheden 
in de onderlinge relatie (-) zoals ook ouder en kind moeten leren omgaan met de 
nieuwe situatie (-) maar uiteindelijk leidt dit naar een nieuwe, volwassen relatie 
tussen twee meer gelijkwaardige, volwassen partijen. 
Het is opvallend en niet toevallig dat deze metafoor uitsluitend wordt aange-
haald door respondenten bij uitvoeringsorganisaties. De wens lijkt enigszins de 
vader te zijn van de gedachte. Dat er strubbelingen in de relatie ontstaan bij het 
uit huis gaan is niet moeilijk te zien. Dat er op den duur een meer gelijkwaardige 
en volwassen relatie ontstaat is minder goed waar te nemen. In het politiek-
bestuurlijk klimaat van de afgelopen jaren dreigt steeds het scenario dat de ou-
ders eenzijdig het speelkwartier beëindigen, de kamerhuur opzeggen en het kind 
weer onder het ouderlijk gezag plaatsen. Anders gezegd, het scenario dat ZBOs 
worden gerecentraliseerd. 
Voor de uitvoeringsorganisaties is dit geen gewenst scenario. Bijna eensluidend 
menen respondenten bij uitvoeringsorganisaties dat de zelfstandigheid een bron 
is geweest van belangrijke innovatie. Het heeft een zekere managementruimte 
gegeven die veel positieve energie genereerde en ook tot allerlei zichtbare be-
wijzen van betere dienstverlening heeft geleid. Ook wijzen zij erop dat de mees-
te ZBOs steeds in positieve bewoordingen worden beoordeeld in officiële evalu-
aties en andere onderzoeken. Het belang van de zelfstandigheid wordt ten depar-
temente door respondenten een stuk onderkoelder beoordeeld. Zo stelt een de-
partementsambtenaar: 
 
‘Die zelfstandigheid … dat is zo’n groots verworven goed voor ZBOs, dat ook wel eens 
wordt overdreven. Let wel, wij zijn heel gelukkig met de zelfstandige positie van Orga-
nisatie X. Dat hebben we ook aangegeven in de IBO-VOR-discussie [Rapport Kohn-
stamm 2004, TS]. Er is wat ons betreft geen reden om dat terug te draaien. Maar als je 
het van een andere kant bekijkt: het kán natuurlijk best. Dat is voor het ZBO meestal 
ondenkbaar. Terwijl die zelfstandigheid natuurlijk ook maar een keuze is die toevallig 
eens is gemaakt.’ (R60). 
 
6.4.2 Bejegening van klanten: wees responsief en transparant  
De derde hedendaagse opdracht aan zelfstandige uitvoeringsorganisaties luidt: 
wees transparant en responsief jegens de klanten! Het belang hiervan wordt in 
veel departementale beleidsnota’s onderstreept. Bovendien is het verbeteren van 
de klantgerichtheid en maatschappelijke inbedding één van de belangrijkste 
gronden voor verzelfstandiging geweest bij een aantal uitvoeringsorganisaties.  
Het verbeteren van de klantgerichtheid, responsiviteit en transparantie is een 
thema waar in ieder geval de onderzochte organisaties groot belang aan hechten. 
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Zij ontwikkelen nieuwe manieren om relaties met de omgeving te onderhouden. 
Dit gaat soms onder de noemer van grotere responsiviteit en soms onder de 
noemer van publieke verantwoording. De kern is dat uitvoeringsorganisaties op 
allerlei manieren actiever (willen) communiceren richting afnemers. 
Deze actievere opstelling richting afnemers spreekt allereerst uit communica-
tiemateriaal zoals folders, websites en jaarverslagen. De meeste uitvoeringsor-
ganisaties wijden op die plaatsen warme woorden aan het belang van de klant of 
afnemer voor de organisatie. Zo luidt bijvoorbeeld de opdracht bij het Jaarver-
slag van Kadaster over 2001: ‘De rode draad, in dit geval de gele [verwijzing 
naar logo, TS], in onze activiteiten is de dialoog tussen het Kadaster (de mede-
werkers) en zijn omgeving (de klanten)’. En het CWI schrijft in haar meerjarige 
visie dat het een ‘fundamenteel klantgestuurde organisatie’ wil zijn die ‘transpa-
rant is over alles wat we doen’. 
Ook in de interviews geven veel respondenten aan dat responsiviteit of publieke 
verantwoording voor hen van groot belang is. De respondenten stellen: ‘Het 
houdt de organisatie scherp’ (R61), ‘het vergroot het vertrouwen bij stakehol-
ders’ (R62) of is ‘gewoon heel leerzaam’ (R63). Bovendien biedt het ook de 
gelegenheid te laten zien dat de organisatie het ‘goed doet’ (R64). Dit met als 
bijkomende voordeel dat ook de politiek misschien wat op afstand blijft ‘als je 
gewoon tevreden klanten hebt’ (R65). 
Concreet komt deze actievere externe opstelling op drie manieren tot uiting. 
Allereerst verwijst het naar een grondhouding of professionele habitus. Het 
wordt dan opgevat als verzamelnaam voor de wijzen waarop de organisatie haar 
taken uitvoert. Een goede dienstverlening, concentratie op en responsiviteit je-
gens klanten is daarvan de kern. Het is ‘heel erg een grondhouding’ (R66) die 
ook belangrijk is voor ‘processen van zingeving in de organisatie’ (R67).  
Vervolgens wordt de omgeving op allerlei manieren bevraagd in de kwaliteits-
systemen. De verschillende benchmarks, certificaten en klanttevredenheidson-
derzoeken benadrukken volgens verschillende respondenten (R68) die actieve 
opstelling richting klanten. Voorts streven de organisaties naar steeds grotere 
transparantie. Zij trachten hun bedrijfsprocessen en de bedrijfsvoering inzichte-
lijk te maken voor klanten. Dit door kwaliteitshandvesten, openbare prestatie-
indicatoren en publicatie van allerhande rapporten. 
Transparantie wordt overigens soms actiever in woorden beleden dan daadwer-
kelijk gepraktiseerd. Onderzoeken naar de feitelijke transparantie van organisa-
ties via internet laten bijvoorbeeld zien dat er een zekere discrepantie bestaat 
tussen de normatieve woorden waarmee het belang van transparantie wordt 
onderstreept en de feitelijke mate van transparantie die organisaties betrachten. 
De Kruijf (2006) constateerde bijvoorbeeld dat ZBOs weliswaar, vergeleken met 
andere publieke organisaties, relatief veel financiële en beleidsinformatie laten 
zien op hun website. Tegelijkertijd is het totale aantal ZBOs dat dit doet met 
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tamelijk basale informatie als een jaarverslag niet groter dan tweederde. Boven-
dien, zo geeft hij aan, betreft het soms zeer technische informatie die waar-
schijnlijk niet door burgers en wellicht ook niet door volksvertegenwoordigers te 
begrijpen valt. De algehele trend is dat de grote uitvoeringsorganisaties voorop 
lopen wat betreft transparantie van informatie, maar dat nog veel meer mogelijk 
is. In een eerdere studie concludeerde auteur dezes dat veel grote uitvoeringsor-
ganisaties bijvoorbeeld in hun communicatiemateriaal wel verwijzen naar be-
paalde rapporten waarmee zij hun bedrijfsvoering verbeteren, maar die rappor-
ten meestal niet via hun website publiceren (Schillemans 2005b: 43). 
Ook bij de case-organisaties is er soms (-) maar zeker niet altijd (-) een spanning 
tussen de formele beleidslijn van transparantie en de feitelijke praktijk van 
transparantie. Dit is bijvoorbeeld ook geconstateerd door het visitatiecollege van 
de Handvestgroep publieke verantwoording. Het college stelt in 2003 over de 
RDW dat de organisatie ‘openbaarheid’ lijkt te interpreteren als ‘niet geheim’ 
(Handvestgroep 2003b: 7). Veel documenten die in naam openbaar zouden zijn 
waren in praktijk niet te vinden of hoogstens in de diepste laag van de website. 
De RDW gebruikt in 2006 inmiddels zijn website zeer actief om onderzoeken, 
beleidsinformatie en organisatie-informatie zichtbaar te maken. De opmerking 
van het visitatiecollege maakt in meer algemene zin wel duidelijk dat transpa-
rantie weliswaar normatief wordt beleden maar ook een punt van strijd is binnen 
organisaties. Zo geeft bijvoorbeeld een respondent bij één van de zelfstandige 
uitvoeringsorganisaties aan: ‘Ik heb echt gevechten gehad binnen de organisatie. 
Over dat rapporten op internet moeten. Want ja, niet iedereen vindt dat we dan 
zó transparant moeten zijn. Dus het is nog wel eens duwen en trekken binnen de 
organisatie.’ (R69). Het risico van het publiceren van rapportages is reputatie-
schade. Sommige betrokkenen zijn beducht voor de negatieve aandacht die 
transparantie kan oproepen. Omgekeerd is er ook een kans op reputatiewinst 
door transparantie, zoals het onderstaande citaat aangeeft:  
 
‘Ik weet nog dat bij het eerste rapport van de Rijksbrede Benchmark Groep in 2002, daar 
had je eerst de discussie: “Welke conclusies mogen nu in dat rapport staan?” en vervol-
gens de discussie: “Hoe wordt dat nu naar buiten gebracht?” Ik kan me herinneren dat 
Organisatie X heel blij was met dat rapport. Want ze hadden er een paar jaar eerder flink 
van langs gekregen van de Nationale Ombudsman. Dus die wilden eigenlijk dat rapport 
gelijk maar naar de Kamer sturen. Maar de andere organisaties hadden echt zoiets van 
“nee”. Dus er moest en overkoepelende samenvatting komen, en die is naar buiten ge-
bracht. De individuele rapporten zijn niet gepubliceerd’ (R367). 
 
Kortom, de zelfstandige uitvoeringsorganisaties geven op een aantal manieren 
invulling aan de opdracht om responsiever en transparanter te zijn naar de sa-
menleving. Dit gebeurt vanuit de gedachte dat transparantie een passende norm 
is voor hedendaagse publieke uitvoeringsorganisaties. Tegelijkertijd brengt dit 
ook een zekere spanning met zich mee rondom reputatie-afwegingen. Soms lijkt 
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er meer aandacht te zijn voor het benadrukken van transparantie dan voor de 
concrete invulling. Ook levert de vraag of zaken gepubliceerd moeten worden 
ook organisatie-interne discussies op. Moet er echt zoveel openbaar zijn? 
 
6.5 Conclusie 
 
Dit hoofdstuk heeft laten zien dat er bij veel zelfstandige uitvoeringsorganisaties 
horizontale verantwoordingsarrangementen bestaan. Er bestaan in totaal 60 ho-
rizontale verantwoordingsarrangementen bij 35 van de 82 hier onderzochte zelf-
standige uitvoeringsorganisaties. Er zijn zo (potentiële) verantwoordingsrelaties 
bij ruim tweevijfde van deze organisaties. In de komende hoofdstukken wordt 
het functioneren van drie typen arrangementen besproken. 
De stelling vooraf is dat het functioneren van arrangementen wordt beïnvloed 
door de verticale aansturing en de interne bedrijfsvoering van de uitvoeringsor-
ganisaties. De hoofdlijnen van de ontwikkeling op die punten is hier geschetst 
aan de hand Pollitt’s drieledige opdracht aan publieke managers: ‘Wees onder-
nemend, afrekenbaar en responsief naar klanten!’. In dit hoofdstuk is in hoofd-
lijnen beschreven hoe deze drieledige opdracht concreet tot uiting komt bij de 
case-organisaties. De behandelde thema’s zullen in de volgende hoofdstukken 
steeds van belang blijken te zijn. De verticale relatie tussen uitvoeringsorganisa-
tie en minister heeft dan op verschillende manieren invloed op het proces en de 
inhoud van horizontale verantwoording. 
 





 

 
 
 
7  Raden van toezicht 
 
 

‘Kortom, het gaat de raad van toezicht om de relatie naar Kamer en ministerie, 
reputatie, image en de centen. Punt. That’s it.’ (R294). 
 

 
In dit hoofdstuk wordt de verantwoording van zelfstandige uitvoeringsorganisa-
ties aan raden van toezicht beschreven en geanalyseerd. Deze case is van belang 
in dit onderzoek naar alternatieve vormen van verantwoording, omdat raden van 
toezicht relatief krachtige bevoegdheden hebben en hun opkomst in direct ver-
band staat met de verzelfstandiging van uitvoeringsorganisaties. Achtereenvol-
gens komt aan de orde wat de inhoud is van de communicatierelatie tussen be-
sturen van uitvoeringsorganisaties en raden van toezicht, de vraag wat de in-
vloed daarvan is op het beleid van uitvoeringsorganisaties en de vraag of de 
relatie ook de facto is te karakteriseren als een verantwoordingsrelatie. Vervol-
gens wordt het proces vanuit eerst democratisch en daarna cybernetisch perspec-
tief beoordeeld. Voorafgaand worden eerst kort de onderzochte raden van toe-
zicht geïntroduceerd en wordt de opkomst van raden van toezicht in de publieke 
sector geschetst. 
 
7.1 Raden van toezicht in de publieke sector 
 
7.1.1 Cases: negen raden van toezicht 
Dit hoofdstuk is gebaseerd op de verantwoordingsrelaties tussen besturen van 
negen zelfstandige uitvoeringsorganisaties en hun raden van toezicht. Niet alle 
raden van toezicht hebben die naam en niet alle raden van toezicht hebben de-
zelfde bevoegdheden. De raden van toezicht in dit hoofdstuk kunnen op twee 
dimensies worden onderscheiden. Er zijn raden van toezicht met en zonder sanc-
tionerende bevoegdheden en er zijn raden van toezicht met een algemene en met 
een specifieke taak. De raden van toezicht mét bevoegdheden zijn te begrijpen 
als verantwoordingsfora van de harde hand (zij beschikken over sancties), de 
raden van toezicht zonder sanctionerende bevoegdheden zijn te begrijpen als 
verantwoordingsfora van de luide stem (zij kunnen alleen adviseren). Tabel 7.1 
geeft een overzicht. 
 
 
 



146   VERANTWOORDING IN DE SCHADUW VAN DE MACHT 

 

Tabel 7.1 Typologie negen raden van toezicht 
 
 Integrale taak Specifieke taak 
Sanctionerende 
bevoegdheden 

• Raad van toezicht IB-
Groep 

• Raad van toezicht Kadaster 
• Raad van toezicht Lucht-

verkeersleiding Nederland 
(LVNL) 

• Raad van toezicht RDW 
• Raad van toezicht Staats-

bosbeheer 

• Centrale Commissie voor 
de Statistiek bij het Cen-
traal Bureau voor de Sta-
tistiek 

Adviserende be-
voegdheden 

• Raad van advies CWI 
• Raad van advies UWV 

• Raad van toezicht Neder-
lands Vaccin Instituut 

 
De meeste organen bevinden zich in het kwadrant met sanctionerende bevoegd-
heden en een integrale taak. Dit zijn de raden van toezicht van Kadaster, Staats-
bosbeheer, RDW, de Luchtverkeersleiding en de IB-Groep.36 Een bijzondere 
variant is de raad van toezicht van de IB-Groep. Deze is uitdrukkelijk gepositio-
neerd als intermediair tussen minister en organisatie en wordt als enige expliciet 
gezien als essentiële schakel voor de minister om zijn verantwoordelijkheid 
waar te maken (Van der Werf 2004: 78). Hij vormt een driehoek met minister en 
hoofddirectie. Hij is tegelijk toezichthouder namens de minister en adviseur van 
de hoofddirectie. Over het uitgeoefende toezicht legt de raad van toezicht schrif-
telijk en mondeling verantwoording af aan de minister. 
Raden van toezicht met een integrale taak maar met alleen adviserende be-
voegdheden zijn die van CWI en UWV. De raden van deze organisaties zijn wat 
betreft samenstelling en vergaderagenda vergelijkbaar met andere raden van 
toezicht, alleen gaan hun bevoegdheden niet verder dan verplichte advisering. 
Zij heten niet voor niets ‘raad van advies’. Deze keuze voor een bevoegdheids-
arme raad van advies is destijds gemaakt, omdat de besluitvormers de uitvoe-
ringsorganisaties in de sociale zekerheid dicht op het departement wilden hou-
den (Bekke en Van Gestel 2004: 103). 
De Centrale Commissie voor de Statistiek (CCS) fungeert sinds de verzelfstan-
diging als een ‘gewone’ raad van toezicht voor het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS). De CCS ziet van oudsher toe op de ‘onbetwistbaarheid van het 
statistisch onderzoek’. Het heeft een specifieke taak en stelt onder meer het sta-
tistisch meerjaren- en jaarprogramma vast. Sinds de verzelfstandiging van het 
CBS in 2004 ziet het ook toe op de bedrijfsvoering. 

                                                 
36 De informatie over de raad van toezicht LVNL is niet gebaseerd op interviews maar alleen 
op de luchtvaartwet en jaarverslagen van de LVNL. 
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De raad van toezicht van het Nederlands Vaccin Instituut ten slotte heeft een 
specifieke taak en geen sanctionerende bevoegdheden. Hij functioneert feitelijk 
adviserend en wordt in de toekomst hernoemd tot raad van advies. Hij heeft 
twee hoofdtaken: de investeringen in de infrastructuur voor het maken van vac-
cins en het strategisch onderzoeksprogramma. 
De rest van dit hoofdstuk spreekt omwille van anonimiteit steeds van ‘raad van 
toezicht’, ook waar op een raad van advies of de CCS wordt geduid. 
 
7.1.2 De hybride positie van raden van toezicht 
Raden van toezicht komen vooral voor bij grote, uitvoerende zelfstandige be-
stuursorganen. Daarnaast bestaan ze ook bij enkele agentschappen en bij veel 
publieke dienstverleners, zoals universiteiten, woningcorporaties en zorginstel-
lingen (Algemene Rekenkamer 2002b: 10-1; Luursema e.a. 2003: 9). Bij zelf-
standige bestuursorganen zijn raden van toezicht tot op zekere hoogte te be-
schouwen als compensatie voor de beperking van de ministeriële verantwoorde-
lijkheid. Immers, bij de verzelfstandiging zijn bevoegdheden van ministers ge-
deeltelijk overgedragen aan de raden van toezicht. De raad dient expliciet of 
impliciet als compensatie voor de gecreëerde afstand tot de minister (Dijkstra en 
Van der Meer 2005: 123). 
Het model van de raad van toezicht is min of meer een kopie van het model van 
de raad van commissarissen in het two-tier model uit het bedrijfsleven (Luurse-
ma e.a. 2003: 21; Abbink 2005: 18-9). De raad van toezicht is als het ware de 
publieke neef van de raad van commissarissen. De opkomst van raden van toe-
zicht is wel beschreven als een geval van isomorfie (De Ridder 2004: 7). Dat wil 
zeggen dat beleidsmakers het bestuursmodel van grote private ondernemingen 
hebben overgenomen en aangepast voor de publieke sector. Het ‘two tier model’ 
zou zich volgens de officiële motieven voor oprichting van raden van toezicht 
‘in praktijk hebben bewezen’ en daarom ook bruikbaar zijn voor uitvoeringsor-
ganisaties. Voor ZBOs is het in zoverre een logische constructie dat zij geacht 
worden meer als bedrijf te opereren en dat het dan in de rede ligt ook de bestuur-
lijke vormgeving naar het bedrijfsleven te modelleren.37 
 
Kenmerkend voor raden van toezicht is dat zij een hybride positie bekleden. De 
onderlinge verschillen tussen raden van toezicht zijn zeer groot (zie Ten Berge 
en Zijlstra 2000). Dit laat onverlet dat voor in ieder geval de raden van toezicht 
bij grote uitvoeringsorganisaties (-) en zeker die raden van toezicht die hier zijn 
onderzocht (-) steeds geldt dat zij hybride kenmerken hebben. Enerzijds zien ze 
toe op het functioneren van het bestuur van de organisatie, anderzijds worden ze 

                                                 
37 Een ironisch detail is overigens dat de opkomst van raden van toezicht in de publieke sector 
in de jaren ’90 samenvalt met aanzwellende kritiek op raden van commissarissen in de private 
sector. Zie Luursema e.a. 2003: 21; De Ridder 2004: 8; Van Besouw en Noordman 2005: 13. 



148   VERANTWOORDING IN DE SCHADUW VAN DE MACHT 

 

ook geacht het bestuur met raad en daad terzijde te staan. Ze staan tegelijk met 
één been binnen en met één been buiten (Meurs 2006: 40. Zie ook Luursema e.a. 
2003: 30; Eijlander en Lauwerier 2004: 23). Daar komt bij dat zij hun taak op 
persoonlijke titel vervullen. Zij oordelen zonder last of ruggespraak en hoeven 
zich er niet over te verantwoorden (Dijkstra en Van der Meer 2005: 129. Zie ook 
Van der Werf 2004: 79). Vanwege deze hybride positie (-) ‘ergens’ tussen orga-
nisatie, minister en samenleving in (-) woedt in de literatuur een kleine discussie 
over de vraag of raden van toezicht nu in essentie interne organen zijn, verlang-
stukken van de minister of zaakwaarnemers van de samenleving. Zijn ze hoeder 
van de organisatie of waakhond namens de minister en/of de samenleving? 
(Kickert 1998: 70). Deze discussie wordt sterk gestimuleerd door het feit dat de 
exacte taken van raden van toezicht van geval tot geval variëren. Omdat er geen 
algemeen wettelijk kader is dat hun positie en taken beschrijft, is de enige echte 
overeenkomst tussen verschillende raden van toezicht op dit moment alleen hun 
naam (Abbink 2005: 22). 
De laatste jaren is er toenemende beleidsaandacht voor raden van toezicht. In 
een serie rapporten en governance-codes zijn ijkpunten en normen voor hun 
functioneren ontwikkeld.38 Dit komt door empirisch gemotiveerde zorgen over 
de wijze waarop zij opereren (Luursema e.a. 2003: 117) en beleidsmatige ver-
schillen van inzicht over hun rol. 
Over het feitelijke functioneren van raden van toezicht is in het algemeen niet 
veel bekend (De Ridder 2004: 8; Vermeer e.a. 2004: 18; Van Thiel 2006b: 94). 
Zij spelen een rol in de beleidsintimiteit rondom het bestuur van uitvoeringsor-
ganisaties. Hun optreden ligt gevoelig vanwege hun intermediaire positie en de 
reputaties van de betrokken leden. Om die reden is hun optreden voor buiten-
staanders vaak niet goed zichtbaar. 
In het vervolg van dit hoofdstuk wordt het functioneren van een aantal raden van 
toezicht beschreven en beoordeeld. De voorgaande beschouwingen leveren daar 
een drietal aandachtspunten voor op. Allereerst is van belang in het achterhoofd 
te houden dat raden van toezicht een hybride positie bekleden. Vervolgens is 
van belang dat er niet één model voor een raad van toezicht is maar dat iedere 
raad een specifieke taakomschrijving en set van bevoegdheden heeft. Ten slotte 
is van belang dat in en rond het beleid een proces van codificering van verwach-
tingen ten aanzien van raden van toezicht aan de gang is. Deze drie aandachts-
punten zullen hierna in de beschrijving van het functioneren van raden van toe-
zicht op een aantal punten naar voren komen. 
 

                                                 
38 Van Besouw en Noordman (2005: 169-170) geven een overzicht van Nederlandse gover-
nance-codes. Zij bespreken liefst 21 codes voor de publieke sector, waarvan er 19 verschenen 
in de periode 2000-5. Zie ook WRR 2004: 193; Eijlander en Lauwerier 2004; Van Montfort 
e.a. 2005: 9-10. 
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Tabel 7.2 Bevoegdheden vijf raden van toezicht39 
 
Bevoegdheden RvT Kad RvT Sbb RvA CWI 

en UWV 
RvT NVI 

informatiefase 
Ontvangt alle informatie die 
nodig is 

X X X X 

Kan personen ‘horen’ X X -- -- 
Toegang tot lokalen, boeken 
en bescheiden 

X -- -- -- 

debatfase 
Ziet toe op goede uitvoering 
wettelijke taken én vanuit 
belang dienst 

X X X X 

Oordeelt op persoonlijke 
titel 

-- X -- -- 

Minimale jaarlijkse verga-
derfrequentie 

2 4 -- -- 

(sanctionerende) bevoegdheden 
Is gesprekspartner minister X X Adviezen 

naar minis-
ter 

Rappor-
teert aan 
SG 

Rol bij benoeming, schor-
sing of ontslag bestuur 

X X -- -- 

Stelt bezoldiging bestuur 
vast 

X -- -- -- 

Evalueert bestuur(ders) 
jaarlijks 

X X -- -- 

Doet voorstel voor tarief-
wijziging 

X Nvt Nvt Nvt 

Stelt periodieke rapporta-
ge(s) aan minister vast 

X -- -- -- 

Stelt jaarplan en meerjaren-
plan vast 

X X Advies Advies 
program-
ma SVOP 

Stelt vast/keurt goed finan-
ciële besluiten 

X X Advies -- 

Geeft opdracht tot accoun-
tantscontrole 

--  X -- -- 

Stelt vast/keurt goed beslui-
ten tot niet-wettelijke taken, 
oprichten rechtspersonen of 
samenwerking 

X X Advies -- 

Stelt vast/keurt goed rege-
ling inrichting organisatie 

X X Advies -- 

 
 

                                                 
39 Deze tabel is gebaseerd op wetsteksten en bestuursreglementen. 
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7.2 Het functioneren van raden van toezicht 
 
De raad van toezicht is te begrijpen als een forum en het bestuur van de uitvoe-
ringsorganisatie als actor. Hun onderlinge relatie kan een verantwoordingsrelatie 
zijn. De interactie tussen beiden wordt hierna geanalyseerd en beoordeeld. Ach-
tereenvolgens is de vraag: wat is de inhoud van de communicatie tussen beiden, 
wat is daar de invloed van op het gedrag van de actor en in hoeverre is het de 
facto een verantwoordingsproces? 
 
7.2.1 Inhoud 
De vraag naar de inhoud van de communicatie tussen uitvoeringsorganisaties en 
raden van toezicht kan van twee kanten worden bezien. Enerzijds gaat het om de 
inhoud van hun gezamenlijk overleg, anderzijds om de inhoud van de ‘signalen’ 
die raden van toezicht zenden. 
 
Inhoud overleg 
De communicatie tussen besturen en raden van toezicht vindt vooral plaats in 
hun periodieke vergaderingen. De onderzochte raden van toezicht vergaderden 
in de onderzoeksperiode vier tot zeven maal per jaar met het bestuur. De gemid-
delde aanwezigheid van de leden varieert daarbij van 80% tot 87%, zo blijkt uit 
de verslagen. De raden van toezicht worden ondersteund door een secretaris die 
zeer dicht op het bestuur van de zelfstandige uitvoeringsorganisatie opereert. In 
drie gevallen is de secretaris van het dagelijks bestuur ook secretaris van de raad 
van toezicht. Daarnaast hebben de raden nog enkele andere taken, zoals bestuur-
lijke overleggen met de minister, bilaterale contacten met bestuursleden, overleg 
met de ondernemingsraad en soms eigen inhoudelijke vergaderingen. 
De agendering van de vergaderingen wordt sterk bepaald door wat sommige 
respondenten noemen ‘de dril’ van de planning- en controlcyclus (R71). De raad 
van toezicht is daar zoals een ander aangeeft als het ware ‘ingeschoven’ (R72). 
In principe bestrijken de raden van toezicht het ‘gehele werkveld’ van de organi-
satie (R73). Dit betekent in concreto dat alle grote nota’s die de organisatie 
schrijft in een conceptfase aan de orde komen. Één respondent karakteriseert dit 
als volgt: ‘Wij bespreken gewoon alle grote onderwerpen en besluiten, voordat 
ze naar de minister gaan’ (R74). 
 
Inhoudelijk zijn de overlegagenda’s in vijf hoofdthema’s in te delen, zo laat 
figuur 7.3 zien. De figuur geeft een indicatief beeld van de inhoudelijke focus 
van vijf raden van toezicht. De onderste balk geeft ter vergelijking het gemid-
delde weer. 
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Figuur 7.3 Typering overlegagenda’s raden van toezicht 40 
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Het belangrijkste gespreksonderwerp is op grond van de documentatie de be-
drijfsvoering. Dit thema beslaat gemiddeld 38% van de agenda. Het gaat vooral 
over zaken als reorganisaties, ICT- en andere investeringen, financiële rapporta-
ges of het beheer van onroerend goed. Daarna wordt de meeste aandacht (24%) 
besteed aan ‘grote documenten’, zoals jaarplannen, -verslagen en meerjarenbe-
leidplannen. Vervolgens is er de nodige aandacht (17%) voor politiek-
strategische issues, zoals het rapport van de commissie-Kohnstamm, periodieke 
evaluaties en de relatie met minister en departement. In de vierde plaats is er ook 
de nodige aandacht (17%) voor governance vraagstukken, zoals de werkwijze 
van de raad van toezicht zelf, codes goed bestuur, visitaties of klantenfora. In de 
vijfde plaats ten slotte is er een restcategorie met algemene onderwerpen (7%). 
Vooral de raad van toezicht van het NVI is in deze telling sterk in deze categorie 
vertegenwoordigd. Dit komt omdat hij een inhoudelijke taak heeft die hier in die 
restcategorie is geteld. 
Het beeld dat door de documentatie is bepaald voldoet op één uitzondering na 
aan de typeringen die respondenten er van geven. Wat volgens hen zonder meer 
klopt is dat bedrijfsvoeringsvraagstukken en ‘grote documenten’ veel aandacht 

                                                 
40 Deze figuur is gebaseerd op codering van vergaderagenda’s, verslagen en stukken van de 
vijf raden van toezicht bij de centrale case-organisaties. Het totale aantal gecodeerde ge-
spreksthema’s is 161 (N= 161). Het beeld is indicatief. Het is niet volledig omdat niet alles 
wat wordt besproken op de agenda staat of wordt genotuleerd. 
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krijgen. In afwijking van het hiervoor geschetste beeld echter suggereren de 
meeste respondenten dat de aandacht voor politiek-strategische vraagstukken 
beduidend groter is. Zij geven in een aantal gevallen aan dat de vergaderingen 
vaak beginnen met een lange, algemene bespreking van actuele zaken, vooraf-
gaand aan de behandeling van de agenda. De raad wordt dan op de hoogte ge-
bracht van ‘alle voor de organisatie belangrijke dingen’ (R75). Het gaat over de 
verhouding tussen ‘buitenwereld en binnenwereld’ (R76), die misschien wel 
‘fifty-fifty’ is (R77). Sommigen beschouwen het strategische aspect als het be-
langrijkste onderdeel. Zo stelt een bestuurder:  

 
‘Het belangrijkste onderwerp is doorgaans het “rondje langs de velden”. Dat staat voor-
aan op de agenda en dan vertel ik alles wat we beleefd hebben en wat er speelt en daar 
krijgen we dan allerlei discussies over. En dan gaat de voorzitter van de raad van toezicht 
op enig moment (…) die grijpt dan in en zegt “OK, laten we nu nog even de agenda 
verder afhandelen”‘. (R78) 
 
Het is van belang op te merken dat de meeste onderwerpen bij de meeste raden 
van toezicht vooral op de bedrijfsvoering en organisatie betrekking hebben, en 
niet zozeer op de inhoud van de uit te voeren taken. Anders gezegd, ze hebben 
vooral betrekking op zaken waar uitvoeringsorganisaties een zekere autonomie 
als organisatie hebben, niet waar ze in juridische zin verantwoordelijkheid dra-
gen voor besluiten, zoals beschikkingen. Het meest inhoudelijk is nog de agenda 
van de raad van toezicht van het NVI. Dit houdt verband met zijn specifieke 
taken op het gebied van investeringen in de infrastructuur voor het maken van 
vaccins en het strategisch onderzoeksprogramma van het NVI. 
 
Inhoudelijke signalen raden van toezicht 
Raden van toezicht zenden via hun vragen, opmerkingen, oordelen en door inzet 
van sancties inhoudelijke signalen aan uitvoeringsorganisaties. Over het geheel 
genomen zijn er vier hoofdtypen opmerkingen die de meeste raden van toezicht 
vaker ‘zenden’ en die de organisaties een bepaalde koers wijzen.41 De signalen 
betreffen deels de binnenwereld van de bedrijfsvoering en deels de buitenwereld 
van de politiek-bestuurlijke omgeving. 
 
a) ‘Zorg ervoor dat de bedrijfsvoering aan de regelen der kunst voldoet’, zo 
stellen raden van toezicht in een serie opmerkingen, vragen en adviezen. Wat de 
regel der kunst is varieert van situatie naar situatie en van lid tot lid. Het kan 
bijvoorbeeld gaan om de financiële organisatie, meting van kwaliteit of transpa-
rantie. Kwaliteit in de bedrijfsvoering noemen verschillende respondenten een 
                                                 
41 De ‘signalen’ van raden van toezicht zijn gereconstrueerd aan de hand van hun uitspraken 
in vergaderverslagen, adviezen, brieven en jaarverslagen. Ook is respondenten gevraagd te 
typeren wat de belangrijkste inhoudelijke signalen zijn. 
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kernwoord (R79). Vaststellen wat in een gegeven situatie onder kwaliteit moet 
worden verstaan is een veelal intuïtieve aangelegenheid. Er is geen vastgelegd 
kader voor. De bestuurders in de raden van toezicht lijken vooral te vertrouwen 
op hun ruime ervaring. 
b) ‘Pas op voor risico’s in de bedrijfsvoering’ is een tweede signaal dat verschil-
lende raden van toezicht vaak afgeven, zo blijkt uit gedocumenteerde opmerkin-
gen en zo geven verschillende respondenten aan (R80). Dit is in overeenstem-
ming met de meeste recente codes voor raden van toezicht (Van Montfort en 
Van Est 2006: 348-9). Toetsen op risico’s houdt in concreto in dat zij vragen om 
nadere onderbouwing van voornemens of optreden als advocaat van de duivel. 
Ook remmen zij soms het bestuur af bij in hun ogen drieste stappen. Raden van 
toezicht benadrukken bijvoorbeeld dat er voor plannen te weinig politieke steun 
is, dat ze niet goed onderbouwd zijn, dat de medewerking van derden onzeker is 
of dat ze tot reputatieschade in de media kunnen leiden. Ook voor risico’s geldt 
dat de definitie een intuïtieve aangelegenheid is en niet op bijvoorbeeld een 
geformaliseerde risico-analyse is gebaseerd. Duidelijk blijkt uit de documentatie 
en de uitspraken van respondenten wel dat raden van toezicht in ieder geval 
scherp letten op dreigende reputatieschade. Zo stelt een betrokkene: ‘Waar de 
raad van toezicht opgewonden van raakt is het gezicht naar buiten toe’ (R81). 
Wanneer er bijvoorbeeld negatieve berichten in het nieuws zijn of het risico 
daarop groot wordt geacht spreekt vaak de voorzitter van de raad van toezicht 
het bestuur daar op aan (R82). Ook dit is in lijn met bevindingen uit ander on-
derzoek naar raden van toezicht (Roberts 2001: 1562). 
c) ‘Stel je zelfbewust en gelijkwaardig op ten opzichte van de buitenwereld’ is 
het derde signaal dat raden van toezicht vaker afgeven. Ze roepen de organisatie 
bijvoorbeeld op zich met meer flair te presenteren en anderen zelfbewust tege-
moet te treden.42 Tot de buitenwereld behoort zeker ook het departement. In de 
onderhandelingen met het departement roepen raden van toezicht hun bestuur 
regelmatig op zich als een volwaardig speler op te stellen. Exemplarisch is bij-
voorbeeld deze opmerking van één van de leden van een raad van toezicht, over 
wat deze persoon het bestuur wil meegeven: 

 
‘…geen slaafsheid in de relatie. Je moet het ministerie als een sterke partner tegemoet 
treden. Bijvoorbeeld als ze dingen vragen die eigenlijk niet kunnen. Dan moet je dat ook 
meteen duidelijk zeggen. Want als je dat niet doet begin je aan iets onmogelijks en komt 
er op termijn toch gedonder van. Dit, het bestuur oproepen om zich krachtiger op te 
stellen tegenover het ministerie, doe ik sterk, maar ook andere leden delen dat.’ (R83). 
 

                                                 
42 Respondenten verwijzen op dit punt vaak als voorbeeld naar discussies over het jaarverslag, 
dat volgens raden van toezicht ‘wervender’ of ‘uitdagender’ zou moeten of een ‘aanprekender 
en inspirerender voorwoord’ behoeft. 
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d) ‘Zoek houvast in wettelijke doelen en uitgangspunten’ ten slotte is een vierde 
signaal dat raden van toezicht zenden. Dit gebeurt alleen in conflictgevallen met 
het departement of de politiek. Zo grijpt men bij CWI en UWV soms expliciet 
en nadrukkelijk terug op de formele doelstellingen van de wet-SUWI (-) op 
basis waarvan beide organisaties bestaan (-) en bij Staatsbosbeheer op de ver-
zelfstandigingwet. Een raad van toezicht gaf bij een mediagevoelig issue bij-
voorbeeld aan dat het bestuur strikt moest koersen op bestaande afspraken: ‘Dat 
moet je strikt uitvoeren, daar mag je nooit een fout in maken’ (R84). Op con-
flictmomenten zoeken raden van toezicht zo soms expliciet houvast bij door de 
principaal gestelde inhoudelijke kaders. 
 
Samenvattend, de vraag was hier wat de inhoud is van de communicatie tussen 
raden van toezicht en besturen van zelfstandige uitvoeringsorganisaties. Betoogd 
is dat de inhoud van die communicatie breed is. Raden van toezicht hebben een 
integrale taak en bespreken daarom alle belangrijke beleidsmatige en strategi-
sche onderwerpen met de besturen. De focus verschilt uiteraard van raad van 
toezicht tot raad van toezicht. Desalniettemin is de overeenkomst op een aantal 
aspecten groot. De aandacht wordt verdeeld tussen de binnenwereld van de be-
drijfsvoering en de ‘grote strategische documenten’ en de buitenwereld van de 
politiek-bestuurlijke omgeving. In dit gegeven komt de hybride positionering 
van raden van toezicht tussen organisatie, minister en onafhankelijk oordeel tot 
uiting. 
 
7.2.2 De invloed van raden van toezicht 
De vraag die op het voorgaande volgt is of deze communicatie tussen uitvoe-
ringsorganisaties en raden van toezicht nu invloed heeft op het gedrag van de 
uitvoeringsorganisaties? Bezien wordt hier eerst de ex post invloed door ge-
dragscorrectie en daarna de voorwaarden voor ex ante invloed door anticipatie. 
 
Invloed ex post 
Om te beginnen de ex post invloed van de raden van toezicht. Op de vraag of 
raden van toezicht invloed hebben op het beleid van de uitvoeringsorganisaties 
antwoordden respondenten bijna eensluidend. Zij stellen in grote meerderheid 
dat de raad van toezicht een belangrijk gesprekspartner is van het bestuur en dat 
de adviezen in principe altijd worden overgenomen (R85). In dat opzicht zou de 
invloed van raden van toezicht als hoog moeten worden ingeschat. Echter, des-
gevraagd kost het de respondenten vervolgens grote moeite om deze invloed te 
concretiseren. Zij kunnen met moeite voorbeelden aangeven en verwijzen dan 
soms terug naar verslagen. Ogenschijnlijk doet zich hier een tegenstrijdigheid 
voor: de adviezen van de raad van toezicht worden altijd overgenomen, zo stel-
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len de respondenten, maar desalniettemin is het zeer moeilijk hier overtuigende 
voorbeelden van te geven. 
Deze ogenschijnlijke tegenstrijdigheid heeft waarschijnlijk een aantal oorzaken. 
Allereerst spreken raden van toezicht en besturen elkaar tijdens de opstelfase 
van strategische documenten. De eventuele invloed van een raad van toezicht 
wordt daardoor diffuus en slaat neer in de eindversie van het desbetreffende 
document. Zo stelt een betrokkene: ‘De doorwerking is moeilijk te zien want het 
gebeurt in stilte en beïnvloedt als het goed is de strategie van het bestuur. En dan 
kun je weer niet zien dat het van de raad van toezicht komt.’ (R86). Dit komt 
vervolgens ook doordat het overleg vooral is gericht op het bereiken van ‘over-
eenstemming’ (R87) en ‘consensus’ (R88). Daardoor is achteraf moeilijk te 
achterhalen hoe die consensus tot stand is gekomen. Ten slotte is het zo dat de 
adviezen die raden van toezicht geven vaak dicht bij de bestaande koers blijven. 
‘Het is een versterking van wat er al is’ (R89), zo stelt een betrokkene. En een 
ander geeft aan dat ‘de bandbreedte van adviezen vaak dicht bij de plannen ligt 
die er al zijn’ (R90). 
 
Ondanks dat het moeilijk is in algemene zin uitspraken te doen over de invloed 
van raden van toezicht, is op grond van de documentatie en interviews een aan-
tal punten aan te wijzen waar de uitspraken van raden van toezicht ex post in-
vloed hadden op zelfstandige uitvoeringsorganisaties. Eerder is geschetst dat de 
signalen van raden van toezicht in vier categorieën zijn in te delen. Op drie van 
die vier terreinen is aannemelijk dat raden van toezicht op een aantal concrete 
punten (mede) invloed hebben gehad. Die invloed is niet exclusief. Zij zijn maar 
één van de vele gesprekspartners van besturen (zie ook Schraven 2006: 83). Het 
onderstaande overzicht geeft een indicatie van de ex post invloed van raden van 
toezicht. 
 
Allereerst hebben raden van toezicht zichtbaar bijgedragen aan een aantal zaken 
dat de kwaliteit van de bedrijfsvoering moet verbeteren (het eerste signaal dat ze 
zenden). Vaak betreft het zaken die met de planning, registratie en presentatie 
van strategische acties te maken hebben. De invloed ligt hier op het betrekkelijk 
abstracte niveau van kwaliteitssystemen of ‘grote documenten’. Dit volgt uit het 
feit dat raden van toezicht het beleid op hoofdlijnen bespreken. De volgende 
punten van ex post invloed door raden van toezicht zijn aannemelijk, op basis 
van uitspraken door minimaal twee respondenten én bestudeerde documenta-
tie:43 
 

                                                 
43 Zie verder voorbeeld 2 in bijlage 1. Het laat voor drie van deze beweringen zien op welke 
bronnen ze zijn gebaseerd. 
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 meerjarenbeleidsplan krijgt hoofdstuk dat resultaten voorgaande jaar 
beschrijft; 

 klokkenluidersregeling wordt ingevoerd; 
 gecertificeerde externe accountant wordt ingehuurd; 
 code goed bestuur wordt (-) met zichtbare wijzigingen door raad van 

toezicht (-) aangenomen; 
 kwaliteit wetenschappelijk onderzoek wordt gemeten; 
 financiële meerwaarde van het werk van de uitvoeringsorganisatie 

wordt onderzocht; 
 landelijke inventarisatie onroerend goed wordt gemaakt; 
 toetsing kosten organisatie in een internationale benchmark. 

 
In de tweede plaats toetsen raden van toezicht op risico’s, zo is in de vorige 
paragraaf gesteld. Ook dit leidt soms tot gedragsaanpassingen bij de uitvoe-
ringsorganisaties. Meestal leidt dit tot nadere reflectie op, onderbouwing of 
vertraging van plannen. De invloed is op dat punt moeilijk te zien. In een be-
perkt aantal hieronder aangegeven gevallen volgen uit de toetsing op risico’s 
specifieke acties om ze het hoofd te kunnen bieden: 
 

 ‘risicoanalyse publiciteitsgevoelige bedrijfsvoeringsonderwerpen’ is 
opgesteld; 

 bestuur treedt versneld in overleg met OR en vakbonden over reorgani-
satie; 

 een grote ICT-beslissing wordt aangehouden; 
 bepaalde aankoop wordt opgehouden (maar gaat uiteindelijk door); 
 kostbare niet-wettelijke taak wordt afgebouwd. 

 
Het derde signaal van raden van toezicht dat soms ex post invloed heeft op het 
gedrag van de uitvoeringsorganisaties is de oproep zich krachtig en volwassen 
op te stellen richting de buitenwereld. De opstelling richting buitenwereld speelt 
zich voor een belangrijk deel af op het niveau van stille diplomatie en is daarom 
moeilijk te concretiseren. Wel lieten respondenten en de documentatie bij een 
aantal politiek-bestuurlijk sensitieve zaken zien dat raden van toezicht soms 
invloed hadden op de opstelling van het bestuur. Een voorbeeld is de publicatie 
van het rapport van de commissie-Kohnstamm. Enkele besturen overwogen toen 
om zich in het openbaar met de discussie te bemoeien. Sommige raden van toe-
zicht hebben toen effectief geadviseerd dat niet te doen. Een bestuurder zegt 
terugkijkend: ‘Onze logica als bestuur was: “We trekken ten strijde!” De voor-
zitter zei toen, achteraf heel goed: “Doe rustig. Niet nu reageren, dan trek je alle 
vuur naar je toe”.’ ( R91). 
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De raden van toezicht hebben zo op een aantal punten zichtbaar invloed op het 
gedrag van de uitvoeringsorganisaties. Daarbij gaat het niet zo zeer om de in-
houd van de besluiten die het bestuur neemt, maar meer over de wijze waarop de 
organisatie de bedrijfsvoering organiseert, methoden van kwaliteitszorg en de 
externe opstelling. De doorwerking lijkt duidelijk te verschillen tussen de raden 
van toezicht mét en zonder bevoegdheden. Bij raden van toezicht zonder sancti-
onerende bevoegdheden kan het bestuur de opinie van de raad van toezicht ge-
woon terzijde leggen, zo memoreren enkele betrokkenen (R92). Dit doen zij 
overigens liever niet. Bestuurders willen de goede verhoudingen niet bruuskeren 
en zullen de raad van toezicht niet of niet zomaar passeren, ook wanneer dat 
formeel kan. Zo stelt een secretaris: ‘Het bestuur vindt het advies dat zij geven 
ook heel waardevol. Dat moet goed zijn. Veel meer dan bij het klantenforum. 
Het klantenforum… ja, als het bestuur er wat mee kan dan doen zij dat, en zo 
niet dan leggen zij dat terzijde. Dat gebeurt bij de raad van toezicht niet.’ (R93). 
Desalniettemin geven zowel de verslagen als de interviews sterk de indruk dat 
de doorwerking van de raden van toezicht met sanctionerende bevoegdheden 
groter is dan die van de raden van toezicht zonder die bevoegdheden. Dit sugge-
reert dat het bestaan van bevoegdheden als zodanig reeds een ordenende invloed 
heeft op de onderlinge verhoudingen. 
Overigens, naast dit verschil tussen raden van toezicht met en zonder sanctione-
rende bevoegdheden lijken ook persoonlijke factoren van belang te zijn. Dit kan 
hier niet in detail worden uitgewerkt. Alleen kan worden gesteld dat het functio-
neren van een raad van toezicht ook wordt bepaald door de vraag of de raad een 
productieve werkrelatie opbouwt met het bestuur. Zonder in detail te treden lijkt 
dit in de onderzoeksperiode bij drie van de in meer detail onderzochte case-
organisaties goed te lukken, bij de twee anderen leek het in de onderzoeksperio-
de minder vanzelfsprekend te verlopen. De respondenten waren hier in een enkel 
geval uitgesproken over. Hun kritiek betrof in die gevallen steeds het in hun 
ogen somtijdse onvermogen van de raad van toezicht om de complexe vraag-
stukken waar de organisatie mee te maken heeft te doorgronden (R94). 
 
Invloed ex ante 
De ex ante invloed van verantwoordingsfora door het anticiperen van het be-
stuur is, zoals in hoofdstuk 4 uiteengezet, naar verwachting groter dan die door 
correctie ex post. Twee voorwaarden maken anticipatie aannemelijk. De eerste 
is dat het forum als gezaghebbend wordt ervaren, de tweede is dat het forum het 
gedrag van de actor beoordeelt op een herkenbaar beoordelingsperspectief. De 
eerste maakt anticipatie aannemelijk, de tweede maakt het inhoudelijk ook mo-
gelijk, aangezien dan duidelijk is waarop de actor kan anticiperen. 
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Om met de eerste voorwaarde te beginnen, raden van toezicht worden over het 
algemeen zeker als gezaghebbend omschreven door de bestuurders en mede-
werkers bij de uitvoeringsorganisaties. Ongevraagd door de interviewer gaven 
bijna alle respondenten aan dat het belangrijk is te beseffen dat de leden van de 
raad van toezicht ‘niet de eerste de besten zijn’ (R95) en dat ze ‘opereren in een 
geweldig veld’ (R96). Het zijn ‘stevige mensen, die iedereen natuurlijk kennen’ 
(R97). Eén lid wordt zelfs aangeduid als ‘een godheid op zijn terrein’ (R98). 
Over raden van toezicht bestaat een wijdverbreid vooroordeel. Zij zijn volgens 
dit vooroordeel weliswaar samengesteld uit ervaren bestuurders, maar hun rol 
zou in feite uitsluitend ceremonieel zijn. De raad van toezicht is in dit negatieve 
stereotype een mooie zachte landingsbaan aan het einde van een bestuurlijke 
carrière. Zonder ernaar gevraagd te zijn stelden veel respondenten dat het nega-
tieve stereotype wel op enige waarheid berust, maar dat dit vooral iets van 
‘vroeger’ (R99) of ‘elders’ (R100) is.44 Exemplarisch is het onderstaande relaas: 

 
‘Elders, in een andere tijd, kon het gebeuren dat een lid zei: “In dit hele jaarverslag klop-
pen alleen de paginanummers. Alle andere cijfers zijn fout. Maar ik keur het toch goed.” 
Maar die tijd is voorbij. Zo deed men dat toen. Het past bij het beeld van een commissa-
ris die om twaalf uur zijn aperitief nam en om vijf uur als een balletje naar buiten ging. 
Dat heb ik vroeger (…) wel gezien. Zo lang is dat nou ook weer niet geleden. Dat was 
dus echt, dat had alleen te maken met relaties, met buitenkant, maar inhoudelijk stelde 
het geen bal voor. Dat is nu niet meer zo, zeker niet met déze raad van toezicht.’ (R101).  
 
Al met al ervaren betrokkenen bij uitvoeringsorganisaties de raden van toezicht 
als gezaghebbend. Dit blijkt naast hun uitspraken uit het feit dat bestuurders tijd 
inruimen voor vooroverleg en om te ‘sparren’ met voorzitters van raden van 
toezicht met sanctionerende bevoegdheden (R102). In dat opzicht is te verwach-
ten dat besturen anticiperen op de raad van toezicht. Minder duidelijk is echter 
waarop besturen precies zouden moeten anticiperen. Want raden van toezicht 
werken niet op basis van een geprononceerd inhoudelijk beoordelingskader. Zij 
hebben namelijk geen uitgeschreven toezichtsprofiel. Betrokkenen kunnen bo-
vendien niet heel concreet aangeven aan welke zaken ‘hun’ raad van toezicht 
waarde hecht. Desgevraagd beschrijven zij het perspectief van de raad van toe-
zicht in betrekkelijk algemene termen. Bijvoorbeeld: ‘Inhoudelijk zitten ze heel 
sterk op reïntegratie’ (R103), ‘voor mij is de hoofdlijn de financiële organisatie’ 
(R104), en ‘ze letten op de grote ijkpunten, zoals de cyclus die leidt tot het 
meerjarenbeleidsplan’ (R105). Een meer gespecificeerd inhoudelijk perspectief 
halen de respondenten er desgevraagd niet uit. Een betrokkene stelt: ‘We hebben 
                                                 
44 Het feit dat veel respondenten de kennelijke aandrang hadden het negatieve stereotype van 
raden va toezicht ongevraagd te corrigeren maakt enigszins wantrouwig. Ik kan niet weten 
waarom zij dit nodig vonden, maar heb genoeg van Freud begrepen om te kunnen veronder-
stellen dat dit er minstens óók op kan duiden dat het negatieve stereotype soms ook van toe-
passing is op hun situatie. Eén respondent bevestigde dit ook buiten het interview. 
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die vergadering vanmorgen gehad. (…) Waar hebben we het over gehad? Ja, ja, 
eigenlijk niet zo veel schokkends, nee. Euh. Prestaties staan centraal. Vaak is het 
ook een beetje de opbouw van het geheel, en de volgorde, en de leesbaarheid’ 
(R106). 
Dit onvermogen van betrokkenen om inhoudelijk scherp aan te geven wat raden 
van toezicht belangrijk vinden, past bij de eerdere constatering dat de band-
breedte van hun opvattingen dicht bij de reeds voorgestane koers blijft. Raden 
van toezicht lijken voorstellen vooral op deugdelijkheid te toetsen en kijken naar 
de externe uitstraling van de organisatie. Dit betekent dat er voor besturen, hoe-
wel zij raden van toezicht overwegend als gezaghebbend ervaren, zelden inhou-
delijke reden is te anticiperen op het overleg met hun raad van toezicht. 
 
Alles bijeen kan worden gesteld dat de verantwoording aan raden van toezicht 
een zekere invloed op het beleid van de organisaties heeft. Een aantal punten in 
de bedrijfsvoering en de externe strategie is aangewezen waar raden van toezicht 
zichtbare ex post invloed hadden op het beleid. Het is niet een heel grote invloed 
op de algehele koers van de organisatie, zo suggereren het documentatiemateri-
aal en de respondenten. De raad van toezicht is vooral een adviseur van het be-
stuur die soms bestaande zaken versterkt, soms de fundering van plannen verbe-
tert en soms afremt bij drieste stappen. 
 
7.2.3 Zijn het de facto verantwoordingsrelaties? 
De laatste descriptieve vraag is of de hiervoor beschreven communicatierelaties 
tussen besturen van uitvoeringsorganisaties en raden van toezicht nu ook de 
facto kwalificeren als verantwoordingsrelatie? Een verantwoordingsproces is in 
hoofdstuk 3, kader 3.1, gedefinieerd als een proces dat uit acht elementen be-
staat. In de relatie tussen bestuur en raad van toezicht zijn deze acht elementen 
duidelijk terug te vinden. De raad van toezicht is te begrijpen als het forum 
(element 1) en de uitvoeringsorganisatie is de actor die een verplichting ervaart 
jegens het forum (element 2). In hun communicatierelatie wordt het gedrag van 
de actor (element 3) uitgelegd (element 4), besproken (element 5) en beoordeeld 
(element 6) in het licht van impliciete en/of expliciete verwachtingen (element 
7). Het proces kan consequenties hebben voor de actor en heeft dat soms ook 
(element 8). Analytisch gesproken verloopt de interactie in drie fasen: informa-
tiefase, debatfase en oordeelsfase. Ze volgen nu in iets meer detail.  
Om te beginnen de informatiefase. De basis van het overleg tussen actor en 
forum is de informatie over de uitvoeringsorganisatie die wordt voorgelegd aan 
de raad van toezicht. Formeel (zie tabel 7.2) hebben alle onderzochte raden van 
toezicht uitgebreide toegang tot de informatie die zij nodig hebben voor hun 
taak. Aangezien zij (meestal) integraal toezien op het bestuur betekent dit dat zij 
in principe toegang hebben tot alle relevante informatie binnen de organisatie. 
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Hun informatiepositie is soms verder geschraagd in gespecificeerde toegangs-
rechten. Zo kan de raad van toezicht van Staatsbosbeheer volgens zijn bestuurs-
reglement medewerkers en externe adviseurs ‘horen’. De raad van toezicht van 
Kadaster heeft volgens de organisatiewet Kadaster ‘toegang tot alle lokalen, 
boeken en bescheiden’. 
Het overleg tussen raad van toezicht en bestuur kan worden bestempeld als de 
debatfase. De basis voor het overleg zijn de bevoegdheden van de raad van toe-
zicht. Respondenten geven aan dat als bijvoorbeeld een instemming of vaststel-
ling van documenten nodig is dat dit ook standaard gebeurt. Maar verder is de 
klankbordfunctie van de raad van toezicht in de beleving van respondenten het 
meest belangrijk. Zo stelt een bestuurder: ‘Het is niet zo dat we goedkeuring 
moeten vragen. Het is eerder een overlegachtige situatie. Ze moeten wel bepaal-
de dingen goedkeuren. En dat doen ze. Maar verder praten ze mee. Het is een 
soort feedback voor het bestuur’ (R107). De antwoorden van de respondenten 
suggereren dat het gevoelde gewicht van het overleg geringer is bij raden van 
toezicht zonder sanctionerende bevoegdheden. ‘Het is wel relaxed zo’ (R108), 
zo stelt een betrokkene bij een raad van toezicht zonder die bevoegdheden. En 
een ander typeert het als volgt: ‘Het is een meedenkend orgaan, heeft geen 
waarborgfunctie zoals (…) en dat is écht een verschil’ (R109). 
Het overleg tussen actor en forum eindigt steeds bij de oordelen van de raad van 
toezicht over het (voorgenomen) handelen van de uitvoeringsorganisatie. Dit is 
te beschouwen als de oordeelsfase. Verplichte oordelen van raden van toezicht 
kunnen fungeren als informele sancties. Voor het algeheel publiek zijn deze 
oordelen en adviezen vaak niet zichtbaar, maar in een deel van de gevallen zijn 
ze wel zichtbaar voor de minister of het ministerie. Ook zijn de raden door de 
minister benoemd en is er soms (in)formeel overleg tussen leden van de raad 
van toezicht en de minister of andere beleidsmatig relevante personen. In die 
bestuurlijke netwerken kunnen raden van toezicht zich in potentie zowel op voor 
de uitvoeringsorganisatie positieve als negatieve wijze uiten. 
In praktijk verloopt de oordeelsvorming op belangrijke punten doorgaans ge-
makkelijk, zo geven de respondenten aan. Zo beschrijft een lid van een raad van 
toezicht: ‘Besluiten gaan ook gemakkelijk. Ik heb nog nooit meegemaakt dat er 
gestemd is en de meerderheid besloten heeft. Je praat altijd naar een consensus 
toe.’ (R110). Een enkele keer verlangt de raad van toezicht meer onderbouwing 
en uitwerking van de gekozen koers door het bestuur. Maar uiteindelijk steunen 
zij het bestuur in alle gevallen, zo geven bijna alle respondenten aan (R111). 
Eén uitzondering heeft zich voor zover dat uit de stukken valt op te maken voor-
gedaan. Dat was toen een raad van toezicht negatief adviseerde over de uitvoe-
ring van een niet-wettelijke taak, omdat hij van mening was dat deze taak finan-
cieel niet voldoende was afgedekt. Uiteindelijk heeft de organisatie deze en 
enkele andere niet-wettelijke taken ook afgebouwd. 
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Naast informele sancties heeft een deel van de raden van toezicht ook formele 
sancties. Zo heeft de Raad van toezicht van de IB-Groep een aanwijzingsbe-
voegdheid waarmee hij de hoofddirectie bindende aanwijzingen kan geven. En 
de raden van toezicht van Kadaster en Staatsbosbeheer stellen bijvoorbeeld het 
jaarplan, meerjarenplan en jaarverslag vast. De consequentie daarvan is dat het 
bestuur de medewerking van de raad van toezicht nodig heeft bij alle belangrijke 
besluiten. 
In praktijk gebruiken raden van toezicht hun sancties liever niet, zo geven de 
respondenten aan. Dit komt overeen met wat De Ridder noemt de wet van Brasz 
(in 1964 gesignaleerd door Henk Brasz): ‘Die wet stelt dat toezichthouders 
zelden de hen toegekende formele bevoegdheden toepassen. Om de onder toe-
zicht gestelden te beïnvloeden gebruiken ze bij voorkeur informele middelen 
zoals overleggen, adviseren, waarschuwen, en dreigen.’ (De Ridder 2004: 10-1). 
Hood e.a. (1999: 53) signaleren in andere woorden ongeveer hetzelfde. Ook zij 
constateren dat toezichthouders de voorkeur geven aan informele boven formele 
sancties. Bovendien constateren Hood e.a. (1999: 60) dat de relationele afstand 
tussen toezichthouder en onder toezicht gestelde invloed heeft op de toepassing 
van sancties. Naarmate de relationele afstand tussen beiden kleiner wordt, wor-
den sancties ook minder gemakkelijk ingezet. Dit is een relevante bevinding 
voor raden van toezicht, want zij opereren dicht op de besturen van uitvoerings-
organisaties. De relationele afstand tussen beiden is gering (-) bestuurders zijn 
zelf ook vaak elders lid van een raad van toezicht (-) en dus is het niet verwon-
derlijk dat zij de sancties hoogstzelden gebruiken. 
 
Het voorgaande heeft duidelijk willen maken dat in de interactie tussen besturen 
en raden van toezicht de verschillende fasen uit de definitie van verantwoording 
te herkennen zijn en dat het derhalve als een verantwoordingsrelatie is te be-
schouwen. Deze conclusie spoort met de beleving van de meeste respondenten. 
Zij geven desgevraagd aan dat er inderdaad verantwoording aan de orde is in de 
relatie tussen raad van toezicht en bestuur, zij het wel in een lichte vorm. De 
meerderheid van de respondenten geeft aan dat het een verantwoordingsrelatie 
is, waarin de organisatie ‘toch zijn beleid verdedigt’ (R112), de toon ‘soms ver-
antwoording afleggend’ is (R113) en de bestuurder dit ook ‘zo voelt’ (R114).45 
Bij de constatering dat de relaties tussen raden van toezicht en besturen verant-
woordingsrelaties zijn, moet wel worden aangemerkt dat het dit niet exclusief is. 
De raad van toezicht wordt vooral ervaren als een klankbord van het bestuur bij 
strategische vraagstukken en speelt mede daardoor ook een belangrijke rol in de 
relatie met het ministerie als principaal. Raden van toezicht vervullen hun rol als 

                                                 
45 Een minderheid van de respondenten geeft aan dat de relatie met de raad van toezicht geen 
verantwoordingsrelatie is, omdat het ‘intern toezicht’ is en die woorden naar hun mening 
moeten worden gescheiden (R115) of omdat daarvoor de bevoegdheden ontbreken (R116). 
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klankbord in het volle besef dat de principaal (soms) meeluistert naar het geluid 
dat zij produceren. De vergaderverslagen van raden van toezicht worden bij-
voorbeeld in een deel van de gevallen ter inzage opgestuurd aan het ministerie. 
De minister en belangrijke ambtenaren spreken soms formeel en anders infor-
meel met leden van een raad van toezicht. In formele adviezen aan het bestuur 
adresseert de raad van toezicht vaak ook de minister. Bovendien genereren zij 
ook andere informatie die door de minister kan worden gebruikt, zoals een jaar-
lijks verslag van hun werkzaamheden of formele adviezen die bij besluiten van 
de uitvoeringsorganisatie worden aangehecht. Zodoende spreekt de raad van 
toezicht steeds als klankbord tegen het bestuur van de uitvoeringsorganisatie in 
het besef dat er door de principaal kan worden meegeluisterd. Dit is van belang, 
omdat de echo van de verticale relatie manifest weerkaatst op in ieder geval 
datgene wat wordt vastgelegd over de communicatie tussen actor en forum. 
Anders gezegd, raden van toezicht en uitvoeringsorganisaties benutten hun rela-
tie soms ook om boodschappen te zenden richting het ministerie. De uitvoe-
ringsorganisaties doen dit bewust, zoals één bestuurder aangeeft: ‘Wij willen de 
leden van de raad van toezicht als ambassadeurs gebruiken. Dus wij hebben er 
vreselijk veel belang bij dat ze in onze omgeving en met name in de omgeving 
waar we zelf niet komen, over ons verhalen vertellen die het image versterken’ 
(R117). Er is op dit punt geen belangentegenstelling tussen raden van toezicht 
en uitvoeringsorganisaties. Dit wordt ook opgemerkt bij de departementen. Zo 
stelt een departementsambtenaar over een specifieke raad van toezicht: ‘Ze zit-
ten daar ook als een stukje lobby naar het departement toe, om dingen voor el-
kaar te krijgen’ (R118). 
Voor de onderzochte raden van toezicht geldt dat hun hybride positie aan het 
einde van de onderzoeksperiode voorwerp werd van beleidsaandacht van de 
principaal. Voor zeker vijf raden van toezicht heeft het departement een bezin-
ning georganiseerd op de vraag wat het doel en de positie van de raad van toe-
zicht moet zijn. De departementen vinden dat de positie van de raad van toezicht 
duidelijker moet worden zowel binnen de organisatie als ook ten bate van het 
verticale toezicht. Dit heeft bijvoorbeeld tot gevolg gehad dat één van de raden 
van toezicht in de toekomst ‘een meer integrale verantwoordelijkheid’ krijgt 
(R119). De raad blijft weliswaar een orgaan van de organisatie, maar ‘ook de 
minister wil meeprofiteren’ (R120). Hij zal daartoe meer inhoudelijk moeten 
rapporteren. Ook ten aanzien van andere raden van toezicht tekent zich eenzelf-
de discussie af. 
Deze discussie over de precieze positionering van raden van toezicht tussen 
ministerie en uitvoeringsorganisatie geeft aan dat zij niet alleen in een verant-
woordingsrelatie staan tot het bestuur, maar ook een belangrijke adviserende 
functie vervullen en een duidelijke rol vervullen in de strategische relatie tot het 
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departement. Die meervoudigheid wordt ten departemente niet altijd gewaar-
deerd. 
 
7.3 Beoordeling raden van toezicht 
 
Nu het functioneren van raden van toezicht in hoofdlijnen in beeld is gebracht is 
de volgende vraag hoe dit normatief kan worden beoordeeld. Ze worden eerst in 
democratisch en daarna in cybernetisch perspectief bezien. 
 
7.3.1 Raden van toezicht in democratisch perspectief 
Raden van toezicht kunnen op verschillende manieren positief bijdragen aan het 
democratisch toezicht op zelfstandige uitvoeringsorganisaties. Raden van toe-
zicht zijn zelf geen onderdeel van de democratische delegatieketen. De mogelij-
ke positieve en negatieve bijdragen die ze in democratisch perspectief vervullen 
hebben daarom steeds betrekking op de vraag of hun functioneren ten goede 
komt aan democratische principalen. Zoals beschreven in hoofdstuk 4 zijn er in 
democratisch perspectief vijf positieve en één negatieve bijdragen mogelijk aan 
het verantwoordingsregime van zelfstandige uitvoeringsorganisaties. Deze para-
graaf meet hun feitelijke functioneren af aan deze zes punten. Duidelijk zal wor-
den dat raden van toezicht in democratisch perspectief hoogstens een bescheiden 
bijdrage leveren aan het verantwoordingsregime van zelfstandige uitvoeringsor-
ganisaties. 
 
Informatiefase: raden van toezicht behandelen geen aanvullende onderwerpen  
De eerste positieve bijdrage die raden van toezicht in democratisch perspectief 
kunnen leveren is dat zij in de informatiefase onderwerpen behandelen die (niet 
langer) in de verticale relatie aan de orde zijn. In dat geval compenseert de raad 
van toezicht de beperkte verantwoording in de verticale relatie. In theorie zou 
denkbaar zijn dat raden van toezicht deze bijdrage leveren omdat zij een integra-
le taak hebben. Denkelijk zou zijn dat het toezicht van de minister in de praktijk 
is beperkt tot alleen die aspecten waarover hij bevoegdheden heeft ten opzicthe 
van het ZBO. In dat geval kan horizontale verantwoording aanvullende aspecten 
behandelen. Op praktisch niveau is het verschil in de onderwerpen echter nihil. 
Dit komt omdat het verticale toezicht een brede locus heeft, zo werd beschreven 
in hoofdstuk 6. Daarom staan in het verticale toezicht precies dezelfde onder-
werpen en documenten centraal als in de verantwoordingsrelatie richting raad 
van toezicht. Op dit eerste punt levert de verantwoording aan raden van toezicht 
in democratisch perspectief daarom geen aanvullende bijdrage. 
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Debatfase: raden van toezicht vertegenwoordigen principaal niet 
De tweede bijdrage die raden van toezicht vanuit democratisch oogpunt kunnen 
leveren is dat zij zich in de debatfase opstellen als belangenbehartigers van de 
directe principaal of van de burgers als ultieme principalen. Op die manier kan 
de raad van toezicht de formeel beperkte rol van de minister compenseren of 
optreden ten behoeve van burgers. 
Ook op dit tweede punt leveren raden van toezicht in democratisch perspectief 
geen toegevoegde waarde. Zij treden vooral op als klankborden voor hun ge-
sprekspartners en zitten er, zoals veel respondenten aangeven, vooral voor de 
stabiliteit en deugdelijkheid van de organisatie (R121). Raden van toezicht rich-
ten zich niet naar het belang van de principaal of dat van het publiek maar rich-
ten zich op goede taakuitvoering door de uitvoeringsorganisatie. Dat is natuur-
lijk in laatste instantie in het belang van zowel de principaal als van het publiek, 
maar is niet hetzelfde als het behartigen van hun belangen. Bovendien, in con-
flictgevallen met het departement beschouwen de leden van raden van toezicht 
het als hun verantwoordelijkheid om op te treden in het belang van de uitvoe-
ringsorganisatie. Leden stellen: ‘Ik zit hier niet om de minister te helpen’ (R122) 
of: ‘Zaakwaarnemer van de minister voel ik mij op generlei wijze’ (R123). En 
een derde stelt: ‘Mijn primaire verantwoordelijkheid als lid van de raad van 
toezicht, en dat geldt ook het bestuur, is de organisatie zelf’ (R124).46 
Vanuit hun verantwoordelijkheid jegens de organisatie spelen de raden van toe-
zicht soms ook een strategische rol richting het moederdepartement, zo geven 
veel respondenten aan. Zij stellen dat de raden soms helpen om ‘ruimte te be-
vechten’ (R125) en het bestuur ‘te steunen’ (R126). Om die reden delen ze in 
eigen woorden wel eens ‘speldenprikken’ uit aan het ministerie (R127) of ver-
sturen zij ‘waarschuwende woorden’ (R128). Op dit strategische punt komen de 
netwerken van de ervaren bestuurders in de raden van toezicht goed van pas. Het 
zijn oud-Kamerleden, -ministers of hoge ambtenaren met veel ervaring in strate-
gisch opereren. Zo geeft één van de leden bijvoorbeeld aan: ‘Dit soort instituten, 
die blijven redelijk kwetsbaar in de politieke meningsvorming. Nou, daar kun-
nen wij het bestuur wel wat bij helpen’ (R129).  
Dit ‘helpen’ van het bestuur bij strategische vraagstukken betekent dat raden van 
toezicht zich soms opstellen op als ‘spreekbuis voor de organisatie’ (R130), 
‘buffer van de organisatie’ (R131) of soms zelfs als ‘schild’ (R132) voor de 
organisatie. Ook andere onderzoeken naar raden van toezicht suggereren dat zij 

                                                 
46 De raad van toezicht van de IB-Groep is mogelijk een uitzondering. Hij is als gezegd gepo-
sitioneerd in een driehoeksrelatie met minister en uitvoeringsorganisatie en moet ertoe bijdra-
gen dat de minister zijn verantwoordelijkheid kan waarmaken. In het verleden heeft hij zich 
ook wel als belangenbehartiger van het ZBO opgesteld, zo memoreert bijvoorbeeld Kickert 
(1998: 134). Recent zijn veranderingen doorgevoerd waardoor hij vaker contact heeft met 
minister en ministerie zodat zijn specifieke functie tot zijn recht kan komen. 
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zich vaak opstellen vóór de organisatie en niet als belangenbehartigers van de 
minister (Algemene Rekenkamer 2002a: 59). 
De implicatie van het voorgaande is dat raden van toezicht ook de tweede moge-
lijke bijdrage in democratisch perspectief aan het verantwoordingsregime van 
zelfstandige uitvoeringsorganisaties niet leveren. Zij vertegenwoordigen niet de 
minister als principaal en ook niet de burger als ultieme principaal. 
 
Kader 7.4 De huisvestingsaffaire bij het UWV47 
Het UWV ontstond op 1 januari 2002, door samenvoeging van vijf voormalige uitvoe-
ringsorganisaties in de sociale zekerheid (uvi’s). Bij de fusie tot het UWV moest ook 
25% worden ingekrompen. De fusie leidde tot een grote operatie op huisvestingsgebied. 
Bij zijn start beschikte het UWV over 176 kantoren. Dit aantal diende in een aantal jaar 
te worden teruggebracht tot 28 (-) veelal grotere (-) kantoren. Huisvesting was daardoor 
van meet af aan een onderwerp dat de raad van bestuur bezighield. Ook voor de raad van 
advies was het, getuige bijvoorbeeld een vergadering halverwege 2003, één van de stra-
tegisch meest belangrijke punten, die ‘een groot beroep doen op de veranderpotentie van 
de organisatie’. Bestuursvoorzitter Joustra gaf in reactie aan ‘dat de huisvestingsoperatie 
een enorme know-how en checks and balances vereist’. 
De operatie trok al snel de aandacht van de pers. Reeds in het eerste jaar van zijn bestaan 
stelde het Financieele Dagblad er vragen over. In 2003 volgde een grote reportage van 
het RTL-Nieuws, dat werd overgenomen in alle andere media en leidde tot series Ka-
mervragen. Steen des aanstoots was de verbouwing van het hoofdkantoor in Amsterdam. 
De verbouwing, en dan vooral de verdieping waar de raad van bestuur zetelt, zou over-
dreven luxueus zijn, met veel designmeubelen en (-) zoals al snel ten onrechte de ronde 
deed (-) marmeren toiletpotten. Het werd een lange affaire, die vaak de voorpagina’s van 
kranten haalde en extra pikant werd doordat journalisten en Kamerleden soms werden 
gevoed met interne stukken. Bovendien had het UWV weinig vrienden. Het was een 
laatpaars compromis. Bij zijn aantreden meldde minister De Geus volgens bestuurs-
voorzitter Joustra al dat het UWV ‘niet zijn idee was’. 
De publieke en politieke discussie spitste zich na een aantal onderzoeken toe op de bere-
kening. Had het UWV ten onrechte de vierkante meters van de parkeerruimten meegere-
kend om zo meer geld per vierkante meter gebouw te kunnen uitgeven? In de pers circu-
leerde de inschatting dat de verbouwing 3 à 4 miljoen euro te duur was geweest. Boven-
dien voorzag de minister op grond van UWV-informatie de Tweede Kamer in één van de 
debatten van onjuiste informatie. Verschillende onderzoeken waren nodig, hetgeen in 
ieder geval duidelijk maakte dat de geldende normen aan duidelijkheid te wensen over-
lieten. De commissie-Meijer rapporteerde erover op 14 februari 2004. Zijn conclusie was 
dat er overwegend ‘geen beeld van grove luxe’ was, maar dat de verbouwing wel erg 
duur was uitgevallen. 
De crisis werd opgelost door het vertrek van bestuursvoorzitter Joustra en de financiële 
man Cloo. In de nasleep werden de huisvestingsregels aangescherpt en werd ook de raad 
van advies gesommeerd in het vervolg ‘signalerend toe te zien’ op het huisvestingsbe-
leid. In zijn advies over de jaarstukken van 2005 constateert die ‘verheugd te zijn met het 
versoberd huisvestingsplan’ en er in de toekomst ‘zelf op te toetsen’. 

                                                 
47 Kader 7.4 is gebaseerd op interviews, verslagen vergaderingen raad van advies UWV, 
Volkskrant 16 februari 2004 en 21 februari 2004 en een persbericht op de website 
www.regering.nl/actueel/nieuwsarchief/2004/02February/16. 
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Oordeelsfase: raden van toezicht sturen zelden in dezelfde richting als de prin-
cipaal 
De derde potentiële bijdrage van raden van toezicht is dat zij in hun sturingssig-
nalen de facto meesturen in door de principaal gewenste richting. Dit kan het 
geval zijn, óók wanneer noch de raad van toezicht noch het ministerie zich ervan 
bewust is. In praktijk leveren raden van toezicht ook deze derde bijdrage echter 
zelden. Voor zover raden van toezicht impulsen geven om de kwaliteit van de 
bedrijfsvoering te verbeteren of daar waar ze toetsen op risico’s dragen ze nuttig 
bij aan de bedrijfsvoering van de organisatie. Ministeries zullen daar zeker niet 
op tegen zijn. Zo geeft ook een lid van een raad van toezicht aan: ‘We besparen 
de minister veel werk als wij ons werk goed doen (…) Dan krijgt de minister 
heldere dingen voor de neus, dingen waar geen risico in zit.’ (R133). Echter, de 
inhoudelijke impulsen die raden van toezicht zenden staan betrekkelijk los van 
de prioriteiten in het verticale toezicht. Waar het verticale toezicht zich concen-
treert op financiële aangelegenheden, politieke prioriteiten en politieke risico’s 
(zie hoofdstuk 6), daar richten raden van toezicht zich meer naar een deugdelijke 
bedrijfsvoering en een krachtige externe opstelling van de uitvoeringsorganisa-
tie. 
Daar komt bij dat veel inhoudelijke signalen van raden van toezicht contrair zijn 
aan die van de principaal. In formele adviezen aan de uitvoeringsorganisatie, die 
worden doorgegeven aan de minister, kraken raden van toezicht soms kritische 
noten over het departementale beleid. Zo bekritiseren zij bijvoorbeeld in een 
advies aan de minister de opgelegde bezuinigingen als volgt: ‘De raad van toe-
zicht … constateert dat de ambities van het bestuur worden getemperd door de 
financiële beperkingen die de organisatie zijn opgelegd’. In een jaarverslag van 
een ander ZBO meldt de raad van toezicht: ‘Evenals in voorgaande jaren is de 
conclusie dat de middelen waarover de organisatie kan beschikken niet in over-
eenstemming zijn met de opdracht’. Bij begrotingsonderhandelingen of nieuwe 
taken bepleiten raden van toezicht in verschillende situaties het ‘boter bij de vis 
principe’. Dit houdt in dat extra taken alleen kunnen worden uitgevoerd als extra 
middelen worden verstrekt (R134). Zo staat er in één vergaderverslag: ‘De raad 
van toezicht adviseert om op sommige punten niets meer te doen bij een tekort 
aan middelen. Speel het spel maar hard’. 
De signalen van de raden van toezicht sturen dus zelden mee met de principaal. 
Dat is in zoverre opmerkelijk dat de minister de leden benoemt en hij ze daarom 
in theorie inhoudelijk zou kunnen sturen. In de Amerikaanse literatuur worden 
benoemingen gezien als effectieve methoden om invloed uit te oefenen op uit-
voerende diensten, onder meer doordat de minister de benoemde leden inhoude-
lijk instrueert (Miller 2005: 209). Bij in ieder geval de hier onderzochte raden 
van toezicht gebeurt dit zelden. Benoemde leden krijgen zelden een opdracht 
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mee. Minister of ministerie trachten de raad van toezicht bij zijn benoeming niet 
voor zich te winnen. Ook de wetsteksten zijn zeer summier ten aanzien van de 
vraag waar een raad van toezicht inhoudelijk op zou moeten letten. De implicie-
te opdracht die zij bij hun benoeming krijgen is hoogstens: ‘Oordeel bestens!’ 
(R135). Dit is een gemiste kans voor het ministerie en de minister, zo menen 
enkele respondenten (R136). Ten aanzien van een benoeming van een nieuw lid 
in een raad van toezicht stelt een betrokkene bijvoorbeeld: 
 
‘Er is niemand die dan gewoon regelt dat hij een keer bij de minister ontvangen wordt om 
uit de mond van de minister te horen dat het leuk is dat hij het wil doen, een kop koffie 
drinken, te horen wat de minister belangrijk vindt. En na een half uur is die man weer 
weg. Man is dan gecoiffeerd, de minister kan nog eens een boodschap insteken. Heel 
handig! Maar dat soort dingen komen niet op in zo’n ministerie. Komt ook niet op bij de 
minister zelf’ (R137). 
 
Mede door het gebrek aan inhoudelijke instructies en zeker door de breed ge-
deelde rolopvatting dat zij er zitten ten behoeve van de uitvoeringsorganisatie, is 
zelden sprake van sturing door raden van toezicht in door de principaal gewenste 
richting. Ook deze derde potentiële bijdrage in democratisch perspectief leveren 
zij dus hoogstens beperkt. 
 
Oordeelsfase: raden van toezicht toetsen beperkt op een aanvullend perspectief 
De vierde mogelijke bijdrage in democratisch perspectief die raden van toezicht 
kunnen leveren aan het verantwoordingsregime van zelfstandige uitvoeringsor-
ganisaties is dat zij het gedrag van de uitvoeringsorganisatie beoordelen aan de 
hand van een aanvullend beoordelingsperspectief dat de steun heeft van de prin-
cipaal. Dit vooronderstelt dat de raad van toezicht opereert op basis van een door 
hemzelf, de organisatie of de minister geëxpliciteerd beoordelingskader. Maar 
ook dit is, zoals reeds eerder aangegeven, niet het geval. Zowel de ministeries, 
de organisaties als de raden van toezicht zelf hebben tot voor kort niet de kenne-
lijke behoefte gevoeld om vast te leggen hoe zij moeten oordelen en waarop zij 
zullen letten. Raden van toezicht beoordelen de informatie die hen wordt voor-
gelegd vooral pragmatisch, met ‘zoveel verstand als je hebt’ (R138). Zij brengen 
een schat aan bestuurlijke ervaring in en oordelen op grond daarvan. De leden 
spreken hier zelf met enig gemak over. Zo stelt één lid: ‘Ik ken de problematiek 
bij dit soort organisaties wel een beetje’ (R139) en een ander stelt: ‘Wij kunnen 
daar met de ervaring die we hebben (…) goed over adviseren’ (R140). Het feit 
dat raden van toezicht vooral oordelen op basis van hun ervaring en bestuurlijke 
intuïties komt overeen met bevindingen uit onderzoek bij raden van toezicht in 
andere sectoren. Ook die opereren zonder geëxpliciteerde ‘ijkpunten voor toe-
zicht’ (Meurs en Schraven 2006: 16. Zie ook Brandsen en Helderman 2004: 
125). Raden van toezicht proberen besturen heel algemeen te helpen het goede 
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te doen, zonder dat zij daarvoor een specifieke agenda of een gespecificeerd 
toezichtkader hanteren. Op de vraag wat het goede is, wie dat eigenlijk bepaalt 
en binnen welke kaders dit moet worden gerealiseerd, hebben zij vaak weinig 
uitgesproken ideeën (zie Van Montfort 2005: 10). 
Raden van toezicht beoordelen het handelen van de uitvoeringsorganisaties dus 
vooral op basis van hun ervaring en gezond verstand.48 Van een op de principaal 
aanvullend beoordelingsperspectief is daarmee geen sprake. Dit heeft als conse-
quentie dat raden van toezicht ook deze vierde in democratisch perspectief posi-
tieve bijdrage niet leveren. 
 
Positieve consequentie: brandalarmtoezicht 
De vijfde en laatste bijdrage in democratisch perspectief die raden van toezicht 
kunnen leveren aan het verantwoordingsregime van zelfstandige uitvoeringsor-
ganisaties is dat zij de informatiepositie van de democratische delegatieketen (-) 
dus ambtenaren, minister, Kamer en electoraat (-) versterken. De vraag is hier of 
zij op papier of in persoon nuttige informatie genereren waarmee schakels uit de 
democratische delegatieketen toezicht houden op de uitvoeringsorganisatie. 
De inrichting van de wettelijk verplichte raden van toezicht lijkt de principaal in 
beginsel in staat te stellen tot een vorm van brandalarmtoezicht. Het optreden 
van de raad van toezicht vormt een schakel tussen agent en principaal die infor-
matie kan opleveren voor de principaal. Dit komt doordat de raden van toezicht 
een adviserende of vaststellende rol hebben bij grote besluiten terwijl de minis-
ter die in laatste instantie accordeert dan wel er geen bezwaar tegen maakt. De 
‘tussenstap’ van de raad van toezicht kan informatie voor de minister opleveren 
voor zijn eigen oordeel over het voorgenomen besluit. Hij kan de oordelen en 
adviezen van raden van toezicht nazoeken op aanwijzingen dat er iets niet in de 
haak is of de door hem benoemde leden van raden van toezicht vragen stellen. 
Beide methoden stellen hem in principe in staat naar ‘rook’ te speuren. 
De departementale respondenten bevestigen in grote meerderheid dat raden van 
toezicht een rol spelen als brandalarm. Het bestaan van een raad van toezicht 
biedt de minister namelijk ‘een stukje geruststelling dat dingen goed gaan’ 
(R141). De raad fungeert als een ‘veiligheidspal’ (R142), een ‘piepsysteem’ 
(R143) en is een extra ‘waarborg dat dingen goed gaan’ (R144), zo geven de 
departementale respondenten aan. Eventuele negatieve signalen vanuit de raad 
van toezicht zouden door de principaal zeer serieus worden genomen. Zo stelt 

                                                 
48 Zowel in het rijksbeleid als bij in ieder geval het UWV, het CWI, de NVI, Staatsbosbeheer 
en de Informatie Beheergroep, zijn aan het einde van de onderzoeksperiode (-) vanaf 2006 (-) 
ontwikkelingen op gang gekomen om duidelijker vast te leggen wat de rol is van de raad van 
toezicht en wat zijn beoordelingsperspectief moet zijn. In de toekomst zou het dus kunnen 
zijn dat hun beoordelingsperspectief geëxpliciteerd wordt. In de onderzochte periode was dit 
nog niet het geval. 
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een departementsmedewerker: ‘Ik denk dat wij een negatief advies van de raad 
van toezicht hier zouden oppakken als een tamelijk serieus te nemen signaal. 
Want gegeven dat zo’n club er zelf alles aan doet om te voorkomen dat het ge-
beurt… als het dan toch gebeurt, dan moet je dat wel heel serieus nemen’ 
(R145).  
Hoe raden van toezicht hun rol feitelijk invullen is bij de departementen echter 
niet goed bekend. Raden van toezicht opereren voor toezichthoudende departe-
mentsambtenaren vooral als een ‘black box’ (R146). Er is vaak ‘geen toezicht-
verslag’ (R147), het departement krijgt in een deel van de gevallen niet de ver-
gaderverslagen. Het biedt de departementen weinig inzicht in het optreden van 
de raad van toezicht. Zo stelt een ambtenaar wat kribbig: ‘We hebben natuurlijk 
niets aan een papiertje waarop staat dat de raad van toezicht het prachtig vindt. 
Er hoort ook een stukje onderbouwing bij!’ (R368). Hetzelfde punt wordt ook 
door anderen gemaakt: 
 
‘Het is moeilijk te doorgronden voor ons wat er is gebeurd [tussen raad van toezicht en 
bestuur, TS]. Neem deze passage uit het jaarverslag. Daar staat dat de raad van toezicht 
heeft gesproken over onderwerp X, de koers van het bestuur steunt en op diverse punten 
heeft doorgepraat. Ja, dan begrijpen wij niet wat er is gebeurd! Wat zijn “diverse pun-
ten”? Dan houdt het op. Wat voor ons interessant is: hoe borgt de raad van toezicht de 
risico’s [sic! TS] in zo’n proces? Hoe beheersen ze dat? We hebben vertrouwen dat ze 
dat goed doen. Maar we hebben om eerlijk te zijn geen idee hoe ze dit doen.’ (R149). 
 
Wat het toezichthoudende aspect betreft functioneren de raden in de beleving 
van rijksambtenaren vooral als een black box. Dit sluit aan bij de bevindingen 
van de Algemene Rekenkamer, die concludeerde dat departementen soms wel 
zéggen te vertrouwen op het toezicht namens hen door de raad van toezicht, 
maar dat zij feitelijk nauwelijks contact hebben met ‘hun’ raad van toezicht. 
Bovendien genereren raden van toezicht weinig informatie die toegankelijk en 
bruikbaar is voor anderen dan direct betrokkenen (Algemene Rekenkamer 
2002a: 32). 
In de loop van de onderzoeksperiode, 2004 tot 2006, nam de externe zichtbaar-
heid in onder meer jaarverslagen van de meeste raden van toezicht overigens 
wel langzaamaan toe. Exemplarisch is de raad van toezicht van het Kadaster. In 
het jaarverslag van 2002 van Kadaster werd zijn rol nog beschreven in zeven 
tamelijk algemene zinnen. In het jaarverslag over 2005 was inmiddels een apart 
hoofdstuk ingevoegd dat ‘bericht van de raad van toezicht’ heet. Het beslaat vier 
pagina’s en beschrijft in detail welke onderwerpen de raad van toezicht heeft 
behandeld en geeft ook een aantal opvattingen weer. Ook is hier de bezoldiging 
van de leden te vinden. Zodoende wordt voor derden steeds zichtbaarder wat de 
rol is van raden van toezicht. 
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Kortom, de raden van toezicht zijn ingericht als een soort van brandalarm. Ze 
fungeren voor een deel als een black box en bieden de principaal vooralsnog 
beperkte informatie. De conclusie op dit vijfde punt is daarom genuanceerd. 
Raden van toezicht dragen wel enigszins bij aan het brandalarmtoezicht van de 
principaal, maar de signalen zijn beperkt informatief. Dat de raad van toezicht 
een beperkt informatief brandalarm is heeft meerdere oorzaken. Het komt ener-
zijds doordat het optreden van de raad van toezicht zich deels afspeelt in beslo-
tenheid. Het komt anderzijds ook door het feit dat de principaal in de onder-
zoeksperiode niet nadrukkelijk probeerde informatie te verkrijgen via de raad 
van toezicht. Eén respondent stelt daarover in verwondering: 
 
‘Het blijft merkwaardig dat de ministers liever praten met het bestuur van een uitvoeren-
de instelling dan met een voorzitter van een raad van toezicht van die uitvoerende instel-
ling, terwijl ze tegelijkertijd in dezelfde ademstoot zeggen “nou als die raad van toezicht 
z’n werk goed doet hoeven wij wat minder te doen”. Terwijl ze in feite geen idee hebben 
wat die raad van toezicht nou eigenlijk doet!’ (R150). 
 
Geen negatieve consequentie: raden van toezicht veroorzaken geen multiple 
accountabilities disorder 
De laatste mogelijke bijdrage van raden van toezicht in democratisch perspectief 
is een negatieve: hun optreden kan leiden tot de pathologie van multiple accoun-
tabilities disorder. Dit is het geval wanneer zij de sturing van de principaal 
doorkruisen of handelingsblokkades opwerpen voor de uitvoeringsorganisatie. 
In het voorgaande is betoogd dat raden van toezicht zich zeker niet opstellen als 
zaakgelastigden van de minister. In conflictgevallen bevelen zij het bestuur re-
gelmatig aan om zich stevig op te stellen, niet ‘slaafs’ te zijn in de relatie en 
soms om het onderhandelingsspel ‘hard te spelen’. De opstelling vóór de uitvoe-
ringsorganisatie kan er toe leiden dat de raad van toezicht zich, in tijden van 
bezuinigingsdruk en ZBO-chagrijn, geregeld opstelt tegenover de principaal, en 
dan vooral de ambtenaren van het departement. Dit leidt in een aantal gevallen 
tot antagonisme. Een respondent geeft aan: ‘De natuurlijke neiging is toch ook 
een beetje afzetten tegen zo’n departement. Zo van: “We zijn (…) een ZBO, dus 
daar en daar hoeven ze zich nu niet meer mee te bemoeien!” (R151)’. De leden 
van raden van toezicht menen dat niet langer ‘ieder wissewasje’ in de Kamer 
besproken moet worden (R152) en dat de informatiebehoefte van departementen 
doorschiet. Eén raad schrijft in een formeel advies: ‘Bij ons ontstaat het gevoel 
dat het systeem van verantwoording geneigd is trekken te krijgen die er toe lei-
den dat we penny wise, maar pound foolish bezig zijn… Dit brengt de Raad tot 
de conclusie dat de verantwoordingsvereisten voor de ZBOs dreigen te ver te 
gaan’ (R153). 
Dit antagonisme zou tot multiple accountabilities disorder kunnen leiden wan-
neer het heel krachtige sturingssignalen zou opleveren. Dat is echter niet het 
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geval. De bestaande sanctionerende bevoegdheden zetten raden van toezicht 
zoals gezegd zelden in. Hun signalen zijn vooral versterkend of remmend op de 
koers die een bestuur toch al voorstaat. In de beperkte gevallen dat de signalen 
van de raad van toezicht toch botsen met de sturing vanuit de minister, dan pre-
valeert dit laatste op vanzelfsprekende wijze. Bij zeker vier van de hier onder-
zochte raden van toezicht deed zich een dergelijke situatie voor, en steeds bleek 
de wens van de principaal doorslaggevend te zijn. 
In één geval bijvoorbeeld nam een bestuur zich een besluit voor op aandringen 
van de principaal waaraan volgens de raad van toezicht grote risico’s verbonden 
waren. De raad van toezicht had blijkens de verslagen de indruk dat het besluit 
door het ministerie ‘in de maag werd gespitst’ en vond dat het ‘alleen maar so-
res’ zou geven. Twee maal op rij werd het besluit in de raad van toezicht aange-
houden en uitten de leden ‘grote scepsis’. Desondanks zette het bestuur dit ‘in de 
maag gespitste’ besluit toch door. Een ander geval waar de wil van de principaal 
de facto dominant was, was bij het jaarplan van een organisatie die stevig moest 
bezuinigen. Een betrokkene stelt: 
 
‘In theorie had de raad vorig jaar kunnen opspelen (...) In principe had hij toen kunnen 
zeggen: “Dat wordt niets. We begrijpen de operatie, maar niet met deze middelen en niet 
met deze begroting”. Dán hadden we een scherp gesprek gehad. Maar dat kon niet in die 
situatie… meer dan de helft was al besloten.’ (R154). 
 
Omdat de sturing van de minister niet wordt doorkruist en de raad van toezicht 
ook geen handelingsblokkades opwerpt, leveren raden van toezicht geen in de-
mocratisch perspectief negatieve bijdrage aan het verantwoordingsregime van 
zelfstandige uitvoeringsorganisaties. 
 
Conclusie: raden van toezicht leveren beperkte bijdrage in democratisch per-
spectief 
De conclusie uit het voorgaande laat zich gemakkelijk samenvatten: de raden 
van toezicht fungeren nauwelijks als aanvulling op de democratische controle op 
zelfstandige uitvoeringsorganisaties. Vijf positieve en één negatief potentiële 
bijdrage waren onderscheiden. In praktijk leveren raden van toezicht die bijdra-
gen nauwelijks tot niet. Tabel 7.5 vat de argumentatie samen.  
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Tabel 7.5 Feitelijke bijdragen raden van toezicht in democratisch perspectief 49  
 
Fase Feitelijke bijdrage Geen bijdrage 
Informatiefase  Raden van toezicht behandelen nauwe-

lijks onderwerpen/documenten die niet 
(langer) aan de orde zijn in de verticale 
verantwoordingsrelatie. 

Debatfase  
 

 Raden van toezicht stellen zich niet op 
als vertegenwoordigers van de princi-
paal of burger als ultieme principaal. 

Oordeelsfase   Raden van toezicht sturen de actor (via 
oordelen en sancties) zelden in door de 
principaal gewenste richting. 
 
Raden van toezicht toetsen niet op een 
gecodificeerd en op dat van de princi-
paal aanvullend beoordelingsperspec-
tief. 

Positieve con-
sequenties 

Raden van toezicht verbete-
ren de informatiepositie van 
de principaal enigszins door 
brandalarmtoezicht. 

 

Negatieve 
consequenties 

 Raden van toezicht zorgen niet voor 
multiple accountabilities disorder 
omdat zij de sturing van de principaal 
niet doorkruisen en geen handelings-
blokkades opwerpen. 

 
De conclusie in dit eerste normatieve perspectief is eerst en vooral neutraal. 
Vanuit democratisch perspectief is er niets tegen het feitelijke optreden van 
raden van toezicht, tegelijk is het bestaan van raden van toezicht op deze gron-
den nauwelijks te bepleiten. Dit leidt tot de vraag: hoe is het dan in cybernetisch 
perspectief? 
 
7.3.2 Raden van toezicht in cybernetisch perspectief 
Het tweede beoordelingsperspectief voor het functioneren van horizontale ver-
antwoording is het cybernetisch perspectief. De vraag is daar in essentie of het 
horizontale verantwoordingsproces richting raden van toezicht impulsen tot 
kwaliteitsverbetering genereert. Ook in dit tweede perspectief zijn vijf mogelijke 
positieve en één negatieve bijdrage aangewezen. Deze paragraaf zal laten zien 
dat raden van toezicht veel van deze bijdragen daadwerkelijk leveren. 
 

                                                 
49 De feitelijke bijdragen van raden van toezicht op de zes punten van beoordeling zijn hier 
dichotoom ingedeeld als hetzij wel, hetzij niet ‘geleverd’. In praktijk zijn het meer graduele 
verschillen. 
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Informatiefase: geen impulsen door nieuwe informatie 
De eerste bijdrage die de verantwoording aan raden van toezicht vanuit cyberne-
tisch perspectief kan leveren is dat het genereren van de voor de raad van toe-
zicht benodigde (verantwoordings)informatie het zelfinzicht van de uitvoerings-
organisatie vergroot. Dit veronderstelt dat ten behoeve van de raad van toezicht 
nieuwe informatie wordt gegenereerd en dat de vervaardiging op zichzelf al 
leerzaam is. Dit is in de relatie met raden van toezicht niet aan de orde. Zij ont-
vangen precies dezelfde informatie en documenten die ook naar de minister 
gaan en die nodig zijn voor de eigen planning en control cyclus. Deze eerste 
bijdrage in cybernetisch perspectief leveren raden van toezicht dus niet. Op de 
volgende punten zullen de beoordelingen positiever zijn. 
 
Debatfase: reflectieve dialoog met de raad van toezicht 
De tweede bijdrage is dat de dialoog tussen raad van toezicht en bestuur in de 
debatfase reflectief is en is gericht op de vraag hoe de kwaliteit van het handelen 
van de uitvoeringsorganisatie kan worden verhoogd. Dit is (-) zo geven bijna 
alle respondenten op verschillende manieren aan (-) een goede karakterisering 
van de feitelijk gevoerde dialoog tussen beide partijen. 
Raden van toezicht stellen zich meestentijds op als een klankbord van het be-
stuur, zo is hier eerder gesteld, dat vragen stelt en meedenkt over alle grote be-
sluiten van de organisatie. De aard van het overleg wordt door bijna alle betrok-
kenen in warme bewoordingen geschetst. Het overleg wordt getypeerd als ‘heel 
plezierig en open’ (R155), ‘open en sympathiek’ (R156) en met ‘veel onderling 
respect’ (R157).50 
Raden van toezicht stellen zich vooral op als een ‘meedenkend orgaan’ (R158), 
als een ‘positieve gesprekspartner’ (R159), die vooral let op het ‘belang van de 
organisatie’ (R160). Ze stellen zich vaak ‘toetsend’ op ten opzichte van de plan-
nen en ideeën die door het bestuur worden voorgelegd (R161). Zo toetsen zij 
nieuwe voornemens van het bestuur aan door het bestuur zelf geformuleerde 
ambities, bijvoorbeeld ten aanzien van huisvesting (bij CWI en UWV), organi-
satieontwikkeling (Kadaster) of hoe de organisatie verbetersuggesties uit een 
visitatie implementeert (bij RDW en Kadaster). 
De hier onderzochte raden van toezicht passen daarmee in grote lijnen in het 
beeld dat ook in ander onderzoek is geschetst. Ook daar wordt geconstateerd dat 
de klankbordfunctie van raden van toezicht in praktijk dominant is (Luursema 
e.a. 2003: 136; Dijkstra en Van der Meer 2005: 132; Schraven 2006: 85). Vol-
gens De Ridder is hier zelfs sprake van een zodanig sterke wetmatigheid dat hij 
in een wet kan worden gevangen. Die wet luidt als volgt: ‘In elke toezichtsrela-
tie bestaat een tendens tot vermindering van de afstand tussen toezichthouder en 
                                                 
50 Zie verder voorbeeld 3 in bijlage 1 voor de uitspraken van respondenten waarop deze alge-
mene typering is gebaseerd. 
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onder toezicht gestelde. De toezichthouder wordt: adviseur/partner/vraagbaak/ 
vertrouwenspersoon’ (De Ridder 2004: 11). 
Deze geringe afstand tussen bestuur en toezichthouder heeft in theorie een scha-
duwzijde. Sommige auteurs waarschuwen voor patronen van non-interventie. In 
de goede verhoudingen tussen bestuur en toezichthouder is het dan niet gepast 
om al te zware woorden te gebruiken of al te moeilijk te doen (Meurs 2006: 31; 
Schraven 2006: 83-4. Zie ook De Wit en Ernste 2004: 24). De meeste respon-
denten in dit onderzoek wijzen echter op de positieve waarde van goede verhou-
dingen. Zo stelt een betrokkene: ‘Het is niet zo dat het een politieagentenrol is, 
het is ook niet zo dat de raad alles wat het bestuur verzint allemaal prima vindt. 
Nee, het is opbouwend kritisch en gebeurt op een bij de context van dit moment 
passende toonhoogte’ (R162). Betrokkenen beoordelen het overleg over het 
algemeen (-) op enkele uitzonderingen na (-) als van goede kwaliteit: ‘Het is een 
zeer serieuze maar hele openhartige, plezierige aangelegenheid’ (R163). Omge-
keerd lijken ook de besturen de interactie au serieux te nemen. Zij ‘zuigen het 
echt naar zich toe’ (R164), ‘vinden het normaal om te worden beoordeeld’ 
(R165) en nemen de raad van toezicht serieus, want het zijn ‘niet de eerste de 
besten’ (R166). Goede onderlinge verhoudingen zijn bovendien functioneel in 
deze door informatie-asymmetrie bepaalde relatie, ‘want hoe plezieriger de sfeer 
is, hoe meer informatie je als raad van toezicht boven tafel krijgt’ (R167). 
Zoals gezegd plaatsen respondenten bij twee raden van toezicht wat meer kant-
tekeningen. Zij richten zich daarbij op de diepgang van het overleg. Het is vol-
gens hen voor de relatieve buitenstaanders in de raad van toezicht niet altijd 
mogelijk om de complexe materie in voldoende mate te doorgronden. Dit heeft 
dan tot gevolg dat bepaalde onderwerpen soms ‘wat karig behandeld’ worden 
(R168). De leden van raden van toezicht zijn ook druk, want ‘ze hebben soms 
wel dertig bijbaantjes’ (R169), en dat beperkt de mogelijkheden voor meer diep-
gang. Een betrokkene stelt: ‘Je moet de discussie heel gericht introduceren (…) 
Als het te open wordt, dan krijg je een hele emotionele discussie, niet gehinderd 
door kennis zal ik maar zeggen’ (R170). 
Er lijken zo uitzonderingen te zijn, gevallen waar de kennis en wellicht ook de 
betrokkenheid bij leden van raden van toezicht volgens respondenten te kort 
schieten. Over het geheel genomen echter is de hoofdmoot van de interactie 
tussen uitvoeringsorganisaties en raden van toezicht als reflectief en overwegend 
sterk toekomstgericht te kenschetsen. Zo stelt een betrokkene: ‘Hun rol is vooral 
naar voren kijkend. Ze hebben niet zo heel veel zin om voortdurend stil te staan 
en terug te kijken’ (R171). Bij nieuwe voornemens ‘spart’ de raad van toezicht 
met het bestuur (R172) en ‘vraagt door’ over de plannen (R173). Sommige le-
den beschrijven hun rol ook als reflectief: ‘Dat is onze functie: aanjagen tot 
denken’ (R174). Alles bijeen kan de interactie tussen uitvoeringsorganisaties en 
raden van toezicht daarom worden getypeerd als een reflectief proces waarin het 
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bestuur impulsen krijgt waardoor het (hopelijk) beter leert zijn doelen te realise-
ren. Raden van toezicht leveren op dit tweede punt daarom in cybernetisch per-
spectief een nuttige bijdrage aan het verantwoordingsregime van zelfstandige 
uitvoeringsorganisaties. 
 
Oordeelsfase: raden van toezicht formuleren lessen 
De derde potentiële bijdrage is dat raden van toezicht lessen formuleren waar-
mee de uitvoeringsorganisatie zijn doelen beter kan realiseren. Dit komt dan 
voort uit de oordelen die zij uitspreken en het gebruik van formele bevoegdhe-
den. De meeste respondenten geven aan dat dit inderdaad is wat raden van toe-
zicht overwegend doen. Raden van toezicht proberen als ‘aanjagers van het 
denken’ (R175) de kwaliteit van de bedrijfsvoering en de externe strategie te 
beïnvloeden. Zij kunnen bijvoorbeeld onderwerpen waar een bestuur mee wor-
stelt in een ander perspectief plaatsen. Zo memoreert een betrokkene: ‘Dat on-
derwerp is in een politieke discussie geraakt. Het bestuur wil er inhoudelijk mee 
omgaan. (…) In de raad van toezicht is dat vertaald naar: hoe ga ik om met een 
politieke discussie waar ik niets aan kan doen maar die me wel kan beschadi-
gen?’ (R176). Ook kunnen raden van toezicht als spiegel functioneren. Zo geeft 
een respondent aan: 
 
‘De invloed van de raad van toezicht zal vooral op het bestuur zijn. Het is vooral een 
kritische volger. Een orgaan dat een spiegel voorhoudt. In de zin van “jullie roepen nu 
wel zus en zo, maar realiseer je je wel dat dit tot dit soort reacties leidt?”. Het confron-
teert het bestuur vooral met “communiceren wij wel helder en hoe komen dingen over op 
de buitenwereld?”. Wij ervaren dat als verfrissend. Het is goed dat bepaalde dingen 
gezegd worden. Het is een nuttige spiegel. Maar het maakt de besluitvorming niet we-
zenlijk anders.’ (R177). 
 
De kracht van raden van toezicht in cybernetisch perspectief is niet zozeer het 
feit dat ze veel gespecificeerde lessen formuleren, maar ligt vooral in hun mee-
denkende rol, die reflectief is op de integrale taak en het handelen van de uitvoe-
ringsorganisaties. De betekenis daarvan licht vooral op in contrast met het toe-
zicht van de principaal. Ministeries zouden, zo geven veel respondenten bij uit-
voeringsorganisaties aan, weinig belangstelling en zicht hebben op bepaalde 
ingewikkelde besluiten die de organisatie moet nemen (R178). Desondanks 
verlangt het ministerie achteraf wel rekenschap. Dit heeft volgens betrokken bij 
de uitvoeringsorganisaties soms als consequentie dat de verantwoordingsrelatie 
niet door inhoudelijke overwegingen, maar door financiële eisen en het vermij-
den van risico’s wordt bepaald (R179). Enigszins bitter stelt een bestuurder dan 
ook:  
  
‘Ik ben helaas tot de conclusie gekomen (-) ik hoop natuurlijk dat het verandert (-) dat 
ondanks al onze investeringen in een goede relatie, ondanks al onze investeringen in 
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volstrekte, ik meen het ook zo letterlijk, volstrékte transparantie, het departement niet in 
staat is om goed te beoordelen wat zo’n bedrijf nou eigenlijk is. En ook niet in staat is 
om de relatie tussen budget en wensen zeg maar door te vertalen in de discussie met de 
minister van Financiën.’ (R180). 
 
Dat het verticale perspectief wordt bepaald door politieke onderwerpen en de 
ministeriële verantwoordelijkheid is gepast in een democratie. De schaduwzijde 
van dit goed is dat uitvoeringsorganisaties met brede taken soms op een smalle 
en door politieke conjunctuur en incidenten gedreven basis ter verantwoording 
worden geroepen. In dat opzicht vormt de horizontale verantwoording aan raden 
van toezicht een duidelijke inhoudelijke toevoeging aan de verticale verant-
woordingsrelatie. Want raden van toezicht nemen in tegenstelling tot de princi-
paal de doelstellingen van de organisatie tot uitgangspunt en denken daarin mee. 
De signalen die raden van toezicht zenden richten zich op de kwaliteit van de 
bedrijfsvoering, vanuit een integraal perspectief en met het belang van de orga-
nisatie tot uitgangspunt. Daarmee zenden zij signalen en lessen waarmee de 
organisatie zijn doelen beter kan bereiken. Ook deze derde bijdrage in cyberne-
tisch perspectief leveren raden van toezicht dus vaak. 
 
Oordeelsfase verloopt bij voor leren gunstig gematigd conflictniveau 
Het vierde argument, ondersteunend bij het vorige, is dat de dialoog met raden 
van toezicht zich afspeelt bij een gematigd conflictniveau. Een gematigd con-
flictniveau is de beste voorwaarde dat organisaties signalen oppikken en effec-
tief verwerken. Bij een te grote mate van conflict worden organisaties defensief 
en risicomijdend, bij een te kleine mate van spanning ontstaat een gemis aan 
urgentie en dreigt een vrijblijvend gesprek. 
De interactie tussen raden van toezicht en besturen is behoorlijk veilig te noe-
men, want er bestaat overeenstemming over de procedures en doelstellingen van 
de verantwoordingsrelatie. Er ontstaat ook een onderlinge vertrouwensband. De 
interactie verloopt bovendien in een grote mate van intimiteit. In de gevallen dát 
er verslag van moet worden gezonden aan de principaal, stelt de organisatie het 
verslag zelf op. Kritische opmerkingen over de organisatie worden in bedekte 
termen genotuleerd. Bijvoorbeeld: ‘De raad van toezicht constateert dat een 
ambitieus jaarplan is opgesteld en ziet uit naar het verslag van de realisatie’. 
Opmerkingen richting principaal worden in veel duidelijker bewoordingen ge-
formuleerd. Bewust, zo stelt een secretaris: ‘Ik kies er ook altijd voor om in de 
verslagen alle opmerkingen die ik van belang acht voor het ministerie ook op te 
schrijven, in de verwachting dat ze het ook lezen.’ (R181). Zeker gelet op het 
feit dat de raden van toezicht zich vooral opstellen als klankbord van het bestuur 
en het belang van de organisatie voor ogen houden, is de interactie al met al als 
behoorlijk veilig te boekstaven. 
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Toch resteert er enige spanning in de relatie. In de eerste plaats doordat de inter-
actie ook wordt bepaald door de machtsvraag. Vooral in de aanvangsfase van 
een relatie tussen bestuur en raad van toezicht (-) dus na een personele wisseling 
of na oprichting (-) wordt de relatie volgens respondenten regelmatig geken-
merkt door een meer dwingende en sturende opstelling door de raad van toe-
zicht. Verschillende respondenten geven aan dat de sturing vanuit de raad van 
toezicht in de aanvangsfase heel dominant was (R182). Eén raad van toezicht 
stuurde bijvoorbeeld sterk op efficiency-verbeteringen (R183), een ander op 
innovatie van de financiële organisatie (R184) en een derde ‘eist’ een bepaalde 
vergaderfrequentie en bejegening (R185). In de aanvangsfase van een relatie 
tussen bestuur en raad van toezicht lijkt zo een permanente onderstroom zicht-
baar te zijn waarin de vraag aan de orde is: wie heeft het laatste woord? (Schra-
ven 2006: 84). Wanneer de verhoudingen eenmaal zijn uitgekristalliseerd ont-
staat de vooral coöperatieve verhouding tussen bestuur en raad van toezicht als 
klankbord. 
Verder is het feit dat de leden van raden van toezicht door de minister zijn be-
noemd en zij belangrijke actoren rond departementen soms formeel en zeker 
informeel spreken een bron van resterende spanning in de relatie met de uitvoe-
ringsorganisaties. De positieve zijde daarvan voor de uitvoeringsorganisaties is 
dat de leden kunnen optreden als ambassadeurs van de organisatie (R186). Om-
gekeerd kunnen gebruuskeerde leden van raden van toezicht in strategisch sensi-
tieve omgevingen uiteraard ook schade berokkenen voor de organisatie.  
Er is dus een zekere blijvende dreiging in de relaties tussen uitvoeringsorganisa-
ties en raden van toezicht, bij een verder grote mate van veiligheid. Zodoende is 
sprake van een gematigd conflictniveau, waardoor impulsen van raden van toe-
zicht naar verwachting effectiever door de uitvoeringsorganisatie zullen worden 
verwerkt. Daardoor past de verantwoording aan raden van toezicht ook op dit 
vierde punt van beoordeling goed in de cybernetische traditie. 
 
Positieve consequentie: slechts beperkte gedragsveranderingen 
De vijfde mogelijke positieve bijdrage in de cybernetische traditie is ten slotte of 
de lessen en signalen vanuit raden van toezicht ook effectief zijn in de zin dat ze 
leiden tot aantoonbare gedragsveranderingen in door het forum gewenste rich-
ting. Eerder in dit hoofdstuk is reeds aangegeven dat raden van toezicht een 
zekere invloed hebben op het gedrag van uitvoeringsorganisaties, maar dat de 
impact ervan beperkt is. Dit komt voor een deel omdat de impulsen van raden 
van toezicht doorgaans dicht blijven bij het beleid dat de organisaties toch al 
voorstaan. De ‘bandbreedte’ van de opvattingen van raden van toezicht zijn niet 
veel breder dan het voorgestane beleid. Daarbinnen zorgen raden van toezicht 
wel voor enige ‘inkleuring en argumentatie’ (R187). Dit lijkt niet te leiden tot 
heel andere besluiten, maar wel tot een wat andere inrichting van de bedrijfsvoe-
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ring en steviger funderingen van gemaakte keuzen. De conclusie daaruit is dat 
het optreden van raden van toezicht op dit vijfde punt van beoordeling vanuit de 
cybernetische traditie bescheiden is. Dit omdat de impulsen die worden gezon-
den niet tot sterke gedragsveranderingen leiden in de door de raad van toezicht 
voorgestane richting. Dit gegeven nuanceert de bevindingen op de voorgaande 
punten. Raden van toezicht generen dus inderdaad leerimpulsen, maar de in-
vloed daarvan op het gedrag van zelfstandige uitvoeringsorganisaties is beperkt. 
 
Geen negatieve consequentie: raden van toezicht veroorzaken geen controlitis 
Tot slot de mogelijke negatieve bijdrage vanuit cybernetisch perspectief: de 
pathologie van controlitis. De vraag is daar of de verbreding van het verant-
woordingsregime door introductie van de raad van toezicht tot leidt verantwoor-
dingoverlast in de vorm van excessieve kosten en bovenmatige controle? Het 
antwoord op deze vraag is kort en goed: nauwelijks. De relatie met de raad van 
toezicht kost de organisatie niet veel tijd en geld, zeker niet vergeleken met de 
verticale verantwoordingsrelatie. De informatie en stukken die worden behan-
deld zijn in grote lijnen dezelfde als die in de verticale relatie toch al worden 
behandeld. Hoogstens kost de wijze van agendering soms nog enige tijd en soms 
ook moeite, zo geeft een secretaris aan (R188). Een andere secretaris beklaagt 
zich over het feit dat dezelfde stukken meermaals worden besproken: 
 
‘Je hebt je interne planning en control. En als je gewoon een zelfstandig bedrijf was 
geweest dan was je dan klaar geweest. Dan had je directie zicht, je had plannen, je had je 
overeenkomsten. Daarop kan je toetsen. Je kunt je verantwoording erop baseren. Maar 
wij moeten dan nog de slag naar buiten. Dus dan zit je met een tweede loop. Er is dan 
een opdrachtgever die bepaalde dingen wil zien en die op een bepaalde manier bediend 
wil worden. (…) En dán heb je nog een raad van toezicht die inhangt tussen extern en 
intern en die dus óók weer op een eigen manier bediend wil worden. Dus bij onze afde-
ling zie je sommige stukken drie keer langskomen. En de raad van toezicht is dan de 
derde keer en dan hebben wij het eigenlijk wel gehad!’ (R189). 
 
In de relatie met raden van toezicht doet zich een paradox van belangrijkheid 
voor. Omdát zij belangrijk horen te zijn is de relatie belegd op het hoogste ni-
veau van de organisatie. Precies daar waar medewerkers toch al het drukst zijn. 
Daardoor heeft men bij de uitvoeringsorganisaties soms ‘te weinig tijd’ (R190) 
voor het contact met de raad van toezicht. Het is ‘oneerbiedig gezegd een bij-
baan’ (R191) en ‘geen hobby van me’ (R192), zo stellen enkele secretarissen. 
Toch is de tijd die het vraagt duidelijk beperkt, vergeleken met de verticale rela-
tie. Bovendien suggereren de gesprekken dat de relatie zich ook moet ontwikke-
len. Ook een secretaris moet leren hoe zij of hij een specifieke raad van toezicht 
het beste kan bedienen. De kosten van deze additionele vorm van verantwoor-
ding zijn daarom niet al te groot. Ook betekent de kritisch-meedenkende hou-
ding van de meeste raden van toezicht dat negatieve effecten zoals defensief 
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gedrag of risico-mijding bij de uitvoeringsorganisaties niet in de hand worden 
gewekt. Van controlitis door raden van toezicht lijkt daarom zeker geen sprake. 
 
Conclusie: raden van toezicht leveren positieve bijdragen in cybernetisch per-
spectief 
Het voorgaande biedt al met al een in cybernetisch perspectief gematigd positie-
ve lezing van het functioneren van de verantwoordingsrelatie richting raden van 
toezicht. Dit komt door de reflectieve dialoog over de doelen van de organisatie, 
het gematigd conflictniveau van het proces en de lessen die worden gegenereerd. 
Op drie van de vijf punten leveren de raden van toezicht zo een in cybernetisch 
perspectief positieve bijdrage aan het verantwoordingsregime van zelfstandige 
uitvoeringsorganisaties. Deze bevinding wordt wel enigszins genuanceerd door 
de beperkte doorwerking van de lessen die het forum genereert. 
 
Tabel 7.6 Feitelijke bijdragen raden van toezicht in cybernetisch perspectief  
 
Fase Feitelijke bijdrage Geen bijdrage 
Informatiefase   Het genereren van verantwoor-

dingsinformatie t.b.v. raden van 
toezicht vergroot het zelfinzicht van 
de uitvoeringsorganisatie niet. 

Debatfase  De dialoog tussen uitvoerings-
organisaties en raden van toe-
zicht is reflectief en gericht op 
de vraag hoe de kwaliteit van 
het handelen kan worden ver-
groot. 

 

Oordeelsfase  Raden van toezicht formuleren, 
al dan niet ‘ondersteund’ door 
sancties, lessen. 
 
De dialoog speelt zich af bij 
een gematigd conflictniveau 

 
 

Positieve con-
sequenties 

 De lessen leiden beperkt tot ge-
dragsveranderingen in door het 
forum gewenste richting. 

Negatieve 
consequenties 

 Het toezicht van raden van toezicht 
veroorzaakt geen controlitis. 

 
 
7.4 Conclusie 
 
In dit hoofdstuk is de (verantwoordings)relatie tussen besturen van zelfstandige 
uitvoeringsorganisaties en raden van toezicht gereconstrueerd en geanalyseerd. 
Op basis van de descriptieve analyse kan worden geconcludeerd dat deze rela-
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ties inderdaad als verantwoordingsrelaties kwalificeren. Wel zij daarbij aangete-
kend dat die relaties zeker niet exclusief in het teken van verantwoording staan 
en het bovendien ook geen heel zware vormen van verantwoording zijn. Raden 
van toezicht treden vooral op als meedenkende klankborden van het bestuur en 
gebruiken hun zwaardere bevoegdheden conform de wet van Brasz in beginsel 
niet. Desalniettemin suggereren deze cases dat het bestáán op zich van sancties 
als een zwaard van Damocles van belang is in de onderlinge relatie. In uiteenlo-
pende bewoordingen schetsen respondenten bijna unaniem dat de verantwoor-
ding aan zwaarder geëquipeerde raden van toezicht ook meer gewicht heeft en 
een sterkere invloed heeft op het beleid van de organisatie. Bevoegdheden doen 
er dus toe, ook als ze niet worden gebruikt. 
Naast verantwoording is ook duidelijk geworden dat raden van toezicht als advi-
seurs van besturen soms een strategische rol vervullen in de altijd enigszins 
precaire relatie met het departement. Vanuit hun hybride positionering spelen 
raden van toezicht dan ook een meervoudige rol. Verantwoording verlangen, 
bestuurlijk adviseren en strategisch handelen in de politiek-bestuurlijke context 
komen in elkaars verlengde voor. Daarbij is opvallend, dat er weliswaar allerlei 
verschillen tussen raden van toezicht zijn op detailniveau, maar dat de hoofdlij-
nen van hun functioneren vaak redelijk vergelijkbaar zijn. Dit is opvallend, daar 
hun formele inrichting vaak sterk verschilt (zie Ten Berge en Zijlstra 2000; Ab-
bink 2005). Ondanks de verschillen in taken en bevoegdheden opereren raden 
van toezicht op een redelijk vergelijkbare wijze. 
Inhoudelijk concentreert de interactie tussen raden van toezicht en uitvoerings-
organisaties zich op de ‘binnenwereld’ van de bedrijfsvoering en de grote be-
leidsdocumenten en op de ‘buitenwereld’ van de omgang met vooral de princi-
paal maar ook andere maatschappelijke partijen. Raden van toezicht waarschu-
wen voor risico’s, doen suggesties voor hoe de kwaliteit van de bedrijfsvoering 
kan worden vergroot en roepen het bestuur op zich als een volwassen en zelfbe-
wuste speler op te stellen in contacten met de buitenwereld. Daarbij richten ra-
den van toezicht zich sterk op de bedrijfsvoering en organisatie en slechts be-
perkt op inhoudelijke aspecten daarvan. De raad van toezicht van het NVI is hier 
de sterkste uitzondering door veel aandacht te besteden aan inhoudelijke vraag-
stukken rond vaccins. De rol van raden van toezicht heeft een zekere invloed op 
het gedrag van de uitvoeringsorganisaties, vooral op aspecten van de bedrijfs-
voering en de strategisch opstelling in politiek gevoelige kwesties. Overwegend 
geldt wel dat raden van toezicht inhoudelijk meebewegen op de koers die het 
bestuur toch al vaart. 
 
In het normatieve gedeelte van dit hoofdstuk is naar voren gekomen dat het 
functioneren van raden van toezicht vooral in cybernetisch perspectief positief te 
beoordelen is. Raden van toezicht fungeren vooral als ‘aanjagers van het den-
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ken’, die feedback geven op voorgenomen plannen vanuit de vraag hoe het han-
delen van de organisatie kan worden verbeterd. Dit genereert op verschillende 
niveaus impulsen tot kwaliteitsverbetering. Op dit punt vormen raden van toe-
zicht een duidelijke aanvulling op het toezicht vanwege de minister, want daarin 
prevaleren vooral politieke prioriteiten en politieke en financiële risico’s. Wel 
dient daarbij te worden aangemerkt dat de invloed op de koers van de organisa-
ties van de leerimpulsen bescheiden is. 
Enigszins verrassend is wellicht de constatering dat raden van toezicht vanuit 
democratisch perspectief hoogstens een zeer beperkte bijdrage leveren. Op vier 
van de vijf geanalyseerde punten leveren raden van toezicht in praktijk geen in 
positieve bijdragen. Alleen op het punt van brandalarmtoezicht (-) de mate waar-
in het optreden van raden van toezicht informatief is voor het toezicht door de-
mocratisch gelegitimeerde principalen (-) was een zichtbare bijdrage te noteren. 
Deze geringe bijdragen in democratisch perspectief komen enerzijds voort uit 
het feit dat raden van toezicht uit zichzelf niet de neiging hebben zich op te stel-
len als belangenbehartigers van de principaal (of samenleving). Het komt ander-
zijds ook doordat de principaal traditioneel weinig moeite doet om raden van 
toezicht te benutten ten behoeve van het eigen toezicht.  
 
Overkoepelend kan worden gesteld dat voor raden van toezicht de rol als klank-
bord dominant is. Daarmee past het functioneren van raden van toezicht in wat 
Roberts (2001: 1560) noemt het collaborative board model. In dit model staan 
het wederzijds vertrouwen tussen bestuur en raad van toezicht centraal en is de 
reflectieve functie van de raad het meest van belang. De raad is in dit model niet 
competitief ten opzichte van het bestuur maar stelt zich vooral complementair 
op. Dit kan leiden tot een vorm van face to face accountability die van vitaal 
belang is in leerprocessen. Het feitelijke functioneren van de hier onderzochte 
raden van toezicht past goed in dit model. 
Over het geheel genomen is tot slot opvallend hoe nadrukkelijk de principaal 
steeds ‘aanwezig’ is in de horizontale relatie tussen het bestuur van zelfstandige 
uitvoeringsorganisaties en raden van toezicht. Enerzijds bepaalt de omvang van 
het verticale toezicht voor een deel de ruimte die er voor raden van toezicht 
resteert om invloed uit te oefenen. Anderzijds is de verticale relatie zelf(s) een 
zeer belangrijk onderwerp in de communicatie tussen uitvoeringsorganisaties en 
raden van toezicht. Respondenten waren vaak ook opvallend veel uitgesprokener 
wanneer zij omschreven wat voor raden van toezicht van belang was in de verti-
cale relatie (Bijvoorbeeld: ‘Geen slaafsheid!’, of: ‘Geen extra taken zonder extra 
middelen!’) dan wanneer ze omschreven wat van belang was in de bedrijfsvoe-
ring (‘toetsen op risico’s!’ of ‘goede kwaliteit’). De inhoud en de werking van 
horizontale verantwoording richting raden van toezicht wordt zo in belangrijke 
mate beïnvloed door de schaduw van de blijvend ‘aanwezige’ principaal. 





 

 
 
 
8  Klantenfora 
 
 

‘Vertical accountability systems suffer from many shortcomings, among which is 
their tendency to blunt the citizen’s voice’ (Goetz en Jenkins 2001: 363). 

 
 
Dit hoofdstuk behandelt de verantwoording van zelfstandige uitvoeringsorgani-
saties aan klantenfora. Deze case is van belang in de zoektocht naar alternatieve 
vormen van verantwoording omdat directe verantwoording aan klanten de meest 
‘zuivere’ uitdrukking is van het idee horizontale verantwoording. Het is boven-
dien de case waaraan commentatoren de hoogste normatieve waarde hechten. 
Dit hoofdstuk beziet het functioneren van tien klantenfora met uiteenlopende 
namen als ‘gebruikersraad’, ‘cliëntenraad’, ‘raad van advies’ of ‘user consultati-
on meeting’. Voor al deze organen geldt dat ze in eerste instantie zijn ingericht 
om participatie van belanghebbenden bij de besluitvorming door uitvoeringsor-
ganisaties mogelijk te maken. In tweede instantie kunnen ze ook verantwoor-
dingsfora zijn. Net als in het vorige hoofdstuk wordt het functioneren van de 
arrangementen eerst gereconstrueerd waarna dit vanuit twee normatieve per-
spectieven wordt geanalyseerd. 
 
8.1 Klantenfora in de publieke sector 
 
8.1.1 Cases: tien klantenfora 
Dit hoofdstuk is gebaseerd op onderzoek naar tien klantenfora bij negen uitvoe-
ringsorganisaties.51 Als klantenforum is in hoofdstuk 3 gedefinieerd een orgaan 
met vertegenwoordigers van belanghebbenden bij de dienstverlening van de 
uitvoeringsorganisatie. Klantenfora genereren net als bijvoorbeeld klanttevre-
denheidsonderzoeken, doelgroepenanalyses of focusgroepen inzicht in de opvat-
tingen, wensen en ervaringen van belanghebbenden. Klantenfora onderscheiden 
zich ten opzichte van die andere arrangementen door het feit dat de vertegen-
woordigers van klanten hun oordelen en opvattingen zelf kunnen verwoorden. 
Ook zijn klantenfora directe gesprekspartners van de besturen van uitvoerings-
organisaties. Bovendien bestaan ze vaak op wettelijke basis. 

                                                 
51 Vijf van de tien klantenfora zijn intensief onderzocht (bij CWI, Kadaster, PUR, Staatsbos-
beheer en UWV). Drie klantenfora zijn extensief onderzocht in enkele interviews (LVNL, 
RDW en NVAO). De twee fora bij het NFI zijn uitsluitend onderzocht op basis van documen-
tatie. 
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De onderzochte klantenfora hebben zeer verschillende namen, zoals zichtbaar is 
in tabel 8.1. De tien klantenfora, het Nederlands Forensisch Instituut kent er 
twee, kunnen in drie categorieën worden onderscheiden. Eén forum is een 
mengvorm van twee categorieën. 
 
Tabel 8.1 Typologie tien klantenfora 
 
Cliënten   
    

Overige belanghebbenden Deskundigen 

                                 Raad van advies Sbb 
Centrale cliëntenraad CWI Gebruikersraad Kadaster Wetenschapp. raad NFI 
Cliëntenraad PUR Adviesraad NVAO  
Centrale cliëntenraad UWV  Raad van advies NFI  
  User Consultation Meeting 

LVNL 
 

    Gebruikersoverleg Voertuig-
branche RDW 

 

 
Allereerst zijn er klantenfora die uitkeringsontvangers vertegenwoordigen. Dit 
zijn de cliëntenraden van het CWI, de PUR en het UWV. Kenmerkend voor 
deze groep is dat de klanten sterk afhankelijk zijn van de uitvoeringsorganisatie. 
Bovendien zijn individuele burgers de voornaamste klanten. In het vervolg 
wordt deze groep soms specifiek aangeduid als cliëntenfora. Vervolgens is er 
een groep klantenfora die meer in het algemeen organisaties of beroepsgroepen 
vertegenwoordigt wiens belangen in het geding zijn bij het werk van de uitvoe-
ringsorganisatie. Het betreft vooral bedrijven, publieke instellingen en soms 
ministeries. Deze fora hebben een bonte samenstelling. Dan is er nog een forum 
dat een wetenschappelijke raad is en specifieke disciplines vertegenwoordigt 
(eerder aangeduid als college van deskundigen). Dat is de wetenschappelijke 
raad van het Nederlands Forensisch Instituut. De raad van advies van Staatsbos-
beheer ten slotte is een mengvorm van beiden. Deze raad van advies wordt ge-
acht naast belanghebbenden ook een aantal waarden te vertegenwoordigen.52 
Deze raad telt vertegenwoordigers van gebruikers van ’s staats bos en leden met 
een wetenschappelijke of bestuurlijke achtergrond. Zo is een aantal hoogleraren 
lid van deze raad van advies en is de voorzitter een Commissaris van de Konin-
gin. 
 
De meeste klantenfora bestaan op (wettelijk) verplichte basis. Alleen de cliën-
tenraad van de Pensioen- en Uitkeringsraad is door de organisatie zelf ingesteld. 
Klantenfora zijn veel groter dan de in het vorige hoofdstuk behandelde raden 
van toezicht. De personele omvang varieert van 9 leden (CCR CWI) tot 20 leden 

                                                 
52 Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer, art. 10.1.b. 
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(UCM LVNL). De formele taak van klantenfora is steeds geformuleerd in ter-
men van verbetering van de uitvoering van de wettelijke opdracht van de organi-
satie door directe inbreng van belanghebbenden. In die gevallen waar de organi-
satie tarieven oplegt aan zijn afnemers geven klantenfora advies over tariefswij-
zigingen. Dit geldt bij het Kadaster, de LVNL en de RDW.  
De rest van dit hoofdstuk duidt alle organen omwille van de anonimiteit meestal 
aan met ‘klantenforum’, ook al draagt geen van de organen deze naam. 
 
8.1.2 Klantenfora tussen grote beloften en beperkte bevoegdheden 
De opkomst van klantenfora in het openbaar bestuur past in de bredere ontwik-
keling sinds het einde van de jaren zestig dat de politiek de directe deelname van 
burgers aan het openbaar bestuur op allerlei manieren tracht te vergroten.53 Er 
zijn tal van maatregelen getroffen om de participatie van burgers te stimuleren 
(zie Beukenholdt-Ter Mors e.a. 2002 voor een overzicht). Een klantenforum is 
één van de mogelijke instrumenten die daarvoor zijn ingezet. 
De zorg- en welzijnsector loopt voorop in de opkomst van klantenfora (Neder-
land e.a. 2003: 21-6; Trappenburg 2005: 9;15). Ook in veel andere domeinen 
van de publieke sector bestaan klantenfora (zie WRR 2004: 168-171), zoals in 
de sociale zekerheid (Sol en Westerveld 2006: 11), bij sommige gemeenten 
(Beukenholdt-Ter Mors e.a. 2002: 50), pensioenfondsen (Verveen en Van der 
Werf 2005: 21), onderwijsinstellingen en andere rechtspersonen met een wette-
lijke taak (Algemene Rekenkamer 2002a: 60; Hooge e.a. 2004). Daarnaast is in 
dezelfde periode en op dezelfde ideologische vibraties ook de medezeggenschap 
voor werknemers opgekomen (Van der Meer e.a. 2003: 73-5). 
De ontwikkeling van directe beïnvloedingsmogelijkheden voor burgers jegens 
publieke organisaties wordt begeleid door een (semi-)academische discussie die 
vaak opvallend normatief van toon is, zowel in Nederland (Van der Heijden en 
Schrijver 2002: 112; Nieborg 2002; Van Hoorn 2003; Sol en Westerveld 2006: 
11) als ook internationaal (McCandless 2001. Zie ook Paul 1992; Goetz en Jenk-
ins 2001). Directe participatie van burgers wekt de suggestie van een heden-
daags Athene: het ultieme referentiekader voor democratisch denken (Weterings 
en Tops 2002: 62). Ook in meer beschouwende artikelen worden vaak erg veel 
potentiële voordelen toegeschreven aan directe participatie door en verantwoor-
ding aan burgers (Holmes en Kriek 2002: 99; WRR 2004: 73; Edelenbos e.a. 
2005: 10-1). Indien verantwoording een hoerawoord is, zoals Bovens treffend 
stelt (2005: 26), dan is directe verantwoording aan burgers daarvan de overtref-
fende trap. 

                                                 
53 Zie: Tops en Depla 1993; Bovens e.a. 2001: 277-80; Coenen e.a. 2001: 313-7; Krouwel en 
Duyvendak 2001; Beukenholdt-Ter Mors e.a. 2002; Enthoven e.a. 2003; Edelenbos e.a. 2005: 
8; Huitema e.a. 2005. 
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Klantenfora worden overigens niet alleen uit belangeloze toewijding aan het 
Atheense democratische ideaal ingericht. Bestuurders en politici doen dit even-
eens om strategische redenen. Het introduceren van klantenfora is ook gewoon 
een andere manier van je zin krijgen, zo is geconstateerd (Weterings en Tops 
2002: 62). De gemobiliseerde klanten worden soms bovendien ingezet als pres-
siemiddel tegen andere partijen in de publieke sector (Trappenburg 2005: 9) en 
functioneren dan als gedelegeerd sturingsinstrument van de overheid (WRR 
2004: 110). 
De hoge normatieve waardering voor klantenfora contrasteert met de empirische 
bevindingen over hun feitelijke functioneren. Empirische studies naar klantenfo-
ra laten zien dat zij vaak kampen met een aantal problemen ten aanzien van 
zowel hun representativiteit, effectiviteit als kwaliteit. Ook in de in dit onder-
zoek onderzochte cases doen zich deze problemen soms voor, vandaar dat ze 
hier kort worden uitgelicht. 
 
Om te beginnen, de representativiteit van klantenfora is regelmatig omstreden. 
Verschillende studies laten zien dat het voor veel klantenfora problematisch kan 
zijn om nieuwe leden te vinden. Omdat de meerderheid der klanten er weinig 
interesse voor toont zijn de vertegenwoordigers vervolgens vaak geen dwars-
doorsnede van de gerepresenteerde populatie (Holmes en Kriek 2002: 77-8; 
Beukenholdt-Ter Mors e.a. 2002: 42; Nederland e.a. 2003: 6; Verveen en Van 
der Werf 2005: 21). Daardoor zitten en in sommige sectoren, zoals bij zieken-
huizen en in de thuiszorg, ook niet-cliënten in cliëntenraden (Spinhoven 2001: 
34). Leden van klantenfora hebben bovendien vaak weinig contact met de eigen 
achterban (De Savornin Lohman e.a. 2000; Van der Wal 2002: 75). 
De soms lage representativiteit van klantenfora past bij de meer algemene on-
derkenning dat burgers selectief participeren bij publieke aangelegenheden. Het 
beeld van participatie in Nederland (en elders) is dat van een piramide. Er is een 
kleine groep burgers met een grote mate van participatie bij publieke organisa-
ties en zaken en een grotere meerderheid die daar niet in participeert (Bovens 
e.a. 2001: 106; Engelen 2004: 330-2). Deze selectieve participatie frustreert 
pogingen om de participatie te verhogen. Nieuwe participatiekanalen leiden al 
gauw tot een participatieparadox. De reeds actieve burgers grijpen het nieuwe 
participatiekanaal aan voor nóg grotere participatie, de niet-actieven zijn daar-
door relatief nóg minder betrokken. Deze participatieparadox kan volgens scep-
tici uitmonden in een democratie van de grote bekken (Hartman 2000: 37. Zie 
ook Meijer 2004: 35). 
Naast soms gebrekkige representativiteit is ook gebrekkige effectiviteit een te-
rugkerende empirische observatie over klantenfora. Hoewel leden van klanten-
fora zich in evaluatieonderzoek doorgaans tevreden tonen over de wijze waarop 
ze worden bejegend, bestaat er bij henzelf en bij de organisaties waarin zij parti-
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ciperen vaak scepsis ten aanzien van de effectiviteit van hun activiteiten (Beu-
kenholdt-Ter Mors e.a. 2002: 43; Pollitt 2003: 107; Hoogerwerf e.a. 2004: 23; 
Sanderson 2006: 11). Dit heeft vermoedelijk met een aantal zaken te maken. 
Allereerst met het feit dat professionalisering en institutionalisering dreigen voor 
georganiseerde vertegenwoordigers (Nederland e.a. 2003: 129-130). De afstand 
tussen de concrete belevingswereld van klanten tot de abstracte beleidswerke-
lijkheid van bestuurders van megabureaucratieën als bijvoorbeeld het UWV of 
Kadaster kan groot zijn. Wanneer klanten succesvol (leren) opereren op het 
abstracte niveau van de uitvoeringsorganisatie is het maar de vraag of hun op-
vattingen nog langer die van de eigen achterban vertegenwoordigen. Dit risico 
wordt nog eens versterkt door de informatie-asymmetrie tussen publieke organi-
satie en klantenforum. Het klantenforum is voor zijn inzicht in de organisatie 
sterk afhankelijk van de informatievoorziening door de organisatie. 
Verder schrijven veel academische onderzoekers (-) vaak in prudente bewoor-
dingen (-) over kwaliteitsproblemen bij klantenfora. De WRR (2004: 74) stelt 
bijvoorbeeld: ‘Voor de cliënt heeft geformaliseerd overleg het nadeel dat het 
tamelijk hoge eisen stelt aan de motivatie (willen), de cognitieve en affectieve 
vaardigheden (weten) en aan de beschikbaarheid van tijd (kunnen). Cliënten 
verschillen onderling sterk in de mate waarin zij aan deze drie eisen voldoen.’ In 
meer alledaagse termen staat hier dat een deel van de cliënten niet over de kwa-
liteiten beschikt om succesvol met het bestuur van een publieke dienstverlener te 
overleggen (zie ook Holmes en Kriek 2002: 122; Van der Meer e.a. 2003: 76; 
Nederland e.a. 2003: 6). Ten slotte is verantwoording aan burgers ook een vorm 
van verantwoordelijkheid zonder bevoegdheden (Edelenbos e.a. 2005: 17). 
Klantenfora beschikken doorgaans niet over veel zwaardere bevoegdheden dan 
de macht van het woord (Engelen 2004: 321; Van Montfort e.a. 2005: 15). Zij 
hebben daardoor nauwelijks formele mogelijkheden het beleid bij te sturen. 
 
Kortom, eerder onderzoek naar klantenfora suggereert dat er een spanning kan 
zijn tussen de hoge normen van directe verantwoording aan burgers enerzijds en 
de feitelijke praktijken anderzijds. Vervolgens suggereert bestaand onderzoek 
dat veel klantenfora kampen met een combinatie van problemen rondom kwali-
teit, effectiviteit en representativiteit. In het vervolg zullen deze aandachtspunten 
regelmatig terugkeren in de analyse van de verantwoording aan klantenfora (-) 
hoewel er zeker ook positieve kanten zitten aan hun functioneren. 
 
8.2 Het functioneren van klantenfora 
 
Het klantenforum is te begrijpen als forum en het bestuur van de uitvoeringsor-
ganisatie als actor. Hun onderlinge relatie kan een verantwoordingsrelatie zijn. 
De interactie tussen beiden wordt nu geanalyseerd en beoordeeld. Evenals in het 
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vorige hoofdstuk komen in het vervolg vooral hoofdlijnen bij verschillende 
klantenfora aan de orde. Daar de diversiteit bij klantenfora op allerlei punten 
veel groter is dan de diversiteit bij raden van toezicht, zal de analyse vaker aan-
dacht besteden aan verschillen tussen individuele gevallen. Vooral zal blijken 
dat er vaak verschillen zijn tussen de drie cliëntenfora enerzijds en de overige 
fora anderzijds. 
 
8.2.1 Inhoud 
De eerste vraag die een antwoord behoeft is wat de inhoud is van de communi-
catie tussen besturen van zelfstandige uitvoeringsorganisaties en klantenfora. 
Net als in het vorige hoofdstuk worden hier eerst de hoofdthema’s waarover zij 
overleg voeren bezien, waarna de belangrijkste inhoudelijke signalen van klan-
tenfora worden benoemd. 
 
Inhoud overleg 
De interactie tussen uitvoeringsorganisaties en klantenfora vindt bijna uitslui-
tend plaats in formele overleggen. De overlegintensiteit van besturen met klan-
tenfora is iets lager dan met raden van toezicht. Het zijn gemiddeld 3.9 overleg-
gen per jaar tegenover gemiddeld 5,4 met raden van toezicht. Ook de gemiddel-
de aanwezigheid bij de overleggen van de leden is lager, met 64% voor de leden 
van klantenfora om 83,5% bij raden van toezicht. Deze ‘lichtere’ aanwezigheid 
wordt gespiegeld in de lichtere aanwezigheid erbij van de besturen van de uit-
voeringsorganisaties. Vaak is slechts één van de bestuurders erbij aanwezig 
terwijl steeds het voltallige bestuur met de raad van toezicht spreekt. Bovendien 
komt het in uitzonderingsgevallen voor dat het bestuur zich ter vergadering laat 
vertegenwoordigen. Dit gebeurt niet in de vergaderingen met raden van toezicht. 
Wat is nu de inhoud van deze overleggen? Klantenfora behandelen over het 
geheel genomen een brede agenda. De meeste klantenfora worden geïnformeerd 
over de hoofdlijnen van het beleid van de organisatie op het gebied van de be-
drijfsvoering, grote strategische nota’s, verantwoordingsdocumenten en de rela-
tie tot het departement. Bijna alle respondenten omschrijven de informatiever-
strekking als ‘breed’, ‘divers’ of ‘gevarieerd’ (R194). Eén betrokkene stelt: ‘On-
derwerpen? Misschien wel duizend in negen jaar. Het is heel breed, we bespre-
ken echt alles.’ (R195). En een ander voegt toe: ‘Het gaat dus absoluut over de 
algehele koers.’ (R196). 
Er is één uitzondering op de regel dat alles in de klantenfora ter bespreking kan 
worden voorgelegd. De uitvoeringsorganisaties weren individuele gevallen van 
de agenda, zo geven verschillende respondenten aan (R197). Zij vinden dat in-
dividuele gevallen in klachtenprocedures behoren te worden behandeld en niet 
door het klantenforum. Vertegenwoordigers van klanten wordt dus gevraagd te 
spreken over de dienstverlening in het algemeen, niet in specifieke gevallen. 
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Het bovenstaande suggereert wellicht grote eenvormigheid in door verschillende 
klantenfora behandelde onderwerpen. Dat is niet terecht, want de onderwerps-
keuze varieert sterk tussen verschillende klantenfora. Figuur 8.2 beeldt de ver-
schillen uit.  
 
Figuur 8.2 Typering overlegagenda’s klantenfora54 
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Het voorgaande laat zien dat klantenfora vijf hoofdthema’s behandelen: 
 

• politiek-strategische onderwerpen (zoals wetgeving, de toekomst 
van ZBOs en wettelijk verplichte evaluaties); 

• bedrijfsvoeringsonderwerpen (inclusief de ‘grote documenten’ als 
jaarplan en jaarverslag); 

• uitvoering van de dienstverlening alsmede bejegening en communi-
catie; 

                                                 
54 Deze figuur is gebaseerd op codering van vergaderagenda’s, verslagen en stukken van de 
vijf klantenfora bij de centrale case-organisaties. Het totale aantal gecodeerde gespreksthe-
ma’s is 163 (N= 163). Het beeld is indicatief omdat niet alles wat wordt besproken op de 
agenda staat of wordt genotuleerd. Zie verder voorbeeld 1 in bijlage 1. Het laat voor 2 the-
ma’s zien welke onderwerpen ertoe gerekend zijn. 
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• governance-vraagstukken (waaronder de procedures van het eigen 
functioneren); 

• algemene onderwerpen (een restcategorie). 
 
Het gemiddelde beeld voor klantenfora, bovenaan in figuur 8.2, laat zien dat 
klantenfora de meeste aandacht schenken aan de uitvoering/bejegening (41%), 
gevolgd door de bedrijfsvoering (22%) en politiek-strategische onderwerpen 
(18%). Net als bij de raden van toezicht suggereren de interviews dat de poli-
tiek-strategische onderwerpen soms een grotere rol spelen dan op grond van de 
stukken is te zien (R198).  
Overwegend geldt voor klantenfora net als voor raden van toezicht dat zij veel 
meer spreken over de bedrijfsvoering en de organisatie van de uitvoering dan 
over inhoudelijke aspecten van de uitvoering. De uitzondering wordt gevormd 
door de drie cliëntenraden, die relatief veel spreken over inhoudelijke kwesties 
van de uitvoering. Daarbij maken zij regelmatig een ‘organische overstap’ van 
de vraag hoe de uitvoeringsorganisatie moet opereren binnen gegeven kaders 
naar de politieke vraag in welke richting de wettelijke kaders zouden moeten 
worden gewijzigd. 
 
Inhoudelijke signalen klantenfora 
Bij de bespreking van de onderwerpen verwoorden klantenfora een grote diver-
siteit aan opvattingen, vragen en adviezen. Ze zijn op te vatten als inhoudelijke 
signalen waarmee zij de uitvoeringsorganisaties een bepaalde richting wijzen. 
De vraag is dan, wat laten klantenfora aan uitvoeringsorganisaties weten dat 
belangrijk is, blijkens hun adviezen, opmerkingen in vergaderverslagen en type-
ringen van respondenten? Uit de interviews en de schriftelijke communicatie 
komt een veelvoud aan issues en onderwerpen naar voren. Samengevat zijn er 
vier typen signalen die alle klantenfora met enige regelmaat afgeven. Ze zijn 
hieronder verwoord als vragen of stellingen. 
 
a) Wat merkt de klant ervan? Zonder enige twijfel is de vraag ‘wat merkt de 
klant ervan?’ (-) of vergelijkbare vragen (-) de belangrijkste vraag die verschil-
lende fora bij beleidsontwikkelingen stellen. Alle fora roepen de uitvoeringsor-
ganisaties vervolgens op om de klanten serieus, volwassen en respectvol te beje-
genen. Bij noodzakelijke beleidsveranderingen zoeken klantenfora vaak waar-
borgen voor een goede dienstverlening of zij wijzen op de risico’s voor belang-
hebbenden. 
b) Neem ons serieus! Vaak roepen klantenfora de uitvoeringsorganisaties op om 
serieuzer te worden genomen. Zij roepen op hen eerder te betrekken en te infor-
meren, serieuzer te verantwoorden wat er met gegeven advies gebeurt en in 
enkele gevallen ook om zwaardere bevoegdheden toe te kennen. 
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c) Haal het uiterste uit de dienstverlening! Vaak staan in de ogen van klanten 
beschikbare middelen of geldende regels in de weg van een betere dienstverle-
ning. Terwijl de uitvoeringsorganisaties gedwongen zijn te bezuinigen of te 
reorganiseren dringen klantenfora er vaak juist op aan dat zij investeren in kwa-
liteitsverbetering of begeleiding van klanten. Vooral de cliëntenfora persisteren 
in oproepen om ten aanzien van specifieke groepen of beleidsaspecten verder te 
gaan dan de regels of middelen (volgens de organisatie) toelaten. 
d) Wat gebeurt er in Den Haag? In die gevallen waar politieke besluitvorming 
belangrijk is voor de dienstverlening zijn de klantenfora zeer geïnteresseerd in 
de inhoud en het verloop ervan. Bezuinigingsbesluiten, nieuwe wetten die drei-
gen te komen of juist te langzaam gaan, de discussie over de toekomst van 
ZBOs en gepercipieerde onredelijkheden in bestaande regelgeving, al deze za-
ken moveren de klantenfora zeer. Een deel van de signalen die klantenfora zen-
den betreffen dan ook de politieke besluitvorming over het beleid en de organi-
satie, niet de uitvoering door de zelfstandige uitvoeringsorganisaties.  
 
De vraag was hier wat de inhoud was van de communicatie tussen klantenfora 
en uitvoeringsorganisaties. Het voorgaande heeft laten zien dat de communicatie 
tussen klantenfora en uitvoeringsorganisaties een breed terrein beslaat. Inhoude-
lijk prevaleren drie aspecten. De dienstverlening aan en bejegening van klanten 
beslaat bijna de helft van de overlegagenda. Vervolgens wordt ook de nodige 
tijd besteed aan de hoofdlijnen van de bedrijfsvoering van de organisatie en aan 
politiek-bestuurlijke onderwerpen. Klantenfora zenden daarbij een zeer grote 
variëteit aan inhoudelijke signalen. Vier signalen domineren. Samengevat: wat 
merkt de klant ervan?, neem ons serieus!, haal het uiterste uit de dienstverle-
ning! en wat gebeurt er in Den Haag? In vergelijking met de raden van toezicht 
is de focus van klantenfora veel sterker gericht op de dienstverlening. Tegelijk is 
opvallend dat voor een belangrijk deel dezelfde informatie aan de orde komt en 
dat ook klantenfora zeer betrokken zijn bij politiek-bestuurlijke vraagstukken. 
 
8.2.2 De invloed van klantenfora 
Horizontale verantwoordingsfora van klanten sturen een aantal duidelijke signa-
len richting de uitvoeringsorganisaties, zo is hiervoor betoogd. De vraag is nu of 
zij daarmee invloed hebben? Bezien wordt eerst de zichtbare ex post invloed van 
klantenfora en daarna de voorwaarden voor ex ante invloed. 
 
Invloed ex post 
De algemene vraag aan respondenten of klantenfora invloed hebben op het ge-
drag van uitvoeringsorganisaties levert overwegend terughoudende antwoorden 
op. Dertien uit zeventien respondenten beantwoordt de vraag naar de invloed 
van klantenfora met opmerkingen in de trant van enigszins maar zeer beperkt. 
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Dit onderbouwen zij vaak door er op te wijzen dat klantenfora niet over formele 
sancties beschikken. Een betrokkene memoreert daarom dat het bestuur de ad-
viezen van het klantenforum ‘overneemt als het er iets mee kan’ (R199). Twee 
respondenten zien überhaupt niet dat het klantenforum invloed heeft terwijl twee 
andere respondenten juist van mening zijn dat het klantenforum redelijk veel 
invloed heeft. Deze beide laatste respondenten zijn overigens zelf lid van een 
klantenforum. 
Op dit punt doet zich een interessant contrast voor tussen de interactie met raden 
van toezicht en die met klantenfora. Over raden van toezicht stelde de meerder-
heid der respondenten dat zij een duidelijke invloed hebben en dat besturen hun 
adviezen nooit zomaar negeren. Vervolgens kost het de respondenten echter wel 
grote moeite om concrete voorbeelden van die invloed te benoemen. Ten aan-
zien van klantenfora doet zich precies het tegenovergestelde voor. De meeste 
respondenten geven aan dat klantenfora weinig invloed uitoefenen op het gedrag 
van de uitvoeringsorganisaties. Desondanks kunnen bijna alle respondenten wel 
een aantal concrete voorbeelden noemen waar het klantenforum wel degelijk 
invloed heeft gehad. Deze voorbeelden corresponderen meestal met de bestu-
deerde documentatie en zijn daardoor aannemelijk. 
De zichtbaar te maken invloed van klantenfora is vrijwel uitsluitend te vinden in 
het domein van de dienstverlening aan en vooral de bejegening/communicatie 
richting klanten. Het onderstaande overzicht laat een aantal punten zien waar 
klantenfora, volgens de documentatie én interviews, op concrete punten invloed 
hebben gehad op het beleid van de case-organisaties. De concrete punten van 
invloed betreffen steeds zaken die direct raken aan de positie van klanten. Het 
zijn vooral concrete aspecten en details van dienstverlening of bejegening. Het 
belang van invloed op dergelijke relatieve details moet niet worden onderschat, 
zo verzekert een aantal respondenten, want ‘details’ zoals telefonische bereik-
baarheid of begrijpelijke brieven zijn voor klanten heel belangrijk (R200). Een 
betrokkene stelt:  
 
‘Het zijn vooral de praktische dingen (…). Het zijn hele simpele dingen, zoals portvrije 
enveloppen. Het is te lullig voor woorden soms: de lettergrootte van brieven die vroeger 
iedere maand kwamen in dikke pakken en meteen bij iedereen de prullenbak in gingen. 
Die zijn teruggebracht tot een leesbaar A4-tje waar alleen echt de allerbelangrijkste 
dingen in staan.’ (R201).55 
 
Voor deze beleidsveranderingen geldt overigens wel dat ze niet exclusief aan de 
klantenfora zijn toe te schrijven. Het is onwaarschijnlijk dat zij, gegeven hun 

                                                 
55 Het citaat vervolgt met de nodige spot richting de onderzoeker: ‘Dat zijn hele praktische 
dingen. We hebben de brieven herschreven. Dat zijn allemaal vréselijke onderwerpen. Het is 
geen sexy onderzoek wat je doet!’ 
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gebrek aan sancties, deze veranderingen zouden kunnen hebben doorgevoerd 
tegen de wil in van de uitvoeringsorganisaties.  
 
Ex post invloed van klantenfora 
 

• vernieuwing klachtenprocedure; 
• verschillende wijzigingen in folders, brieven en andere documenta-

tie bij verschillende organisaties; 
• introductie informatieblad; 
• instelling functionaris of bureau cliëntenservice bij 2 organisaties; 
• verschillende praktische oplossingen voor (groepen) klanten die 

worden benadeeld door conflicterende regelgeving; 
• verbetering telefonische bereikbaarheid; 
• verandering opzet klanttevredenheidsonderzoek. 

 
Bij alle onderzochte klantenfora zijn voorbeelden van ex ante invloed gevonden. 
Wel zijn er grote onderlinge verschillen. Bij sommige klantenfora was die in-
vloed nauwelijks te vinden terwijl er bij andere klantenfora, zoals de cliënten-
raad van de Pensioen en Uitkeringsraad, relatief veel concrete punten van beïn-
vloeding te vinden waren. Dit is te begrijpen tegen het licht van het feit dat de 
oprichting van deze cliëntenraad onderdeel was van een breder programma om 
de cliëntgerichtheid van de PUR te verbeteren. Bovendien is de PUR in verge-
lijking met andere organisaties een relatief kleine en gecentraliseerde organisa-
tie. De signalen die deze cliëntenraad afgeeft aan het bestuur kunnen elders in 
het gebouw direct worden verwerkt. Dit ligt anders bij de veel grotere uitvoe-
ringsorganisaties die een regio- of districtenstructuur hebben. Het is bij die or-
ganisaties steeds de vraag of en hoe de feedback over de uitvoering door een 
klantenforum op het niveau van het centrale bestuur doorwerkt naar de regio’s 
en districten. 
 
Invloed ex ante 
Ex ante invloed door anticipatie is (zie hoofdstuk 4) onder twee voorwaarden 
aannemelijk. Het gaat er enerzijds om dat het verantwoordingsforum gezagheb-
bend is en anderzijds dat dit forum steeds oordeelt op basis van een coherent en 
gekend beoordelingsperspectief. In het vorige hoofdstuk bleek dat voor raden 
van toezicht geldt dat zij overwegend als gezaghebbend worden ervaren, maar 
dat zij inhoudelijk niet nadrukkelijk op een coherent en gekend beoordelingsper-
spectief opereren. Bij klantenfora doet zich het tegenovergestelde voor. Respon-
denten plaatsen vraagtekens bij het gezag van het forum, maar inhoudelijk is 
voor de meeste respondenten vaak zeer duidelijk wat het forum belangrijk vindt. 
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Om met het gezag van klantenfora te beginnen, de respondenten spreken in be-
ginsel zeker met respect over het klantenforum (R202). Zij geven aan dat dit 
forum van belang is en dat het waardevol is. In hoofdlijnen en met de meerder-
heid der leden bestaat volgens de respondenten bij de uitvoeringsorganisaties 
ook een goede, nuttige relatie. Dergelijke antwoorden zijn natuurlijk ook te ver-
wachten bij interviews. Echter, in de loop van het interview refereerden respon-
denten uit zichzelf vaak aan de kwaliteits- en legitimiteitsproblemen die in de 
inleiding op dit hoofdstuk al in algemene zin zijn aangestipt. 
In de antwoorden van respondenten valt soms een duidelijke spanning waar te 
nemen tussen de mooie woorden waarmee het belang van de horizontale ver-
antwoording aan klanten in externe publicaties wordt omschreven en de typerin-
gen die respondenten eraan geven in de relatieve beslotenheid van het interview. 
Over één forum stelt een betrokkene bijvoorbeeld ‘die club bungelt een beetje’ 
(R203) terwijl deze organisatie op hetzelfde moment in het jaarverslag lovende 
woorden spreekt over het belang van dit klantenforum. Ook het feit dat er bin-
nen de organisatie een discussie gaande is over de juiste werkwijze en samen-
stelling van dit klantenforum staat niet in het jaarverslag. Vergelijkbare tegen-
stellingen tussen lovende externe beoordelingen en interne twijfels zijn bij bijna 
alle klantenfora te zien. De werkwijze en samenstelling van acht van de tien hier 
onderzochte klantenfora stond in de onderzoeksperiode ter discussie.56 Twee 
klantenfora zijn zelfs gedurende lange perioden buiten werking geweest (R204). 
Een ander voor hun gezag relevant aspect is dat klantenfora in de beleving van 
de meeste bestuurders worden bemand door mensen die niet altijd op het hoog-
ste bestuurlijke niveau opereren. Het is over het algemeen een ‘lichter’ soort van 
mensen, zo geven respondenten aan (R205). Bovendien zitten er in enkele klan-
tenfora leden die door anderen neerbuigend als ‘beroepsvertegenwoordigers’ 
worden gekwalificeerd (R206). Zij nemen in duidelijke bewoordingen afstand 
van deze vertegenwoordigers. Überhaupt hebben de respondenten veel nadruk-
kelijker dan bij raden van toezicht de neiging om kwalitatieve onderscheiden te 
maken tussen de verschillende leden van een forum. Sommige leden van klan-
tenfora zouden hun werk serieus ter hand nemen en nuttige zaken inbrengen, 
sommige anderen hebben volgens respondenten geen enkele of geen nuttige 
inbreng. En ook zouden er in sommige fora leden zitten die bijeenkomst na bij-
eenkomst hetzelfde stokpaard berijden (R207). Enkele bestuurders geven om die 
reden aan selectief om te gaan met de signalen van het klantenforum (R208). 
Eén bestuurder stelt bijvoorbeeld openhartig: 

                                                 
56 Aan het feit dat veel uitvoeringsorganisaties zich bezinnen op het functioneren van klanten-
fora moet niet overdreven veel gewicht worden gehecht. Het betekent niet automatisch dat ze 
slecht functioneren. Reorganisaties zijn nu eenmaal endemisch in de publieke sector. Ook de 
meeste toezichthoudende departementen waren in de onderzoeksperiode in reorganisatie of in 
een proces van herbezinning. 
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‘Ik kijk naar personen. Ik kijk naar het gezag dat individuele personen hebben in de 
contreien waar ze vandaan komen. En naarmate ik denk dat mensen meer gezag hebben 
luister ik beter naar wat ze te berde brengen. En dan kijk je ook naar de signalen die 
daaruit voortvloeien. Soms hoor je bijvoorbeeld thema X. Dan luister ik goed. Maar er 
zijn er ook wel een aantal bij waarvan ik denk “u zit hier, ik kijk u beleefd aan, ik luister 
ook, maar ik doe daar niet zo veel mee verder”.’ (R209). 
 
Op dit punt doet zich het probleem voor dat de WRR treffend als volgt ver-
woordde: ‘Succesvolle beleidsbeïnvloeding draagt het risico in zich van ineffec-
tieve belangenvertegenwoordiging’ (WRR 2004: 171). Leden van klantenfora 
moeten in staat zijn om op het abstracte beleidsmatige niveau van het bestuur 
van grote uitvoeringsorganisaties te kunnen spreken, wil sprake zijn van een 
zinvolle dialoog met het bestuur over de hoofdlijnen van beleid. Dit vergt een 
abstractievermogen en mate van bureaucratische competentie die niet alle klan-
ten bezitten. Dit probleem doet zich overigens voor bij iedere vorm van belan-
genbehartiging. 
De spanning op dit punt wordt mooi zichtbaar bij de cliëntenraad van de Pensi-
oen- en Uitkeringsraad. Tijdens de interviews noemen alle respondenten de 
vereenvoudiging van de maandelijkse berekeningsbeschikking van de uitkering 
één van de markante successen van de cliëntenraad. Dit zit zo: de PUR voert 
uitkeringswetten uit met een compensatiekarakter. Dat betekent concreet dat 
iedere mutatie in de maandelijkse inkomenspositie van een cliënt door verande-
ringen in andere inkomensbronnen direct gevolgen heeft voor de berekening van 
de uitkering die de PUR verstrekt. Derhalve ontvangen cliënten voortdurend 
nieuwe en ingewikkelde berekeningsbeschikkingen. Dit is voor hen een grote 
bron van onzekerheid. Groot was daarom de vreugde bij de cliëntenraad én het 
bestuur van de PUR, toen zij gezamenlijk een oplossing vonden voor dit pro-
bleem die én leesbaar was volgens het klantenforum én de toets der juridische 
kritiek doorstond. Echter, in een klanttevredenheidsonderzoek uit 2006 scoort 
die berekeningsbeschikking nog steeds het slechtst bij de cliënten, dit ondanks 
de doorgevoerde vereenvoudiging (R210; Surachno en Dekker 2006: 31). 
Een laatste kanttekening ten aanzien van het gezag van klantenfora bij zelfstan-
dige uitvoeringsorganisaties is dat grote en belangrijke stakeholders vaak over 
andere kanalen beschikken om hun belangen te dienen dan het klantenforum. Dit 
is bijvoorbeeld aan de orde bij het Kadaster en de Luchtverkeersleiding (LVNL), 
die dagelijks met het notariaat respectievelijk KLM en Schiphol te maken heb-
ben. Betrokkenen geven hier aan dat deze marktpartijen, hoewel vertegenwoor-
digd in het klantenforum, andere kanalen bewandelen wanneer zij zwaarwegen-
de belangen willen veiligstellen (R211). 
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Bestuurders plaatsen dus een aantal vraagtekens bij het gezag van klantenfora. 
Om die reden anticiperen bestuurders bij besluiten naar verwachting niet sterk 
op klantenfora. Hier tegenover staat dat klantenfora, in tegenstelling tot raden 
van toezicht, meestal wel opereren op basis van een gekend, coherent en conse-
quent toegepast beoordelingsperspectief. Zoals al eerder aangegeven kost het 
respondenten weinig moeite om punten te noemen die ‘hun‘ klantenforum be-
langrijk vindt. Dit gegeven maakt anticipatie inhoudelijk in ieder geval wel mo-
gelijk. Bij een aantal opnieuw concrete punten lijkt ook van enige anticipatie 
sprake te zijn geweest of speelt de opvatting van het forum op zijn minst een rol 
in de besluitvorming. Dit is bijvoorbeeld heel concreet aan de orde bij tariefs-
wijzigingen bij het Kadaster. De stelling van de Gebruikersraad is daar dat tarie-
ven zich zo stabiel mogelijk behoren te ontwikkelen. De hoogte van de tarieven 
is niet het voornaamste issue, snelle wijzigingen zijn dat volgens veel respon-
denten wel (R212). Dit signaal is duidelijk doorgedrongen bij de uitvoeringsor-
ganisatie en ook bij het ministerie. Respondenten geven daar aan mede om die 
reden tariefsfluctuaties zo veel mogelijk te vermijden (R213). Het is echter lastig 
om dit te vermijden, want er zijn andere belangen en bindende wettelijke kaders 
die soms toch tot snelle tariefswijzigingen kunnen leiden. Een betrokkene stelt: 
 
‘Het belangrijkste wat we zien van de Gebruikersraad is bij de tariefdiscussie (…). Zij 
zeggen “wij willen stabiele tarieven, geen jojo-effect”. Wij zijn ook niet voor jojoën, 
natuurlijk. Maar in de wet zit een maximum op het vermogen van Kadaster. Dan is inhe-
rent aan die systematiek dat er een risico van een jojo-effect is. Dat gebeurt dan hoewel 
niemand het wil. Dus we zijn er wel mee bezig om te kijken of we daar niet iets aan 
kunnen doen.’ (R214).  
 
8.2.3 Zijn het de facto verantwoordingsrelaties? 
In het voorgaande zijn de hoofdlijnen van de interactie tussen besturen van zelf-
standige uitvoeringsorganisaties en klantenfora gereconstrueerd. De voorgaande 
beschouwingen hebben duidelijk willen maken dat klantenfora een tastbare maar 
in bereik beperkte ex post invloed hebben op concrete punten van dienstverle-
ning, bejegening en communicatie. Duidelijk kan ook worden geconcludeerd dat 
de interactie voldoet aan de definitie van verantwoording. Er is zo inderdaad 
sprake van verantwoording door besturen van zelfstandige uitvoeringsorganisa-
ties aan klantenfora. De relatie staat echter zeker niet exclusief in het teken van 
verantwoording en het is bovendien ook een zwakke vorm van verantwoording 
vanwege het ontbreken van sanctionerende bevoegdheden. 
 
Er ís in de onderzochte gevallen steeds sprake van een informatiefase, waarin de 
uitvoeringsorganisatie het klantenforum informeert over de meeste belangrijke 
zaken van zijn beleid. Vastgelegd is dat klantenfora toegang hebben tot alle 
informatie die zij nodig hebben voor hun taak. Anders dan raden van toezicht 
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hebben klantenfora geen middelen waarmee zij toegang tot informatie kunnen 
afdwingen. Daardoor zijn zij sterker afhankelijk van de informatievoorziening 
door de uitvoeringsorganisaties. De meeste respondenten geven overigens aan 
dat de organisaties daar over het algemeen ruimhartig mee omgaan. Desondanks 
is er bij vooral de cliëntenfora soms veel discussie over de tijdigheid en volle-
digheid van de informatievoorziening. 
Het overleg tussen uitvoeringsorganisaties en klantenfora kan worden be-
schouwd als de debatfase. Klantenfora stellen in deze fase vragen, doen verbe-
tersuggesties en vellen oordelen over het gedrag van de uitvoeringsorganisaties. 
De raad van advies van Staatsbosbeheer is op dit punt een uitzondering. Hij 
heeft naast een algemene vergaderagenda steeds specifieke adviesvragen van de 
directie van Staatsbosbeheer in behandeling (R215). De dialoog in de debatfase 
is in dit geval daardoor specifieker gericht op advisering. 
Het overleg tussen actor en forum sluit doorgaans af met het oordeel van het 
forum. Dit is te beschouwen als de oordeelsfase. Meestal is het oordeel dat wat 
ter vergadering is gezegd en is vastgelegd. Klantenfora brengen meestal niet 
veel formele, separaat verwoordde adviezen uit, hoewel zij vaak aangeven dit 
wel van belang te vinden (R216). 
Klantenfora beschikken niet over andere bevoegdheden dan hun geformaliseerde 
positie en hun recht een oordeel te vellen over het gedrag van de uitvoeringsor-
ganisatie. Op het oog hebben de drie cliëntenraden volgens de eigen reglemen-
ten zwaardere bevoegdheden. Zij hebben soms een ‘initiatiefrecht’, ‘adviesrecht’ 
of in één geval wordt gesproken van ‘besluitvorming’. Deze formuleringen sug-
gereren dat zij zwaardere, formele bevoegdheden hebben. In praktijk is het res-
pondenten echter duidelijk dat deze fora ‘slechts’ kunnen adviseren. Een be-
stuurder stelt op dit punt: ‘Het is eerder materieel als het ware. Ze [het klanten-
forum, TS] hebben niet letterlijk het laatste woord. Het gaat echt om materieel 
concluderen, niet formeel besluiten. Laat daar geen misverstand over zijn.’ 
(R217). 
Door het ontbreken van formele sancties kunnen klantenfora niet afdwingen dat 
er iets gebeurt met wat zij inbrengen. Klantenfora hebben, om de uitspraak van 
Edelenbos e.a. (2005: 17) te herhalen, wel een verantwoordelijkheid maar geen 
bijbehorende bevoegdheid. Klantenfora moeten er negatief geformuleerd maar 
op hopen dat de uitvoeringsorganisaties gevolg geven aan hun inbreng. Wel zijn 
er informele consequenties mogelijk door het feit dat klantenfora (meestal) uit 
een wettelijke verplichting voortkomen en uit het feit dat hun oordelen in de 
openbaarheid (kunnen) komen. De dialoog met het bestuur is daardoor niet vrij-
blijvend. Negatieve oordelen van het klantenforum kunnen mogelijk tot reputa-
tieschade leiden bij politiek-bestuurlijk relevante actoren. Klantenfora zoeken 
die openbaarheid overigens niet vaak op, al richten zij hun oordelen wel vaak tot 
de principaal. Toch kunnen er momenten zijn dat een klantenforum de open-
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baarheid zoekt. Zo stelt één van de leden van een klantenforum naar aanleiding 
van een verschil van mening met de uitvoeringsorganisatie: 
 
‘Feitelijk hebben we alleen maar echt tanden door de pers te bellen en te vertellen wat 
een kolerezooi het hier is. Dat komt echt in de Volkskrant en waarschijnlijk wel in de 
Telegraaf ook. We zetten ze natuurlijk liever niet in.’ (R218). 
 
Het voorgaande heeft laten zien dat de verschillende elementen uit de definitie 
van verantwoording zijn te onderscheiden in de relaties tussen zelfstandige uit-
voeringsorganisaties en klantenfora. Door het feit dat klantenfora alleen over 
informele sancties beschikken zijn zij te beschouwen als relatief zwakke vormen 
van verantwoording. Het is verantwoording van de luide stem. Volgens deze 
‘objectieve’ analyse is er dus verantwoording aan de orde in de relatie tussen 
bestuur en klantenforum. Dit spoort met de ‘subjectieve’ ervaringen van respon-
denten. Desgevraagd geven zij in meerderheid aan dat het verantwoordingsrela-
ties zijn, zij het in een zwakke vorm.57 Zij geven aan dat er in de relatie tussen 
het bestuur en het klantenforum weliswaar sprake is van veranwoording, maar 
dan wel in een ‘afgeleide vorm’ (R408), dat het bestuur ‘zich er niet verdedigt’ 
(R409) en dat het klantenforum vooral ook ‘input levert en klankbord is’ 
(R410). Twee respondenten menen dat er in deze relatie feitelijk geen sprake is 
van verantwoording, waarbij de ene een toelichting geeft die ook tot de conclu-
sie zou kunnen leiden dat het wel degelijk een verantwoordingsrelatie is.58 Twee 
andere respondenten, beiden medewerkers van een departement, menen dat het 
geen verantwoordingsrelatie is omdat dit niet als zodanig in de wet is verankerd. 
Daarmee geeft dus een meerderheid weer dat er een vorm van verantwoording in 
de relatie zit, zij het dat de participatie- en adviesfunctie feitelijk dominant is. 
 
De respondenten geven verder aan dat klantenfora niet alleen vanuit het per-
spectief van verantwoording moeten worden bezien. Klantenfora spelen naast 
hun verantwoordingsvragende rol ook een strategische en soms een symbolische 
rol. Bij de uitvoeringsorganisaties geven betrokkenen bijvoorbeeld aan dat het 
forum onderdeel is van hun algehele stelsel van legitimering (R220). In een 
politiek klimaat waarin de ‘de burger’ zeer belangrijk is geworden (-) een kli-
maat waarin de burger volgens Van der Lans (2005) ‘koning’ is geworden (-) 
                                                 
57 Zie voorbeeld 5 in bijlage 1 voor de antwoorden op deze vraag van respondenten. 
58 De redenering luidt als volgt: Interviewer: ‘Maar is er verantwoording van het bestuur aan 
het klantenforum? Is dat een goed woord voor wat voor gesprek het is?’ R219: ‘Nee, ik denk 
dat het meer is samen een beleid uitstippelen. Gewoon door samen een aantal zaken in kaart 
te brengen hè. Wij vanuit de klanten, wat wij dus links en rechts zien, dat zien hun ook hè. 
Maar zij hebben een andere bril op hè. Zuiver als dienstverlener. En wij zien gewoon hoe de 
klanten daar dan… en de klachten die wij binnenkrijgen en noem maar op. Dan kunnen wij 
toch op een aantal zaken zeggen van: “moet je luisteren d’r gaan een aantal dingen niet goed! 
Kunnen we niet zus, kunnen we niet zo”?’ 
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wekt het bestaan als zodanig van een klantenforum reeds de suggestie dat de 
uitvoeringsorganisatie de burger serieus neemt. Om die reden vermelden som-
mige uitvoeringsorganisaties vooral op veel plaatsen dát zij een klantenforum 
hebben. Daarnaast geven betrokkenen bij uitvoeringsorganisaties aan klantenfo-
ra soms strategisch in te zetten in de verticale relatie. Een betrokkene stelt ‘We 
spelen natuurlijk wel graag mooi weer met het klantenforum richting het depar-
tement’ (R221). En een ander geeft aan: ‘Je probeert natuurlijk wel op die ma-
nier je imagebuilding richting de Kamer wat te behartigen’ (R222). Dit is in een 
aantal gevallen ook goed mogelijk omdat in het klantenforum soms ‘onze beste 
coalitiegenoten zitten’ (R223). 
Klantenfora zijn nuttig in een politieke en maatschappelijke context die soms 
wantrouwig is ten opzichte van publieke organisaties en zelfstandige bestuurs-
organen. Eén bestuurder verwoordt dit duidelijk als volgt: 
 
‘We lagen dus wel onder vuur. En je moest dus instrumenten creëren en aanwenden om 
dat beeld te keren… en die invloed hebben ze [het klantenforum, TS] wel gehad. Want 
als zo’n klantenforum als instituut allerlei vervelende verhalen begint af te schieten, dat 
komt niet positief over. Maar dat is eigenlijk altijd wel redelijk gegaan. Je ziet ook hoe 
het op zo’n ministerie of bij de Kamercommissie als een vertrouwenwekkende zaak 
wordt ervaren dat zij bestaan. Men vindt dat wel goed.’ (R224). 
 
Interessant genoeg stellen departementsambtenaren soms ongeveer hetzelfde. In 
vier gevallen geven zij aan dat klantenfora óók nuttig zijn als ‘buffer’ (R225), 
dat hun bestaan ‘handig’ is (R226) en dat zij mede dienen ter ‘legitimering’ van 
de organisatie of het gehele stelsel (R227). Of minder sympathiek geformuleerd, 
het is een ‘excuus-Truus’ (R228). Eén respondent stelt het scherp als volgt: 
‘Weet je, in de politiek, iedereen zegt dat het belangrijk is. Net als met onder-
nemingsraden. Maar echte invloed zie ik niet. Hoogstens een rol om “waanzin-
nig erge” dingen te voorkomen. Maar verder niet.’ (R229). 
De communis opinio lijkt te luiden (-) de uitzonderingen daargelaten (-) dat 
klantenfora intern kunnen bijdragen aan de kwaliteit van de dienstverlening en 
dat zij verder in de externe verhoudingen van strategisch belang kunnen zijn. 
Klantenfora hebben daarmee een dubbelrol. Hierin ligt het risico besloten dat 
hun feitelijke functioneren ondergeschikt wordt aan hun externe, symbolische 
belang. Een betrokkene zegt daarover: ‘Het risico is wel, dat je aan de buiten-
kant zo veel doet om te laten zien dat je goed bezig bent dat het een echt “feel 
good traject” wordt.’ (R230).  
 
8.3 Beoordeling klantenfora 
 
Nu het feitelijke functioneren van de verantwoording aan klantenfora is gere-
construeerd, waarbij als het goed is duidelijk is geworden dat het lichte vormen 
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van verantwoording zijn, met een concrete maar in bereik beperkte invloed op 
de uitvoeringsorganisaties, is de vervolgvraag hoe dit normatief te beoordelen? 
Het functioneren van klantenfora wordt weer eerst in democratisch en vervol-
gens in cybernetisch perspectief bezien. 
 
8.3.1 Klantenfora in democratisch perspectief 
De in democratisch perspectief relevante overwegingen bij de beoordeling van 
klantenfora wijken enigszins af van die bij raden van toezicht. Waar bij raden 
van toezicht evident is dat zij buiten de democratische delegatieketen staan, daar 
kan worden gesteld dat klantenfora belanghebbende burgers vertegenwoordigen 
en zodoende een vertegenwoordiger zijn van een hoger gelegen principaal. In 
democratisch perspectief kan hun functioneren daarom zowel worden afgemeten 
aan de vraag of zij de informatiepositie van de minister als directe principaal 
versterken als aan de vraag in hoeverre zij zelf optreden als vertegenwoordigers 
van de burgers als ultieme principalen. 
In deze paragraaf wordt het functioneren van klantenfora weer afgemeten aan de 
in democratisch perspectief positieve en negatieve mogelijke bijdragen van ho-
rizontale verantwoording. De conclusies over klantenfora in democratisch per-
spectief zijn iets positiever dan in het vorige hoofdstuk over raden van toezicht, 
al zijn ze ook niet zeer uitgesproken. 
 
Informatiefase: klantenfora behandelen geen aanvullende onderwerpen 
De eerste nuttige bijdrage die klantenfora vanuit democratisch perspectief kun-
nen leveren is dat zij in de informatiefase onderwerpen of documenten behande-
len die niet in de verticale relatie aan de orde komen. Evenals in het vorige 
hoofdstuk over raden van toezicht moet ook over klantenfora worden gesteld dat 
zij deze bijdrage nauwelijks leveren. De informatievoorziening aan klantenfora 
wijkt over het algemeen beperkt af van die aan het departement en aan de raden 
van toezicht (R231). Een betrokkene stelt daarover: ‘Het klopt dat het dezelfde 
stukken zijn als die naar de minister en de raad van toezicht gaan. Het is maar 
goed dat we niet voor al die organen aparte stukken moeten schrijven, want eh… 
dat zou een hele klus zijn!’ (R232). 
Theoretisch zou een model van boedelscheiding tussen de verticale verantwoor-
ding aan het departement en de horizontale verantwoording aan het klantenfo-
rum denkbaar zijn. De verticale verantwoording is dan gericht op de centrale 
parameters voor de organisatie, zoals financiën, strategische plannen en politie-
ke prioriteiten. De horizontale verantwoording aan klanten zou zich dan concen-
treren op de kwaliteit van de dienstverlening en de afstemming van het aanbod 
op de vraag (Paul 1992: 1048). Eén van de bestuurders geeft aan dat deze theo-
retische taakverdeling voor zijn organisatie als uitgangspunt dient: ‘Over het wat 
spreken we met de minister, over het hoe spreken we ook met het klantenforum’ 
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(R233). In praktijk echter houden noch de principaal (-) zoals reeds betoogd in 
hoofdstuk 6 (-) noch de klantenfora zich aan een dergelijke boedelscheiding. 
Want zoals de principaal vaak nieuwsgierig is naar zaken waarvan de organisa-
tie meent dat ze tot de eigen verantwoordelijkheid behoren, zo ook zijn klanten-
fora steeds zéér geïnteresseerd in ‘verticale’ zaken, zoals wetgeving, financie-
ring en de discussie over de toekomst van ZBOs. En dus willen zij daarover 
worden geïnformeerd en bespreken zij dezelfde onderwerpen met het bestuur als 
ook met de principaal worden besproken. In de informatiefase bieden klantenfo-
ra daardoor geen aanvulling in democratisch perspectief. 
 
Debatfase: klantenfora vertegenwoordigen qualitate qua hogere principaal 
De tweede bijdrage die klantenfora in democratisch perspectief kunnen leveren 
aan het verantwoordingsregime van zelfstandige uitvoeringsorganisaties is dat 
zij zich in de debatfase opstellen als belangenbehartigers van de principaal of 
van hogere schakels in de democratische delegatieketen. Evident is bij klanten-
fora dat ze als vertegenwoordigers van door de uitvoeringsorganisaties getroffen 
belangen een bijdrage leveren.59 Klantenfora doen dat qualitate qua. Door hun 
inrichting zorgen zij voor een verdubbeling van de democratie (Van der Heijden 
en Schrijver 2002; Adriaansens en Rouw 2003). De uitvoeringsorganisatie ver-
antwoordt zich na deze verdubbeling niet alleen aan de directe principaal maar 
ook aan vertegenwoordigers van hoger gelegen schakels in de keten. 
Deze verdubbeling van de democratie leidt wel tot een zekere concurrentie tus-
sen de vertegenwoordigers van de minister en de vertegenwoordigers van de 
klanten. Anders gezegd, klantenfora stellen zich allesbehalve op als belangenbe-
hartigers van de minister. Dat is wellicht enigszins opmerkelijk daar negen van 
de tien klantenfora op wettelijke basis bestaan en dus zijn ingericht door de mi-
nister. Derhalve zou denkbaar zijn dat zij zich soms opstellen als zijn zaakgelas-
tigden. Dat is echter niet het geval. Sterker, in conflictsituaties tussen departe-
ment en uitvoeringsorganisatie kiezen klantenfora, net als raden van toezicht, 
nadrukkelijk de zijde van de uitvoeringsorganisatie. 
Alle respondenten geven aan dat klantenfora zich op zijn minst voor een deel 
uitspreken over politieke onderwerpen (R234). Zij spreken zich bijvoorbeeld uit 
over onderwerpen als het rapport van de commissie-Kohnstamm, de sollicitatie-
plicht voor ouderen, de vermogensnormering van ZBOs of de wettelijk bepaalde 
indexering van uitkeringen. Wanneer er in de politiek ingrijpende zaken spelen 
ten aanzien van de organisatie roept dit ook de aandacht op van klantenfora. 
Verschillende respondenten geven aan dat politieke onderwerpen soms zelfs de 
belangrijkste zijn voor klantenfora (zie ook Pollitt 2003: 107). Een secretaris van 

                                                 
59 Klantenfora zijn alleen positief te waarderen in een visie op democratie waarin directe 
participatie een plaats heeft naast vertegenwoordiging (zie Hendriks 2006: 124 e.v.). 
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een klantenforum geeft aan dat dit vooral het geval is wanneer politieke besluit-
vorming de dienstverlening raakt: 
 
‘Men maakt zich toch vooral druk om politiek-bestuurlijke issues. Bijvoorbeeld onder-
werp X. Dat heeft ontzettend lang geduurd. Vooral omdat het interdepartementaal niet 
soepeltjes ging. Dan merk je, dat prikkelt hen. In de trant van: “Wij klanten willen dit, de 
organisatie wil het ook, het is politiek besloten en die ambtenaren houden het nu tegen!” 
Het klantenforum is er sterk voorstander van dat wij klantgericht kunnen werken. Alles 
wat dat frustreert, ja, daar winden ze zich over op.’ (R235). 

 
Andere respondenten bevestigen dit punt: datgene wat de dienstverlening van de 
uitvoeringsorganisaties in de ogen van het klantenforum belemmert wekt diens 
irritatie. In de context van bezuinigingsdruk en ZBO-chagrijn is het vaak het 
departement of de minister die volgens het klantenforum belemmerend werkt. 
Dit verklaart dat klantenfora zich vaak antagonistisch opstellen ten opzichte van 
de principaal en zich uitspreken over onderwerpen die nog onderwerp zijn van 
politieke besluitvorming. 
In de debatfase stellen klantenfora zich dus in de eerste plaats op als vertegen-
woordigers van belanghebbenden. Daardoor leveren zij qualitate qua de tweede 
bijdrage uit democratisch perspectief aan het verantwoordingsregime van zelf-
standige uitvoeringsorganisaties. Hun bestaan als zodanig opent een direct (ver-
antwoordings)kanaal tussen de uitvoerende dienst en vertegenwoordigers van 
belanghebbenden. Deze winst uit democratisch perspectief heeft echter ook een 
prijs. Want de klantenfora stellen zich vervolgens vaak antagonistisch op jegens 
de directe principaal. De ‘verdubbeling’ van de democratie leidt zodoende tot 
een zekere concurrentie tussen de twee democratische lijnen van verantwoor-
ding. 
 
Oordeelsfase: klantenfora sturen zelden in dezelfde richting als de principaal 
De derde mogelijke bijdrage van klantenfora in democratisch perspectief is dat 
zij door hun sturingssignalen meesturen in door de directe principaal gewenste 
richting. Dit is beslist geen goede beschrijving van de signalen die klantenfora 
zenden. Een belangrijk deel van hun signalen betreft aspecten van dienstverle-
ning en op dat punt vormen zij wel een aanvulling op de signalen van de minis-
ter (zie hierna) maar sturen zij niet in dezelfde richting. Voor het deel waar hun 
opvattingen de strategische koers van de organisaties betreffen sturen klantenfo-
ra zelfs tegen de minister in, zo suggereerde het voorgaande reeds. 
Het antagonisme van klantenfora jegens de principaal vertaalt zich in sturings-
signalen die regelmatig contrair zijn aan die van de principaal. In een zeer korte 
samenvatting: waar de principaal aandringt op grotere efficiëntie en de uitvoe-
ringsorganisaties opdraagt in te krimpen, daar dringen de klantenfora en dan 
vooral de cliëntenfora juist aan op het verdiepen van (-) en dus investeren in (-) 
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de dienstverlening. Dit leidt tot strijdige signalen, zoals het onderstaande voor-
beeld duidelijk maakt: 
 
‘Onder meer als resultaat van cliënteninbreng was bedacht om de uitslag van de herbe-
oordeling en het begin van het reïntegratietraject te scheiden. Het gaat dus om het mo-
ment dat iemand te horen krijgt dat hij uit de WAO moet en op zoek moet naar een baan, 
terwijl hij of zij zelf al jaren meent ziek te zijn, dit wellicht ook is, maar volgens de 
nieuwe normen gewoon moet gaan werken. Uit ervaringen was gebleken dat deze twee 
dingen voor één gesprek te veel waren. Het eerste is een klap, die eerst verwerkt moet 
worden voordat we aan reïntegratie gaan beginnen. Dus we willen het in twee gesprek-
ken doen. Echter, de minister wil er minder geld aan uitgeven. Dus ja, dan moet het toch 
maar in één gesprek.’ (R236). 
 
Een ander aspect waar de signalen van klantenfora tegen die van de principaal 
ingaan is op het punt van de gewenste autonomie van het ZBO. Klantenfora 
richten zich op dit punt soms direct tot de principaal. In één geval bijvoorbeeld 
zou de bewindspersoon de eigenstandige positie van het ZBO onvoldoende res-
pecteren, zo liet de voorzitter van het klantenforum hem per brief weten (R237). 
Een betrokkene stelt daarover: ‘Je moet weten wat de grens is van een ZBO. 
Duidelijk bleek dat mensen bij het ministerie daar helemaal geen idee van had-
den en opportunistisch opereren. Daar hebben we toen wel een brief over ge-
schreven’ (R238). In praktijk sturen bijna alle klantenfora soms brieven naar 
bewindslieden, departementen of de Tweede Kamer. Ook komt het voor dat een 
klantenforum richting het departement laat weten dat de aan de organisatie op-
gelegde bezuinigingen te hoog zijn, dat een wet te snel wordt ingevoerd (Wet 
Inkomen naar Arbeid) of juist te langzaam (wetgeving ELAN over digitale 
dienstverlening Kadaster). Ook proberen klantenfora soms via de uitvoeringsor-
ganisatie de politieke besluitvorming te beïnvloeden. Zo stelt een bestuurder: 
‘Het klantenforum spoort ons vaak aan om de minister te schrijven dat bepaalde 
dingen niet kunnen. Bijvoorbeeld onderwerp X (…). Eigenlijk wil het klantenfo-
rum dat wij de minister schrijven dat onderwerp X niet kan. Dat doen we natuur-
lijk niet.’ (R239). En een ander voorbeeld ten slotte:  
 
‘De vraag is: waar ligt de scheidslijn over wie waar voor verantwoordelijk is. En de 
voorzitter van het klantenforum had als stelling “daar kom je al doende achter”. Dus zei 
de voorzitter tegen het bestuur: “Als het niet duidelijk is, doe dan maar eens brutaal en 
probeer eens over die zelfbedachte grens heen te komen. Uit de reacties wordt dan wel 
duidelijk waar die grens precies hoort te liggen”. Dus proefondervindelijk onderzoek, 
proefondervindelijk vaststellen waar die grens precies ligt.’( R240). 
 
De conclusie uit het voorgaande is dat klantenfora doorgaans zeker niet meestu-
ren in door de principaal gewenste richting. Sterker, op strategische onderwer-
pen sturen zij er welbewust tegenin. Daarmee leveren zij niet de derde in demo-
cratisch perspectief mogelijke bijdrage. 
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Oordeelsfase: klantenfora hanteren een aanvullend beoordelingsperspectief 
Klantenfora zijn ingericht om feedback te geven op de dienstverlening van zelf-
standige uitvoeringsorganisaties. De onderzochte klantenfora doen dit bijna 
allemaal op basis van een wettelijke grondslag. Bedoeld is dat zij een aanvulling 
geven op het verticale toezicht en dit is ook de vierde potentiële bijdrage van 
klantenfora. 
Het beoordelingsperspectief van klantenfora is overwegend impliciet. Zij wor-
den volgens de wet geacht de zelfstandige uitvoeringsorganisatie feedback te 
geven vanuit het perspectief van gebruikers, cliënten of bepaalde waarden. Wat 
dat concreet betekent laat de wetgever over aan de klantenfora zelf. Feitelijk 
staat er doorgaans niet veel meer in de wet dan dat er een klantenforum moet 
zijn en dat de organisatie zelf een nadere regeling moet maken. Met uitzonde-
ring van het CWI en het UWV zijn ook die nadere regelingen zeer summier van 
inhoud. Deze regelingen beschrijven doorgaans slechts dat de klantenfora kun-
nen spreken over de kwaliteit van dienstverlening en het algemeen beleid van de 
uitvoeringsorganisatie. Wat dit concreet inhoudt laat het reglement vervolgens 
over aan het vrije spel tussen bestuur en klantenforum. Klaarblijkelijk hebben zij 
geen behoefte aan verdere codificering.  
De uitzondering op die regel zijn de cliëntenraden van CWI en UWV. Voor deze 
klantenfora is de werkwijze beschreven in meer dan 20 pagina’s A4. De cliën-
tenparticipatie bij deze organisaties staat nadrukkelijk in de traditie van het me-
dezeggenschap. Dit komt ook omdat ongeveer de helft van de leden wordt afge-
vaardigd door de vakbonden (en de andere helft door patiënten-, cliënten- of 
belangenorganisaties). Dit leidt tot wat een betrokkene noemt ‘vakbondsgedrag. 
Heel formeel. “Hoe hebben we het geregeld? We moeten het wel beschrijven!” 
En dus barsten we van de regelingen.’ (R241). 
Op twee uitzonderingen na opereren klantenfora dus op een weinig geformali-
seerde basis. Zij oordelen ‘naar bevind van zaken’, zo lijkt het. In tegenstelling 
tot bij raden van toezicht ontstaat zo gaandeweg wel een beoordelingsperspectief 
dat verschillende betrokkenen in vergelijkbare bewoordingen kunnen vatten. 
Klantenfora geven volgens hen inhoud aan de notie van klantgerichtheid. De 
leden vragen bij plannen altijd wat de klant eraan heeft (R242), of persoonlijker: 
‘Wat betekent dit voor mij?’ (R243). Enkele respondenten geven aan dat de 
persoonlijke afhankelijkheid van de uitkeringsinstantie, de frustraties over inva-
liditeit (UWV) of oorlogstrauma’s (PUR), soms tastbaar worden in het gesprek. 
Zo stelt een betrokkene ‘Je voelt soms de pijn van mensen zelf aan tafel’ 
(R244), en een ander: ‘Dit onderwerp vinden ze heel belangrijk. Het gaat over 
henzelf’ (R245). Dit geldt vooral voor de cliëntenfora. 
Mede door de persoonlijke belangen bij cliëntenfora of professionele belangen 
bij de overige fora functioneren klantenfora nadrukkelijk als een aanvulling op 
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het toezicht vanwege de minister. Een betrokkene verwoordt het verschil tussen 
het perspectief van de principaal en het forum treffend als volgt: 
 
‘Zij [de uitvoeringsorganisatie, TS] zijn met die klanten bezig. Daarom doen zij het, 
daarom gaan zij ‘s ochtends naar hun werk. Maar daar zijn ze bij het departement niet 
mee bezig. Daar is de vraag: heeft de minister geen last van het feit dat zij onderwerp X 
niet op tijd afleveren?’ (R246). 
 
Het beoordelingsperspectief van klantenfora is op dit punt aanvullend op dat van 
de principaal. In de eerste plaats wat betreft de focus. Het gaat in de dialoog met 
klantenfora vaak om de kwaliteit van de uitvoering, niet om mogelijke politieke 
risico’s van fouten in de uitvoering. In de tweede plaats levert de dialoog met 
klantenfora andere uitkomsten op. Op concrete punten van uitvoering en bejege-
ning toetsen klantenfora het gedrag van uitvoeringsorganisaties aan de hand van 
de vraag wat dit betekent voor klanten. Daarmee leveren klantenfora de vierde 
mogelijke bijdrage aan het verantwoordingsregime voor zelfstandige uitvoe-
ringsorganisaties in democratisch perspectief: zij toetsen op een aanvullend 
beoordelingsperspectief. 
 
Positieve consequentie: brandalarmtoezicht 
De laatste mogelijke positieve bijdrage van klantenfora is dat zij als een brand-
alarm de informatiepositie van de principaal versterken. Het is een bijdrage die 
klantenfora (-) en dan vooral de cliëntenfora (-) leveren. Klantenfora opereren 
relatief zichtbaar voor de principaal en genereren soms informatie die hij in zijn 
toezicht kan gebruiken. 
Departementsmedewerkers geven aan een veel beter inhoudelijk beeld te hebben 
van het functioneren van klantenfora dan van raden van toezicht. Dit komt om-
dat raden van toezicht duidelijke ‘binnenlijnen’ hebben richting besluitvormers 
waarlangs zij desgewenst signalen kunnen doorzenden. Klantenfora opereren 
meer via de buitenlijn van openbare kanalen. Dus schrijven ze bijvoorbeeld 
brieven aan departementen wanneer zij zich zorgen maken over ontwikkelingen. 
Daar komt overigens meestal geen reactie op, of een reactie waarmee het klan-
tenforum ‘niet veel kan’ (R247). Het ontvangt dan ‘slechts een ontvangstbeves-
tiging’ (R248), voelt zich ‘niet serieus genomen’ (R249) of zelfs ‘zeer beledigd 
(R250). 
Bij klantenfora en uitvoeringsorganisaties hebben respondenten om die reden 
niet de indruk dat het departement wat doet met de informatie vanuit het forum 
(R251). Toch bekijken de departementsmedewerkers de informatie die klanten-
fora genereren vaak wel degelijk. Bijna alle geïnterviewde departementsambte-
naren geven aan het opereren van uitvoeringsorganisaties en de ontwikkelingen 
in het desbetreffende beleidsveld te monitoren met behulp van allerlei secundai-
re bronnen, waaronder ook de klantenfora. De informatie uit klantenfora wordt 



206   VERANTWOORDING IN DE SCHADUW VAN DE MACHT 

 

gedurende het jaar bezien vanuit de vraag ‘zitten hier nu gedurende de loop van 
het jaar nieuwe dingen in of dingen die we nog niet hebben onderkend of dingen 
die nog niet zijn belegd? En levert dat nou weer nieuwe risico’s op?’ (R252). 
Departementale ambtenaren typeren klantenfora als een ‘piepsysteem’ (R253) of 
als een onderdeel van de ‘algehele risico-analyse’ (R254). Departementen wor-
den door die signalen ‘alert gemaakt op eventuele beleidsinterpretaties die wel-
licht niet geheel stroken met wat onze visie is’ (R255). Dit kan informatief zijn, 
ook omdat dergelijke informatie in de politieke discussie kan terugkomen. Een 
departementsmedewerker stelt: ‘Ze schrijven brieven en brengen adviezen uit. 
Die brieven lees ik altijd. Dat komt omdat ze die brieven nooit alleen naar ons 
sturen, maar ook naar acht Kamerleden, de Volkskrant en de minister. Dus dan 
lees ik het, omdat je weet dat het een keer kan terugkomen’ (R256). 
Klantenfora zijn zo dus een brandalarm voor het departement. Daarbij zij wel 
aangetekend dat het belang van dit brandalarm niet moet worden overschat. Het 
is ‘niet van groot belang’ (R257) of ‘speelt sporadisch’ (R258). Het klantenfo-
rum vervult een ‘rolletje’ (R259). In één adem noemen departementale respon-
denten bovendien allerlei andere brandalarmen die zij gebruiken: maatschappe-
lijke organisaties, raden van toezicht, kwaliteitsrapportages, en dergelijke. Klan-
tenfora zijn daarom één brandalarm in een groter veld van waarschuwingssigna-
len. Ze leveren een bijdrage in het toezicht door de principaal en leveren daar-
mee de vijfde bijdrage in democratisch perspectief. Dit is echter geen grote of 
unieke bijdrage. De principaal gebruikt ook veel andere secundaire bronnen om 
de uitvoeringsorganisaties mee te monitoren. 
 
Geen negatieve consequentie: klantenfora veroorzaken geen multiple accounta-
bilities disorder 
Het in democratisch perspectief negatieve punt van beoordeling is of de verant-
woording aan klantenfora leidt tot de pathologie van multiple accountabilities 
disorder. Dit is het geval wanneer het klantenforum de sturing van de principaal 
doorkruist of het handelen van de uitvoeringsorganisatie belemmert. In potentie 
zou deze pathologie denkbaar zijn, omdat klantenfora zich op veel punten anta-
gonistisch betonen ten opzichte van de principaal en sturingssignalen afgeven 
die sterk afwijken van die van de principaal. Toch doet deze pathologie zich ook 
bij klantenfora niet voor. Het verschil in bevoegdheden en gezag is dusdanig 
groot, dat dit mogelijke nadeel zich niet doet voelen. Veel nadrukkelijker dan in 
het hoofdstuk met de raden van toezicht geldt dat indien de signalen vanuit het 
klantenforum strijdig zijn met die van de principaal, die laatste zonder enige 
discussie prevaleren. Dit was al aan de orde in het citaat over de aantallen ge-
sprekken bij herbeoordelingen. Overkoepelend stelt een betrokkene: ‘Nee, het 
klantenforum heeft geen invloed op de koers van de organisatie. Die wordt vol-
strekt bepaald door wat de minister wil, geloof ik. Daar zitten zij niet in.’ 
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(R260). Ook bij de andere klantenfora geven respondenten aan dat de aan de 
principaal contraire signalen van klantenfora geen beslissende invloed hebben 
op het gedrag van de zelfstandige uitvoeringsorganisatie. Derhalve leveren klan-
tenfora geen in democratisch perspectief negatieve bijdrage aan het verantwoor-
dingsregime van zelfstandige uitvoeringsorganisaties. 
 
Conclusie: klantenfora leveren een aantal kleine, in democratisch perspectief 
positieve bijdragen 
De introductie van verantwoording aan klantenfora leidt tot wat sommigen heb-
ben genoemd een verdubbeling van de democratie. De uitvoeringsorganisaties 
verantwoorden zich niet alleen aan de directe principaal maar ook aan afnemers 
van diensten als hoger gelegen principalen. Klantenfora leveren op die manier 
een kleine, positief te waarderen bijdrage aan het verantwoordingsregime van 
zelfstandige uitvoeringsorganisaties. Het is een kleine bijdrage, omdat het ge-
wicht en de doorwerking van de klantenfora beperkt is. Het betreft alleen het 
terrein van de taakuitvoering en communicatie/bejegening van klanten. Het is 
een positieve bijdrage, omdat klantenfora een aanvulling vormen op het perspec-
tief van de minister. Zij hanteren een aanvullend beoordelingsperspectief en 
vertegenwoordigen een aantal relevante belangen terzake de dienstverlening van 
de uitvoeringsorganisatie. Bovendien genereren klantenfora ook enige informa-
tie waardoor zij een brandalarm zijn voor de principaal. Daarmee dragen klan-
tenfora op drie van de vijf punten (-) in alle bescheidenheid vanwege het beperk-
te gewicht (-) positief bij in democratisch perspectief. Tabel 8.3 herhaalt de 
argumenten. 
 
 
Tabel 8.3 Feitelijke bijdragen klantenfora in democratisch perspectief  
 
Fase Feitelijke bijdrage Geen bijdrage 
Informatiefase  Klantenfora behandelen nauwelijks 

onderwerpen/documenten die niet 
(langer) aan de orde zijn in de verti-
cale verantwoordingsrelatie. 

Debatfase  
 

Klantenfora vertegenwoordi-
gen belanghebbenden 

Klantenfora stellen zich niet op als 
vertegenwoordigers van de directe 
principaal. 

Oordeelsfase  Klantenfora toetsen op het op 
dat van de principaal aanvul-
lende beoordelingsperspectief 
van klantgerichtheid 

Klantenfora sturen de actor (via 
oordelen en sancties) zelden in door 
de principaal gewenste richting. 

Positieve con-
sequenties 

Klantenfora verbeteren de 
informatiepositie van de prin-
cipaal enigszins door brand-
alarmtoezicht  
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Negatieve 
consequenties 

 Klantenfora leiden niet tot multiple 
accountabilities disorder omdat zij 
de sturing van de principaal niet 
doorkruisen en geen handelings-
blokkade opwerpen 

 
8.3.2 Klantenfora in cybernetisch perspectief 
Het tweede beoordelingsperspectief voor horizontale verantwoording is het 
cybernetisch perspectief. In de rest van deze paragraaf zal duidelijk worden dat 
klantenfora in dit perspectief verschillende positieve bijdragen leveren. Wel 
geldt hier opnieuw dat het gewicht hiervan beperkt is. Klantenfora zijn nu een-
maal lichte verantwoordingsarrangementen met een concrete maar in bereik 
beperkte invloed op zelfstandige uitvoeringsorganisaties. 
 
Informatiefase: geen impulsen door nieuwe informatie 
In de informatiefase kan het genereren van informatie ten behoeve van het ver-
antwoordingsforum de actor kwaliteitsimpulsen opleveren. Dit is echter niet het 
geval in de relatie met klantenfora. Dit komt door het eenvoudige feit dat het 
bestuur het klantenforum informeert aan de hand van documenten en informatie 
die toch al beschikbaar zijn. De vraag voor de actor in de informatiefase is 
steeds: ‘Welke van de beschikbare documenten sturen we toe en hoe presenteren 
we het op een voor het forum inzichtelijke wijze?’ (R261). De vraag is niet: ‘Op 
welke wijze kunnen we voldoen aan de vragen die het forum stelt?’. Deze eerste 
bijdrage in cybernetisch perspectief levert de verantwoording aan klantenfora 
derhalve niet. 
 
Debatfase: reflectieve dialoog met klantenfora 
De tweede bijdrage van klantenfora in cybernetisch perspectief kan zijn dat zij 
in de debatfase een reflectieve dialoog voeren met de uitvoeringsorganisatie 
over de vraag hoe het handelen kan worden verbeterd. Dit is een goede beschrij-
ving van wat in ieder geval een deel van de klantenfora doet.  
Respondenten typeren de dialoog met klantenfora in vaak overeenkomstige 
termen. Zij typeren het onderlinge gesprek als ‘open’ en vaak ‘positief’ (R262). 
De sfeer is belangrijk, zo geven betrokkenen aan. Het is belangrijk dat het er 
vriendelijk en respectvol toegaat. Teneinde dit te bewerkstellingen geven enkele 
bestuurders aan dat zij bij duidelijke voorkeuren van het klantenforum liever 
mee bewegen, ook al is dat niet strikt noodzakelijk, dan dat zij tegengas geven 
(R263). Respondenten van klantenfora voelen zich waarschijnlijk mede daarom 
serieus genomen (R264). Het onderlinge overleg is daarom volgens veel respon-
denten te karakteriseren als een ‘consensusgesprek; een poldergesprek’ (R265). 
Ten aanzien van één klantenforum kiezen betrokkenen andere bewoordingen. In 
deze relatie is nog veel minder sprake van wederzijds begrip. De uitvoeringsor-
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ganisatie en het klantenforum discussiëren ook veelvuldig over de juiste be-
voegdheden van en tijdige informatieverschaffing aan het klantenforum. De 
sfeer is in dit geval volgens betrokkenen vaker gespannen en ook verwijtend 
(R266). De bestuurder karakteriseert de verhouding als ‘een strijdtoneel’ 
(R267). Het klantenforum stelt zich vaker antagonistisch op. Een vertegenwoor-
diger zegt veelbetekenend: ‘Ze weten zo langzamerhand wel dat we geen katjes 
zijn om zonder handschoenen aan te pakken.’ (R268). Dit is echter een uitzonde-
ringssituatie. In de meeste gevallen is de debatfase te karakteriseren als een 
reflectieve dialoog over de vraag hoe de actor zijn gegeven doelen het beste kan 
realiseren (daarnaast komen ook veel andere zaken aan bod). In dit polder-
gesprek zoeken actor en forum eerder naar compromissen dan dat zij zich lijn-
recht tegenover elkaar positioneren.  
Zonder uitzondering uiten de geïnterviewde leden van de klantenfora zich in 
positieve woorden over de organisatie of op zijn minst hun directe gesprekspart-
ners. Leden voelen zich ‘serieus’ (R269) of ‘meer dan serieus genomen’ (R270). 
Zij ‘bewonderen’ de organisatie en de bestuurder (R271) of hebben de indruk 
dat dingen ‘goed’ of ‘beter’ verlopen (R272). Het vertrouwen bij de leden in de 
uitvoeringsorganisatie groeit bovendien met de jaren. Zo stelt een ex-lid: ‘Ik ben 
er heen gegaan met de instelling “dit zootje ongeregeld zal ik eens wat vertel-
len!” En ik ga daar met een positief beeld weg.’ (R273). Bij de PUR benoemen 
respondenten dit leerproces als het Stockholm-syndroom: de gegijzelde (de 
klant) hecht zich na verloop van tijd aan zijn gijzelnemer, de PUR. De meeste 
respondenten kunnen zich ook slechts met moeite serieuze verschillen van in-
zicht voor de geest halen. 
Er is op dit punt een inhoudelijk verschil tussen de cliëntenfora en de andere 
klantenfora. De cliëntenfora geven vooral feedbackinformatie over de dienstver-
lening. De overige fora daarentegen opereren wat meer op abstract-beleidsmatig 
niveau. Vanuit de vraag wat beleidsveranderingen betekenen voor klanten kijken 
zij naar het handelen van de organisatie. Zij stellen daar vaak vooral vragen bij. 
Bijvoorbeeld: ‘Wij stellen vooral steeds de vraag: hoe? Welke beleidsterreinen? 
Op welke wijze?’ (R274) En ook ‘Realiseer je heel goed wat je positie en je rol 
is!’ (R275). Daarbij zijn klantenfora vaak eerder geïnteresseerd in het verbeteren 
van het handelen in de toekomst dan in het afrekenen met het verleden. Zo stelt 
één van de leden: ‘We zijn niet van het commentaar achteraf. We bewegen ons 
in het spectrum waar er nog dingen moeten gebeuren. Toekomstgericht, dat is 
het spectrum.’ (R276). 
De meeste klantenfora proberen al met al een reflectieve dialoog te voeren met 
het bestuur van de uitvoeringsorganisatie over het handelen van de organisatie 
en de dienstverlening. Op dit punt leveren zij daarmee de tweede in cybernetisch 
perspectief positieve bijdrage aan het verantwoordingsregime van zelfstandige 
uitvoeringsorganisaties. 
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Oordeelsfase: klantenfora formuleren lessen  
Ook in de oordeelsfase leveren klantenfora (-) binnen het beperkte domein van 
de uitvoering en bejegening (-) voor een deel een in cybernetisch perspectief 
positieve bijdrage. Klantenfora verwoorden dan lessen voor de uitvoeringsorga-
nisaties. Dit wordt bij sommige organisaties in sterk positieve termen beleefd, 
bij anderen veel beperkter. Niettemin kunnen respondenten bij de meeste klan-
tenfora zich duidelijke lessen herinneren die zij opdeden door het klantenforum. 
Zij beschrijven het in termen van ‘je verplaatsen in de denkbeelden van de cliën-
ten’ (R277), ‘signalen ontvangen’ (R278), ‘handige inzichten’ (R279), ‘ze kij-
ken toch op een andere manier dan wij’ (R280) en ‘ze kunnen het wel scherper 
maken’ (R281). Vooral op het punt van de perceptie door cliënten van commu-
nicatiemateriaal levert de dialoog met klantenfora uitvoeringsorganisaties vaak 
duidelijke inzichten op. Bijvoorbeeld: ‘Ik zie bijvoorbeeld brochures waar we 
dan een reclame- en een tekstbureau op hebben losgelaten. En dan denk je “zo 
moet het!”. En dan leg je het voor aan het klantenforum, en die pikken er dan zo 
een paar punten uit dat ik denk “Jezus! Hadden we dat niet zelf kunnen beden-
ken?” (R282)’. Het tekstkader geeft een ander voorbeeld. 
 
Kader 8.4 Voorbeeld van een les: Sinti en de ‘gekkendokter’ 
‘Wat me bijvoorbeeld echt bijstaat, dat was in kader van het gesprek met een arts. Dat 
doen we standaard, bij mensen op bezoek gaan om het zo laagdrempelig mogelijk te 
maken. En toen kwamen we er [via het klantenforum, TS] achter bij de Sinti, die hebben 
een heel apart beeld van artsen. En psychiaters, dat zijn voor hen “gekkendokters”. En 
verder was het echt niet de bedoeling dat vrouwen met een mannelijke dokter geconfron-
teerd werden. En toen begrepen we ineens waarom het in het medische traject met de 
Sinti misliep; dat mensen vaak afhaakten. Dat soort dingen leerden we van een Sinti 
vertegenwoordiger. Dan wordt je met een nieuwe werkelijkheid geconfronteerd. Toen 
hebben we gelijk de werkwijze voor hen wat aangepast.’ (R283) 
 
Klantenfora richten zich vaak op de wijze waarop de organisatie taken uitvoert 
en op de vraag wat de organisatie moet doen om zaken te verbeteren. Dit kan 
concrete lessen opleveren. Om nog maar een laatste voorbeeld aan te halen: 
 
‘Ik ben soms wel eens verbaasd hoe concreet ze het aanpakken. We moeten bijvoorbeeld 
het jaarplan (…) bespreken. Tamelijk technische kost, niet erg lekker leesvoer. Het is 
technisch en ingewikkeld; moeilijk om te lezen. Laatstelijk was er één die zei: “Kun je 
niet gewoon bij iedere maatregel of beslissing die je neemt aangeven wat de gevolgen 
daarvan zijn voor cliënten?” Goed idee! Maar wel erg ingewikkeld. En dan geef ik aan: 
“We schrijven dit in de eerste plaats voor de minister en die is daar gewoon niet in geïn-
teresseerd. Hetzelfde geldt voor zijn ambtenaren. Dus dat kan niet”. Maar het was wel 
een goede suggestie. Dus wat ik dan aangeef is dat ik de volgende keer de tien meest 
belangrijke stappen in het kader van klantgerichtheid zal meegeven.’ (R284). 
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Aan dit positieve oordeel over klantenfora dient wel de kanttekening te worden 
toegevoegd dat de duidelijkheid van de lessen in een deel van de gevallen nega-
tief wordt beïnvloed door de brede samenstelling van het klantenforum. De bre-
de samenstelling, waarin alle belanghebbenden zijn vertegenwoordigd, heeft in 
een aantal gevallen een dempende werking op de helderheid van de signalen van 
het forum (R285). Dit heeft dan tot gevolg dat er grotere inhoudelijke menings-
verschillen zijn tussen de leden van het forum onderling dan tussen het forum en 
de uitvoeringsorganisatie. Bovendien wisselt de dialoog door de gemêleerde 
samenstelling van het forum soms snel van abstractieniveau van het heel concre-
te naar het hoog abstracte. Ook dit kan ertoe leiden dat de uitkomsten van de 
dialoog soms gebrekkig concludent zijn. Zo stelt een bestuurder: ‘Vaak als ie-
mand iets kritisch zegt, is er weer een andere in de zaal die zegt: “Daar ben ik 
nou net heel tevreden over!” Dus het feit dat ze er namens alle klanten zitten, 
heeft een bepaalde nivellerende werking op de uitkomsten.’ (R286). 
Een bijkomstig punt is dat de representativiteit van klantenfora soms omstreden 
is. Veel klantenfora hebben beperkte naamsbekendheid bij de achterban. Dit 
concluderen de cliëntenraden van UWV en CWI bijvoorbeeld in hun jaarversla-
gen over 2004. Het ‘vullen’ van beschikbare zetels verloopt soms zeer moei-
zaam (Bosselaar e.a. 2004: 79). Rekruteringsproblemen zorgen ervoor dat som-
mige leden van de klantenfora van CWI, Staatsbosbeheer en Kadaster niet 
daadwerkelijk klant zijn. Tegen dat licht valt het een deel van de bestuurders op 
dat klantenfora soms andere opvattingen naar voren brengen dan ‘echte’ klanten. 
Eén bestuurder stelt: ‘Daarnaast, wat wij ook doen, is zeer veel klantenonder-
zoeken. Dat is een belangrijke bron van informatie. Opvallend is dat wat daar 
uitkomt nog wel eens afwijkt van wat vertegenwoordigers [in het klantenforum, 
TS] zeggen.’ (R287. Zie ook Handvestgroep 2002b: 16-7).  
 
Oordeelsfase verloopt bij voor leren gunstig gematigd conflictniveau 
Het vierde punt van beoordeling in cybernetisch perspectief is dat het verant-
woordingsproces zich afspeelt bij een gematigd conflictniveau. In die omstan-
digheid kan de actor de signalen het beste verwerken. Horizontale verantwoor-
ding aan klantenfora speelt zich inderdaad af bij een laag conflictniveau. Wat 
betreft de inrichting is de verantwoordingsrelatie buitengewoon veilig voor de 
actor. Er bestaat nauwelijks discussie over de inrichting en doelstelling van de 
relatie. In een enkel geval claimt het klantenforum sterkere bevoegdheden. De 
actor wijst dit categorisch van de hand en kan dat ook doen. Belangrijk is dat de 
actor controle heeft over het proces. Het forum heeft geen machtsmiddelen om 
veranderingen af te dwingen. Ook de principaal vormt in dit opzicht geen ‘be-
dreiging’ voor de actor. Bij het departement vinden betrokkenen het doorgaans 
belangrijk dát er een klantenforum is, maar bemoeit men zich niet met de werk-
wijze of bewerktuiging van het forum (R288). De onderlinge dialoog speelt zich 
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bovendien af in relatieve beslotenheid. Om die reden kunnen beide partijen het 
gesprek ook in grotere openhartigheid voeren. Enkele respondenten gaan hier 
expliciet op in en stellen bijvoorbeeld: ‘Nu het oordeel van het klantenforum 
niet verplichtend is, is er minder druk op en geef je precies aan wat je wilt zeg-
gen. Vervolgens wordt dan zichtbaar wat het bestuur ermee doet.’ (R289). 
Ondanks deze hoge mate van veiligheid blijft er toch een residu van een drei-
ging bestaan in de relatie van het bestuur tot het forum. Dit komt door de open-
baarheid van de uitkomsten en de netwerken van de leden. De uitkomsten van de 
dialoog zijn op verschillende manieren openbaar. Dit is het nadrukkelijkst het 
geval bij de cliëntenraden van CWI en UWV. Zij oordelen niet alleen ten op-
zichte van het bestuur, maar laten hun oordelen ook breed zien. Een andere 
vorm van openbaarheid is te vinden bij de Gebruikersraad van Kadaster. Die 
adviseert over de tariefsontwikkeling, die door de minister moet worden goed-
gekeurd. De principaal wordt daardoor geïnformeerd over de opvattingen van 
het forum. Verder rapporteren alle klantenfora vanaf ongeveer 2004 jaarlijks in 
het jaarverslag wat de inhoudelijke hoofdpunten zijn geweest. Belangrijker dan 
de openbaarheid zijn verder de (potentiële) netwerken van de actoren. De klan-
tenfora bij CWI en UWV zijn (-) hoewel ieder voor zich onafhankelijk (-) wel 
onderdeel van een landelijk netwerk van cliëntenparticipatie. Er is ook een lan-
delijke cliëntenraad die gesprekspartner is van de minister. Twee leden van de 
cliëntenraden van CWI en UWV zijn daar lid van. Ook zijn de leden verbonden 
aan vakbonden, belangen-, cliënten- en patiëntenorganisaties, die ook hun lob-
bykanalen hebben. Een bestuurder noemt dit een relevant punt en stelt: ‘Ik neem 
aan, ik ga er vanuit dat zij ook weer op een of andere manier in de lobby-circuits 
zitten. Er zitten mensen namens de vakbeweging in. En namens cliëntenorgani-
saties’ (R290). Ook bij de andere fora zijn de netwerken van belang. Zo stelt een 
betrokkene bij het Kadaster: ‘Ik wil niet zeggen dat het precair is, maar het nota-
riaat is wel een heel gevoelige partner van Kadaster. Het notariaat realiseert zich 
dat ook, net als Kadaster’ (R291). 
De openbaarheid van de uitkomsten en de netwerken van de leden zorgen ervoor 
dat horizontale verantwoording mogelijk doorwerkt in andere relaties en daar-
door (-) positieve of negatieve (-) consequenties kan hebben voor de actor. 
Daardoor resteert een zekere dreiging in de horizontale verantwoording. Gekop-
peld aan de betrekkelijke veiligheid van het proces vormt dit een goede voor-
waarde (-) een voedingsbodem (-) waardoor de uitvoeringsorganisaties de im-
pulsen tot kwaliteitsverbetering goed kunnen verwerken. 
 
Positieve consequentie: slechts beperkte gedragsveranderingen 
De laatste in cybernetisch perspectief mogelijk positieve bijdrage van klantenfo-
ra is dat hun lessen effectief tot gedragsveranderingen leiden. Op dit laatste punt 
is bescheidenheid gepast. De lessen van klantenfora rondom bejegening en uit-
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voering leiden slechts in beperkte mate tot gedragsaanpassingen in door het 
forum gewenste richting. Klantenfora hebben op het concrete niveau van klach-
tenprocedures, communicatiemateriaal of klanttevredenheidsonderzoeken soms 
een zichtbare invloed op aspecten van de dienstverlening, maar die is beperkt in 
reikwijdte. Op de meer strategische dimensies van de dienstverlening zijn geen 
consequenties zichtbaar te maken. Klantenfora spreken weliswaar uitgebreid 
over de strategische hoofdlijnen van beleid maar lijken daar geen invloed op uit 
te oefenen. Dit gegeven nuanceert de hiervoor naar voren gebrachte positieve 
bevindingen in cybernetisch perspectief. 
 
Geen negatieve consequentie: klantenfora veroorzaken geen controlitis 
Het negatieve beoordelingspunt in cybernetisch perspectief is of de toevoeging 
van nieuwe verantwoordingsfora (-) door een stapeling van controle (-) tot con-
trolitis leidt. De verantwoording aan klantenfora gaat in dat geval ten koste van 
de kwaliteit van de uitvoering, vanwege overbelasting of defensief gedrag bij 
zelfstandige uitvoeringsorganisaties.  
De introductie van horizontale verantwoordingsarrangementen zou op het eerste 
gezicht tot een stapeling van toezicht kunnen leiden. Nadien bespreken besturen 
immers dezelfde documenten en deels dezelfde onderwerpen met zowel het 
horizontale verantwoordingsforum als met de principaal, de raad van toezicht, 
de Algemene Rekenkamer en de ondernemingsraad. Denkelijk is dat het geza-
menlijke gewicht van deze verantwoordingslast zo groot is dat het tot de patho-
logie van controlitis leidt. 
Al met al is er echter weinig reden aan te nemen dat dit eventuele gegeven door 
klantenfora wordt veroorzaakt. Het relatieve gewicht van klantenfora wordt door 
respondenten als veel lager aangemerkt dan het gewicht van die andere verant-
woordingsrelaties. Zo stelt een bestuurder in vergelijking: ‘Zoals ik vroeger naar 
de raad van toezicht toeging, adrenaline licht verhoogd, dat heb ik bij het klan-
tenforum niet, nee.’ (R292). De tijdsinvestering van bestuurders aan de relatie 
met klantenfora is ook véél lager dan die aan zwaardere verantwoordingsarran-
gementen. En in de spaarzame gevallen van agendaproblemen door multiple 
verantwoording laten bestuurders zich vervangen bij het overleg met het klan-
tenforum. Dat is ondenkbaar bij bestuurlijk overleg met de minister of een ver-
gadering van de raad van toezicht. Dus zo er al sprake zou zijn van controlitis, 
dan komt dit niet door het veeleisende tijdsbeslag door klantenfora. 
 
Conclusie: klantenfora leveren positieve bijdragen in cybernetisch perspectief 
Alles overziend geven klantenfora op concrete punten impulsen tot kwaliteits-
verbetering. Zodoende leveren zij in cybernetisch perspectief nuttige bijdragen 
aan het verantwoordingsregime van zelfstandige uitvoeringsorganisaties. Deze 
positieve bijdrage blijft wel beperkt tot concrete aspecten van bejegening, com-
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municatie en dienstverlening. De lichte verantwoording aan klantenfora levert 
op dit punt dus zichtbare maar beperkte positieve bijdragen. Tabel 8.5 vat de 
argumentatie samen. 
 
Tabel 8.5 Feitelijke bijdragen klantenfora in cybernetisch perspectief  
 
Fase Feitelijke bijdrage Geen bijdrage 
Informatiefase   Het genereren van de verantwoor-

dingsinformatie t.b.v. klantenfora 
vergroot het zelfinzicht van de 
uitvoeringsorganisatie niet. 

Debatfase  De dialoog tussen uitvoerings-
organisaties en klantenfora is 
deels reflectief en gericht op de 
vraag hoe de kwaliteit van het 
handelen kan worden vergroot. 

 

Oordeelsfase  Klantenfora formuleren concre-
te lessen. 
 
De dialoog speelt zich af bij een 
gematigd conflictniveau 

 
 

Positieve con-
sequenties 

 De lessen leiden beperkt tot ge-
dragsveranderingen in door het 
forum gewenste richting. 

Negatieve 
consequenties 

 Het toezicht van klantenfora ver-
oorzaakt geen controlitis. 

 
8.4 Conclusie 
 
In dit hoofdstuk zijn vijf vragen beantwoord over het functioneren van klanten-
fora. Dit hoofdstuk heeft in de eerste plaats laten zien dat de interacties tussen 
uitvoeringsorganisaties en klantenfora inderdaad als verantwoordingsprocessen 
zijn te begrijpen. Wel zijn het lichte vormen van verantwoording, vanwege het 
gebrek aan sanctionerende bevoegdheden en soms betwistte gezag van klanten-
fora. Ook is hun functioneren niet alleen in het perspectief van verantwoording 
te plaatsen. Zij vervullen de door sommigen gewaardeerde rol van participatie-
kanalen en zij bieden bestuurders de kans om als het ware enigszins in de hoof-
den te kijken van hun klanten. Bovendien spelen ze soms een strategische en 
symbolische rol in de beleidsdiscussies over aansturing van zelfstandige uitvoe-
ringsorganisaties. Op het politiek-bestuurlijke niveau lijken klantenfora vooral 
een symbolische rol te vervullen. Dit is conform het aandachtspunt uit de inlei-
ding: klantenfora hebben een hoge symbolische waarde bij een veel beperktere 
feitelijke praktijk. Directe verantwoording aan klanten is op het politiek-
bestuurlijk niveau voor een deel een icoon van verantwoording (zie Dubnick 
2005: 1). Het loutere bestaan van klantenfora heeft een positieve symbolische 
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waarde in de huidige politiek-bestuurlijke context en bevordert dat uitvoerings-
organisaties het imago krijgen dat zij hun klanten serieus nemen (zie ook Goetz 
en Jenkins 2001: 380). 
In dit hoofdstuk is in de tweede plaats getoond dat de interactie tussen uitvoe-
ringsorganisaties en klantenfora inhoudelijk twee hoofdonderwerpen heeft. 
Enerzijds concentreert de dialoog zich op de kwaliteit van de uitvoering en beje-
gening van klanten en anderzijds komen meer (politiek-)strategische issues aan 
de orde. Met name bij de cliëntenraden staat daarbij de inhoud van de wettelijke 
taak met enige regelmaat centraal. In de meeste gevallen echter gaat het vooral 
om de bedrijfsvoering en de organisatie van de formele taak. 
In de derde plaats is zichtbaar geworden dat klantenfora ten aanzien van de 
dienstverlening door zelfstandige uitvoeringsorganisaties concrete impulsen 
geven en er op beperkte punten concrete invloed op hebben. Klantenfora hebben 
een van forum tot forum sterk variërende invloed op het gedrag van de actor. 
Wel is deze invloed beperkt in bereik tot onderwerpen als communicatiemateri-
aal, klachtenprocedures en telefonische bereikbaarheid. Aan deze conclusie is 
niets minderwaardigs. Goede telefonische bereikbaarheid, begrijpelijke brieven 
en responsieve dienstverlening zijn heel belangrijk voor klanten, ook al zijn het 
op het strategisch hoogste niveau soms slechts details. 
Het normatieve deel van dit hoofdstuk heeft laten zien dat klantenfora zowel in 
cybernetisch als in democratisch perspectief positieve maar beperkte bijdragen 
leveren aan het verantwoordingsregime voor zelfstandige uitvoeringsorganisa-
ties. Vanuit democratisch oogpunt is allereerst te waarderen dat ze stem geven 
aan ontvangers van diensten en dat ze de vage notie van ‘klantgerichtheid’ soms 
concrete invulling geven. Klantenfora opereren op basis van een de facto helder 
en op het toezicht van de principaal aanvullend perspectief. Vanuit cybernetisch 
perspectief is vooral te waarderen dat klantenfora zich (-) met een enkele uit-
zondering (-) reflectief opstellen in de debatfase van verantwoordingsprocessen 
en op concrete punten van bejegening en uitvoering soms duidelijke lessen for-
muleren. 
Een opvallende bevinding tot slot is dat klantenfora op veel punten dezelfde 
opvattingen verwoorden als uitvoeringsorganisaties. Waar van buitenaf belan-
gentegenstellingen vermoed zouden kunnen worden (-) een nieuwkomer geeft 
aan in eerste instantie gedacht te hebben dat via het klantenforum ‘de eigen op-
positie was georganiseerd’ (R293) (-) blijken uitvoeringsorganisaties en klanten-
fora het op veel punten juist met elkaar eens te zijn. Dit geldt vooral ten aanzien 
van de relatie met de directe principaal. Op veel inhoudelijke punten sympathi-
seren klantenfora met de uitvoeringsorganisaties. Dit werd het sterkst verwoord 
bij de PUR, waar betrokkenen spreken van het Stockholm syndroom. Dit geeft 
aan dat de cliënt zich als gijzelaar op termijn identificeert met de PUR als zijn 
gijzelnemer. Deze verwoording duidt op een socialisatieproces. De opvattingen 
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van actor en forum convergeren in de tijd en het forum identificeert zich vervol-
gens met de actor. Aanvankelijk kritische klanten in het klantenforum gaan zich 
door het werk in het klantenforum langzaamaan identificeren met de zelfstandi-
ge uitvoeringsorganisatie. 
 



 

 
 
 
9  Visitaties 
 
 

‘De publicatie van de visitatie is het sluitstuk van het verantwoordingsproces, 
omdat het zichtbaar maakt wat het oplevert. Over het rapport wordt vervolgens 
weer in verschillende verbanden gesproken’ (R295). 

 
 
Dit hoofdstuk behandelt de visitaties in het kader van de Handvestgroep publie-
ke verantwoording. Dit zijn de enige voorbeelden waar visitaties bij zelfstandige 
uitvoeringsorganisaties tot 2007 daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. De visi-
tatie van de NVAO vindt plaats in 2007 en blijft hier buiten beschouwing. Ver-
der zijn er nog visitaties bij tal van publieke dienstverleners in bijvoorbeeld het 
onderwijs en in de zorg, die buiten het bestek van dit onderzoek blijven omdat 
het anderssoortige organisaties betreft. De visitaties van de Handvestgroep wij-
ken af van genoemde voorbeelden doordat de visitatie hier op vrijwillige basis 
plaatsvindt. Bovendien vormen ze onderdeel van de ambitie van de betrokken 
zelfstandige uitvoeringsorganisaties om de ministeriële verantwoordelijkheid 
aan te vullen met directe verantwoording richting belanghebbenden. Het initia-
tief van de Handvestgroep adresseert zodoende dezelfde problematiek rond ver-
antwoording door zelfstandige uitvoeringsorganisaties die ook in dit onderzoek 
centraal staat.  
De opbouw van het hoofdstuk is gelijk aan de vorige hoofdstukken. Na een 
introductie op de cases en het verschijnsel visitaties, volgt eerst een descriptieve 
analyse en vervolgens een normatieve beoordeling van het functioneren van 
visitaties. 
 
9.1 Visitaties in de publieke sector 
 
9.1.1 Cases: visitaties van de Handvestgroep publieke verantwoording 
In november 2000 ondertekenden vijf zelfstandige bestuursorganen het Hand-
vest publieke verantwoording. Per april 2007 bestaat de Handvestgroep uit tien 
leden (zie tabel 9.1). In de loop van de tijd hebben minimaal zes andere uitvoe-
ringsorganisaties zich ook als belangstellend gemeld. 
In het Handvest geven de ondertekenaars aan dat zij zich niet alleen aan hun 
politieke opdrachtgevers willen verantwoorden maar dat zij het daarenboven 
ook als hun taak zien om zich aan hun afnemers en aan de samenleving te ver-
antwoorden. Het handvest beargumenteert dit in eerste instantie vanuit de over-
weging dat deze uitvoerende ZBOs ‘hun bestaansrecht ontlenen aan het nut van 
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hun producten en diensten voor de samenleving’, ‘de betekenis van hun maat-
schappelijke positie op het snijvlak van bestuur en samenleving’ en de overwe-
ging dat ‘de kwaliteit van de binding met hun maatschappelijke omgeving een 
bron van legitimatie is’ (Handvestgroep 2000). In tweede instantie stellen de 
ondertekenaars dat zij met dit manifest ook een ‘nieuwe visie op de ministeriële 
verantwoordelijkheid’ naar voren brengen. In hun perspectief is de ministeriële 
verantwoordelijkheid voor ZBOs van groot belang maar kan die niet het enige 
beginsel zijn in de aansturing van en verantwoording door ZBOs. Beter is het 
volgens hen dat de ministeriële verantwoordelijkheid het sluitstuk vormt van een 
keten waarin de organisatie op meerdere manieren en aan meerdere belangheb-
benden verantwoording aflegt. Wanneer de verantwoording door ZBOs uitslui-
tend vanuit de ministeriële verantwoordelijkheid wordt bezien, bestaat volgens 
de Handvestgroep het risico dat het verticale toezicht buitenproportionele trek-
ken krijgt. Dit omdat ‘wie toeziet alles wil weten’. Dit kan leiden tot ‘inciden-
tenpolitiek’ en het verlies van de zelfstandigheid van de ZBOs. Zij stellen: ‘Als 
ondertekenaars van het handvest zouden wij dat ervaren als een ongewenste stap 
terug in de tijd’ (Handvestgroep 2000). Het Handvest lijkt al met al om twee 
redenen te zijn ondertekend. Dominant is allereerst de wens van de ZBOs om 
hun maatschappelijke verantwoording te versterken. Een bijkomend motief is 
dat het een ‘zet’ is in de discussie over de gewenste omvang van de ministeriële 
verantwoordelijkheid voor ZBOs. 
 
De Handvestgroep werkt ‘publieke verantwoording’ breder uit dan in dit onder-
zoek gebeurt. ‘Publieke verantwoording’ is voor de Handvestgroep allereerst te 
begrijpen als een ‘wilsverklaring’. De ondertekenaars conformeren zich aan de 
waarde van publieke verantwoording. Dit heeft vooral betrekking op hoe zij met 
hun maatschappelijke omgeving omgaan, het tekent een professionele habitus. 
Publieke verantwoording betekent vervolgens concreet dat de ondertekenaars 
van het handvest belanghebbenden zo veel mogelijk inzicht geven in hun beleid. 
Daarnaast worden belanghebbenden ook in staat gesteld daarop te reageren. 
Kwaliteitsverbetering, transparantie en participatie zijn de centrale waarden in 
het handvest. 
De Handvestgroep heeft publieke verantwoording in twee documenten verder 
geconcretiseerd. Enerzijds in het zogenaamde ‘Tastbaar Arrangement’ dat een 
‘dynamische maatstaf’ is waarmee de leden concrete invulling kunnen geven 
aan hun publieke verantwoording (Handvestgroep 2001). Anderzijds in een code 
goed bestuur met richtlijnen voor de inrichting van het bestuur en vooral de rol 
van raden van toezicht (Handvestgroep 2005c). 
In de laatste plaats is het thema publiek verantwoorden uitgewerkt in de visita-
tieprocedure. De visitatie is voor de Handvestgroep het ‘sluitstuk van het proces 
van publieke verantwoording’ (R296). Afgesproken is dat de leden zich op basis 



VISITATIES   219 

 

van het Tastbaar Arrangement vierjaarlijks laten visiteren door een onafhanke-
lijk visitatiecollege. De visitatie is een beoordeling van de wijze waarop de or-
ganisatie invulling geeft aan het beginsel publieke verantwoording. De visitatie 
resulteert in een openbaar visitatieverslag dat op zichzelf ook weer als een ver-
antwoordingsdocument kan dienen jegens derden. Het is in dit zin een vorm van 
meta-verantwoording. 
In dit hoofdstuk staat alleen het sluitstuk van het proces (-) de visitaties (-) cen-
traal en gaat het niet over de Handvestgroep in zijn totaliteit. Tabel 9.1 geeft een 
overzicht van de leden van de Handvestgroep, de publicatiedata van visitatiever-
slagen en de samenstelling van het visitatiecollege per visitatie.60 
 
Tabel 9.1 Overzicht visitaties Handvestgroep publieke verantwoording61 
 
Organisatie  Publicatiedatum Visitatoren 
COA september 2002 Keur, Van Oorschot, In ’t 

Veld 
Kadaster november 2002 Keur, Van Oorschot, In ’t 

Veld 
Informatie Beheer 
groep 

maart 2003 Keur, Van Oorschot, In ’t 
Veld 

RDW november 2003 Keur, Van Oorschot, In ’t 
Veld 

CWI maart 2005 Giskes, Van Oorschot, In 
’t Veld 

Sociale verzeke-
ringsbank 

december 2005 Bruins Slot, Van Oor-
schot, In ’t Veld 

Staatsbosbeheer mei 2006 Giskes, In ’t Veld 
CVZ april 2007 Dijkstal, Van Zunderd, In 

’t Veld 
CBS Nog niet Dijkstal, Van Zunderd, In 

’t Veld 
CFI Nog niet - 
 
De zeven tot april 2006 gepubliceerde visitaties worden in het vervolg van dit 
hoofdstuk besproken. Niet alle visitaties zijn op dezelfde manier onderzocht. De 
visitaties van Kadaster, CWI, Staatsbosbeheer en CFI staan centraal. Deze selec-
tie is gemaakt vanwege de spreiding in de tijd. De Kadaster-visitatie was op 
moment van onderzoek reeds enkele jaren afgerond, de CWI-visitatie was ruim 
een half jaar vóór het onderzoek afgerond, de Staatsbosbeheer-visitatie vond 
plaats gedurende het onderzoek. De CFI-visitatie had niet plaatsgevonden. CFI 
                                                 
60 In eerste instantie bestond het visitatiecollege uit drie vaste leden. Sinds 2005 zijn er meer 
visitatoren waaruit per visitatie een team van drie of twee leden wordt samengesteld. 
61 Dit overzicht is gemaakt op 11 maart 2007. Aanvankelijk werkte de Handvestgroep met het 
vaste visitatiecollege van Keur, Van Oorschot, In ’t Veld. Vanaf 2005 is de kring verbreed om 
de belasting van visitatoren hanteerbaar te houden. 
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bereidde zich voor op een eventuele visitatie die volgens planning in 2008 
plaatsvindt. Door de spreiding in de tijd kon de ‘doorwerking’ van visitaties 
beter worden bezien. Verder kwamen de andere visitaties tijdens de interviews 
vanzelf aan de orde. Dit omdat de geïnterviewde secretarissen en leden van de 
Handvestgroep bij meerdere visitaties betrokken waren en daar tijdens de inter-
views aan refereerden. Ook respondenten bij de uitvoeringsorganisaties hadden 
de neiging bevindingen bij de eigen visitatie te vergelijken met die bij andere 
visitaties. Naast de interviews zijn de zeven visitatierapporten en de reacties 
erop van de uitvoeringsorganisaties geanalyseerd. Ook waren twee goede afstu-
deerscripties beschikbaar. In de ene worden vijf visitaties geanalyseerd (Beumer 
2006) aan de hand van het evaluatiekader van Korsten (2004). In de andere 
wordt de SVB-visitatie vergeleken met die bij de publieke omroep (Habers 
2006). 
 
9.1.2 Visitaties: brede belofte en ambigue kern 
De Handvestgroep is in Nederland een voorloper in een trend die vooral vanuit 
de Angelsaksische wereld is overgewaaid. De trend houdt in dat publieke 
dienstverleners zichzelf reguleren met behulp van codes en handvesten en hier-
over communiceren naar hun belanghebbenden. Dergelijke codes stellen bij-
voorbeeld kwaliteitseisen aan producten of normen voor bestuurders. De laatste 
jaren hebben publieke dienstverleners op zeer veel publieke domeinen zelfstan-
dig codes of handvesten opgesteld.62 Naast handvesten is ook het verschijnsel 
‘visitaties’ in opkomst. In 2001 bestaan er bijvoorbeeld visitatieprocessen bij 
ongeveer eenderde van de in een breed onderzoek onderzochte Nederlandse 
rijksoverheidsorganisaties met directe klantencontacten (Pardoel e.a. 2001: 31). 
Het meest bekend zijn de visitaties in de onderwijssector (Jeliazkova en Wester-
heijden 2000; De Vijlder en De Jager 2005: 2004-5), maar visitaties komen ook 
op andere beleidsterreinen voor.63  
Visitaties worden vaak gehouden in situaties waar de prestaties van één organi-
satie kunnen worden afgezet tegen een professionele standaard die wordt ont-

                                                 
62 Zie voor codes in het Verenigd Koninkrijk: Hood e.a. 1999: 193; Pollitt en Bouckaert 2004: 
95-6; Muntinga 2000: 228-9; Goetz en Jenkins 2001: 380.  
Zie voor codes in Nederland hoofdstuk 7 en verder Muntinga 2000; Bovens e.a. 2001: 106 en 
Algemene Rekenkamer 2004.  
Twee andere in het oog springende Nederlandse voorbeelden zijn de Rijksbrede Benchmark 
Groep (zie www.rbb-groep.nl) die per oktober 2006 24 deelnemers telt uit de publieke en 
semi-publieke sector. Deze groep werkt zoals de naam suggereert met benchmarks. Ook is er 
het Manifest Innovatie in Uitvoering, aanvankelijk ondertekend door de Belastingdienst, 
CWI, CVZ, IB-Groep, SVB en UWV. Deze groep manifesteert zich door innovatie in digitale 
dienstverlening. 
63 Er zijn bijvoorbeeld visitaties bij gemeenten (Van der Knaap en Ritzen 2000; Korsten 
2004) de publieke omroep (Bardoel e.a. 2002) en in zorgsectoren (Van der Grinten en Meurs 
2005: 236-7; Verhagen 2005: 229-233). 
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leend aan vergelijkbare organisaties. Soms vergelijken betrokkenen elkaar, zoals 
gebeurt in het onderwijs (De Vijlder en De Jager 2005) of bij gemeenten (Van 
der Knaap en Ritzen 2000). Soms is de beoordelaar juist een onafhankelijke 
derde partij. In dat geval lijken visitaties sterk op benchmarks.64 Ook bij bench-
marks worden vergelijkbare organisaties vergeleken, nu echter veel specifieker 
gericht op organisaties die ‘best in business, practice of class’ zijn (De Vriend en 
Timmerman 1995: 12). 
Visitaties verlopen over het algemeen ongeveer volgens hetzelfde stramien. Een 
visitatiecollege legt periodiek een werkbezoek af aan een organisatie om zich 
een oordeel te vormen over een bepaald aspect van het handelen van die organi-
satie. De organisatie wordt gevisiteerd. Visitatiecolleges baseren hun oordelen 
doorgaans op drie bronnen. In de eerste plaats is er vaak een vastgelegd beoor-
delingskader dat verwachtingen stelt voor het handelen van de gevisiteerde or-
ganisaties. In de tweede plaats is er vaak een zelfevaluatie waarin de organisatie 
het eigen handelen afmeet aan dit beoordelingskader. In de derde plaats houden 
visitatiecolleges tijdens de visitaties een groot aantal gesprekken met uiteenlo-
pende betrokkenen. Op basis van deze drie bronnen stellen de colleges door-
gaans een visitatieverslag op met bevindingen en eventuele aanbevelingen. Dit 
verslag wordt meestal openbaar gemaakt. Daardoor kan het verslag ook worden 
benut door andere partijen, zoals de minister, andere belanghebbenden of jour-
nalisten. 
Een opvallend aspect van visitaties is dat zij vaak verschillende doelen dienen. 
Visitaties dienen organisatie-interne en -externe doelen en worden geacht infor-
matief te zijn voor interne en externe betrokkenen. Al met al kunnen vier belof-
ten van visiteren worden onderscheiden. 
Allereerst creëert dit type arrangementen gerichte feedback vanuit verschillende 
relevante stakeholders. Bij visitaties worden de opvattingen en ervaringen met 
de gevisiteerde van verschillende belanghebbenden bij elkaar gebracht. Dit ver-
rijkt het inzicht in het optreden van de uitvoeringsorganisaties en kan leerimpul-
sen geven (Van der Knaap en Ritzen 2000: 221-2; ROB 2002: 27; Korsten 2004: 
322; Noordhoek 2005: 33). 
In de tweede plaats fungeert dit type arrangementen soms als een keurmerk. Het 
bestaan van het visitatieregime signaleert aan anderen, zoals klanten en de mi-
nister, dat de organisatie werkt op basis van een vertrouwenwekkend kwaliteits-
systeem en zich op relevante normen laat toetsen. Dit gegeven biedt andere be-
langhebbenden mogelijk assurance. Zij kunnen er vertrouwen uit putten dat de 
organisatie de eigen bedrijfsvoering op orde heeft. De conclusie die sommigen 
daar aan verbinden is dat de minister zijn eigen toezichtregime vervolgens kan 
extensiveren. Er zou minder verticaal toezicht nodig zijn omdat de uitvoerings-
                                                 
64 Zie voor benchmarks in Nederland: ministerie van BZK 2004. Zie verder De Vriend en 
Timmerman 1995: 95; ROB 2002; Noordhoek 2005; Stroeker en Van Dijken 2006. 
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organisatie gebruik maakt van een betrouwbaar eigen controle- en kwaliteitssys-
teem. Anderen trekken de conclusie dat het verticale toezicht zich juist moet 
baseren op de informatie die interne mechanismen zoals visitaties genereren (In 
’t Veld 1997: 144; Algemene Rekenkamer 2004). 
In de derde plaats ontstaat door visitaties en benchmarks een vergelijkend, dus 
relatief, inzicht in de prestaties van publieke organisaties. Door het presteren 
van een organisatie af te meten aan dat van vergelijkbare organisaties wordt het 
gemakkelijker om te beoordelen of die organisatie nu al dan niet goed opereert. 
Deze relatieve maat is bruikbaar voor externe toezichthouders als de minister 
maar kan ook door maatschappelijke belanghebbenden worden gebruikt (Kor-
sten 2004: 322; Rouw en Schillemans 2005: 16-7). 
In de vierde plaats ten slotte dragen visitaties bij aan de transparantie van pu-
blieke organisaties. Door het publiceren van visitatierapporten geven zij externe 
belanghebbenden beter inzicht in hun handelen. Die anderen weten daardoor 
beter wat ze van de organisatie kunnen verwachten. Ook kunnen zij dit inzicht 
gebruiken om de organisatie op zijn handelen aan te spreken dan wel om op 
zoek te gaan naar een exit-optie (Paul 1992: 1057; Keuzenkamp e.a. 2003: 31-
2). Dit wordt versterkt doordat toegenomen transparantie soms gepaard gaat met 
aanzienlijke media-aandacht (Pollitt en Bouckaert 2004: 93; Meijer 2004: 106). 
 
De aantrekkingskracht van visitaties schuilt nadrukkelijk in deze rijke verant-
woordingsbelofte. Visitaties zijn op het oog een vorm van 360°-accountability, 
zoals beschreven door Behn (2001: 197-201). Dit houdt in dat het verantwoor-
dingsproces feedbackinformatie genereert vanuit alle belang(-hebbend)en. De 
feedback namens de minister wordt gecombineerd met die van partners, interne 
partijen en klanten. Het dwingt de gevisiteerde in theorie om zich in zijn be-
leidskeuzen op al deze partijen te richten. 
De mogelijke schaduwzijde van deze rijke belofte (-) vanuit het perspectief van 
verantwoording (-) is dat de vraag soms aan de orde of het nu wel echt een ver-
antwoordingsarrangement is. Auteurs zijn op dit punt soms enigszins ambigu. 
Zo meent Korsten bijvoorbeeld dat visitaties nuttig zijn als extern verantwoor-
dingsarrangement én als intern leerinstrument. De toepassing voor verantwoor-
dingsdoeleinden zou echter niet te zwaar moeten zijn, want dan dreigt een sfeer 
van controlitis (Korsten 2004: 322). De raad voor het openbaar bestuur (ROB) 
redeneerde in omgekeerde richting ten aanzien van benchmarks. De ROB stelde 
dat de benchmark een instrument is om intern mee te leren en niet geschikt is 
voor externe verantwoordingsdoeleinden. Desalniettemin zouden benchmarks 
wel nuttig kunnen zijn voor de verantwoording van organisaties, omdat ze bij-
dragen aan transparantie en vertrouwen (ROB 2002: 33). In beide redeneringen 
lijken visitaties en benchmarks ‘enigszins of met mate’ bruikbaar te zijn voor 
verantwoording. Ook bij andere auteurs komt deze ambiguïteit naar voren (Al-
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gemene Rekenkamer 2004: 58-9; Van der Grinten en Meurs 2005: 237; Noord-
hoek 2005: 35). 
Uit het feit dat visitaties worden ingezet om verschillende interne en externe 
doelen en fora te bedienen volgt dat gevisiteerden tijdens het proces steeds be-
dacht zijn op al die belanghebbenden. Zij richten zich dan enerzijds op het mo-
gelijke nut van de visitatie voor de eigen organisatie maar bekommeren zich 
anderzijds ook om de externe uitstraling van het proces. Naast het beoogde in-
terne leereffect is vanwege de openbaarheid van het visitatierapport en de vele 
mogelijke adressaten dus ook de positieve of negatieve impact op de reputatie 
van belang. De literatuur suggereert in ieder geval dat reputatiemanagement een 
belangrijk rol speelt bij visitaties en vergelijkbare arrangementen (Meijer 2004: 
106; Van der Grinten en Meurs 2005: 236). 
In het vervolg van dit hoofdstuk zullen deze drie punten, de breedte van beoogde 
opbrengsten, de mogelijke ambiguïteit van de kern en het belang van reputatie-
management, op een aantal momenten terugkeren in de analyse van de visitaties 
van de Handvestgroep publieke verantwoording. 
 
9.2 Het verloop van visitaties 
 
Het visitatiecollege is te begrijpen als forum en de uitvoeringsorganisatie als 
actor. Hun relatie kan een verantwoordingsrelatie zijn. De interactie tussen bei-
den wordt nu geanalyseerd en beoordeeld. Deze analyse is gemakkelijker dan in 
de vorige twee hoofdstukken omdat de omvang van de interactie geringer is. Het 
betreft ‘slechts’ een eenmalige visitatie en niet een continue gespreksrelatie. 
Bovendien is het verloop van het proces gemakkelijker te volgen omdat die in 
documenten is neergeslagen: het Handvest, Tastbaar Arrangement, zelfevalua-
ties, visitatieverslagen en schriftelijke reacties van gevisiteerden. 
 
9.2.1 Inhoud 
Wat is de inhoud van de visitatieprocedures?, zo luidt hier de eerste vraag. In de 
inleiding op dit hoofdstuk is gesteld dat visitatiecolleges hun oordelen doorgaans 
baseren op drie informatiebronnen: een beoordelingskader, een zelfevaluatie en 
gesprekken tijdens de visitatie. Dit is ook het geval bij de visitaties van de 
Handvestgroep. Eerst worden deze drie informatiebronnen bezien. Daarna ko-
men de inhoudelijke signalen uit visitaties aan de orde. 
 
Drie inhoudelijke bronnen 
De eerste inhoudelijke bron bij de visitaties is het beoordelingskader. Dit is 
vastgelegd in het Handvest en in het Tastbaar Arrangement (Handvestgroep 
2000; 2001 en 2005b). In het handvest staan vier thema’s centraal: kwaliteit, 
prijs/prestatie, responsief handelen & participatie en transparantie. De visitaties 
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gaan niet over deze thema’s in het algemeen maar over de publieke verantwoor-
ding over deze thema’s. De visitaties gaan dus over de publieke verantwoording 
van zelfstandige uitvoeringsorganisaties over bijvoorbeeld het kwaliteitsbeleid.  
In het Tastbaar Arrangement is publieke verantwoording over elk van deze the-
ma’s vertaald in concrete indicatoren. ‘Kwaliteit’ is bijvoorbeeld als volgt uit-
gewerkt. Het is eerst concreter geherformuleerd tot ‘Het informeren van de om-
geving over kwaliteitseisen, uitkomsten van kwaliteitsmetingen en het functio-
neren van het kwaliteitssysteem’. Het gaat dus over het informeren over en be-
trekken van belanghebbenden bij kwaliteit(systemen). Vervolgens zijn zeven 
indicatoren opgesteld. Kort samengevat: ‘externe’ kwaliteitseisen voor alle pro-
ducten (indicator 1), die openbaar en snel te vinden zijn op de website (2) en 
ontwikkelingsdoelstellingen voor producten (3). Zowel de externe kwaliteits-
eisen als deze ontwikkelingsdoelstellingen worden vóór vaststelling besproken 
met (vertegenwoordigers) van afnemers (4 en 5). Afnemers worden überhaupt 
actief uitgenodigd kennis te nemen van de informatie over kwaliteitseisen (6). 
Ten slotte zijn ook resultaten van externe kwaliteitsmetingen openbaar en wor-
den besproken met afnemers (7).  
Ook voor de andere drie thema’s zijn op vergelijkbare wijze indicatoren be-
noemd. De logica lijkt steeds te zijn dat de uitvoeringsorganisaties a) streven 
naar kwaliteitsverbetering, b) bij maximale transparantie en c) actieve participa-
tie van afnemers. Sommige indicatoren hebben een digitaal karakter. Er zijn 
voor producten bijvoorbeeld hetzij wel hetzij geen kwaliteitseisen geformuleerd. 
Andere indicatoren hebben een analoog karakter en kunnen in meerdere of min-
dere mate het geval zijn. Afnemers kunnen bijvoorbeeld meer of minder actief 
worden uitgenodigd om kennis te nemen van kwaliteitscriteria. De aspecten die 
met kwaliteit van uitvoering te maken hebben, kunnen betrekking hebben op de 
door de uitvoeringsorganisatie te nemen besluiten (zoals beschikkingen). In 
praktijk echter gaat het meestal om kwalitatieve randvoorwaarden in de be-
drijfsvoering, zoals kenbaarheid en behoorlijkheid van procedures. 
De tweede inhoudelijke bron in de visitatieprocessen zijn de zelfevaluaties. In 
hun zelfevaluaties toetsen organisaties zichzelf op de criteria uit het beoorde-
lingskader en geven zij aanvullende informatie die van belang is voor de beoor-
deling door het college. In hun zelfevaluaties waarderen de zelfstandige uitvoe-
ringsorganisaties zichzelf met een cijfer. Zij ‘scoren’ de eigen prestaties op de 
vier thema’s ten opzichte van de eigen ambities.65 Het zijn dus geen absolute 
maar relatieve scores. Figuur 9.2 vat de beoordelingen in de zelfevaluaties sa-
men. De figuur laat zien dat de zelftoebedeelde scores opvallend uniform zijn. 

                                                 
65 Korsten (2004: 318) memoreert dat beoordeling op eigen ambities als nadeel kan hebben 
dat ze gunstig uitpakken voor niet-ambitieuze organisaties. Vermoedelijk is dat risico bij 
vrijwillige processen zoals bij de Handvestgroep niet groot omdat niet-ambitieuze organisa-
ties er überhaupt niet aan deelnemen. 
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Gemiddeld beoordelen de handvestleden zichzelf met een waardering van tussen 
de 70% en 80% ten opzichte van de eigen ambities. De verschillen tussen de 
organisaties zijn niet groot, zo laat de figuur en het weergegeven gemiddelde 
zien. 
 
Figuur 9.2 Overzicht scores zelfevaluaties visitaties Handvestgroep publieke 
verantwoording66 
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De derde bron van informatie in de visitaties zijn de interviews tijdens de visita-
tiedag. Het visitatiecollege ‘hoort’ in de loop van een visitatie tussen de 24 en 37 
personen. Ongeveer de helft van de gesprekspartners werkt bij de organisatie 
zelf. Afgaande op de visitaties bij Kadaster, Staatsbosbeheer en CWI kan wor-
den gesteld dat 16% van de gesprekspartners lid van het bestuur of de raad van 
toezicht is, 30% van de gesprekspartners (de)centrale directeuren of centrale 
stafmedewerkers zijn, 7% van de gesprekspartners lid zijn van de onderne-
mingsraad, 38% van de gesprekspartners (vertegenwoordigers) van klanten of 
(keten)partners zijn en 8% van de gesprekspartners werken bij het ministerie.  
De departementale respondenten worden in de loop der tijd steeds ‘zwaarder’. In 
2002 sprak het college bij de Kadaster-visitatie nog ‘slechts’ met het hoofd van 
de toezichthoudende afdeling. Bij de Staatsbosbeheer-visitatie in 2005 sprak het 
college met de secretaris-generaal én twee directeuren. 
 

                                                 
66 Deze scores zijn ontleend aan de zelfevaluaties. Zes organisaties scoorden zichzelf op een 
schaal van 0 tot 100. Het COA week daarvan af en werkte met de kleuren van stoplichten: 
groen, oranje en rood, en de combinaties groen-oranje en oranje-rood. Ik heb die scores ten 
behoeve van de vergelijkbaarheid met de andere visitaties als volgt vertaald: rood=30; 
rood/oranje=45; oranje=60; oranje/groen=75 en groen=90. 
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De inhoud van de gesprekken tijdens de visitaties wordt door een aantal zaken 
bepaald. Allereerst staat het uitgangspunt van goede publieke verantwoording 
centraal. Dit is voor de organisatie geconcretiseerd in de zelfevaluatie en die 
vormt ook meestal de basis voor het gesprek. Gesprekken beginnen vaak met de 
vraag van het college of de gesprekspartner zich in het beeld herkent dat de 
zelfevaluatie schetst. Daarnaast worden de gesprekken voor een deel bepaald 
door wat op het moment, in de verhoudingen en door de respondenten als rele-
vant wordt aangemerkt. Het kan zijn dat gesprekspartners bepaalde opmerkingen 
kwijt willen of dat visitatoren specifieke vragen hebben. Daardoor is het gesprek 
inhoudelijk soms heel breed. Ook verschilt de inhoudelijke focus enigszins van 
visitatie tot visitatie. Bij de SVB-visitatie bijvoorbeeld was ‘de relatie met de 
principaal’ heel belangrijk (Handvestgroep 2006a: 14). Bij een andere visitatie 
‘de mate waarin het ZBO innoveert’ (R297). De inhoudelijke focus kan door de 
open gespreksopzet ook verschuiven van de wijze waarop de uitvoeringsorgani-
saties invulling geven aan publieke verantwoording naar de meer algemene 
vraag hoe de organisatie functioneert. 
 
Inhoudelijke signalen uit visitaties 
Het visitatiecollege komt op grond van de beoordelingskaders, zelfevaluatie en 
gesprekken tot bevindingen die het aan het einde van de dag verwoordt en daar-
na op schrift stelt in het visitatierapport. Alle visitatierapporten openen met een 
aantal algemene observaties die worden gevolgd door afzonderlijke besprekin-
gen van de vier hoofdthema’s kwaliteit, prijs/prestatie, responsiviteit & partici-
patie en transparantie. In de algemene beschouwing koppelt het college door-
gaans lof voor de organisatie aan observaties en kritiekpunten. In twee gevallen 
staan er een aantal duidelijke kritiekpunten bij de algemene observaties (de visi-
taties van Staatsbosbeheer en het COA)67, in de andere vijf gevallen overheerst 
lof. In de algemene beoordeling volgt het college enigszins de oordelen uit de 
zelfevaluaties. Zo was zowel de zelfevaluatie als het visitatierapport bij het COA 

                                                 
67 De kritiek in de twee rapporten is de volgende. Bij het COA verwoordt het college prudent 
geformuleerde kritiek op de mate van concreetheid van de zelfevaluatie, de transparantie van 
het totstandkomingsproces, de inbreng vanuit de organisatie bij de zelfevaluatie, het versprei-
dingsbeleid, het feit dat er binnen het COA grote verschillen van inzicht zijn ten aanzien van 
de thema’s uit de zelfevaluatie, de borging van publieke verantwoording binnen de organisa-
tie en de zeer hoge ambities op het punt van kwaliteitszorg (Handvestgroep 2002a: 4-5). Bij 
Staatsbosbeheer verwoordt het college kritiek op het vermogen snel (cultuur)veranderingen 
door te voeren en het feit dat de ‘basisbetrekkingen’ met de klant en de samenleving ‘onvol-
doende zijn ingebed’ in een strategie van Staatsbosbeheer in zijn geheel. Voorts zit Staatsbos-
beheer in zijn ontwikkeling sinds verzelfstandiging vergeleken met de andere gevisiteerden 
‘niet aan de bovenkant van de metingen’ (Handvestgroep 2006b: 4-5). Naast kritiekpunten 
formuleert het college overigens ook punten van lof en bewondering voor beide ZBOs. 
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het minst positief terwijl ze bij de RDW beiden het meest positief waren (zie 
figuur 9.2).68 
Vaak start de algemene beschouwing van het college met een meerduidige ka-
rakterisering van de organisatie. Zo wordt Staatsbosbeheer bijvoorbeeld een oer-
Hollandse organisatie genoemd, met een grote naamsbekendheid en reputatie en 
een indrukwekkende maatschappelijke verankering. Dat is in de eerste plaats 
een compliment. Tegelijk duidt deze typering ook op enkele dilemma’s van de 
organisatie. Een negatief gevolg van het krachtige imago zou namelijk zijn dat 
buitenstaanders het moeilijk begrijpen wanneer Staatsbosbeheer buiten de ge-
bruikelijke rol van bosbeheerder stapt om, zoals gebeurt, hout of gronden te 
verhandelen. Ook kan de sterke lokale worteling tot gevolg hebben dat beleids-
veranderingen de haarvaten van de organisatie moeilijk bereiken (Handvest-
groep 2006b). 
De visitatierapporten besteden de meeste aandacht aan de vormgeving van pu-
blieke verantwoording, dus aan de drie samenhangende thema’s kwaliteitsverbe-
tering, transparantie en participatie. De thema’s zijn breed uitgewerkt en raken 
daardoor aan het algemene beleid van de uitvoeringsorganisaties. Dit is bewust 
het geval, zo stelt het visitatiecollege: ‘De indicatoren uit het Tastbaar Arrange-
ment zijn een leidraad, uiteindelijk is de kwaliteit van het gesprek van belang. 
(…) Wanneer uit die dialoog blijkt dat ook andere elementen relevant zijn, moe-
ten die opgemerkt en verzameld worden.’ (Handvestgroep 2005b: 7). 
De visitaties van de Handvestgroep hebben een brede inhoudelijke reikwijdte.69 
Officieel heet het dat ‘het object van de visitatie is de wijze waarop het zelfstan-
dig bestuursorgaan zijn publieke verantwoording organiseert en daaraan invul-
ling geeft.’ (Handvestgroep 2001: 2). Maar wat hoort daar bij en wat niet? Om-
dat de thema’s van het handvest, zoals een betrokkene stelt ‘van toepassing zijn 
op alles wat we hier doen’ (R298) ligt de grens niet vast tussen publieke verant-
woording over de waarden uit het handvest en een publieke beoordeling van de 
organisatie. De ‘verleiding’ is groot om ook over andere onderwerpen die aan de 
orde komen adviezen of observaties te verwoorden, zo geeft een betrokkene aan 
(R299). Het college komt dan tot algemene oordelen over de organisatie, door 
hem als ‘één van de beste uitvoeringsorganisaties in het land’ te typeren (Hand-
vestgroep 2006a: 4), als ‘niet aan de bovenkant van de metingen’ (Handvest-

                                                 
68 Het college schrijft over de RDW: ‘Bij beschouwing van de zelfevaluatie kan geen andere 
indruk ontstaan dan dat de RDW een positief zelfbeeld heeft’, vervolgens ‘het college (…) 
heeft daarvoor rechtvaardiging gevonden’ en schrijft ‘op deze plaats [wil] het Visitatiecollege 
benadrukken dat het een zeer positief beeld gekregen heeft van de RDW …’. Overigens waar-
schuwt het college er ook voor dat de organisatie de ‘kritische grens tussen trots en zelfvol-
daanheid’ niet moet overschrijden (Handvestgroep 2003b: 4-5). 
69 De Handvestgroep heeft de brede reikwijdte van de visitaties zelf geadresseerd in de interne 
notitie ‘Reikwijdte visitaties’. 
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groep 2006b: 4) of om bijvoorbeeld het integriteitsbeleid te adresseren (Hand-
vestgroep 2002b: 4). 
 
Uit de zeven visitatierapporten komt, ondanks de soms wisselende samenstelling 
van het college (zie tabel 9.1), een aantal terugkerende inhoudelijke signalen 
naar voren. Die signalen suggereren dat voor een ‘goede’ uitvoeringsorganisatie 
in ieder geval twee zaken van het grootste belang zijn. Namelijk dat de organisa-
tie a) maximaal transparant en responsief is en b) actief, zelfbewust en volwas-
sen omgaat met de politiek-bestuurlijke en maatschappelijke omgeving. Tabel 
9.3 ordent de belangrijkste inhoudelijke signalen van het college en geeft hun 
relatieve frequentie in de visitatierapporten aan. De meerderheid van de signalen 
betreft de publieke verantwoording aan de omgeving (43%) en meer in het al-
gemeen de omgang met de omgeving (31%). Een minderheid van de signalen 
(26%) is ‘gewoon’ advies aan de organisatie of soms aan het ministerie. 
 
 
Tabel 9.3 Overzicht typen oordelen en hun frequentie in 7 visitatierapporten70 
 
Opmerkingen over de publieke verantwoording aan de omgeving (43%) 
Het kan nog beter 26% Kritiek op of tips voor publieke verantwoording, 

transparantie of inrichting van de contacten met de 
omgeving. 

Definieer beter 11% Opmerkingen over de definities en transparantie van 
kwaliteitseisen, kwaliteitsmetingen of het klachtbe-
grip. 

De visitatie/zelfevaluatie 
kan beter 

6% Kritiek op de openheid over of het proces van zelfe-
valuatie of visitatie. 

 
Opmerkingen over de omgang met de omgeving (31%) 
Ga initiatiefrijk en zelf-
bewust om met de maat-
schappelijke omgeving 

13% Dit zijn opmerkingen in de trant van: Werk samen!, 
wees proactief!, zelfbewust!, duidelijk!, besef goed 
wat je eigen positie is! 

De verticale relatie kan 
beter en jij kan er wat 
aan doen 

13% Opmerkingen over strubbelingen in de relatie met het 
ministerie, oproepen zich niet te eenzijdig op de 
principaal te richten of deze wat assertiever of op zijn 
minst proactiever te benaderen. 

Het bij anderen gereali-
seerde beeld zou eendui-
diger moeten zijn 

5% Kritiek op of remedies voor het feit dat het visitatie-
proces zeer uiteenlopende beelden over de organisa-
tie heeft blootgelegd tussen stakeholders onderling 
en/of de gevisiteerde. 

 
Algemene opmerkingen over de organisatie of het ministerie (26%) 

                                                 
70 Dit overzicht is gemaakt door codering van alle uitspraken door het visitatiecollege in de 
visitatierapporten. Uit de 7 rapporten zijn 158 oordelen gecodeerd. N=158. Zie verder voor-
beeld 4 in bijlage 1. 
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‘Gewoon’ management-
advies 

15% Advies over bijvoorbeeld de reorganisatie, de ver-
houding tussen hoofdbestuur en regio’s, het integri-
teitsbeleid of bezuinigingen door ICT. 

Kritiek op het ministerie 11% Een deel van de opmerkingen in visitatierapporten is 
kritiek op de principaal. Die zou zich anders moeten 
opstellen, onduidelijk zijn, niet alleen uit ‘goede 
feeën’ bestaan of geen coherente verzelfstandigings-
visie hebben. 

 
Publieke verantwoording betekent voor de Handvestgroep in concreto dus voor-
al drie zaken: streven naar kwaliteitsverbetering, transparantie naar maatschap-
pelijke belanghebbenden en participatie daarbij van afnemers. Deze focus is 
duidelijk terug te zien in de inhoudelijke signalen van het visitatiecollege. Tabel 
9.3 laat zien dat bijna de helft van de inhoudelijke signalen hier betrekking op 
heeft. Vanuit deze vaste basis verbreden visitaties zich naar de aanpalende vraag 
of de organisatie goed opereert in zijn maatschappelijk en bestuurlijk krachten-
veld van maatschappelijke partijen (18%) en de principaal (24%). Ook geeft het 
college ‘gewoon’ managementadvies aan het bestuur (15%) en formuleert soms 
opvattingen over het beleid van het ministerie (11%). Het gevolg is dat de reik-
wijdte van de visitaties breed is. Eén respondent verwoordt dit als volgt: ‘Bij 
publieke verantwoording (-) en dat is natuurlijk ook logisch (-) is het veel meer 
dan alleen laten zien wat je hebt gedaan. Publieke verantwoording is dat hele 
scala van wat doe je?, en voor wie doe je het? en hoe betrek je ze erbij? Laat je 
zien wat je doet?’ 71 (R300). 
 
9.2.2 De invloed van visitaties 
Nu de inhoud van de visitaties in hoofdlijnen is gereconstrueerd is de volgende 
vraag of ze invloed hebben op het beleid van de uitvoeringsorganisaties. Bezien 
wordt eerst de ex post invloed van visitaties en daarna de voorwaarden voor ex 
ante invloed. 
 
Invloed ex post 
Visitaties zijn verantwoordingsarrangementen ‘van de luide stem’. Daar er geen 
mogelijke sancties aan verbonden zijn, kunnen visitaties alleen invloed hebben 
als de gevisiteerde de motivatie heeft om de uitkomsten in zijn beleid te verwer-
ken. Bij de meeste visitaties van de Handvestgroep is dit het geval. De gevisi-
teerden verwerken in ieder geval een deel van de uitkomsten meestal in hun 
beleid, zo blijkt uit documentanalyse en de interviews. Zij vertalen de uitspra-
ken, voorstellen en constateringen in visitatierapporten bijvoorbeeld intern naar 
actiepunten. Daarbij geven zij prioriteiten aan (R301) en wijzen zij ‘trekkers’ 

                                                 
71 Na deze uitspraak vroeg ik: ‘dan klinkt het vooral als een houding?’, waarop de respondent 
instemmend reageerde ‘dat is zo. Heel erg’. 
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aan (R302). Zij combineren de verwerking van de visitatierapporten vaak met 
andere onderzoeken of rapporten, want uitvoeringsorganisaties hebben steeds te 
maken met meerdere, gelijktijdige verbetertrajecten. Een betrokkene stelt: ‘We 
hadden de visitatie, de evaluatie, en nog zo wat. We hebben toen een enorm 
document opgesteld, waarin al die verbeterpunten staan. Toen zijn trekkers aan-
gewezen. En die moeten rapporteren, elke drie maanden. Dat heeft een jaar of 
drie geduurd, totdat het af was.’ (R303). 
De respondenten geven aan dat de meeste zaken die tijdens de visitatie aan de 
orde komen naderhand weer terugkomen in het beleid. Deze informatie komt 
bijvoorbeeld terecht in de normale planning en control cyclus en kan daar een 
rol in spelen (R304). Verder verlangde de raad van toezicht in zeker twee geval-
len dat het bestuur gedurende een paar jaar na de visitatie periodiek rapporteerde 
over de implementatie van de veranderingen. Visitaties sluiten in de uitkomsten 
bovendien vaak aan bij bestaande interne strategische discussies. Het visitatie-
rapport levert dan ammunitie op voor een ‘strijd’ die toch al wordt gevoerd en 
kan deze beïnvloeden (R305). Dit is in lijn met andere onderzoeken die ook 
suggereren dat visitaties soms als breekijzer fungeren om organisatie-interne 
strategische discussies te beslechten (zie Jeliazkova en Westerheijden 2000: 19; 
Habers 2006: 41-2). Een betrokkene bij een visitatie geeft hier de volgende illu-
stratie van: 
 
‘Het college zei: “Jullie laten in feite nog met onvoldoende diepgang zien wat je allemaal 
doet als organisatie, wat je prestaties zijn. Je zit (…) in je verantwoording naar de samen-
leving (…) teveel gevangen in die technische prestatie-indicatoren”. Dat was één van de 
conclusies van In ’t Veld. Die werd meteen hier herkend. En toen dacht ik: “Dat is wel 
goed dat een externe dat een keer zo goed zegt, want ik vind dat namelijk ook”. En dat 
punt is heel snel opgepakt’ (R306). 
 
Niet alles wat voortkomt uit de visitaties wordt overigens ‘opgepikt’, laat staan 
omgezet in veranderingen. De doorwerking van de visitaties wordt vooral be-
grensd door de beleidsruimte die er is en de kwaliteit van de verticale relatie. 
Wanneer de verhouding tussen departement en uitvoeringsorganisatie niet goed 
is heeft de organisatie vaak geen ruimte om zich in het visitatieproces kwetsbaar 
op te stellen of om de aanbevelingen nadien te implementeren. Alle bestuurlijke 
aandacht wordt dan geabsorbeerd door de relatie met de principaal. Dit was 
bijvoorbeeld het geval bij het COA, dat op moment van visiteren in een moei-
zame fase zat door teruglopende aantallen asielzoekers en veranderingen in de 
relatie met het ministerie. Mede tegen die achtergrond heeft de Handvestgroep 
besloten om niet meer te visiteren ‘wanneer de verhouding tussen ZBO en de-
partement in crisis verkeert.’ (Handvestgroep 2005b: 5). 
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Afgaande op de interviews, verslagen en beleidsdocumenten kan een aantal 
punten worden aangewezen waar visitaties een concrete invloed hebben gehad 
op het beleid van de zelfstandige uitvoeringsorganisaties. Voor onderstaande 
punten geldt dat ze zowel door respondenten zijn genoemd als ook traceerbaar 
zijn in beleidsdocumenten. Voor al deze punten geldt wel dat zij doorgaans 
meerdere protagonisten hadden. De precieze invloed van de visitatie zou door 
intensiever onderzoek moeten worden opgespoord. 
De onderstaande lijst laat zien dat de zichtbare invloed van visitaties drie aspec-
ten beslaat: de publieke verantwoording door transparantie en responsiviteit, de 
waardering van publieke verantwoording in de verticale relatie en een aantal 
punten van ‘gewoon’ managementadvies. 
 
Publieke verantwoording door transparantie en responsiviteit 

 
• hervorming inrichting overleg met gebruikers; 
• ruimhartiger transparantieregime; 
• er wordt een relatie gelegd tussen klantenforum en raad van toe-

zicht; 
• er wordt ook een relatie gelegd tussen een klantenforum en lokale 

partijen. 
 
Waardering publieke verantwoording in de verticale relatie 
 

• ‘publieke verantwoording’ wordt hoofdstuk in het prestatiecontract 
met het ministerie; 

• ‘publieke verantwoording’ wordt een thema voor de taskforce die 
in 2006 de (financiële) sturingsrelatie tussen het ministerie van 
LNV en Staatsbosbeheer onderzoekt. 

 
‘Gewoon’ managementadvies 
 

• bestaand integriteitsbeleid wordt geïntegreerd en gemoderniseerd in 
één integriteitsnota; 

• er volgt een reorganisatie in de richting die mede door het college is 
voorgestaan; 

• een bepaald werkterrein waarover de vraag was of de organisatie 
het moest bestrijken is later toegevoegd tot het takenpakket van de-
ze organisatie, mede op advies van het visitatiecollege. 

 
Al met al leiden de visitaties dus op een aantal concrete punten tot ex post ver-
anderingen in door het forum gewenste richting. Deze veranderingen liggen 
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vooral op het terrein van de externe opstelling door transparantie en responsivi-
teit en de waardering daarvan in de hiërarchische relatie. Daarnaast zijn op as-
pecten van management punten van doorwerking te zien. Op de meer strategi-
sche dimensie van hoe de organisatie zich opstelt naar klanten en ministerie is 
niet te zien of en hoe het advies van het college doorwerkt in de hoofden van de 
bestuurders. 
 
Invloed ex ante 
De vraag of het forum door anticipatie van de actor invloed heeft op zijn gedrag 
is bij visitaties minder relevant dan in de vorige hoofdstukken. Omdat het be-
stuur zelf kan bepalen op welk moment de incidentele visitatie wordt gehouden 
heeft het over het algemeen geen reden om te anticiperen. Wel is het zo, dat 
organisaties zich duidelijk voorbereiden op de visitatie met het oog om goed uit 
de beoordeling naar voren te komen. Betrokkenen menen dat het niet zinnig is 
zich te laten visiteren wanneer de organisatie nog geen duidelijke invulling heeft 
gegeven aan publieke verantwoording. Een betrokkene stelt: ‘Als we ons laten 
visiteren moet er een soort nulsituatie zijn waarin er daadwerkelijk iets gebeurt. 
Want als we dat niet kunnen laten zien, heeft het ook geen enkele zin om er tijd 
voor te vragen van mensen. Je wil ook laten zien dat er daadwerkelijk wat ge-
beurt.’ (R307). 
Daar de eisen van het Handvest en het Tastbaar Arrangement bekend zijn kun-
nen organisaties zich er goed op voorbereiden. Toetreding tot de Handvestgroep 
leidt ook tot aanpassingen in de inrichting van de raad van toezicht, het open-
baarheidregime en gebruik van de website, zonder overigens dwingend te zijn. 
De ondertekenaars verplichten zich eraan voorop te lopen in de publieke sector 
ten aanzien van kwaliteitsbeleid, transparantie daarover en participatie. In dat 
opzicht heeft aanmelding bij de Handvestgroep zichtbare invloed op de externe 
strategie van de ondertekenaars, nog los van de invloed van visitaties. Er is niet 
zozeer sprake van anticipatie op de verantwoording aan het visitatiecollege maar 
van aanpassingen van het beleid in het licht van de waarden van het Handvest. 
 
9.2.3 Zijn het de facto verantwoordingsprocessen? 
Het voorgaande heeft laten zien dat de visitaties, in aansluiting bij de inleiding 
van dit hoofdstuk, een brede focus en inzet hebben. Ze behandelen veel thema’s 
en worden ook als voor velen informatief beschouwd. Ze dienen er in eerste 
instantie toe om bij de zelfstandige uitvoeringsorganisaties zelf leerprocessen op 
gang te brengen. Tegelijk bieden de visitaties ook de principaal nuttige informa-
tie. Tot slot zijn ze voor de uitvoeringsorganisaties een onderdeel van hun visie 
dat de ministeriële verantwoordelijkheid belangrijk is maar niet alomvattend 
voor zelfstandige uitvoeringsorganisaties. De visitatierapporten worden toege-
zonden aan het departement, toezichthouders, bewindspersonen en Kamerleden. 
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Ook het algehele publiek kan ervan vernemen via persberichten, websites en het 
overige communicatiemateriaal van de uitvoeringsorganisaties. Deze visitatie-
procedure kenmerkt zich daarmee door de in de introductie aangehaalde breedte 
wat betreft doelen en doelgroepen. Dat roept de vraag op die ook daar werd 
gesteld, zijn het nu verantwoordingsprocessen? 
Uitgaande van de definitie van verantwoording (zie figuur 3.2) kwalificeren de 
visitaties inderdaad als verantwoordingsprocessen. In vergelijking tot de andere 
twee typen horizontale verantwoording is veel minder sprake van hoor en we-
derhoor tussen actor en forum. Het bestuur van de uitvoeringsorganisatie spreekt 
aan het begin en het einde van de visitatie kort met het college. Dit heeft als doel 
om uitleg te geven en eventuele feitelijke onjuistheden te corrigeren. Het college 
gaat in principe niet met het bestuur in discussie, zo geven respondenten aan 
(R308). Visitaties wijken ook enigszins af van de voorgaande arrangementen 
door het feit dat de geldende verwachtingen (element 7) in een aantal documen-
ten zijn geëxpliciteerd. Dit geeft relatieve conformiteit op het punt van verwach-
tingen. Het proces sluit tot slot af met het oordeel (element 8) van het college 
over de zelfstandige uitvoeringsorganisatie en een reactie daarop van de gevisi-
teerde. Beiden worden geopenbaard. 
Dat het visitatiecollege als forum kan worden aangemerkt is enigszins opmerke-
lijk voor een proces de naam ‘publieke verantwoording’ draagt. De responden-
ten zijn ook enigszins ambigu op dit punt. Eén respondent stelt: ‘Dus je verant-
woord je weer meer aan het visitatiecollege … maar dat is ook een beetje een 
gekke zin die ik nou zeg!’ (R309). In feite zijn er twee verantwoordingsfora aan 
te wijzen. In het visitatieproces is het college inderdaad het forum. Maar door de 
publicatie van het rapport en de reactie daarop verantwoordt de uitvoeringsorga-
nisatie zich er ook over naar de maatschappelijke en politieke belanghebbenden 
die het willen zien. 
 
In vergelijking tot raden van toezicht en klantenfora zijn visitaties ‘zwak’ op het 
punt van sanctionering. Raden van toezicht hebben (vaak) sanctionerende be-
voegdheden waarmee zij hun oordelen kracht kunnen bijzetten. Klantenfora 
hebben dat niet maar hebben (op één na) op zijn minst een wettelijke status 
waaraan zij een zeker gezag ontlenen. Bij visitaties is van formele sancties noch 
een wettelijke status sprake. Dit maakt de visitaties van de Handvestgroep 
enigszins kwetsbaar. Er is geen andere stok achter de deur dan de collectieve 
afspraak met collega-organisaties die ervoor zorgt dat de organisatie de uitkom-
sten serieus neemt of zich überhaupt laat visiteren. De afspraken binnen de 
Handvestgroep hebben de status van principeafspraken. Afgesproken is bijvoor-
beeld dat alle deelnemende organisaties vierjaarlijks worden gevisiteerd. Dit 
voornemen wordt vooralsnog echter niet steeds gehaald. Wel worden organisa-
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ties opgeroepen zich te laten visiteren en gelden ze tot aan de eerste visitatie als 
‘aspirant-lid’. 
De ‘doorwerking’ en de doorgang van deze ‘lichte’ vorm van verantwoording 
wordt vooral bepaald door de bereidwilligheid van de organisatie. Een departe-
mentsmedewerker zegt daarover enigszins kribbig: ‘Het is echt iets van de orga-
nisatie. Ze doen ermee wat ze willen’ (R310). Wanneer die bereidheid er is biedt 
de informationele rijkdom van visitaties de organisatie veel gelegenheid ervan te 
leren. De bereidheid van de organisatie om het serieus ter hand te nemen kan 
echter verdwijnen door belangrijkere interne of externe ontwikkelingen. Bij-
voorbeeld door een bestuurswisseling, reorganisatie of gebeurtenis in de hiërar-
chische relatie. 
Andere onderzoeken naar vrijwillige visitaties en benchmarks bevestigen dit 
risico. Het moet bijvoorbeeld ‘vrij en blijvend zijn maar niet vrijblijvend’ (Van 
der Knaap en Ritzen 2000: 219). Het overnemen van best practices blijkt soms 
moeizaam van de grond te komen (Noordhoek 2005: 36). En er bestaat een risi-
co van flirten maar niet trouwen. Waarmee wordt bedoeld dat het soms een 
eenmalig en opwindend experiment kan zijn dat echter niet op lange termijn 
beklijft (De Vriend en Timmerman 1995: 65). Wat deze auteurs suggereren is 
dat de vrijwillige processen soms weinig consequenties hebben voor de betrok-
ken organisaties omdat zij geen verplichting ervaren iets met de uitkomsten te 
doen. Bij visitaties die zijn gekoppeld aan het verticale toezicht is dit risico veel 
kleiner. In die gevallen waar visitaties onderdeel zijn van het hiërarchische toe-
zicht suggereren onderzoeken dat de beleidsveranderende impact juist groot is, 
in de schaduw van de principaal (Jeliazkova en Westerheijden 2000: 19; Bardoel 
e.a. 2002: 27; Habers 2006: 41-2). 
 
Visitaties zijn al met al lichte verantwoordingsprocessen. Ze functioneren bij de 
gratie van de wil van betrokken partijen om ze serieus ter hand te nemen. Zolang 
die wil er is (-) zoals in de onderzoeksperiode het geval was (-) kunnen visitaties 
heel goed verlopen. Daarnaast hebben deze visitaties in de externe verhoudingen 
net als raden van toezicht en klantenfora een bijbetekenis. Zij zijn mede inge-
richt om bij belangrijke belanghebbenden vertrouwen te genereren. Daarbij 
hanteren de betrokkenen impliciet wat in hoofdstuk 3 is genoemd de crowding 
out hypothese. Door toevoeging van een nieuwe vorm van verantwoording zou 
het gewicht van de hiërarchische verantwoording enigszins kunnen worden be-
perkt. 
In de introductie van dit hoofdstuk is reeds gesteld dat de Handvestgroep als 
subdoel heeft om positief bij te dragen aan het imago van de ZBOs in een con-
text van bezuinigingsdruk en ZBO-chagrijn. Respondenten geven aan dat de 
Handvestgroep óók bestaat om strategische redenen. Het initiatief kwam op in 
2000 toen het kabinet de eerste versie van de kaderwet ZBOs naar buiten bracht. 
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Deze wet werd door de ZBOs als een ongewenste uniformering opgevat en bo-
vendien als een potentiële stap in een recentraliseringsproces (R311). Tegen-
wicht bieden in de discussie over ZBOs en verantwoording was daarom ‘natuur-
lijk ook wel één van de niet helemaal openbaar gemaakte redenen.’ (R312). 
Deze innovatie in verantwoording is zo mede ingegeven door hun zorg dat 
ZBOs weer worden teruggehaald naar het Rijk. De innovatie wordt dus mede 
geïnitieerd door een crisisbesef, zoals ook ten aanzien van vergelijkbare innova-
ties is genoteerd (Brandsen en Helderman 2004: 105; Verhagen 2005: 232-3; 
Noordhoek 2005: 35). 
Door je te verenigen als groep wordt je ook als groep aangesproken, zo stellen 
betrokkenen, en dat heeft voordelen (R313). Door als een groep op te treden 
kunnen de zelfstandige uitvoeringsorganisaties soms ‘samen optrekken’ (R314) 
of ‘een vuist maken’ (R315). Het lidmaatschap van de Handvestgroep karakteri-
seren zijzelf soms ook als een ‘keurmerk’ (R316) of als een bewijs voor het feit 
dat de organisatie ‘meegaat in de vaart der volkeren’ (R317). De reputatie van 
de organisatie en uitstraling in de media is zoals in de inleiding van dit hoofd-
stuk aangegeven ook in het geding. Een betrokkene stelt: ‘Mij staat bij dat we 
wat teleurgesteld waren over de reacties in de pers. Ik meen dat er maar twee 
vragen binnen zijn gekomen bij de Directeur Communicatie’ (R318). 
Imago-verbetering via visitaties richt zich niet in de eerste plaats op afnemers 
maar vooral op de politiek-bestuurlijke omgeving. De impact van visitaties op 
de individuele klant zijn gering (R319). Betrokkenen verwachten en beogen ook 
meestal niet dat individuele klanten op de uitkomsten van de visitatie zullen 
reageren. (Habers 2006: 33). Het proces heeft een ‘vrij bestuurlijke inslag’, zo 
geven respondenten aan.  
Het strategische aspect van de inzet van de Handvestgroep wordt onderkend bij 
de departementale respondenten. Een departementsmedewerker zegt hierover 
met enige spot: ‘De handvestclub is een soort van vakbond voor ZBOs, denk ik 
dan, die zich willen bewijzen’ (R320). Dit ironisch commentaar laat overigens 
onverlet dat de departementale respondenten de Handvestgroep en de visitaties 
in de interviews positief beoordelen. Zij doen dit soms in uitgesproken positieve 
bewoordingen als ‘wij vinden dat heel goed’ (R321) en soms in meer afgemeten 
termen als ‘alle beetjes helpen, zal ik maar zeggen’ (R322). Ook in officiële 
documenten zoals bijvoorbeeld de evaluaties van de RDW en Kadaster wordt 
het lidmaatschap van de Handvestgroep positief gewaardeerd. De positieve 
waardering van respondenten over het collectief van de Handvestgroep spreekt 
het mooist uit het volgende citaat van een ‘Haagse’ respondent:  
 
‘Er zijn maar heel weinig witte raven, waarvan je zegt dat dat nou echt een voorbeeld is 
waar interne checks en balances zodanig georganiseerd zijn en er ook zodanige zekerhe-
den zijn over het functioneren van die interne checks en balances dat je daar als derde 
partij, de minister, op kunt steunen. Ik denk dat je met een RDW, een Kadaster (-) zeg 



236   VERANTWOORDING IN DE SCHADUW VAN DE MACHT 

 

maar de Handvestgroep ongeveer (-) de verzameling van best packages te pakken hebt’ 
(R323). 
 
De visitaties van de Handvestgroep zijn al met al te beschouwen als lichte vor-
men van verantwoording. Tegelijk fungeren ze ook als een evaluatie-instrument 
en hebben ze het strategische doel om de beeldvorming over zelfstandige uitvoe-
ringsorganisaties te verbeteren. De aangesloten organisaties gaan serieus met het 
arrangement om. Zij besteden belangrijke menskracht en middelen aan de visita-
ties. Het zijn vaak de hoogste leidinggevenden die als drijvende kracht binnen 
de organisaties opereren en er op sturen dat de visitatie serieus wordt genomen. 
Visitaties lijken binnen de organisaties om hun mogelijke leerimpulsen zeker 
belangrijk te zijn. Tegelijkertijd is ook de rol in het in het politiek-bestuurlijke 
krachtenveld van belang. Beide zaken lijken in elkaar over te lopen, zo geeft een 
respondent aan: 
 
‘Het instituut visitatie is nuttig. Dat geldt ook het feit dat dit college, deze mensen, op 
verschillende plekken een lans hebben gebroken voor de ZBOs. Bijvoorbeeld bij het 
rapport Kohnstamm wat over ZBOs is gegaan. Dat is weggehoond. “Zo’n slecht stuk,” 
zo zei Roel in ’t Veld als hoogleraar, “had hij nog zelden gelezen”. Het feit dat Van 
Oorschot in de Raad voor het openbaar bestuur zit en daar het ROB-advies heeft kunnen 
bevorderen waarin het rapport-Kohnstamm ook laag bij de grond werd afgezaagd, dat bij 
elkaar zorgt er zeker voor dat ik denk dat dit impact heeft.’ (R324). 
 
9.3 Beoordeling visitaties 
 
In het voorgaande zijn de visitaties van de Handvestgroep op hoofdlijnen gere-
construeerd. De vervolgvraag is hoe visitaties normatief kunnen worden beoor-
deeld? Er volgt weer eerst een beschouwing in democratisch perspectief en 
daarna één in cybernetisch perspectief. 
 
9.3.1 Visitaties in democratisch perspectief 
In democratisch perspectief is de vraag bij visitaties in hoeverre zij ten goede 
komen aan democratisch gelegitimeerde principalen. De visitaties van de Hand-
vestgroep worden hierna afgemeten aan zes in democratisch perspectief relevan-
te punten. Net als in de vorige twee hoofdstukken zal daarbij blijken dat ook 
visitaties in deze analyse hoogstens een beperkte positieve bijdrage leveren. 
 
Informatiefase: visitaties behandelen geen aanvullende onderwerpen 
De eerste potentiële bijdrage in democratisch perspectief van visitaties is dat zij 
onderwerpen behandelen die (niet langer) in de verticale relatie aan de orde zijn. 
In de vorige hoofdstukken bleek dat dit bij raden van toezicht en klantenfora 
zelden aan de orde was. Zij worden geïnformeerd over dezelfde onderwerpen en 
documenten die ook in de verticale relatie aan de orde zijn. Hetzelfde geldt in 
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grote lijnen bij visitaties. Die zijn eveneens overwegend gebaseerd op dezelfde 
informatie en onderwerpen. Op dit punt voegen visitaties in democratisch per-
spectief niet echt iets toe. Dit komt opnieuw door het brede toezichtperspectief 
vanuit ministeries. De departementale toezichthouders vragen veel informatie op 
over uitvoeringsorganisaties en beoordelen dit vooral op politieke prioriteiten en 
-risico’s. Er is daarom inhoudelijk niet veel terrein dat de visitaties exclusief 
zouden kunnen behandelen. Bovendien, ook in de omgang met visitaties zijn 
departementen beducht op politieke prioriteiten en risico’s, zo geven sommige 
respondenten aan. Zo memoreert een betrokkene bijvoorbeeld de moeizame 
interactie met het departement over de visitatie: 
 
‘En toen merkten wij uit dat gesprek wel (…) dat men de politieke bewindslieden uit de 
wind wil houden hè. Dus niet in gevaar willen brengen. Dus je merkt bij heel veel dingen 
toch ook een soort defensieve reactie, toch ook wat conservatief, of iets van: “Ja, als het 
maar niet leidt tot allemaal heibel in de Kamer of heibel in de pers! Als er dadelijk maar 
niet een zelfevaluatierapport ligt waarin organisatie X zichzelf allemaal 9’s geeft voor 
kwaliteit en klanttevredenheid en klachtenafhandeling enzo. En er geen hele andere 
beelden ontstaan …” Dat wil men dan niet. Volgens mij waren dat een beetje de hoofd-
motieven’ (R325). 
 
Debatfase: visitatiecollege vertegenwoordigt democratische principaal niet 
De tweede bijdrage die visitatieprocessen in democratisch perspectief kunnen 
leveren is dat het visitatiecollege zich in de debatfase opstelt als belangenbehar-
tiger van de principaal of burgers als ultieme principalen. Ook dit is bij de visita-
ties van de Handvestgroep echter niet het geval. De visitaties zijn door de zelf-
standige uitvoeringsorganisaties zelf geïnitieerd en dienen hun belang. Waar 
over klantenfora nog kan worden gezegd dat ze gelet op hun meestal wettelijke 
basis gedelegeerde sturingsinstrumenten zijn van de principaal en waar raden 
van toezicht door hun benoeming in theorie (maar zoals hoofdstuk 7 liet zien 
zelden in praktijk) kunnen worden beschouwd als vertegenwoordigers van de 
principaal, daar opereert het visitatiecollege vooral als een onafhankelijke be-
oordelende instantie (-) in opdracht van de Handvestgroep. 
De onafhankelijkheid van het oordeelsvermogen van het forum is voor betrok-
kenen van belang. Een respondent beschrijft: ‘Het college probeert er onver-
bloemd in te zitten. Ze zijn niet van de zachte heelmeesters, want dan kom je 
nergens achter’ (R326). Het college geeft de opdrachtgevers de nodige compli-
menten maar durft ook regelmatig onverbloemd te oordelen. Het college streeft 
in zijn oordelen naar een goede balans tussen prudentie en integriteit. In zijn 
bewoordingen kiest het college vaak voor prudentie (‘Je moet geen nodeloze 
schade aanrichten’ R327). Voor ingewijden is een half woord echter al veel, zo 
stelt een betrokkene: ‘Het college schrijft de visitatie in eerste instantie voor het 
ZBO zelf. (…) Het is echt voor de grote stakeholders. En die snappen die pru-
dente formuleringen héél goed.’ (R328). 
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In zijn beoordeling van het handelen van de organisaties oordeelt het college als 
tamelijk onafhankelijke partij in het belang van de organisatie. Zodra het over de 
relatie van uitvoeringsorganisaties met het ministerie gaat stelt het college zich 
in een aantal gevallen contrair op ten opzichte van de principaal. In de rapporten 
en vooral in de eigen tussenevaluatie (Handvestgroep 2005b) geeft het college 
blijk van een specifieke opvatting over de juiste verhouding tussen departement 
en ZBO. Het college maakt er geen geheim van te hechten aan de relatief zelf-
standige positie van ZBOs. Deze voorkeur blijkt bijvoorbeeld uit de enige keer 
dat het college in een visitatierapport uitgesproken complimenteus is over de 
houding van een departement. Ten aanzien van het ministerie van VROM stelt 
het college: ‘Het ministerie geeft naar de waarneming van het college een juiste 
invulling aan de “Z” in de term “ZBO”; het ministerie stuurt nadrukkelijk van 
grote afstand op hoofdlijnen’ (Handvestgroep 2002b: 17-8). Er zijn ook in de 
andere rapporten passages die deze voorkeur onderstrepen, bijvoorbeeld in die 
van het CWI en Staatsbosbeheer. 
Ook ten aanzien van beleidskeuzen van de principaal ten aanzien van de uitvoe-
ringsorganisaties spreekt het college zich soms kritisch uit. Zo stelt het bijvoor-
beeld dat uitvoeringsorganisaties belemmerd worden door de regelgeving over 
de scheiding van markt en overheid, regels in het grondregime of de verplichte 
toepassing van het ambtenarenrecht op medewerkers van ZBOs. 
Deze soms kritische houding herleiden respondenten bij uitvoeringsorganisaties 
en departementen soms tot de individuele voorkeuren van collegeleden. De in-
formele voorzitter van het college Roel In ’t Veld heeft als hoogleraar bestuurs-
kunde nadrukkelijk bijgedragen aan het denken over de aansturing van verzelf-
standigde organisaties (zie In ’t Veld 1997 of Plug e.a. 2001). Als ex-
staatssecretaris en ex-decaan van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur 
geniet hij bovendien grote bekendheid bij de meeste respondenten. Daaruit con-
cluderen zij bijvoorbeeld dat hij ‘niet de grootste ZBO-hater is’ (R329). Ook 
mede-collegelid Van Oorschot hecht aan de relatieve zelfstandigheid van de 
ZBOs, blijkens het volgende citaat: 
 
‘Mijn overtuiging is dat het politieke systeem nauwelijks in staat is zichzelf te vernieu-
wen. Het kan zichzelf pas vernieuwen als het zichzelf kritisch bekijkt, moet zichzelf aan 
de haren uit het moeras trekken. En dat lukt niet zo best. De enige manier om daar toch 
wat verandering in te brengen is door te zeggen dat het anders moet. En dat te herhalen. 
Ik denk dat een ZBO-constructie op zich goed aan die vernieuwing kan bijdragen. Want 
ik geloof toch dat de oplossing voor de politiek is “minder en beter”. En daar past een 
ZBO-constructie buitengewoon goed in. Ik was dus wel benieuwd om eens te kijken hoe 
het loopt, toen ik gevraagd werd bij het visitatiecollege te komen. Bovendien vind ik het 
visitatiecollege en de Handvestgroep op zichzelf al een oproep aan de politiek om ge-
noegen te nemen met een iets afstandelijker positie. Wat dat betreft heeft dit project wel 
een soort roeping.’ 
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Het college stelt zich in de debatfase dus als onafhankelijke beoordelaar op voor 
het belang van de organisatie. Ten aanzien van de relatie principaal-agent is het 
allesbehalve een belangenbehartiger van de principaal noch van burgers. Op dit 
tweede punt leveren visitaties daarom in democratisch perspectief geen toege-
voegde waarde aan het verantwoordingsregime van zelfstandige uitvoeringsor-
ganisaties. 
 
Oordeelsfase: visitaties sturen zelden in dezelfde richting als de principaal 
De derde mogelijke bijdrage van visitaties is dat ze in de debatfase meesturen in 
door de principaal gewenste richting. Dit kan in theorie gebeuren ook al is het 
visitatiecollege benoemd door de organisatie zelf. Het gebeurt echter zelden. De 
meerderheid van de sturingssignalen van het forum staan tamelijk los van de 
sturing door de principaal. De principaal koerst vooral op politieke prioriteiten 
en risico’s en streeft daarnaast naar intensiever verticaal toezicht. De signalen 
van het college hebben een andere stootrichting. In de oproepen van het college 
aan de gevisiteerden om zich transparanter en responsiever te betonen sluit het 
college aan bij hedendaagse visies op ‘goede publieke dienstverlening’, zoals 
bijvoorbeeld verwoord in de sturingsvisie van de eerste twee Kabinetten-
Balkenende.72 In dat opzicht opereert de Handvestgroep op basis van een op de 
principaal aanvullend perspectief (zie volgende paragraaf). In een minderheid 
van de gevallen spreekt het college zich uit over de gewenste relatie tussen actor 
en principaal. Ongeveer een kwart van de opmerkingen in visitatierapporten 
betreft de relatie met het ministerie (zie tabel 9.3). In die situaties betoont het 
forum zich regelmatig antagonistisch ten opzichte van de principaal en stuurt in 
andere richting. Het ministerie wordt bijvoorbeeld verweten dat er ‘lager in de 
organisatie [van LNV, TS] krachten werkzaam zijn die Staatsbosbeheer minder 
goedgezind zijn’ (Handvestgroep 2006b: 17). Ook wordt opgemerkt dat het 
ministerie van Justitie zich goed moet realiseren dat het COA een ZBO is en dus 
relatief zelfstandig (Handvestgroep 2002a: 13).73 En bij de Sociale Verzeke-
ringsbank merkt het college op dat voorzover er twijfels bestaan over de kwali-
teit van de uitvoering door de SVB deze ‘bijna altijd terug te leiden [zijn, TS] tot 
de keuzen die de wetgever heeft gemaakt’ (Handvestgroep 2006a: 7). 
Het duidelijkst spreekt de soms antagonistische opstelling van het visitatiecolle-
ge uit de volgende passages uit de evaluatie van het Tastbaar Arrangement. In 
reactie op het klimaat van ZBO-chagrijn en bezuinigingsdruk stelt het college 
dat een goed presterend ZBO ‘bedreigend’ kan zijn voor de principaal en dat het 
ZBO beducht moet zijn op ‘de creatie van jaloezie bij de politieke principaal’ 

                                                 
72 Ministerie van BZK 2003. Zie ook WRR 2004 en RMO 2002. Zie ook Handvestgroep 
2000. 
73 Omgekeerd merkt het college ook op dat het COA zich moet realiseren dat de eigen zelf-
standigheid altijd relatief is. 
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(Handvestgroep 2005b: 18). Sturing door de principaal kan het beste gebeuren 
wanneer die van afstand plaatsvindt, zo stelt het college. En wanneer de princi-
paal onder het mom van de ministeriële verantwoordelijkheid meer verantwoor-
delijkheid neemt voor de uitvoering, is er een groot risico dat incidentenpolitiek 
dominant wordt. Het college stelt: ‘Politiek-bestuurlijk moet men de uitvoering, 
waar altijd ook dingen misgaan, dan ook niet binnen het eigen directe verant-
woordelijkheidsareaal brengen, want daarmee neemt de verantwoordelijkheid 
voor onbenulligheden toe en wordt incidentenpolitiek gefaciliteerd.’ (Handvest-
groep 2005b: 15). 
Vanuit bovenstaande opvatting over de gewenste verhouding tussen ministerie 
en zelfstandig bestuursorgaan bepleit het college regelmatig een naar buiten 
gerichte, zelfbewuste en proactieve opstelling. Bovendien suggereert het college 
dat het verticale toezicht zich beter kan beperken tot essentiële hoofdlijnen. 
Daarmee zendt het college sturingssignalen die soms strijdig zijn aan die van de 
principaal. 
 
Oordeelsfase: visitatiecollege toetst op een aanvullend beoordelingsperspectief 
De vierde mogelijke bijdrage van visitaties in democratisch perspectief is het 
gedrag van uitvoeringsorganisaties te beoordelen op een aanvullend beoorde-
lingsperspectief. Deze vierde bijdrage leveren visitaties nadrukkelijk. Visitaties 
verlopen volgens een gecodificeerd en op het ministeriële toezicht aanvullend 
beoordelingskader. Als enige van de hier onderzochte vormen van horizontale 
verantwoording bestaat er bij visitaties een duidelijk gecodificeerd beoorde-
lingsperspectief. Vier thema’s spelen hier zoals gezegd de hoofdrol in: kwaliteit, 
prijs/prestaties, responsiviteit & participatie en transparantie. Het perspectief is 
in de loop van de jaren steeds verder ingevuld. Na het Handvest volgde een 
‘instellingsdocument’, ‘Tastbaar Arrangement’, ‘notitie toetredingscriteria’, 
‘notitie reikwijdte visitaties’, ‘evaluatie en aanpassing van Tastbaar Arrange-
ment’ en ‘code goed bestuur’. Alles bijeen ontstaat er zo een tamelijk grote 
Handvest-interne jurisprudentie, waarin de beoordelingsnormen en procedures 
steeds verder zijn verfijnd. 
Het beoordelingskader van het college is aanvullend op het perspectief van de 
principaal. Het college geeft namelijk concrete invulling aan de wens bij depar-
tementen dat uitvoeringsorganisaties de eigen governance op orde brengen, zo 
geven departementale respondenten aan (R331). Op die manier helpen de visita-
ties bij een opdracht die in het landelijke beleid, de toezichtfilosofie van de rege-
ring en een stroom rapporten (zie hoofdstuk 3) is geformuleerd. Het college 
geeft daarmee invulling aan wat de principaal belangrijk vindt maar waar hij zelf 
niet op stuurt. Deze bijdrage wordt vervolgens ‘beloond’ met de unaniem posi-
tieve woorden over het initiatief bij departementale respondenten en positieve 
verwijzingen naar de Handvestgroep in beleidsrapporten van bijvoorbeeld de 
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Algemene Rekenkamer (2004), het ministerie van BZK (2001) en de WRR 
(2004). 
 
Positieve consequentie: brandalarmtoezicht 
In de vorige twee hoofdstukken bleek dat de principaal horizontale verantwoor-
ding steeds a) gebruikte als een brandalarm, maar er b) niet zelf op stuurde. 
Ditzelfde doet zich ook voor bij de vrijwillige visitaties. De departementale 
respondenten geven steeds aan dat ze het verloop van het visitatieproces van een 
afstandje volgen. Visitaties bieden de principaal ‘gratis informatie’ (R332) of 
‘interessante nieuwe inzichten’ (R333. Zie ook Habers 2006: 31). Soms volgt 
het ministerie het proces ook om te zien of er geen ‘ongewenste uitkomsten’ uit 
komen (R334). De uitvoeringsorganisaties nodigen de ministeries actief uit om 
het proces te volgen. Zo krijgen zij meestal de zelfevaluatie toegezonden. Bo-
vendien wordt het departement gevraagd hoge ambtenaren af te vaardigen als 
gesprekspartners. Na afloop wordt het visitatierapport aangeboden aan departe-
ment en minister. 
De departementale respondenten beoordelen het visitatieproces tijdens de inter-
views meestal als informatiever dan klantenfora en raden van toezicht. De open-
bare rapporten bevatten in ieder geval veel informatie en soms ook nieuwe in-
zichten. De noviteit van het proces en de bekendheid van betrokkenen wekken 
hun nieuwsgierigheid. Zo stelt een departementale respondent: ‘Ik heb de zelf-
evaluatie maar heel globaal gelezen. Ik heb daar nauwelijks tijd voor gehad. … 
Maar ik ben wel heel benieuwd naar het eindrapport, naar wat Roel in ’t Veld er 
nu van vindt!‘ (R335). Naast positieve nieuwsgierigheid volgen departementen 
het proces ook van een afstandje omdat zij het soms als bedreigend ervaren. De 
uitvoeringsorganisatie initieert de visitatie op eigen initiatief en betrekt het de-
partement er vervolgens bij. Dat creëert soms spanning en een gevoel van rol-
vermenging. Zo stelt een betrokkene: ‘Sommige departementen vinden alleen de 
aanmelding bij de Handvestgroep al bedreigend. Anderen (…) moedigen het 
juist aan. Ongeveer geldt dat als de verhouding tussen ZBO en ministerie ge-
spannen is, dat dit ook betekent dat het departement moeite heeft met de deel-
name’ (R336). 
Deze bedreiging uit zich op verschillende manieren. Zo is het wel gebeurd dat 
een hoge ambtenaar opbelde en vroeg naar een verslag van het gesprek dat tij-
dens de visitatie met een departementsmedewerker was gevoerd (R369). In één 
geval heeft de secretaris-generaal persoonlijk opgebeld, omdat hij zich zorgen 
maakte over de eventuele publicatie van het rapport (R337). Ook is het voorge-
komen dat het vele maanden duurde voordat een secretaris-generaal bereid was 
als gesprekspartner deel te nemen aan de visitatie (R338). Ook uit de reacties op 
de rapporten vanuit het ministerie spreekt soms deze dreigingsperceptie. Depar-
tementen geven geen inhoudelijke reactie op de visitatierapporten. Een betrok-
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kene wijt dit aan die dreigingsperceptie: ‘Dus dat speelde mee. Van: “Krijg je 
dan niet een soort ongewenste en ongecontroleerde vermenging van de klassieke 
verantwoording versus deze nieuwe vormen?” En ik denk dat ze er ook moeite 
mee hadden met wat ze dan zelf van zo’n rapport moeten vinden? Of moeten ze 
dan gewoon helemaal niks vinden?’ (R339). 
Ter afsluiting kan worden gesteld dat de visitaties voor het departement inder-
daad als brandalarmen fungeren. Departementale respondenten volgen het visi-
tatieproces, beschouwen het als informatief en soms ook verrassend. Daarbij zij 
wel gezegd dat het een brandalarm is dat hoogstens eens in de vier jaar afgaat. 
Bovendien zij vermeld dat zij het proces soms ook als bedreigend ervaren. Een 
departementsmedewerker stelt in dat verband: ‘We vinden het hier snel grieze-
lig’ (R340). Visitaties leveren als een brandalarm de vijfde bijdrage in democra-
tisch perspectief, met als kanttekening dat zij slechts zelden kunnen afgaan en   
(-) om de metafoor nog verder uit te breiden (-) zelf een ontstekingsmechanisme 
kunnen zijn. Met dit laatst wordt bedoeld dat visitaties enigszins bedreigend 
kunnen zijn voor het departement. 
 
Geen negatieve consequentie: visitaties veroorzaken geen multiple accountabili-
ties disorder 
De laatste vraag in democratisch perspectief is of visitaties leiden tot de patho-
logie van multiple accountabilities disorder. Hiervoor is gesignaleerd dat de 
visitaties soms tegengestelde signalen genereren ten opzichte van die van de 
principaal. Dit is ook bij departementen en in de Tweede Kamer geconstateerd. 
De Handvestgroep is daar soms gezien als een bewuste aantasting van de minis-
teriële verantwoordelijkheid. Dit speelde bijvoorbeeld na de publicatie van het 
Handvest in 2000. Het leidde tot Kamervragen, een reactie van toenmalig minis-
ter De Vries én een algemeen overleg van de Kamercommissie. In die drie ge-
vallen is het initiatief geïnterpreteerd als ‘een poging om de ministeriële verant-
woordelijkheid terzijde te schuiven’ (R341). 
Het risico op deze pathologie wordt dus in de verticale relatie onderkend. Toch 
doet hij zich in praktijk niet voor. Daardoor zijn de signalen vanuit het visitatie-
college simpelweg onvoldoende krachtig vergeleken met die van het ministerie. 
Het college heeft geen middelen om zijn opvattingen door te drijven, laat staan 
de ambitie om dit te doen. En ook de uitvoeringsorganisatie kan en zal er niet de 
sturing van de minister mee doorkruisen. In die gevallen waar de suggesties van 
het college contrair waren aan die van de minister, prevaleerde de sturing na-
mens de minister zonder enige twijfel. Op die momenten blijkt dat de reikwijdte 
van veranderingen door visitaties mede wordt bepaald door de ruimte die de 
sturing van de principaal daarvoor geeft (R342). 
Visitaties genereren al met al net als raden van toezicht en klantenfora signalen 
die soms strijdig zijn met die van de minister. Dit leidt niet tot de pathologie van 
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multiple accountabilities disorder omdat de sturing van de principaal niet wordt 
doorkruist en het ook niet leidt tot handelingsblokkades. 
 
Conclusie: visitaties leveren beperkte bijdragen in democratisch perspectief 
De som van de voorgaande beschouwingen is dat de visitaties van de Handvest-
groep in democratisch perspectief een beperkte bijdrage leveren aan het verant-
woordingsregime voor zelfstandige uitvoeringsorganisaties. De bijdragen in 
democratisch perspectief is dat zij een informatieve maar incidentele bron voor 
brandalarmtoezicht kunnen zijn en verder concrete invulling geven aan het ada-
gium van klantgerichtheid op een manier die het verticale toezicht aanvult. Op 
de andere punten leveren visitaties geen bijdrage (-) positief of negatief (-) in 
een democratisch perspectief op verantwoording. 
 
Tabel 9.4 Feitelijke bijdragen visitaties in democratisch perspectief  
 
Fase Feitelijke bijdrage Geen bijdrage 
Informatiefase  Visitaties behandelen nauwelijks 

onderwerpen die niet (langer) 
aan de orde zijn in de verticale 
verantwoordingsrelatie. 

Debatfase  
 

 Visitatiecollege stelt zich niet op 
als vertegenwoordiger van direc-
te principaal. 

Oordeelsfase  Visitaties toetsen op het op dat 
van de principaal aanvullende 
beoordelingsperspectief ‘klantge-
richtheid’. 

Klantenfora sturen de actor (via 
oordelen en sancties) zelden in 
door de principaal gewenste 
richting. 

Positieve con-
sequenties 

Visitaties verbeteren de informa-
tiepositie van de principaal door 
incidenteel brandalarmtoezicht. 

 

Negatieve 
consequenties 

 Visitaties leiden niet tot multiple 
accountabilities disorder. 

 
9.3.2 Visitaties in cybernetisch perspectief 
Het tweede beoordelingsperspectief voor het functioneren van horizontale ver-
antwoording is het cybernetisch perspectief. Visitaties zijn uitdrukkelijk inge-
richt om leerprocessen op gang te brengen. In dat opzicht staan zij vanzelfspre-
kend in een cybernetisch licht. Deze paragraaf wil in het vervolg duidelijk ma-
ken dat dit niet ten onrechte is en dat visitaties op verschillende punten leerim-
pulsen opleveren voor zelfstandige uitvoeringsorganisaties. 
 
Leerimpulsen in de informatiefase 
De eerste mogelijke positieve bijdrage vanuit cybernetisch perspectief is dat de 
informatiefase op zichzelf al informatief is en leerpunten oplevert voor de actor. 
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Dit is het geval bij visitaties. In de informatiefase stelt de actor een zelfevaluatie 
op die hij het visitatiecollege toezendt. In de zelfevaluatie beoordeelt de organi-
satie zichzelf op de normen uit het Tastbaar Arrangement en meet het eigen 
handelen af aan de eigen ambities. Op zichzelf bestaat de zelfevaluatie uit in-
formatie die reeds beschikbaar is. ‘Dat zou je in principe in één middag kunnen 
doen,’ zo stelt een betrokkene (R343), ‘maar het neemt in praktijk meer tijd. Het 
is gewoon ook een goed moment om je te bezinnen waar je staat.’ De zelfevalu-
atie wordt in praktijk opgesteld met input vanuit verschillende personen binnen 
de organisatie en vastgesteld door het bestuur. Soms vormt de organisatie een 
werkgroep, soms interne workshops en soms maakt een secretaris de visitatie 
aan de hand van een breed uitgezette vragenlijst. Doordat er veel mensen bij 
worden betrokken gaat het proces ook ‘leven’ binnen de organisatie, zo stellen 
verschillende betrokkenen (R344). Het is een verbeteringstraject dat een aantal 
maanden loopt en op het hoogste niveau van de organisatie aanzetten tot reflec-
tie geeft. 
De winst in termen van reflectie vloeit voort uit het feit dat de organisatie be-
staande informatie op drie manieren moet bewerken. De informatie moet om te 
beginnen worden ingepast in het format van het Tastbaar Arrangement. Vervol-
gens moet het worden vergeleken met de eigen ambities (wat waren die ook 
weer?). Tot slot moet het geheel worden gewaardeerd op een schaal van 0 tot 
100%. Vooral de cijfermatige waardering blijkt lastig te zijn en zet juist daar-
door aan tot reflectie. Ook is niet alles gecodificeerd wat een organisatie doet. 
Dan moet de verantwoordelijke voor de zelfevaluatie ‘wat in hoofden zit eruit 
trekken en op papier zetten’ (R345). Deze werkwijze resulteert in een zelfevalu-
atie die een nieuwe beoordeling biedt van het eigen functioneren. Betrokkenen 
geven gespecificeerd aan dat zij daardoor inzichten opdoen, zoals: ‘Het leert je 
vooral veel over waar je werkt. Dat komt ook omdat ik in mijn reguliere werk 
niet bij het primaire proces ben betrokken. Daar ben ik echt meer over te weten 
gekomen’ (R346). Soms heeft het opstellen van de zelfevaluatie directe conse-
quenties. Bijvoorbeeld:  
 
‘de OR was in de scores (…) heel kritisch (…), dus er was enige schrik hier, van: “Hoe 
komt dat dan?” (…) en toen is er een aparte bijeenkomst belegd met de bestuurder en 
mensen van de OR en twee of drie stafmanagers erbij, om te kijken hoe dat dan kan. Om 
eens te kijken wat voor interpretaties mensen dan hebben bij hun scores’ (R347). 
 
Het opstellen van de zelfevaluatie kan voor uitvoeringsorganisaties al met al een 
informatief en leerzaam proces zijn. De noviteit van het proces, het specifieke 
beoordelingskader, de noodzaak cijfers te geven en de betrokkenheid van velen 
genereren reflectieve impulsen. Op dit eerste punt van beoordeling leveren visi-
taties dus een positieve bijdrage aan het verantwoordingsregime van zelfstandi-
ge uitvoeringsorganisaties in cybernetisch perspectief. 
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Debatfase: visitaties leiden tot reflectieve dialoog 
De tweede bijdrage die visitaties in cybernetisch perspectief kunnen leveren is 
dat het forum in de debatfase een reflectieve dialoog voert met de actor. Ook op 
dit punt leveren visitaties een vanuit dit perspectief positieve bijdrage. Tijdens 
de visitatie spreekt het visitatiecollege met een keur aan stakeholders, verschil-
lende interne betrokkenen en ook met het ministerie. Deze dialoog is bijna per 
definitie reflectief en gericht op het handelen van de actor. Enerzijds is dit omdat 
het gesprek meestal wordt gebaseerd op de zelfevaluatie. De openingsvraag van 
het college luidt dan ‘herkent u nu dit beeld?’. Door intern en extern, bij de op-
drachtgever en bij de afnemer, feedback te vragen, ontstaat een ‘vol’ beeld van 
het handelen van de uitvoeringsorganisaties. Het is een 360°-perspectief, zoals 
in de introductie aangegeven. 
De discussie tijdens de visitatie biedt verschillende betrokkenen de gelegenheid 
om nieuwe inzichten over de anderen op te doen. Zo rapporteert het visitatiecol-
lege bijvoorbeeld bij vier visitaties dat er (op onderdelen) verschillende percep-
ties bestaan over de organisatie bij belangrijke stakeholders. Dit noemt het col-
lege soms ‘verontrustend’ (Handvestgroep 2002a: 4). Visitaties brengen inzich-
ten en opvattingen van verschillende belanghebbenden bijeen en alleen al die 
wrijving der opinies is leerzaam. Veel respondenten geven aan dat de dialoog 
hen nieuwe inzichten oplevert, zo komt hierna aan de orde. 
 
Kader 9.5 Drie-D Kadaster en de Leidse gasexplosie74 
Onder de Nederlandse grond is het een wirwar van kabels en leidingen voor gas, kabel, 
televisie en vele andere zaken. Dit gegeven is voor de meeste Nederlanders een vanzelf-
sprekend bagatel, maar voor betrokkenen in de huizen- en wegenbouwsector (-) geza-
menlijk ‘grondroerders’ genoemd (-) een levende realiteit en permanent risico. Want 
volgens schatting ontstaat er bij 20% van de graafwerkzaamheden schade aan kabels of 
leidingen. 
Tot het begin van dit millennium is de registratie van het ondergrondse netwerk van 
kabels en leidingen een particuliere aangelegenheid. De ‘grote gravers’ betrokken infor-
matie van vier regionale ‘kabels- en leidingen informatiecentra’, opgegaan in de Stich-
ting KLIC. Dit systeem werkte redelijk, zij het dat er door groei van de economie rond 
het millennium en toename van kabels en leidingen steeds meer graafincidenten waren. 
Het zogenoemde ‘KLIC-systeem’ werkt op basis van vrijwilligheid. Partijen zijn niet 
verplicht om zich erbij aan te sluiten of om informatie te verstrekken. 
In deze context hing de vraag boven de markt of er geen landelijke registratie van kabels 
en leidingen moest komen. En vervolgens: moest Kadaster dat niet doen? Het Kadaster-
bestuur toonde zich terughoudend. Dit kwam ook aan de orde in de Kadaster-visitatie 
van 2002. Het visitatiecollege stelde in het algemeen dat Kadaster soms terughoudend 
was in zijn strategie en dat gold in het bijzonder deze discussie over ‘driedimensionale 
registratie’. Het visitatiecollege gaf aan ‘dat het voor de actoren in de omgeving van het 

                                                 
74 Met dank aan Barbra Jansen. Zie verder: Jansen 2006. 
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Kadaster als een positieve ontwikkeling beschouwd zal worden als er een stelsel van 
registraties zou bestaan die een verbinding legt tussen de twee- en driedimensionale 
kadastrale gegevens’ (Handvestgroep 2002b: 17). 
Zoals vaker gaf een incident de doorslag in deze discussie. Op 12 juni 2001 was er een 
grote klap in Leiden. Bij wegwerkzaamheden doorboorden bouwvakkers een gasleiding 
en dit leidde tot een steekvlam. Dankzij het feit dat het gas direct vlam vatte ontstond 
geen brandschade aan de omliggende huizen. Het werd breed uitgemeten in de pers. 
Tegen die achtergrond besloot het kabinet in 2003 een regeling op te stellen voor de 
registratie van kabels en leidingen in de grond. Dit werd opnieuw begeleid door de pers. 
Het NRC Handelsblad wijdde er een voorpagina aan en een groot achtergrondartikel met 
de suggestieve titel ‘Wachten op de grote klap’ (NRC Handelsblad, 19 april 2003). 
In 2006 is het wetsvoorstel ‘informatie-uitwisseling betreffende ondergrondse netten’ 
aan de Tweede Kamer aangeboden (Tweede Kamer 2005-2006, 30 475). Verwachting is 
dat deze wet in 2007 in werking treedt. Om invulling te geven aan de verantwoordelijk-
heid van de overheid om verschillende publieke belangen te borgen, wordt het informa-
tie-uitwisselingsproces ondergebracht bij Kadaster. Het wordt derhalve verantwoordelijk 
voor het informatieproces rondom ondergrondse kabels en leidingen. Het doel is daar-
mee ontploffingen als die in Leiden in de toekomst te voorkomen. Ironisch detail is 
daarbij dat de Leidse ontploffing naar later bleek niet het gevolg was van een registratie- 
of informatiefout, maar van een aanlegfout. De leiding zat niet op de voorgeschreven 
minimumdiepte. Met andere woorden, ook na invoering van de nieuwe regeling zou deze 
ontploffing zich hebben voorgedaan. 
 
Oordeelsfase: visitaties genereren lessen 
In de oordeelsfase van visitaties levert het 360°-perspectief nieuwe inzichten en 
lessen op waarmee de gevisiteerde zijn handelen kan (trachten te) verbeteren. 
Zodoende leveren visitaties ook de derde positieve bijdrage in cybernetisch 
perspectief. 
Visitaties genereren lessen, zo geven veel respondenten aan, zonder overigens 
totaal nieuwe inzichten op te leveren. Het beeld dat visitatierapporten schetsen is 
over het algemeen herkenbaar. Respondenten menen dat het rapport een goede 
‘spiegel’ is, ‘herkenbaar’ is en wordt ook ‘niet bestreden’ (R348). Zij zouden het 
ook geen goede zaak vinden als het college een volstrekt nieuw beeld van de 
organisatie zou schetsen. Zo stelt een betrokkene: ‘Du moment dat je hele nieu-
we dingen hoort van je stakeholders weet je zeker dat je niet goed bezig bent. 
Want je had het eerder al moeten horen. Dus heel verrassend zou het niet moe-
ten zijn.’ (R349). Hoewel de rapportages geen totaal nieuwe beelden schetsen, 
bevatten zij volgens betrokkenen wel nuttige aangrijpingspunten, inzichten of 
lessen. Bij de Sociale Verzekeringsbank-visitatie bijvoorbeeld stelde een res-
pondent: ‘Door die visitatie halen we in feite ook het oordeel van de omgeving 
naar ons toe, (…) met als doel dat we daar van leren.’ (Habers 2006: 31). Het 
leert bijvoorbeeld dat de opvattingen van het klantenforum afwijken van de 
opvattingen van enkele geselecteerde klanten (Handvestgroep 2002b: 15). In een 
ander geval stelt een respondent: ‘Wat mij opvalt en waar ik nooit zo over nage-
dacht had, is onderwerp X. Zij zeggen: “Je kunt het veel breder inzetten.” Dat 
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had ik nog niet goed op mijn netvlies.’ (R350). En in nog een ander geval: ‘De 
kritiek van het college is natuurlijk heel opvallend, want in allerlei mooie be-
leidsplannen schreeuwen we bijna van de daken dat we een fundamenteel klant-
gestuurde organisatie zijn, dus dat is nogal wat! Dus ik denk dat daar nog wel 
een behoorlijke discrepantie zit tussen ambitie versus realiteit. Dat spannings-
veld is haarfijn onderkend door het visitatiecollege.’ (R351). 
Niet alleen de zelfstandige uitvoeringsorganisaties kunnen lessen opdoen tijdens 
visitaties, ook geïnterviewde belanghebbenden kunnen ervan leren. Zo stelt een 
tijdens de visitatie gehoorde departementsambtenaar: 
 
‘Wij, op het departement, vinden het griezelig te zeggen dat het goed gaat. Voortdurend 
geven we aan: “Moeilijk, moeilijk”. En dan is er organisatie X, die focust ook alleen op 
wat er slecht gaat. Ook wij focussen op wat er slecht gaat. Maar au fond gaat het goed, 
dat moeten we ook maar eens erkennen. Dat kan ik me nog scherp herinneren dat ik dat 
na de visitatie dacht: “Met Organisatie X hebben we gewoon een goede uitvoeringsorga-
nisatie in handen!” (R352)’. 
 
Kortom, de visitaties genereren allerlei kleine en grote lessen, vooral voor de 
uitvoeringsorganisaties maar soms ook voor departementen. Daarmee leveren 
visitaties ook de derde bijdrage in cybernetisch perspectief. Bij dit positieve 
oordeel geldt wel één nuancering. De uitvoeringsorganisaties bepalen zelf wan-
neer zij opmerkingen tot ‘les’ bestempelen. Een departementsambtenaar wijst er 
in dit verband bijvoorbeeld op dat een nieuwe bestuurder geheel andere dingen 
leert van een visitatierapport dan een afgetreden bestuurder. De lessen uit visita-
ties kunnen worden genegeerd. Dit gebeurt in een aantal gevallen, waarbij be-
trokkenen als argument gebruiken dat de visitatie eenmalig is en dus een mo-
mentopname is: ‘Het is een ontwikkeltraject, een leerproces. Je staat op dit mo-
ment ergens op het pad, maar over een halfjaar kun je dáár zijn of dáár zijn, en 
een half jaar terug waren we ook weer ergens anders.’ (R353). Uit de eenmalig-
heid van de visitatie volgt dat het in het visitatierapport geschetste beeld soms 
ook iets toevalligs heeft. Een betrokkene spreekt in dat verband van een foto, in 
navolging van de literatuur over visitaties (Van der Knaap en Ritzen 2000: 224; 
Korsten 2004: 309). De beeldspraak suggereert dat toevallige omstandigheden 
het in de visitatie gerealiseerde beeld mede bepalen: ‘Het is een foto. Het mo-
ment van nu staat zeer centraal. Het is heel erg een momentopname dus je moet 
wel relativering aanbrengen’ (R354). 
 
Oordeelsfase visitaties verlopen bij voor leren gunstig gematigd conflictniveau 
Een gematigd conflictniveau draagt positief bij aan het vermogen van actoren 
om lessen effectief om te zetten in beleidsveranderingen. Dit is het vierde punt 
van beoordeling in cybernetisch perspectief en ook dit is van toepassing op visi-
taties.  
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In eerste instantie zijn visitaties niet bedreigend voor de leden van de Handvest-
groep. Zij zijn immers zelf verantwoordelijk voor de inrichting, normering en 
timing van het proces. De visitatie speelt zich in relatieve beslotenheid af en de 
Handvestgroep besluit zelf over de publicatie van het visitatierapport. Weliswaar 
is afgesproken dat rapporten openbaar zullen zijn, en dit is feitelijk ook de prak-
tijk, toch bestaat formeel de mogelijkheid van niet-publicatie. Ook is er in de 
tussenfase tussen de visitatie en de publicatie van het visitatierapport soms over-
leg over de precieze formuleringen. Die formuleringen worden dan ‘soms wat 
aangepast’, zo geven enkele respondenten aan (R355), in ieder geval waar het 
‘redactioneel of verduidelijkend’ is (R356). Ook kunnen visitaties soms worden 
uitgesteld. Dit gebeurde in ieder geval bij twee organisaties waarbij de visitatie 
in één geval om interne redenen met drie jaar is uitgesteld. Ook kan de verwer-
king van de uitkomsten van het rapport worden ‘geparkeerd’ als daar belangrijke 
redenen voor zijn. Zo stelt één organisatie in een vergaderverslag van de Hand-
vestgroep: ‘Het is een waardevol rapport. Maar er speelt nu zoveel, dat we ons 
er even niet al te zeer op kunnen concentreren om het verder te brengen.’ 
Om bovenstaande redenen zijn visitaties relatief veilig. Ondanks deze relatieve 
veiligheid blijft er door de openbaarheid van het proces en door het horen van de 
principaal wel altijd een residu van dreiging bestaan in het visitatieproces. Juist 
in de openbaarheid van het eindproduct onderscheidt de visitatie zich van verge-
lijkbare arrangementen bij uitvoeringsorganisaties, zoals de Rijksbrede Bench-
mark (R357). Reputatie-effecten zijn daarom van belang. Dit blijkt uit een aantal 
punten. Een betrokkene stelt om te beginnen bijvoorbeeld dat de vraag bij één 
organisatie ten aanzien van de visitatie lang was: ‘Zijn we er al aan toe?... Wat 
gebeurt er straks met zo’n rapport?’ (R358). In één geval heeft een uitvoerings-
organisatie vooraf een impactanalyse gemaakt, inclusief juridisch en extern 
advies, over de vraag wat toetreding tot het Handvest en de visitatieprocedure 
voor gevolgen zou hebben (R359). Soms vraagt een uitvoeringsorganisatie 
vooraf aan het departement om toestemming om aan de visitatie deel te nemen 
(R360). Bestuurders, zo geven respondenten aan, kijken bovendien scherp naar 
de formuleringen in visitatierapporten. Ook raden van toezicht doen dit, zo blijkt 
uit hun vergaderverslagen. Visitatierapporten zijn volgens betrokkenen rappor-
ten die door het bestuur ‘echt worden gescreend’ (R361) en die ze op een ‘goud-
schaaltje leggen’ (R362). Dit vanwege het mogelijke reputatie-effect van visita-
tierapporten. 
Al met al spelen visitaties zich ondanks de vrijwilligheid van het proces en de 
afwezigheid van sancties af bij een gematigd conflictniveau. Het proces is in 
eerste instantie veilig maar is in tweede instantie door de openbare uitkomsten 
en de noviteit niet zonder risico’s. Een betrokkene verwoordt het overkoepelend 
als volgt: 
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‘[de gevisiteerde organisaties, TS] zijn toch ook best wel een beetje zenuwachtig van te 
voren, en dan een soort van opluchting aan het eind. Maar ook een gevoel van “hè, leuk 
dat we dit eens gedaan hebben!”. Dat is de sfeer die er hangt. Dus ik denk wel, dat nog 
los van wat er inhoudelijk omgaat, dat zo’n dag al een hele goede functie heeft, in de 
organisatie. Dan heeft men het er van te voren vreselijk veel over en dan ook achteraf 
weer.’ (R363). 
 
Positieve consequentie: slechts beperkte gedragsveranderingen 
De visitaties van de Handvestgroep zijn hiervoor op alle aspecten van het cyber-
netisch perspectief positief beoordeeld. Het laatste punt van beoordeling nuan-
ceert het positieve beeld enigszins. Visitaties ‘passen’ in alle opzichten goed in 
een cybernetisch perspectief op verantwoording. De zichtbare invloed van visi-
taties is echter enigszins beperkt. Zoals eerder gesteld, ten aanzien van de trans-
parantie en responsiviteit van het beleid is er een zichtbare doorwerking van de 
aanmelding bij de Handvestgroep en ook van sommige rapporten. Visitaties zijn 
één van de vele inhoudelijke processen op het strategisch niveau van deze grote 
uitvoeringsorganisaties. Bovendien vinden visitaties hoogstens eens in de vier 
jaar plaats. In dat opzicht zijn andere inhoudelijke signalen krachtiger, zoals de 
aansturing door de principaal, ministerswisselingen, bestuurswisselingen, bezui-
nigingen en wettelijk verplichte evaluaties. Visitaties ‘scoren’ dus op bijna alle 
punten positief in cybernetisch perspectief. Ze raken aan strategische hoofdlij-
nen van beleid, maar hebben daar uiteraard een geringere invloed op dan meer 
intensieve sturings- en verantwoordingsrelaties. 
 
Geen negatieve consequenties: visitaties veroorzaken geen controlitis 
De laatste vraag die ten aanzien van visitaties moet worden gesteld is of ze niet 
óók de mogelijke negatieve bijdrage van controlitis in de hand te werken. Ver-
antwoordingsprocessen leiden dan door overbelasting of defensief gedrag tot 
aantasting van de kwaliteit van de uitvoering. 
In vergelijking met de arrangementen in de eerdere hoofdstukken wijken visita-
ties op twee punten af. Enerzijds wijken zij af door het feit dat ze op zijn hoogst 
vierjaarlijks worden gehouden. In dat opzicht zijn de kosten van visitaties in 
termen van mensen en middelen op langere termijn niet groot. Anderzijds zorgt 
de eenmaligheid én noviteit van het proces er wel voor dat de gevisiteerden niet 
over routines en organisatievormen beschikken om het proces mee uit te voeren. 
Dit is één van de redenen waarom visitaties reflectieve impulsen geven. Tegelij-
kertijd zorgt het ontbreken van routines ervoor dat de belasting voor de organi-
satie ten tijde van de visitatie in vergelijking tot andere vormen van horizontale 
verantwoording relatief hoog is, op zijn minst in de ervaring van een deel van de 
betrokkenen. 
Een betrokkene heeft berekend dat het opstellen van de zelfevaluatie de eigen 
organisatie circa 250 uur heeft gekost (R364). Bij een andere organisatie werkte 
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de hoofdverantwoordelijke zelf zo’n 160 uur aan de zelfevaluatie. Daarnaast 
betrok deze persoon nog 20 à 25 andere medewerkers bij het proces (R365). Op 
de totale omvang van de gevisiteerde organisaties zijn dit geen heel hoge kosten. 
Wel gaat het hier om arbeidsuren bovenin de organisatie en vermoedelijk ook 
bovenin het ‘salarisgebouw’ van de organisatie. Dit geeft aan dat de gevisiteer-
den serieus werk maken van visitaties. 
Verder is het zo dat de gevisiteerde zelfstandige uitvoeringsorganisaties soms 
moeite hebben om de uitkomsten van de visitaties te verwerken. Dit komt omdat 
visitaties één van de vele kwaliteitsverbeterende trajecten zijn. Het Meerjarenbe-
leidsplan van Kadaster 2005-9 (p. 18) somt bijvoorbeeld acht relevante rappor-
ten op die nog beleidsmatig moeten worden ‘verwerkt’. Naast het visitatierap-
port vermeldt deze opsomming ook een benchmark, de wettelijk verplichte eva-
luatie en klanttevredenheidsonderzoeken. Eén medewerker bij een andere orga-
nisatie zegt over de verwerking van de visitatie binnen de organisatie: ‘Het 
wordt wel noodzakelijk om dat te laten aanhaken bij andere verbeterpunten. 
Want we worden momenteel echt overstroomd met verbeterpunten.’ (R366). 
De visitatieprocedure haakt dus in op verschillende andere instrumenten en rap-
porten en is daardoor relatief belastend voor de personen binnen de organisatie 
die de uitkomsten moeten verwerken. Het kost drukbezette medewerkers veel 
tijd en soms moeilijk geregel om alle gesprekspartners bereid te vinden op de 
visitatiedag acte de presence te geven. In dat opzicht neigt de praktijk van visita-
ties, in elk geval in de beleving van enkele direct betrokkenen binnen de organi-
saties, soms naar controlitis. De stapeling van verschillende kwaliteits- en ver-
antwoordingsarrangementen leidt bovenin de organisaties enigszins tot verwer-
kingsproblemen.  
Visitaties hebben dus ‘kosten’; en dat is maar goed ook, want anders zouden ze 
vermoedelijk ook geen opbrengsten hebben. Het feit dat ze soms als kostbaar 
worden beleefd betekent echter niet dat ze ook tot verschijnselen van controlitis 
leiden, zoals defensief gedrag of overbelasting. Want als de kosten echt als te 
hoog worden beleefd, behoren zowel uitstel van de visitatie als het ‘parkeren’ 
van de uitkomsten tot de mogelijkheden. Dit is in een enkel geval gebeurt. Der-
halve is bij visitaties geen sprake van de pathologie van controlitis. De vrijwil-
ligheid van het proces werkt als een soort ventiel: als de visitatie of de verwer-
king ervan praktische problemen oplevert kan het worden uitgesteld. 
 
Conclusie: visitaties leveren positieve bijdragen in cybernetisch perspectief 
Vsitaties genereren zowel in de informatie- de debat- als de oordeelsfase van het 
verantwoordingsproces impulsen tot kwaliteitsverbetering. Het proces is infor-
matief, vooral door het feit dat het een nieuwe manier van kijken is waarmee de 
organisatie bestaande praktijken in een proces van 360°-verantwoording onder 
de loep neemt. Dit levert uitvoeringsorganisaties, maar ook de principaal en 



VISITATIES   251 

 

sommige stakeholders, nieuwe inzichten en lessen op. Dit gebeurt bovendien in 
de voor leren gunstige omstandigheid van een gematigd conflictniveau. De kans 
is daardoor relatief groot dat impulsen effectief kunnen worden verwerkt. Het 
bereik van die veranderingsimpulsen is echter niet al te groot, vergeleken met 
andere impulsen, vanwege de lage incidentie van visitaties. 
 
Tabel 9.6 Feitelijke bijdragen visitaties in cybernetisch perspectief  
 
Fase Feitelijke bijdrage Geen bijdrage 
Informatiefase  Het genereren van verantwoor-

dingsinformatie t.b.v. visitaties 
vergroot zelfinzicht uitvoerings-
organisaties. 

 

Debatfase  Dialoog tijdens de visitaties is 
reflectief en gericht op vraag hoe 
kwaliteit van handelen kan wor-
den vergroot. 

 

Oordeelsfase  Visitaties leiden tot concrete 
lessen. 
 
Visitaties spelen zich af bij een 
gematigd conflictniveau. 

 
 

Positieve con-
sequenties 

 De lessen leiden beperkt tot 
gedragsveranderingen in door 
het forum gewenste richting. 

Negatieve con-
sequenties 

 Visitaties veroorzaken geen 
controlitis. 

 
9.4 Conclusie 
 
In dit hoofdstuk is het verloop van zeven visitaties van de Handvestgroep pu-
blieke verantwoording geanalyseerd. De descriptieve analyse heeft allereerst 
getoond dat er twee inhoudelijke lagen zijn aan te wijzen in visitaties. Op het 
eerste niveau concentreren visitatoren en gevisiteerden zich op wat de Hand-
vestgroep als inhoud van publieke verantwoording definieert. Het betreft de drie 
samenhangende aspecten van kwaliteitsverbetering, zo groot mogelijke transpa-
rantie daarover en participatie van maatschappelijke belanghebbenden daarbij. 
Het gaat op dit punt veeleer over de organisatie van de uitvoering van de wette-
lijke taak en niet zo zeer om de inhoud van de besluiten van ZBOs bij hun wette-
lijke taken, zoals bijvoorbeeld toekenning van gelden. Ongeveer de helft van de 
inhoudelijke signalen van het visitatiecollege heeft betrekking op kwaliteitsver-
betering, transparantie daarover en participatie daarbij. Op het tweede niveau 
verbreedt de inhoud zich tot een meer algemene beoordeling van de externe 
strategie van de zelfstandige uitvoeringsorganisatie. Daarbij richt het visitatie-
college zich voor een deel op de omgang met maatschappelijke belanghebben-
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den maar ook in ongeveer een kwart van zijn uitspraken op de relatie met het 
departement als principaal. Op dit punt roept het visitatiecollege, net als veel 
raden van toezicht en klantenfora, het bestuur van de uitvoeringsorganisaties dan 
vaak op om de principaal zelfbewust en als gelijkwaardige partij tegemoet te 
treden. 
De descriptieve analyse heeft in de tweede plaats getoond dat de visitaties (-) en 
breder het lidmaatschap van de Handvestgroep (-) op verschillende punten zicht-
bare invloed hebben op het beleid van zelfstandige uitvoeringsorganisaties. Die 
invloed is vooral te zien op het eerste niveau van kwaliteitsverbetering, transpa-
rantie en participatie. Op het abstractere niveau van de externe strategie is met 
dit onderzoek niet te zeggen of visitaties nu wel of geen invloed hebben. 
De descriptieve analyse heeft in de derde plaats duidelijk willen maken dat de 
visitaties inderdaad kwalificeren als vormen van verantwoording. Wel moet 
daarbij worden aangemerkt dat het door het ontbreken van sancties en externe 
verplichtingen een zeer lichte vorm van verantwoording is. Visitaties worden 
getimed op het moment dat zij het beste uitkomen en kunnen worden uitgesteld 
als zich dringender zaken voordoen. Naast hun betekenis in termen van verant-
woording zijn de visitaties ook gericht op imago-verbetering. De uitvoeringsor-
ganisaties gebruiken het instrument mede als manier om het eigen imago in een 
context van bezuinigingsdruk en ZBO-chagrijn te verbeteren. Departementale 
respondenten en verschillende beleidsnota’s suggereren dat dit effectief gebeurt. 
Voor beide aspecten is reputatiemanagement van groot belang. De visitaties 
dienen dus vele doelen, zoals in de inleiding van dit hoofdstuk reeds werd ge-
suggereerd. Ze dienen voor intern gebruik, zijn goed voor de relaties met klanten 
en zijn ook bedoeld om inzicht en vertrouwen bij de principaal te kweken. 
 
De normatieve analyse gaf vervolgens aan dat visitaties beperkt positief te 
waarderen zijn vanuit democratisch perspectief. Visitaties behandelen geen op 
de verticale verantwoording aanvullende onderwerpen, behartigen niet het be-
lang van principaal of dat van burgers en sturen ook zelden mee in door de prin-
cipaal gewenste richting. Visitaties leveren slechts een kleine positieve bijdrage 
in democratisch perspectief door het gedrag van ZBOs te toetsen op een aanvul-
lend beoordelingsperspectief en door het inzicht van de principaal in de organi-
satie wat te vergroten. Dit is geen grote bijdrage, vanwege de lage incidentie van 
visitaties en vooral door het feit dat ook dit verantwoordingsforum zich regelma-
tig antagonistisch opstelt jegens principaal. 
De normatieve analyse gaf in de tweede plaats aan dat visitaties wel op bijna alle 
punten positief zijn te waarderen in een cybernetisch perspectief op verantwoor-
ding. Visitaties genereren in alle fasen van verantwoording impulsen tot kwali-
teitsverbetering. De informatiefase levert op zich al nieuwe inzichten op, de 
debatfase is reflectief en gericht op het handelen van de uitvoeringsorganisatie, 
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en de oordelen leveren allerlei praktische lessen of inzichten in de opvattingen 
van andere partijen op. Bovendien voltrekt het visitatieproces zich onder de 
gunstige omstandigheid van een gematigd conflictniveau. Bij deze positieve 
conclusie hoort wel één nuancering. De reikwijdte en impact van de visitaties is 
bescheiden. Hij is veel kleiner bijvoorbeeld dan die het departement. De gegene-
reerde lessen zijn minder verreikend dan signalen uit de hiërarchische lijn. De 
doorwerking wordt er ook door beperkt. Visitaties verlopen dus positief vanuit 
een cybernetisch perspectief op verantwoording maar staan wat impact en ge-
wicht betreft wel in de schaduw van de hiërarchische relatie. 
 
Overkoepelend is opvallend dat de reikwijdte van de visitaties breed is. Dit past 
bij het beeld dat ook oprijst uit onderzoek naar andere verantwoordingsarrange-
menten en laat zien dat de reikwijdte van verantwoording in bijna alle gevallen 
moeilijk in te perken lijkt. In het Nederlandse beleidsdebat is de opvatting popu-
lair dat verschillende vormen van verantwoording in een soort model van boe-
delscheiding onderling kunnen worden afgestemd. Ook de Handvestgroep on-
derschrijft een dergelijke visie door de reikwijdte van de verticale verantwoor-
ding te willen beperken en die ruimte te willen ‘vullen’ met onder meer visita-
ties. De analyse laat echter zien dat het voor alle betrokkenen moeilijk is het 
domein van een verantwoordingsrelatie te beperken. Dat geldt voor de visitaties, 
maar ook voor het verticale toezicht (hoofdstuk 6), raden van toezicht (hoofd-
stuk 7), klantenfora (hoofdstuk 8) maar ook bijvoorbeeld voor veel Rekenka-
mers die steeds breder kijken naar het openbaar bestuur (zie Pollitt e.a. 1999). 
Deze bevinding roept de vraag op of een model van boedelscheiding in verant-
woording wel bruikbaar is als uitgangspunt voor de inrichting van een verant-
woordingsregime. Verschillende lijnen van verantwoording blijken in praktijk te 
overlappen. Er is de facto vooral sprake van redundantie, overigens zonder 
daarbij het primaat van de principaal te doorkruisen. Dit roept de vraag op of het 
niet beter is het denken over verantwoording te enten op deze feitelijke neiging 
tot redundante verantwoording en te proberen daar de voordelen van te benutten. 
Het volgende hoofdstuk zal onder meer deze vraag beantwoorden. 





 

 
 
 
10  Conclusies: horizontale verantwoording in de schaduw 

van de macht 
 
 

‘One of the vital benefits of face-to-face accountability between relative equals   
(-) what I have termed socializing forms of accountability (-) is that it allows us to 
test and challenge our own and other’s assumptions through dialogue. (…) Over 
time, such face to face accountability is a vital source of learning.’ (Roberts 2001: 
1567). 

 
 
Dit boek over horizontale verantwoording is geschreven tegen de achtergrond 
van het soms verhitte debat over zelfstandige uitvoeringsorganisaties, waarin 
Vuijsje (2005: 29) de overheid bijvoorbeeld een muterend veelkoppig monster 
noemt en er tegelijk een veelstemmig koor pleitbezorgers van horizontale ver-
antwoording is. De doelstelling van het onderzoek was om een normatief ge-
grond en empirisch geïnformeerd antwoord te geven op de vraag hoe horizontale 
verantwoording bij zelfstandige uitvoeringsorganisaties functioneert en hoe dit 
kan worden beoordeeld. Dit slothoofdstuk maakt de balans op. Eerst geven twee 
terugblikken de antwoorden op de onderzoeksvragen. Vervolgens worden die in 
breder perspectief geplaatst. De centrale stelling in dit slothoofdstuk is dat hori-
zontale verantwoording een bescheiden, in cybernetisch perspectief positieve rol 
kan spelen bij zelfstandige uitvoeringsorganisaties in de schaduw van de macht. 
De rol is bescheiden, want het gaat in dit boek om verhoudingsgewijs lichte 
verantwoordingsarrangementen met bescheiden effecten. De rol is positief in 
cybernetisch perspectief, omdat deze arrangementen vooral impulsen geven tot 
kwaliteitsverbetering. De arrangementen staan voorts in de schaduw van de 
macht, omdat de hiërarchische relaties van uitvoeringsorganisaties tot hun direc-
te principalen een voortdurende schaduw werpen over de horizontale verant-
woordingsprocessen. Deze analyse wordt in het laatste deel van dit hoofdstuk 
uitgewerkt en vertaald naar een aantal vraagstukken voor nader onderzoek. 
 
10.1 Descriptieve terugblik: een bescheiden rol voor horizontale verant-
woording 
 
10.1.1 Waar komen horizontale verantwoordingsarrangementen voor? 
Horizontale of brede publieke verantwoording is volgens velen een trend bij 
publieke organisaties (Mulgan 2003: 26; Bakker en Yesilkagit 2005: 12; Brand-
sen e.a. 2005: 3). Dit boek heeft onderscheid gemaakt tussen gearrangeerde 
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vormen en ongearrangeerde praktijken van horizontale verantwoording. De 
horizontale verantwoordingsarrangementen staan hier centraal. Geïnventariseerd 
is het vóórkomen van raden van toezicht, klantenfora, interne ombudsmannen, 
colleges van deskundigen en visitaties. Dit leidt tot de conclusie dat er bij ruim 
tweevijfde van de Nederlandse zelfstandige uitvoeringsorganisaties één of meer 
horizontale verantwoordingsarrangementen zijn. Ze komen voor bij 35 van de 
82 organisaties. Het zijn in totaal 60 arrangementen (zie bijlage 5). 
De meeste arrangementen zijn in de afgelopen tien jaar ontstaan. Horizontale 
verantwoording kan om die reden inderdaad een trend worden genoemd. De 
nieuwe arrangementen zijn voor een deel voorbeelden van verantwoordings-
dwang, waar de principaal de uitvoeringsorganisatie verplicht tot een (verant-
woordings)relatie met bijvoorbeeld een klantenforum of raad van toezicht. 
Daarnaast zijn er voorbeelden van verantwoordingsdrang, waar uitvoeringsor-
ganisaties zich op eigen initiatief verantwoorden in visitaties, aan een vrijwillige 
cliëntenraad (Pensioen- en Uitkeringsraad) of raadsman ombudszaken (CWI).75  
Horizontale verantwoording is echter niet alleen onderdeel van een nieuwe 
trend. De onderscheiden arrangementen zijn namelijk eveneens producten van 
de Nederlandse traditie van participatief bestuur (Hendriks 2006: 81 e.v.; Brand-
sen e.a. 2006: 17 e.v.). Zo zijn sommige raden van toezicht bijvoorbeeld de 
hedendaagse belichaming van voormalige algemene besturen met participerende 
belanghebbenden (Luursema e.a. 2003: 17-20). Ook voor klantenfora en visita-
ties ten overstaan van peers geldt dat ze gedeeltelijk voortkomen uit de Neder-
landse traditie van besturen-door-velen. 
 
Het totale domein van horizontale verantwoording bij zelfstandige uitvoerings-
organisaties is breder dan de hier geanalyseerde 60 arrangementen. Er bestaan 
verder nog allerlei ongearrangeerde praktijken van horizontale verantwoording. 
Zo benutten de meeste zelfstandige uitvoeringsorganisaties hun websites in toe-
nemende mate als platform voor (verantwoordings)informatie (Schillemans 
2005b: 41-3; De Kruijf 2006: 100). Het publiceren van informatie is op zichzelf 
nog geen verantwoording omdat er daarbij geen directe dialoog is met een fo-
rum. Wel kunnen de geopenbaarde gegevens voor derden als journalisten of 
belangenorganisaties aanleiding zijn om er de uitvoeringsorganisatie over te 
bevragen. Dit is dan een verantwoordingsproces van het scherpe oog. 
Verder zijn er ook op het decentrale niveau van lokale vestigingen of uitvoeren-
de medewerkers praktijken van horizontale verantwoording. Dit komt voor een 
deel door de beleidsmatige voorkeur voor klantgericht en responsief werken. 
Ook is het soms geïnstitutionaliseerd, zoals in het geval van de decentrale cliën-
tenraden van het UWV of de lokale ‘gebruikersparticipatiegroepen’ van Staats-
                                                 
75 Zie Van Thiel (2004: 130-1) voor het begrippenpaar verantwoordingsdwang en verant-
woordingsdrang. 
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bosbeheer. Horizontale verantwoording kan tevens voortkomen uit (contractue-
le) samenwerkingsverbanden met maatschappelijke partners. In deze de facto 
verantwoordingsrelaties gaat het dan vooral om de vraag of de zelfstandige uit-
voeringsorganisatie de gemaakte afspraken nakomt. 
Tot slot zijn de media ook voor zelfstandige uitvoeringsorganisaties belangwek-
kende verantwoordingsfora (zie Deacon en Monk 2001; Bardoel 2005). Op sleu-
telmomenten als koerswijzigingen of affaires spelen mediaberichten vaak een 
belangrijke rol (zie tekstkaders 1.1, 2.1, 7.4 en 9.5). De relatieve autonomie van 
zelfstandige uitvoeringsorganisaties biedt hen enerzijds meer ruimte voor com-
municatie in de media. Anderzijds worden ZBO-bestuurders ook eerder direct 
aangesproken door journalisten. Het belang van de media als verantwoordings-
fora voor uitvoeringsorganisaties wordt bijvoorbeeld geïllustreerd door het feit 
dat de meeste case-organisaties hun inspanningen op het gebied van public rela-
tions en voorlichting intensiveren (R411) en dat bestuurders en raden van toe-
zicht scherp koersen op beeldvorming in de media. 
 
10.1.2 Inhoudelijke focus in horizontale verantwoording 
De besturen van zelfstandige uitvoeringsorganisaties bespreken de hoofdlijnen 
van hun beleid in horizontale verantwoording met raden van toezicht, klantenfo-
ra en in visitaties. Het zal niet verbazen dat er tal van inhoudelijke verschillen 
zijn tussen deze arrangementen. Niettemin is er ook een aantal opvallende in-
houdelijke overeenkomsten. Een eerste onderwerp dat binnen alle arrangemen-
ten veel aandacht krijgt is, in de woorden van een respondent, de ‘binnenwereld’ 
van de hoofdlijnen van bedrijfsvoering (R405). In alle onderzochte arrangemen-
ten is er veel aandacht voor ‘grote documenten’ als jaarverslagen, meerjaren-
plannen en veranderprogramma’s. De dialoog daarover richt zich dan op zaken 
als de algehele koers, kwaliteitszorg of de dienstverlening. Een tweede onder-
werp dat steeds veel aandacht krijgt is, in de woorden van dezelfde respondent, 
de ‘buitenwereld’ van de relatie met maatschappelijke partijen en de directe 
principaal. In alle arrangementen is er veel aandacht voor ontwikkelingen in de 
buitenwereld zoals het verzelfstandigingsbeleid van de overheid, de samenwer-
king met derden en de relatie met het ministerie. 
De communicatie tussen zelfstandige uitvoeringsorganisaties en horizontale 
verantwoordingsfora wordt inhoudelijk ten dele beïnvloed door de omvang van 
de beleidsruimte van de uitvoeringsorganisatie. In een aantal gevallen, waar de 
uitvoering van de primaire taak keuzeruimte biedt aan de uitvoeringsorganisatie 
en waar die keuzes bovendien onderwerp van (politieke) discussie zijn, zijn ze 
ook aan de orde in de horizontale verantwoordingsrelatie. Dat geldt met name 
voor de raad van toezicht van het NVI, vanwege zijn taak op het gebied van de 
strategische investeringen en het onderzoeksprogramma. Het geldt daarnaast 
ook voor de cliëntenraden van UWV, PUR en CWI. Hierbij geldt wel, dat deze 
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aspecten van de gedeelijk zelfstandige ‘besluitvormingsruimte’ van de uitvoe-
ringsorganisaties een duidelijke minderheid van de inhoudelijke thema’s uitma-
ken. In overgrote meerderheid staan bedrijfsvoeringsaspecten in ruime zin op de 
agenda. Het zijn zaken die van groot belang zijn in de organisatie van de taak-
vervulling, maar niet direct betrekking hebben op de inhoud van de zelfstandige 
besluiten door zelfstandige uitvoeringsorganisaties. 
De verschillende verantwoordingsfora ontvangen in hoofdlijnen dezelfde infor-
matie en documenten waar ook verantwoording over wordt afgelegd aan het 
ministerie. Op basis van die informatie zenden raden van toezicht, klantenfora 
en visitaties een aantal overeenkomstige inhoudelijke signalen. Opvallend is 
allereerst dat zij de uitvoeringsorganisaties veelvuldig oproepen systemen of 
praktijken van dienstverlening te verbeteren. De focus en mate van concreetheid 
varieert tussen arrangementen en uiteraard tussen leden. Raden van toezicht 
richten zich meer op systemen van bedrijfsvoering, klantenfora op praktijken 
van dienstverlening en de visitaties vooral op transparantie en participatie. On-
danks deze verschillen is de stootrichting van deze signalen overeenkomstig. De 
fora roepen de uitvoeringsorganisaties op de uitvoering te verbeteren. Het twee-
de overeenkomstige signaal dat bijna alle fora regelmatig zenden is dat zij de 
zelfstandige uitvoeringsorganisaties oproepen om de buitenwereld zelfbewust en 
als volwaardige partij tegemoet te treden. 
 
Een redundant verantwoordingsregime 
In de literatuur over multiple verantwoording bepleiten veel auteurs een model 
van boedelscheiding. Dit houdt in dat ieder verantwoordingsarrangement zich 
richt op een bepaald aspect van het handelen van een actor. Het komt er vervol-
gens op aan dat er ‘balans’ en ‘afstemming’ is tussen alle verantwoordingsar-
rangementen (vgl. Barberis 1998: 464; Behn 2001: 125; Van Moorsel e.a. 2006: 
26). Van Montfort (2004: 82) stelt bijvoorbeeld dat een belangrijke evaluatie-
vraag voor een meervoudig stelsel van verantwoording is of het een ‘sluitend 
systeem’ is. Ook de WRR is voorstander van een geordend verantwoordingssys-
teem dat ‘samenhangend, sober en selectief’ moet zijn (WRR 2004: 243 e.v.). 
De bevindingen in dit onderzoek passen niet in dit model van boedelscheiding. 
De multiple verantwoordingsfora behandelen steeds min of meer dezelfde on-
derwerpen als de departementale toezichthouders. Zoals het verticale toezicht 
het moeilijk vindt om zich niet te verliezen in de details van de uitvoering, daar 
blijkt het in de horizontale verantwoording moeilijk om politieke (aanstu-
rings)vragen onbesproken te laten. Betrokkenen leggen ‘grote nieuwsgierigheid’ 
(R412) aan de dag voor de politieke besluitvorming. Zij blijken moeilijk te kun-
nen spreken over de kwaliteit van dienstverlening zonder acht te slaan op ermee 
verbonden vragen over budgetten, juridische status en doelen van de zelfstandi-
ge uitvoeringsorganisaties. In praktijk is redundantie zodoende de norm. 
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Redundantie is een concurrerend ordeningsperspectief voor multiple verant-
woording (Scott 2000: 52. Zie ook Paul 1992: 1048; Smulovitz en Peruzzotti 
2003: 7; Mulgan 2003: 219; Hood e.a. 2004: 176-7; Bovens en ’t Hart 2005: 
262). Het houdt in dat verschillende vormen van verantwoording ongeveer de-
zelfde onderwerpen behandelen, zij het vanuit verschillende perspectieven. De 
grootse sanctioneringskracht ligt bij de principaal, de andere vormen van ver-
antwoording zijn aanvullend. Door redundantie neemt de kans toe dat feilen aan 
de oppervlakte komen. Het leidt er verder toe dat van verschillende zijden rele-
vante opvattingen over het handelen van actoren naar voren wordt gebracht. 
Zodoende kan verantwoording naast controle op normen (zoals gebeurt door 
accountants of de Algemene Rekenkamer) en politieke risico’s en prioriteiten 
(dominant in de verticale relatie) ook leiden tot impulsen tot kwaliteitsverbete-
ring. Bovendien heeft een redundant verantwoordingsregime niet de hoge coör-
dinatielasten van boedelscheiding. Horizontale verantwoording kan een nuttige 
rol vervullen in een dergelijk regime, onder de voorwaarde dat de arrangemen-
ten daadwerkelijke opbrengsten hebben. Dat was in dit onderzoek regelmatig het 
geval, maar soms ook niet. Bijvoorbeeld bij een aantal klantenfora, dat tijdelijk 
überhaupt niet bijeenkwam. 
 
10.1.3 De invloed van horizontale verantwoording 
In de onderzochte cases van horizontale verantwoording gaat het steeds over de 
hoofdlijnen van het beleid van uitvoeringsorganisaties. Horizontale verantwoor-
ding heeft hier een duidelijk waarneembare maar in bereik beperkte invloed op. 
Bij de meeste raden van toezicht, klantenfora en visitaties zijn concrete voor-
beelden van ex post invloed door horizontale verantwoording te vinden. Tabel 
10.1 geeft een cumulatief overzicht van zaken waarop horizontale verantwoor-
ding blijkens uitspraken van respondenten én schriftelijke documentatie invloed 
heeft gehad. De omvang van de invloed per item is niet bekend. 
 
De omvang van tabel 10.1 suggereert wellicht dat horizontale verantwoording 
grote invloed heeft op zelfstandige uitvoeringsorganisaties. Die conclusie is niet 
terecht. De genoemde zaken betreffen namelijk meestal relatief afgezonderde 
besluiten in het systeem van de bedrijfsvoering, de dienstverlening of bejege-
ning van klanten. Uitvoeringsorganisaties kunnen die zonder veel verdere con-
sequenties nemen. Deze door horizontale verantwoording beïnvloede besluiten 
hebben geen directe invloed op de strategische koers, zo memoreren ook de 
respondenten. Dit komt voor een deel door de beperkte bevoegdheden van de 
fora. Zij kunnen meestal geen veranderingen afdwingen en hebben daar boven-
dien (-) enkele klantenfora daargelaten (-) ook geen grote behoefte toe.  
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Tabel 10.1 Overzicht van zaken waarop horizontale verantwoording (mede) 
invloed heeft gehad76 
 
• nieuw hoofdstuk in 

meerjarenbeleidsplan 
• aanpassing in klok-

kenluidersregeling 
• inhuren externe ac-

countant 
• code goed bestuur 
• meting kwaliteit 

wetenschappelijk on-
derzoek 

• onderzoek financiële 
meerwaarde werk 
uitvoeringsorganisatie 

• landelijke inventari-
satie onroerend goed 

• toetsing bedrijfsvoe-
ringskosten in ben-
chmark 

• informatieblad  
• risicoanalyse publici-

teitsgevoelige onder-
werpen 

• versneld overleg met 
OR 

• verandering ICT-
beslissing 

• bepaalde aankoop wordt 
tegengehouden (maar 
gaat uiteindelijk door) 

• afbouw ‘dure’ niet-
wettelijke taak 

• wijzigingen in folders, 
brieven, andere docu-
mentatie 

• functionaris/bureau 
cliëntenservice 

• oplossingen voor 
conflicterende regels 

• telefonische bereik-
baarheid 

• verandering opzet 
klanttevredenheids-
onderzoek 

• hervorming inrichting 
overleg gebruikers 

• ruimhartiger transpa-
rantieregime 

• contact klantenforum 
en raad van toezicht 

• contact klantenforum 
en lokale partijen 

• integriteitsbeleid  
• nieuwe klachtenpro-

cedure 
 
De beperkte invloed komt verder ook doordat de inhoudelijke signalen uit hori-
zontale verantwoording meestal versterkend zijn voor de koers die het bestuur 
toch al vaart. De ‘bandbreedte van de opvattingen’ (R413) verschilt niet sterk 
van die van het bestuur. Eén respondent stelt daarom: ‘Ze beïnvloeden de ma-
nier waarop wij besluiten nemen, maar het maakt de besluiten niet wezenlijk 
anders’ (R414). 
 
Naast directe invloed door correctie achteraf kan horizontale verantwoording 
ook invloed hebben door anticipatie ex ante, in lijn met de door Friedrich (1963: 
204) geformuleerde law of anticipated reactions. Anticipatie is onder twee 
voorwaarden aannemelijk (zie 4.1.2). De eerste voorwaarde is dat het forum 
gezag heeft, de tweede dat het forum toetst op een gekend, coherent beoorde-
lingsperspectief. De onderzochte verantwoordingsarrangementen voldoen door-
gaans niet aan beide voorwaarden tegelijk. Sterke anticipatie op horizontale 
verantwoording is daarom niet aannemelijk.  
Voor raden van toezicht geldt dat zij door respondenten meestal wel als gezag-
hebbend worden omschreven. Bijna zonder uitzondering geven geïnterviewden 
aan dat de leden van de raad van toezicht ‘niet de eerste de besten zijn’ (R415) 
of dat ze ‘opereren in een geweldig veld’ (R416). Inhoudelijk toetsen raden van 
toezicht echter zelden op een gekend, coherent beoordelingsperspectief. Het kost 

                                                 
76 Deze tabel is de optelsom van bevindingen in de paragrafen 7.2.2, 8.2.2 en 9.2.2. 
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respondenten moeite te preciseren welke zaken hun raad van toezicht belangrijk 
vindt. Desgevraagd formuleren zij het in zeer algemene termen. Dit is ook zo in 
het ene geval waar de vergadering met de raad van toezicht slechts enkele uren 
voor het interview heeft plaatsgevonden. Ook bij klantenfora is sterke anticipatie 
niet aannemelijk, zij het om tegenovergestelde redenen. Voor de meeste klanten-
fora geldt dat zij in hun oordelen wel een coherent beoordelingsperspectief naar 
voren brengen. Respondenten kunnen gemakkelijk aangeven dat het klantenfo-
rum sterk hecht aan een vergaand klantgerichte dienstverlening. De leden bevra-
gen de organisatie vanuit het perspectief van ‘wat heeft de klant eraan?’ (R417) 
of ook ‘wat betekent dit voor mij?’ (R418). Echter, hoewel de meeste respon-
denten met respect en waardering spreken over ’hun’ klantenforum, plaatsen zij 
niettemin bijna allemaal kanttekeningen bij haar gezag. Zo onderstrepen zij 
bijvoorbeeld dat het ‘minder zware gesprekspartners’ (R419) zijn, dat niet alle 
leden daadwerkelijk klant zijn (R420) of dat de brede samenstelling van het 
klantenforum een nivellerende werking heeft op de uitkomsten van discussies 
(R421). Ook voor de onderzochte visitaties ten slotte geldt dat zij waarschijnlijk 
geen sterke ex ante invloed hebben. Dit vanwege het eenvoudige feit dat zij 
slechts vierjaarlijks plaatsvinden op een door de gevisiteerde zelf bepaald mo-
ment. Er is daardoor geen reden tot anticipatie, al hebben visitaties zeker in-
vloed. 
 
Horizontale verantwoording heeft al met al een duidelijke maar ook bescheiden 
invloed op het beleid van zelfstandige uitvoeringsorganisaties. Deze bescheiden 
conclusie is in overeenstemming met bijvoorbeeld recent enquête-onderzoek dat 
laat zien dat vooral het kerndepartement en de organisatie zelf invloed hebben 
op de koers en resultaten van ZBOs (Van Thiel en Yesilkagit 2006: 27-8). Deze 
beperkte invloed is wellicht teleurstellend voor pleitbezorgers van horizontale 
verantwoording (zie bijv. Rouw en Schillemans 2005), het is echter een logisch 
gevolg van het feit dat de onderzochte fora slechts over lichte sancties beschik-
ken. Daar komt bij dat de onderzochte arrangementen inhoudelijk sterk zijn 
gericht op de hoofdlijnen van de interne bedrijfsvoering en externe positionering 
van zelfstandige uitvoeringsorganisaties. Dit zijn precies die domeinen waar de 
sturing van de principaal en de uitvoeringsorganisatie zelf het meest dwingend 
is. Het is in dat licht niet verwonderlijk dat bijvoorbeeld de cliëntenraad van de 
PUR op relatief veel punten zichtbare invloed heeft, want hij is veelal gericht op 
praktische aspecten van dienstverlening. De verticale sturing en de interne be-
drijfsvoering laten daar veel meer beïnvloedingsruimte aan horizontale verant-
woording. 
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10.1.4 Balans: tussen verantwoording, kwaliteitszorg en strategisch instru-
ment 
Raden van toezicht, klantenfora en visitatiecolleges zijn in dit boek onderzocht 
vanuit het perspectief van verantwoording. Deze organen treden op als verant-
woordingsfora van de besturen van zelfstandige uitvoeringsorganisaties. Zij 
worden namelijk geïnformeerd over het handelen van de uitvoeringsorganisaties 
(= informatiefase), voeren er een dialoog over (= debatfase) die eindigt met hun 
oordeel (= oordeelsfase). Dit oordeel heeft meestal de status van advies. Deson-
danks kan het consequenties hebben vanwege de openbaarheid van de oordelen 
en de netwerken van de leden van fora. 
Het functioneren van de onderzochte arrangementen staat overigens zeker niet 
uitsluitend in het teken van verantwoording. De arrangementen hebben namelijk 
ook het karakter van kwaliteitsinstrumenten en spelen soms een strategische rol 
in de externe verhoudingen. Voor raden van toezicht bijvoorbeeld is de advise-
rende rol in praktijk meestal belangrijker dan de controlerende rol. Zij zijn in de 
eerste plaats een klankbord voor het bestuur. Daarnaast spelen raden van toe-
zicht een strategische rol richting departement en minister. Zij zitten er in de 
beleving van een departementsambtenaar bijvoorbeeld ook als ‘een stukje lobby 
om dingen voor elkaar te krijgen’ (R422). Voor klantenfora geldt op geheel 
andere wijze hetzelfde. Betrokkenen bij uitvoeringsorganisaties beschouwen 
klantenfora vooral als informatiebronnen die, net als andere kwaliteitsinstrumen-
ten, inzicht verschaffen in de beleving van klanten. Zoals één ZBO-medewerker 
aangeeft ten overstaan van het klantenforum: ‘Het gaat er niet om dat je een 
begroting kunt lezen, wij willen gewoon weten wat je erbij voelt als je deze 
informatie krijgt!’ (R423). Anderzijds vervullen klantenfora ook een symboli-
sche rol in de politieke context. Hun bestaan als zodanig symboliseert dat uit-
voeringsorganisaties zich actief op hun klanten richten. Voor visitaties ten slotte 
is volgens het Handvest en de respondenten het leerelement cruciaal. Visitaties 
hebben de trekken van een ‘gewoon’ evaluatie-instrument. Immers, een com-
missie van deskundige buitenstaanders geeft een oordeel over de bedrijfspresta-
ties. Daarnaast spelen visitaties soms ook een externe rol. Het ‘project’ van de 
Handvestgroep heeft van meet af aan de subdoelstelling gehad om een rol te 
spelen in de landelijke discussie over de reikwijdte van de ministeriële verant-
woordelijkheid voor ZBOs. Zoals een betrokkene aangeeft: ‘Dat is natuurlijk 
één van de net niet geopenbaarde redenen’ (R424). 
 
Het feit dat arrangementen soms een strategische rol vervullen is wellicht opval-
lend in het licht van de hoge normen die aan verantwoording worden toege-
schreven. Het is echter in overeenstemming met veel ander onderzoek naar ver-
antwoordingspraktijken. Empirische studies suggereren dat verantwoording een 
deelproces is binnen relaties waar (politieke) belangen op het spel staan (Day en 
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Klein 1987: 21; Elster 1999: 275; Ebrahim 2005: 60 en 72). Dit is ook het geval 
in de verhouding tussen uitvoeringsorganisaties en departementen. Daarom is de 
gedeeltelijk strategische benutting van arrangementen niet opmerkelijk. Even-
zeer is het niet opmerkelijk dat de verschillende fora soms deelgenoot worden 
van deze strategische verhoudingen. Want ook al hebben zij tot taak te oordelen 
of toe te zien op de kwaliteit van de uitvoering, ontwikkelingen in de politiek-
bestuurlijke omgeving hebben daar nu eenmaal grote invloed op. Zodoende 
hebben raden van toezicht, klantenfora en visitatiecolleges de neiging ook signa-
len af te geven over politiek-bestuurlijke onderwerpen. 
De onderzochte arrangementen hebben in praktijk dus een meervoudige beteke-
nis. Ze zijn voertuig voor verantwoordingsprocessen, fungeren als kwaliteitsin-
strumenten voor zelfstandige uitvoeringsorganisaties en zijn soms onderdeel van 
strategische interacties. Dit laatste kan, naar analogie met Nieuwenkamp’s 
(2001) prijs van het politiek primaat, de ‘prijs van horizontale verantwoording’ 
worden genoemd. Dat wil zeggen dat de beoogde voordelen van horizontale 
verantwoording slechts verworven kunnen worden tegen de prijs van strategi-
sche interacties. Verantwoordingsarrangementen fungeren nu eenmaal in strate-
gische verhoudingen en zullen daar de facto dus op ingrijpen. 
 
10.2 Normatieve terugblik: leren van horizontale verantwoording 
 
In het debat over horizontale verantwoording door zelfstandige uitvoeringsorga-
nisaties kunnen twee ‘verantwoordingsproblemen’ worden onderscheiden. Al-
lereerst is er de formele beperking van de ministeriële verantwoordelijkheid 
voor ZBOs De kern van dit probleem is dat de verantwoordelijkheid van het 
‘democratisch complex’ (Zijlstra 1997: 85) voor uitvoeringsorganisaties beperkt 
is. Dit leidt tot een leemte in de democratische controle. Vervolgens zijn er prak-
tische beperkingen verbonden aan de ministeriële verantwoordelijkheid. Ze zijn 
een gevolg van het feit dat de democratische delegatieketen nauwelijks informa-
tie over het handelen van grote uitvoeringsorganisaties met beperkt politiek-
gevoelige taken kan doorgeleiden. Horizontale verantwoording is in dit boek 
beoordeeld aan de hand van twee perspectieven die hier direct verband mee 
houden. Het gaat om het democratische perspectief en het op leren gerichte cy-
bernetische perspectief. De terugblik in deze paragraaf zal laten zien dat de on-
derzochte arrangementen bescheiden positieve bijdagen leveren in cybernetisch 
perspectief. Daaruit volgt dat ze een nuttige aanvulling kunnen zijn in het licht 
van de praktische beperkingen van de ministeriële verantwoordelijkheid. Vanuit 
democratisch perspectief echter, en dus voor het vraagstuk van de leemte in de 
democratische controle, hebben ze geringe betekenis. Het is derhalve geen sub-
stituut voor de ministeriële verantwoordelijkheid. 
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10.2.1 Horizontale verantwoording in democratisch perspectief 
In een democratisch perspectief op verantwoording staat de vraag centraal of het 
ten goede komt aan de controle door democratische principalen. Dit kunnen bij 
uitvoeringsorganisaties zijn de minister als directe principaal of hoger gelegen 
principalen zoals de Tweede Kamer of de Nederlandse burger. In hoofdstuk 4 
zijn potentiële positieve bijdragen aangewezen die horizontale verantwoordings-
arrangementen in dit perspectief kunnen leveren. Voor alle onderzochte arran-
gementen geldt dat ze dit in praktijk hoogstens beperkt doen. 
Dit komt allereerst doordat in de horizontale verantwoording overwegend on-
derwerpen aan de orde komen waarover ook in de verticale relatie verantwoor-
ding wordt afgelegd. Het object van verantwoording overlapt zodoende en hori-
zontale verantwoording voegt weinig toe. Bovendien stellen de horizontale ver-
antwoordingsfora zich in de debatfase van het proces zelden op als belangenbe-
hartigers van de (directe) principaal of van hoger gelegen principalen. Raden 
van toezicht, klantenfora en ook het visitatiecollege beschouwen zichzelf niet als 
zaakwaarnemers van de minister. Zij zien toe en denken mee vanuit het belang 
van de uitvoeringsorganisatie, zo geven respondenten aan. Ze reageren boven-
dien scherp negatief op factoren die de ontwikkeling van de organisatie frustre-
ren en dit zijn in hun ogen vaak het ministerie of de politiek. Derhalve schrijven 
alle klantenfora soms brieven aan minister en/of Kamer waarin zij zich tegen 
bepaalde beleidsontwikkelingen keren, bepleit het visitatiecollege een afstande-
lijker sturing door ministeries en roepen raden van toezicht de uitvoeringsorga-
nisatie soms op om ‘hard’ en ‘gelijkwaardig’ met het ministerie te onderhande-
len. Vanuit deze soms antagonistische positie sturen alle fora ten slotte op veel 
punten in tegen de sturing van het departement. Een voorbeeld hiervan is de 
situatie waarin het departement zeer huiverig is voor de ambitie van een ZBO 
om ook in opdracht van de Europese Commissie te werken. Ook meent dit de-
partement dat het weerstandsvermogen van dit ZBO moet krimpen. In duidelijke 
tegenstelling daarmee moedigt de raad van toezicht de Brusselse zoektocht juist 
zeer aan en betrekt bovendien de stelling dat een organisatie van deze omvang 
een veel groter eigen vermogen behoeft. Ook vanuit klantenfora en visitaties 
komen regelmatig signalen die antagonistisch zijn ten opzichte van die van de 
principaal. De bijdragen van de onderzochte horizontale verantwoordingsarran-
gementen zijn dus beperkt in democratisch perspectief. Voor het probleem van 
de formele beperking van de ministeriële verantwoordelijkheid bieden ze daar-
om weinig soelaas. De positieve bijdragen die zij de facto leveren zijn gering in 
aantal en vooral beperkt in gewicht. 
Ondanks de voorgaande negatieve conclusie zijn er toch enkele positieve bijdra-
gen te noemen. Allereerst fungeren deze arrangementen als vormen van brand-
alarmtoezicht. Dat wil zeggen dat toezichthoudende ambtenaren de informatie 
uit horizontale verantwoording screenen op ‘rooksignalen’ van problemen. Zij 
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omschrijven horizontale verantwoording dan ook als een ‘veiligheidspal’ 
(R425), een ‘piepsysteem’ (R426) en als een extra ‘waarborg dat dingen goed 
gaan’ (R427). Verder sturen raden van toezicht in uitzonderingsgevallen expli-
ciet mee in door de principaal gewenste richting. Dit komt alleen voor in crisis-
achtige situaties waarin de organisatie belangrijke (reputatie)schade kan lijden. 
Zij houden de uitvoeringsorganisaties dan voor zich zo letterlijk mogelijk te 
houden aan gegeven kaders zoals het prestatiecontract of de verzelfstandigings-
wet. Tot slot geldt voor klantenfora dat hun bestaan als zodanig tot een verdub-
beling van de democratie leidt (Van der Heijden en Schrijver 2002; Adriaansens 
en Rouw 2003). Het leidt ertoe dat uitvoeringsorganisaties een directe (verant-
woordings)relatie krijgen met belanghebbenden. Daarbij zij wel aangetekend dat 
klantenfora kampen met problemen rond legitimiteit (-) spreken de vertegen-
woordigers wel namens de klanten? (-) en kwaliteit (-) kunnen zij effectief re-
flecteren op hoofdlijnen van beleid? 
 
10.2.2 Horizontale verantwoording in cybernetisch perspectief 
In een cybernetisch perspectief op publieke verantwoording dient verantwoor-
ding bij te dragen aan het leervermogen van de overheid. Verantwoordingspro-
cessen worden in dit perspectief afgemeten aan de vraag of ze leerimpulsen 
entameren. In hoofdstuk 4 zijn potentiële positieve bijdragen aangewezen. Voor 
alle onderzochte arrangementen geldt dat ze de meeste bijdragen inderdaad leve-
ren. Een kanttekening is daarbij wel dat het lichte arrangementen zijn met een 
bescheiden invloed op het beleid van zelfstandige uitvoeringsorganisaties. Het 
zijn dus bescheiden positieve bijdragen. 
 
Allereerst geldt voor alleen de visitaties dat ze reeds in de informatiefase leer-
impulsen opleveren. Dit komt doordat de gevisiteerden zichzelf een cijfermatige 
beoordeling op een extern toetsingskader moeten geven. Dit ‘dwingt’ medewer-
kers en bestuurders tot reflectie op het eigen handelen. Veel respondenten kon-
den concrete voorbeelden geven van nieuwe inzichten die zij daardoor hebben 
opgedaan. Zij gaven bijvoorbeeld aan meer te weten te zijn gekomen over de 
‘doelen van de organisatie’ (R428), het ‘primaire proces’ (R429) of de ‘mate 
van transparantie’ (R430). 
Een tweede duidelijk positieve bijdrage in cybernetisch perspectief is dat de 
debatfase volgens respondenten in bijna alle onderzochte gevallen is te kenmer-
ken als een reflectieve dialoog over de doelen van de organisatie. Horizontale 
verantwoording mobiliseert deskundige feedback op het opereren van uitvoe-
ringsorganisaties door ervaren en relatief onafhankelijke personen (bij raden van 
toezicht en visitaties) of vertegenwoordigers van klanten (bij klantenfora). Die 
dialoog is vooral gericht op de vraag hoe de organisatie zich kan verbeteren. De 
kracht daarvan wordt vooral onderstreept in contrast tot het verticale toezicht 
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dat, in de beleving van betrokkenen bij uitvoeringsorganisaties, bovenmatig is 
geconcentreerd op politieke risico’s en prioriteiten. 
De reflectieve dialoog genereert vervolgens lessen in de oordeelsfase. Op enkele 
uitzonderingen na kunnen betrokkenen aan de hand van duidelijke voorbeelden 
lessen benoemen die ze hebben opgedaan. Bij klantenfora zijn het vooral zeer 
concrete zaken zoals hoe klanten reageren op formele brieven of tariefswijzigin-
gen. De lessen door raden van toezicht liggen vooral op strategisch niveau. 
Vrijwel unaniem verwijzen betrokkenen naar lessen over hoe te opereren bij 
dreigende ongunstige politieke besluitvorming. Visitaties ten slotte zijn een 
vorm van 360°-verantwoording (Behn 2001: 197-201). Ze compileren de beel-
den van verschillende belanghebbenden over de organisatie. Dit levert nuttige 
inzichten op. Zo brachten sommige visitaties bijvoorbeeld opvallend ongunstige 
beelden over de organisatie aan het licht bij werkgevers, de ondernemingsraad 
of klanten. Verder genereren visitaties ook meer operationele lessen, bijvoor-
beeld over de inrichting van het overleg met belanghebbenden, het ‘gebruik’ van 
vrijwilligers of de cliëntgerichtheid van de organisatie.  
De effectieve verwerking van lessen uit horizontale verantwoording wordt be-
vorderd door het gematigde conflictniveau van het proces. Enerzijds is duidelijk 
dat de ‘dreiging’ voor uitvoeringsorganisaties beperkt is omdat de meeste fora 
nauwelijks over sanctionerende bevoegdheden beschikken. Desondanks geven 
respondenten aan dat er wel degelijk enige spanning resteert vanwege de net-
werken van de betrokken leden en de openbaarheid van de uitkomsten. Zo stelt 
een respondent over de visitaties: ‘Je merkt dat ze toch wel zenuwachtig zijn of 
het allemaal goed afloopt’ (R431) en een andere over een klantenforum ‘Zij 
hebben natuurlijk ook zo hun contacten’ (R432). Tekenend is in dit verband dat 
één ZBO-bestuurder lange tijd verhinderde dat zijn raad van toezicht zonder 
hem met de minister sprak (R433). Dit suggereert dat er een blijvende dreiging 
is in deze overwegend positief-kritische relatie. Dit vormt een gunstige voe-
dingsbodem om lessen effectief te verwerken. 
 
De horizontale verantwoordingsarrangementen leveren in praktijk dus een aantal 
in cybernetisch perspectief positieve bijdragen. Ook indien we verdisconteren 
dat het lichte arrangementen zijn met een beperkte veranderkracht dan zijn ze 
nuttig in het licht van de praktische beperkingen van de ministeriële verant-
woordelijkheid. Het gaat dan enerzijds om het feit dat signalen van afnemers 
over de kwaliteit van publieke diensten nauwelijks door de democratische dele-
gatieketen kunnen worden getransporteerd. Het gaat anderzijds om het feit dat 
het verticale toezicht in sterke mate wordt bepaald door politieke risico’s en 
politieke prioriteiten. De horizontale verantwoordingsarrangementen vullen het 
verticale toezicht aan in het licht van deze twee praktische problemen. Ze rich-
ten zich op de integrale taak van uitvoeringsorganisaties en op de kwaliteit van 
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dienstverlening. De onderzochte horizontale verantwoordingsarrangementen 
genereren kwalitatieve feedback vanuit afnemers en andere belanghebbenden. 
Deze verantwoordingsfora hebben in hun toezicht nauwelijks ‘last’ van media, 
partijpolitieke- en coalitiebelangen. Hun functioneren is naar Roberts (2001: 
1567) coöperatief en niet competitief te noemen. Dat wil zeggen dat ze niet met 
het bestuur concurreren over wat de doelen moeten zijn. Zij dragen in plaats 
daarvan waar mogelijk coöperatief bij aan de verwezenlijking van de doelen die 
het bestuur heeft gesteld. Daarmee vervullen de horizontale verantwoordingsar-
rangementen (-) als ze goed functioneren (-) een aanvullende rol op die van de 
minister. Ze kunnen door hun bijzondere positie, achtergrond en verantwoorde-
lijkheid leerimpulsen geven op een manier die in de verticale relatie niet moge-
lijk is. 
De gematigd positieve waardering van horizontale verantwoording in cyberne-
tisch perspectief is in grote lijnen conform de verwachtingen op basis van de 
literatuur. De meeste pleidooien voor horizontale verantwoording staan in het 
teken van kwaliteitsverbetering en beleidsleren. Zo relateren Plug e.a. (2001) en 
In ’t Veld (2004) nieuwe verantwoordingsarrangementen richting stakeholders 
nadrukkelijk aan de kwaliteitszorg van zelfstandige uitvoeringsorganisaties. Ook 
internationaal verbinden auteurs verantwoording aan klanten (McCandless 
2001) of alle belanghebbenden (Behn 2001) aan kwaliteitsverbetering en preste-
ren. 
 
10.2.3 Bevindingen in perspectief 
De hoofdconclusie dat horizontale verantwoording een bescheiden en in cyber-
netisch perspectief positieve rol vervult bij zelfstandige uitvoeringsorganisaties 
roept zeker drie vragen op die hier nadere reflectie verdienen. In de eerste plaats, 
hoe ‘erg’ is het dat horizontale verantwoording weinig oplevert in democratisch 
perspectief? In de tweede plaats, hoe ‘erg’ is het dat het lichte vormen van ver-
antwoording zijn met bescheiden effecten? En in de derde plaats, kunnen deze 
lichte arrangementen worden verzwaard? 
 
Beperkte democratische opbrengst komt door precieze definitie 
Horizontale verantwoording ‘scoort’ nauwelijks positief in democratisch per-
spectief, zo is hiervoor betoogd. Deze negatieve conclusie is enigszins opmerke-
lijk in het licht van de literatuur. Immers, velen hebben voor horizontale verant-
woording gepleit uit democratische overwegingen (zie hoofdstuk 3). Het ver-
schil tussen de hoge verwachtingen en geringe opbrengsten komt in belangrijke 
mate doordat ‘democratie’ hier veel minder omvattend is gedefinieerd dan soms 
gebeurt. ‘Democratisch bestuur’ staat in veel beschouwingen synoniem voor 
‘goed bestuur’. Een goed om niet te zeggen extreem voorbeeld hiervan is de 
democratie-monitor die het internationale instituut IDEA heeft ontwikkeld 
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(Beetham e.a. 2002: 64-6). Deze monitor bevat liefst 90 indicatoren voor demo-
cratisch bestuur. IDEA beschouwt zaken als onafhankelijke rechtspraak, grond-
rechten en kwaliteitsinstrumenten allemaal als indicatoren van democratie. Van-
uit deze expansieve definitie van democratie zou de negatieve conclusie uit dit 
boek alarmerend zijn, omdat alles wat goed is aan bestuur dan per definitie de-
mocratisch is, en vice versa. 
‘Democratie’ is in dit boek echter in een veel beperktere en veel preciezere be-
tekenis gebruikt. De gehanteerde beoordelingspunten komen steeds voort uit het 
analysekader van de democratische delegatieketen die loopt van electoraat naar 
uitvoerende ambtenaar (Przeworski e.a. 1999; Strøm 2000). ‘Democratisch’ 
betekent dan dat de uitoefening van publiek gezag is onderworpen aan controle 
door democratisch gelegitimeerde verantwoordingsfora. Andere desiderata voor 
goed bestuur behoren in deze analyse tot de cybernetische traditie (zoals kwali-
teitsinstrumenten) of de constitutionele traditie (grondrechten, onafhankelijke 
rechters). Het is vanuit deze preciezere definitie van democratie in het geheel 
niet alarmerend als specifieke arrangementen weinig bijdragen in democratisch 
perspectief, zolang ze maar opbrengsten hebben in de andere perspectieven en 
zolang er elders maar verantwoordingsarrangementen zijn die uit democratisch 
oogpunt wel bevredigend functioneren. 
Deze conclusie heeft wel nog één consequentie voor het beleidsmatige debat 
over horizontale verantwoording. Het feit dat de arrangementen geringe bijdra-
gen leveren in democratisch perspectief leert dat zij op grond van hun feitelijke 
functioneren niet te beschouwen zijn als een mogelijk substituut voor de minis-
teriële verantwoordelijkheid. Ze vervangen het toezicht vanwege de minister 
niet, omdat de nieuwe fora niet optreden als zaakwaarnemers van de minister en 
ook slechts in beperkte mate optreden namens burgers of belanghebbenden. 
 
De waarde van lichte verantwoording 
De empirische bevindingen in dit boek steken enigszins schril af bij de hoge 
normen van democratie en beleidsleren waaraan zij zijn afgemeten. Horizontale 
verantwoording heeft invloed, zo is gesteld, maar die is wel bescheiden. En het 
levert een aantal positieve bijdragen, zo is gesteld, maar er is ook een prijs aan 
horizontale verantwoording verbonden. Het is van belang op te merken dat de 
beperkte opbrengsten niet kenmerkend zijn voor het onderhavige onderzoek, 
maar een terugkerende bevinding zijn. Keohane (2002: 14) stelt terecht dat on-
derzoek naar verantwoording berucht is vanwege ‘its gloomy assertion of a dis-
junction between the ideal of accountability and actual practice in modern de-
mocracies’. Dit onderzoek ondersteunt zijn stelling. Horizontale verantwoording 
is onderworpen aan de betreurenswaardige wet van de middelmatige praktijk. 
Wel is er één bijzonderheid aan de onderzochte arrangementen die verband 
houdt met de bescheiden opbrengsten: het zijn lichte verantwoordingsarrange-
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menten. Deze relatieve lichtheid blijkt duidelijk wanneer ze kort worden verge-
leken met klassieke vormen van verantwoording, zoals die van een gedaagde ten 
overstaan van de rechter of de minister ten overstaan van het parlement. 
Allereerst is het forum in de informatiefase van horizontale verantwoording 
sterk afhankelijk van het aanbod van informatie.77 De Tweede Kamer en de 
rechter hebben een veel grotere toegang tot de informatie die zij nodig hebben. 
Dit wordt onderstreept door een lid van een raad van toezicht die stelt: ‘Het is 
inderdaad een verantwoordingsrelatie, zij het dat de bestuurder tamelijk auto-
noom beslist waarover hij zich dan verantwoordt’ (R434). 
In de debatfase staan vervolgens de verwachtingen voor het handelen centraal. 
Kenmerkend voor klassieke vormen van verantwoording is dat deze verwach-
tingen zijn gecodificeerd in bijvoorbeeld het strafrecht, partijprogramma’s of 
een regeerakkoord. Bij horizontale verantwoording zijn de verwachtingen 
meestal niet gecodificeerd en waar ze dat wel zijn, zoals bij de visitaties, worden 
ze rekkelijk gehanteerd. 
In de oordeelsfase opereren traditionele verantwoordingsfora op basis van ver-
gaande sanctionerende bevoegdheden. Mede daarom lijkt verantwoording in 
klassieke domeinen soms een synoniem te zijn voor straf (Behn 2001: 3). Elster 
verwoordt dit met prachtige ironie: ‘As far as I can see, this [‘holding to ac-
count’, TS] can mean one of three things. B may dismiss A without punishing 
him further, punish him while retaining him as his agent, or dismiss him with 
additional punishment’ (Elster 1999: 255). Bij horizontale verantwoording zijn 
de sancties van het forum steeds hoogst bescheiden. De kracht van horizontale 
verantwoording ligt vooral in netwerk- en reputatie-effecten in de schaduw van 
de macht. 
Dat sanctionerende bevoegdheden ertoe doen komt duidelijk naar voren bij ra-
den van toezicht. Weliswaar is het zo dat zij sancties zoals een aanwijzingsbe-
voegdheid of vernietiging van besluiten hoogst zelden gebruiken. Zij kiezen 
liever voor informele beïnvloedingsmethoden, hetgeen De Ridder (2004: 10-1) 
de wet van Brasz noemt. Desondanks hebben die bevoegdheden wel degelijk 
invloed op hun functioneren. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat er meer 
voorbeelden van invloed op het gedrag van uitvoeringsorganisaties te vinden 
zijn bij raden van toezicht met sanctionerende bevoegdheden dan bij raden die 
dat niet hebben. Ook onderhouden bestuurders in het eerste geval meer informe-
le contacten met de raad. 
 
Er zijn voor- en nadelen verbonden aan lichte verantwoording. Het voordeel is 
dat de arrangementen tegen bescheiden kosten opereren. Denkelijk zou zijn dat 
meervoudige verantwoording ongewenste neveneffecten heeft. Enerzijds zou het 

                                                 
77 Met dank aan Albert Meijer voor het uitgangspunt voor deze redenering. 
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kunnen leiden tot de pathologie van controlitis. Horizontale verantwoording 
heeft dan grote verwerkingskosten of werkt defensief gedrag in de hand. Dit is 
in de onderzochte gevallen echter niet aan de orde. Het zijn relatief veilige ver-
antwoordingsprocessen, op basis van veelal bestaande informatie ten overstaan 
van positief-kritische fora. Anderzijds zou het kunnen zijn dat horizontale ver-
antwoording leidt tot multiple accountabilities disorder. De meervoudige ver-
antwoording doorkuist dan de sturing van de principaal of werpt handelings-
blokkades op. Ook dit is in de onderzochte gevallen niet aan de orde. Hoewel 
horizontale verantwoording regelmatig strijdige sturingssignalen oplevert ten 
opzichte van die van de principaal, heeft dit niet voornoemde ongewenste uit-
komsten. Daarvoor is de dominantie van de principaal (-) gestut door zijn blij-
vende bevoegdheden voor ZBOs (-) eenvoudigweg te groot.  
Het evidente nadeel van lichte arrangementen is dat zij ook maar een bescheiden 
invloed hebben. De vraag is: kunnen de arrangementen worden versterkt?  
 
Versterking lichte arrangementen 
Horizontale verantwoordingsarrangementen kunnen in theorie in zowel de in-
formatie-, de debat- als de sanctioneringsfase worden versterkt. Om hun positie-
ve rol in cybernetisch perspectief te vergroten lijkt het niet zozeer van belang dat 
fora zwaardere sanctionerende bevoegdheden krijgen (-) los nog van de vraag of 
dat in democratisch opzicht wenselijk is (-) maar is vooral belangrijk dat zij hun 
beoordelingsperspectief preciseren. Dit is beslist geen pleidooi voor doortim-
merde toezichtprotocollen met alle risico’s van bureaucratisering van dien. Wel 
zou het aantrekkelijk zijn wanneer fora inhoudelijk veel meer expliciteren welke 
eisen zij aan uitvoeringsorganisaties stellen. Dit geeft hen een inhoudelijk hou-
vast waardoor duidelijker wordt welke informatie zij wel én niet nodig hebben. 
Het voorkomt verder dat ze al te gemakkelijk worden gesocialiseerd in de visie 
van de uitvoeringsorganisaties. Zo laat Engels onderzoek naar interne toezicht-
houders bijvoorbeeld zien dat zij zich sterker toeleggen op hun beoordelende rol 
wanneer zij over duidelijke inhoudelijke normen beschikken (Van Thiel 2006b: 
95). Bovendien weten uitvoeringsorganisaties dan inhoudelijk beter waartoe zij 
zich te verhouden hebben. Het anticipatie-effect daarvan kan groot zijn. Ten 
slotte kan de informatie die horizontale verantwoording genereert ook beter door 
andere belanghebbenden (de minister, Kamer, burgers of journalisten) worden 
gebruikt als duidelijker is op welk beoordelingsperspectief het is gebaseerd. De 
visitaties van de Handvestgroep bieden wat dat betreft een voorbeeld dat navol-
ging verdient. Het informatiegehalte van deze vorm van horizontale verant-
woording voor anderen dan de direct betrokkenen is veel groter dan bij klanten-
fora en raden van toezicht. 
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10.3 Analyse en vooruitblik: verantwoording in de schaduw van de macht 
 
In dit onderzoek staan atypische verantwoordingsrelaties met derde partijen 
centraal. De conclusies van het onderzoek zijn in de voorgaande twee terugblik-
ken gepresenteerd. Er resteren nu nog enkele puzzels waarvoor hier een begin 
van een verklaring wordt gegeven. De belangrijkste puzzel is de sterke en blij-
vende ‘aanwezigheid’ van de verticale relatie. Horizontale verantwoording 
speelt zich af in de schaduw van de hiërarchische relatie en deze heeft er op 
allerlei manieren invloed op. Deze paragraaf beschrijft eerst die invloed en blikt 
vervolgens vooruit naar een drietal kwesties dat vervolgonderzoek verdient. 
 
10.3.1 Analyse: de schaduw van de macht 
De meest opvallende en steeds terugkerende bevinding in dit boek is dat de ver-
ticale relatie steeds nadrukkelijk ‘aanwezig’ is in horizontale verantwoording. 
De relatie met de principaal blijft op allerlei manieren van belang. In de woor-
den van Scharpf (1997: 197): de schaduw van de hiërarchie valt over de relatief 
gelijkwaardige interactie tussen actor en forum. Scharpf duidt in zijn analyse op 
het feit dat de preferenties van ministers een ordenende rol spelen in ‘horizonta-
le’ onderhandelingen. De gelijkwaardige partijen richten zich tijdens hun onder-
handelingen mede op de (gepercipieerde) preferenties van de principaal en die al 
dan niet terechte percepties beïnvloeden zodoende de uitkomst van hun onder-
handelingen. Om het functioneren van horizontale verantwoordingsarrangemen-
ten te beschrijven is de schaduw van de macht een gepaste metafoor. De meta-
foor verwijst naar vijf manieren waarop de macht van minister(ie) en politiek 
zijn schaduw over horizontale verantwoording werpt. 
De onderzochte arrangementen staan allereerst in de schaduw van de macht wat 
betreft hun invloed op het gedrag van zelfstandige uitvoeringsorganisaties. De 
principaal heeft een veel grotere invloed op het beleid van de uitvoeringsorgani-
saties en stelt de horizontale verantwoording duidelijk in de schaduw. Een be-
trokkene stelt in dat verband bijvoorbeeld: ‘Nee, het klantenforum heeft geen 
invloed op de koers van de organisatie. Die wordt volstrekt bepaald door wat de 
minister wil, geloof ik. Daar zitten zij niet in’ (R435). 
Horizontale verantwoording staat vervolgens ook in de schaduw van de macht 
wat betreft de gelegenheid om invloed te hebben. De verticale relatie bepaalt in 
belangrijke mate de ruimte die er is voor gedragsbeïnvloeding door anderen. In 
de hoofdstukken over de arrangementen kwamen verschillende voorbeelden 
naar voren waar de gelegenheid voor beïnvloeding door horizontale verant-
woording werd begrensd door ‘verticale zaken’ als beleidswijzigingen, moeiza-
me relaties met het ministerie of bezuinigingen. Een betrokkene geeft het vol-
gende voorbeeld: 
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‘De begroting (…) het is niet zo dat we daar nog veel mogelijkheden hebben. Want dat is 
al zo uitgekauwd tussen departement en het orgaan zelf. Dat begint al vroeg in het voor-
jaar als de stukken voor de begroting in wording zijn. Dan beginnen die ministeries te 
draaien en dan gaan ambtenaren met ambtenaren van het ZBO aan tafel en dan zeggen 
van: “Het moet ongeveer dit worden” (…) Het is voor ons bijna een loden pop die je 
moet proberen in beweging te krijgen. Nou daar praat je wel over, maar niet gedetail-
leerd.’ (R193). 
 
De schaduw van de macht is ten derde nadrukkelijk aanwezig in de horizontale 
relatie omdat hij voor zowel uitvoeringsorganisatie als leden van het horizontale 
verantwoordingsforum een belangrijke motivator is. Daarmee is bedoeld dat 
ontwikkelingen in de politiek en het beleid vaak aanleiding zijn voor personen 
om tot het forum toe te treden en dat het ook invloed heeft op de wijze waarop 
zij opereren. Respondenten wijzen bijna zonder uitzondering op landelijke be-
leidsontwikkelingen wanneer hen wordt gevraagd waarom personen toetreden 
tot een forum. 
De schaduw van de macht is ten vierde nadrukkelijk aan de orde als onderwerp 
in de dialoog tussen actoren en fora. De hiërarchische relatie en het beleid van 
de principaal zijn steeds een belangrijk gespreksonderwerp. Een belangrijk min-
derheid van de sturingssignalen van fora betreffen dan ook de verticale relatie of 
politieke besluitvorming. Gevraagd naar wat leden écht belangrijk vinden, noe-
men respondenten meestal onderwerpen die de relatie met of het beleid van de 
principaal betreffen. 
De schaduw van de macht is in de vijfde plaats ten slotte nadrukkelijk als adres-
saat aanwezig in horizontale verantwoording. Dat wil zeggen, zowel actor als 
forum gebruiken de onderlinge relatie voor een deel om inhoudelijke signalen 
richting principaal te zenden. Er zijn in dit boek veel voorbeelden van gegeven. 
Soms benutten uitvoeringsorganisaties het horizontale verantwoordingsarran-
gement bijvoorbeeld om signalen door te geven aan de principaal. Soms benut 
het forum zijn positie om te interveniëren in landelijke debatten. Omgekeerd 
benut de principaal het arrangement soms ook om zijn eigen belangen te dienen, 
bijvoorbeeld als bron van informatie of als bliksemafleider. 
Het functioneren van horizontale verantwoordingsarrangementen is om de voor-
gaande redenen niet los te zien van de schaduw van de verticale relatie. Ver-
volgonderzoek zou dit meer systematisch kunnen analyseren. In drie vooruit-
blikken wordt hier een voorschot op genomen. Ze richten zich achtereenvolgens 
op de strategische dimensie van horizontale verantwoording, de relatie tussen 
actoren en fora en de effectiviteit van leerimpulsen. 
 
 
 
 



CONCLUSIES   273 

 

10.3.2 Vooruitblik: strategie, socialisatie en leren in de toekomst 
 
Strategische betekenis van horizontale verantwoording nader bezien 
De rol van horizontale verantwoording in de strategische relatie tussen uitvoe-
ringsorganisaties en departementen is een opvallende bevinding in dit onder-
zoek. Het kan aan de hand van de principaal-agent theorie nader worden geana-
lyseerd. Een aantal wijzen waarop betrokkenen horizontale verantwoording 
strategisch benutten sluit op het eerste gezicht namelijk goed aan bij deze theo-
retische invalshoek. 
Allereerst, bij herhaling is hier geconstateerd dat de Handvestgroep publieke 
verantwoording naast het hoofddoel van directe verantwoording aan belangheb-
benden volgens de meeste betrokken respondenten ook het subdoel heeft positief 
bij te dragen aan de positie van ZBOs. De visitaties die daarbij horen betrekken 
politiek-bestuurlijk gereputeerde personen zoals oud-Kamerleden, ervaren be-
stuurders en een landelijk bekende hoogleraar bij de organisatie. Met de agency-
literatuur in de hand zou dit kunnen worden geïnterpreteerd als een poging van 
ZBOs om met behulp van derden ‘reputational uniqueness’ te vestigen. Dit kan 
bijdragen aan een imago van hoge professionaliteit hetgeen het vertrouwen van 
principalen en de autonomie van agenten vergroot (McLaughlin en Osborne 
2003; Shapiro 2005. Zie ook Day en Klein 1987: 170-1). 
Een ander opvallend verschijnsel is dat bestuurders van uitvoeringsorganisaties 
aangeven zowel richting raden van toezicht als klantenfora altijd liever ‘mee te 
bewegen’ dan dat zij tegengas geven. Daarbij geven zij ook aan de leden van 
deze fora als mogelijke ambassadeurs te zien (R436). Dit gegeven is, met de 
agency-literatuur in de hand, mogelijk te begrijpen als een poging om een ‘poli-
tical multiplicity’ op te bouwen. Dit houdt in dat (uitvoerings)organisaties wor-
den ondersteund door een zo bont mogelijk gezelschap van cliënten, maatschap-
pelijke belangen en politieke partijen (Wood 1988: 232). Door derden aan de 
eigen agenda te committeren bouwen actoren een coalitie van sympathisanten op 
die blijvende steun verleent aan hun belangen (Carpenter 2001). 
Ook aspecten van de manier waarmee de principaal met horizontale verant-
woording omgaat zijn mogelijk te begrijpen vanuit de agency-literatuur. Eén 
manier is al veelvuldig aan bod gekomen: principalen kunnen de informatie die 
anderen over de agent naar voren brengen gebruiken voor brandalarmtoezicht. 
In aansluiting daarop is een tweede manier waarop horizontale verantwoor-
dingsarrangementen nuttig kunnen zijn voor principalen dat zij fungeren als 
‘operational constraints’ (McCubbins e.a. 1987). Principalen beïnvloeden de 
besluitvorming van agenten soms via verplichte administratieve procedures. 
Door bijvoorbeeld te verplichten dat horizontale verantwoordingsfora advies-
recht hebben bij besluiten beperkt een principaal de besluitvormingssnelheid van 
de agent. Dit biedt hemzelf extra informatie (het advies) op basis waarvan hij 
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eventueel kan ingrijpen. Een mogelijke illustratie hiervan is de procedure rond 
tariefswijzigingen van Kadaster. Tariefswijzigingen worden na advies van de 
Gebruikersraad opgesteld door de raad van bestuur, goedgekeurd door de raad 
van toezicht en vastgesteld door de minister zelf. Deze besluitvormingsketen 
kan nuttige informatie opleveren voor de principaal als finale schakel. 
Een andere analyse die de agency-literatuur tot slot mogelijk maakt is dat hori-
zontale verantwoordingsarrangementen, en dan vooral raden van toezicht, in 
crisis-situaties fungeren als zondebokken. Delegatie van uitvoerings- of toe-
zichtsfuncties kan nuttig zijn als vorm van ‘blameshifting’ (Thatcher 2002a: 
141; Pollitt en Bouckaert 2004: 146. Zie ook Hood 2002). De minister kan de 
schuld voor uitvoeringsproblemen bijvoorbeeld toeschrijven aan een raad van 
toezicht en deze is dan bliksemafleider voor schuldvragen (Ellis 1994: 4 e.v.). 
Raden van toezicht lenen zich hier goed voor, omdat van buitenaf moeilijk te 
zien is wat zij doen en het negatieve stereotype van uitbuikende bestuurders 
bovendien hardnekkig is (zie hoofdstuk 7. Zie ook Van der Lans 2004: 34).  
In de beleving van een aantal respondenten bij zelfstandige uitvoeringsorganisa-
ties doet blameshifting naar raden van toezicht zich inderdaad soms voor. Het is 
in dit verband moeilijk na te gaan of de negatieve connotatie van het woord 
gerechtvaardigd is. Zeker is wel dat de rol van raden van toezicht na kleine of 
grote crises vaak ter discussie wordt gesteld. Dat is in dit onderzoek in ieder 
geval gebeurd bij CWI, IB-groep, Staatsbosbeheer, NVI en UWV. Na affaires 
wordt dan de vraag gesteld: ‘Er is toch een raad van toezicht? Had die dat niet 
moeten signaleren?’ (R437). Ten aanzien van één geval geeft een departe-
mentsmedewerker het ruiterlijk toe: 
 
‘We hebben toen een brief gestuurd, door ambtenaar X getekend. Dat was geen handige 
brief, een ongelukkige brief. Véél te zwaar. Er stond in dat de raad van toezicht beter had 
moeten opletten. Eigenlijk was dat ook onzin, dat wisten we zelf ook wel. Het wás niet 
hun schuld.’ (R438). 
 
De principaal-agent theorie is, de voorgaande uitwerkingen zullen dat hebben 
geïllustreerd, een wantrouwige theorie. Hij stelt bestuurlijke relaties in een ex-
clusief strategisch licht. Het portee van het voorgaande is zeker niet dat horizon-
tale verantwoording primair strategisch moet worden begrepen. Het portee is 
wel dat er belangrijke strategische aspecten zijn die met behulp van de princi-
paal-agent theorie meer systematisch kunnen worden geanalyseerd. 
 
‘Capture’ en socialisatie van horizontale verantwoordingsfora  
Een tweede puzzel die om nadere reflectie vraagt is de opvallende inhoudelijke 
eenstemmigheid van zelfstandige uitvoeringsorganisaties en horizontale verant-
woordingsfora. Deze fora zijn steeds ingericht met het doel om vanuit het eigen 
belang (klantenfora) of een onafhankelijk perspectief (raden van toezicht en 
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visitaties) te oordelen over het handelen van ZBOs. In praktijk blijken deze fora 
zich in sterke mate te vereenzelvigen met de zelfstandige uitvoeringsorganisa-
ties, zeker in conflictsituaties met de principaal. 
In de relatie tussen actor en forum lijkt te gebeuren wat in de literatuur over 
regulering ‘capture’ wordt genoemd (zie Thatcher 2002b: 957-8). Dit betekent 
dat de regulerende instantie wordt ‘gevangen’ door de bedrijfstak die het regu-
leert. De instantie maakt zich in dit proces de opvattingen van de sector eigen. 
Vanwege de geringe inhoudelijke en relationele afstand tussen de sector en de 
regulerende instantie zet deze instantie zijn sancties vervolgens niet meer in 
(Hood e.a. 1999: 60). 
Een vergelijkbare dynamiek lijkt zich voor te doen bij de onderzochte arrange-
menten. De relatie tussen actor en forum is steeds tamelijk hecht. Deze hechte 
verhouding ontstaat niet vanzelf. De cases suggereren dat het een gevolg is van 
een socialisatieproces waarop actor en forum bewust sturen. Forumleden geven 
aan te sturen op goede relaties, omdat je dan ‘meer te weten komt’ (R439) en 
ook ‘meer gedaan krijgt’ (R440). De actor stuurt erop, omdat het forum uit ‘po-
tentiële ambassadeurs’ bestaat (R441) en zij naar anderen de indruk kunnen 
wekken dat de organisatie de zaken ‘goed voor elkaar’ heeft (R442). 
Relaties ontwikkelen zich geleidelijk. Respondenten geven ten aanzien van in 
ieder geval zeven van de onderzochte fora aan dat de relatie aanvankelijk een 
zekere scherpte had. Raden van toezicht lijken de eigen positie in de eerste fase 
scherp te markeren ten opzichte van de directie. Dit leidt volgens respondenten 
in de beginfase soms tot strubbelingen en strijd om het laatste woord (Schraven 
2006: 84). Allengs ontstaat echter een door beide partijen gewaardeerde samen-
werking. Ook bij klantenfora worden leden in de beginfase vaak gemotiveerd 
door onvrede. Zij treden vaak aan met een zekere vijandigheid jegens het be-
stuur. Na verloop van tijd ontstaat bijna altijd een meer begripvolle relatie. 
Het beeld van de cases beantwoordt aan wat Roberts (2001: 1561) noemt het 
socialiserend effect van verantwoording. Hij stelt dat verantwoording onder de 
conditie van vertrouwen kan leiden tot socialisatieprocessen waarin betrokkenen 
gezamenlijke inhoudelijke preferenties ontwikkelen. Dit heeft volgens hem, in 
lijn met de bevindingen in dit boek, positieve effecten voor leerprocessen. 
Een beperking van het onderhavige onderzoek is dat het een momentopname is 
die geen inzicht geeft in het verloop van het socialisatieproces. De convergentie 
van opvattingen tussen actor en forum en de ‘capture’ van het forum kunnen 
daardoor wel als resultaat worden genoteerd maar het proces daar naar toe kan 
niet goed worden begrepen. Het zou leerzaam zijn om in toekomstig onderzoek 
te achterhalen, met behulp van een longitudinale en groepsdynamische analyse 
(Schraven 2006), hoe socialisatieprocessen binnen horizontale verantwoording 
verlopen en hoe de schaduw van de macht ze beïnvloedt. 
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Leren in de schaduw van de macht 
Dit onderzoek heeft naar voren willen brengen dat horizontale verantwoording 
met name vanuit cybernetisch perspectief positief kan functioneren. De omvang 
en effectiviteit van leerimpulsen varieerde in dit onderzoek van case tot case. Dit 
onderzoek heeft weinig inzicht geboden ter verklaring van die verschillen en 
was daar ook niet op gericht. Voor vervolgonderzoek is de vraag interessant 
onder welke condities horizontale verantwoording sterkere leerimpulsen gene-
reert, bij welke organisaties dit gebeurt en onder welke condities impulsen effec-
tiever leiden tot beleidsveranderingen. Deze analyse vergt diepte-onderzoek naar 
specifieke arrangementen op specifieke momenten. 
Op basis van het onderzoek voor dit boek lijkt het in ieder geval van belang 
daarbij de rol van de principaal te bezien. Uit het feit dat horizontale verant-
woording zich afspeelt in de schaduw van de macht volgt dat dit een factor zou 
moeten zijn in nader onderzoek naar de effectiviteit van leerimpulsen. Voors-
hands lijkt dit vooral te worden bepaald door de vraag of de schaduw van de 
macht uitvoeringsorganisaties ruimte laat voor eigen beleidsmatige keuzes 
waarop horizontale verantwoording invloed kan uitoefenen. Het lijkt erop dat 
horizontale verantwoording is gebaat bij een combinatie van verticale druk bij 
discretionaire ruimte. In die constellatie zet de schaduw van de macht de actor 
en het forum aan tot constructieve interacties zonder de doorwerking daarvan op 
voorhand ernstig in te perken. 
In de onderzoeksperiode 2004-2005 kampte het UWV bijvoorbeeld met de na-
weeën van de huisvestingsaffaire (zie kader 7.4). Bovendien opereert het UWV 
überhaupt dicht op het ministerie (Bekke en Van Gestel 2004). Tegen die ach-
tergrond geven betrokkenen bij de raad van advies en de cliëntenraad van het 
UWV aan dat de ruimte voor beïnvloeding in de onderzoeksperiode zeer gering 
was. Omgekeerd geven respondenten bij de PUR en het Kadaster met duidelijke 
voorbeelden aan dat hun arrangementen invloedrijk zijn geweest. Beiden zijn 
ook ZBOs die de nodige ruimte genieten van hun departement. Respondenten 
relateerden de invloed van de arrangementen aan het gegeven dat de organisatie 
‘toch wel onder druk stond’ (R443) of ‘het duidelijk was dat er een nieuwe koers 
moest komen’ (R444). 
De vraag naar ‘ruimte’ van zelfstandige uitvoeringsorganisaties wordt heel in 
het algemeen door vier factoren bepaald. In de eerste plaats de omvang van de 
staatsrechtelijke zelfstandigheid van het ZBO bij besluiten in individuele geval-
len. Die is bijvoorbeeld zeer laag bij de uitkeringsverstrekking door het UWV. 
In de tweede plaats en ermee in samenhang, de omvang van de feitelijke afwe-
gingsruimte bij besluiten. Die is bijvoorbeeld redelijk groot bij de herkeuringen 
van het UWV en is nog groter bij hoogprofessionele taken, óók als de organisa-
tie niet over openbaar gezag beschikt (Sbb, NVI). In de derde plaats is de om-
vang van de zelfstandigheid in de bedrijfsvoering van belang. Die wordt bij-
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voorbeeld versterkt door een eigen rechtspersoonlijkheid en door tarieffinancie-
ring, zoals bij Kadaster. Tot slot is de intensiteit van het verticale toezicht van 
belang, dat grote druk of juist ruimte laat aan zelfstandige uitvoeringsorganisa-
ties. De intensiteit is bijvoorbeeld hoog bij CWI en vooral UWV, vanwege de 
politieke gevoeligheid van hun terrein, de hoge mate van beleidsverandering, de 
werkzaamheden van de Inspectie Werk en Inkomen en de ‘huisvestingsaffaire’. 
De intensiteit is daarentegen laag bij een orgaan als de PUR, dat in 2006 niet 
zelfstandig in de Tweede Kamer werd besproken en waarvan bekend is dat het 
op middellange termijn wordt opgeheven. 
De observaties in het voorgaande suggereren dat er wetmatigheden zijn in de op 
leren gerichte rol van horizontale verantwoording en de relatie met de princi-
paal, uitgedrukt in deze vier aspecten. Of dit terecht is zou uit nader onderzoek 
moeten blijken. Voor de toekomst is de vraag vooral interessant onder welke 
condities horizontale verantwoording meer en effectievere leerimpulsen op-
werpt, hoe de principaal dit beïnvloedt en hoe zich dit verhoudt tot de vier ge-
noemde taak- en autonomiekenmerken van zelfstandige uitvoeringsorganisaties. 
 
10.4 Horizontale verantwoording en de verticale reflex 
 
Dit boek begon bij de Oostvaardersplassen; bij het natuurgebied dat Staatsbos-
beheer tot veler plezier op zo natuurlijk mogelijke wijze beheert. Omdat natuur-
lijke ontwikkeling gepaard gaat met winterse diersterfte, wordt Staatsbosbeheer 
er door zeer veel partijen op aangesproken. In tekstkader 1.1 zijn de belangrijk-
ste conclusies van dit boek reeds impliciet aanwezig. Allereerst laat het zien dat 
Staatsbosbeheer in de horizontale verantwoordingsarrangementen wordt aange-
sproken op de gang van zaken in de Oostvaardersplassen. Staatsbosbeheer ver-
antwoordt zich erover aan de raad van advies, de raad van toezicht en ook in de 
visitatie. Horizontale verantwoording is zo een feit. In de tweede plaats laat het 
voorbeeld zien dat ook zeer veel andere partijen zich over deze kwestie buigen. 
Staatsbosbeheer verantwoordt zich er ook over aan de minister, journalisten, 
belangenverenigingen, de rechter, op de eigen website en aan een speciaal in het 
leven geroepen commissie. Staatsbosbeheer heeft zo te maken met een breed 
verantwoordingsregime dat inhoudelijk redundant is. In de derde plaats is evi-
dent dat niet alle verantwoordingsfora hetzelfde gewicht hebben. De ‘lichte’ 
horizontale arrangementen staan in de schaduw van de veel ‘zwaardere’ verant-
woording aan minister en rechter. In de vierde plaats toont het voorbeeld dat de 
horizontale fora wel een onderscheidende focus hebben. Zowel de raad van 
toezicht, de raad van advies als het visitatiecollege reflecteert vanuit de vraag 
hoe Staatsbosbeheer de maatschappelijke en politieke acceptatie van het beheer 
van de Oostvaardersplassen kan verhogen. Anders gezegd, in afwijking van de 
klassieke verantwoordingsfora, de media en belangenorganisaties nemen de 



278   VERANTWOORDING IN DE SCHADUW VAN DE MACHT 

 

horizontale verantwoordingsfora de agenda en opdracht van Staatsbosbeheer tot 
uitgangspunt. Zij onderscheiden zich door hun focus op kwaliteitsverbetering. 
Dit ‘past’ in een cybernetisch perspectief op publieke verantwoording. Het ge-
heel vormt een redundant verantwoordingsregime dat past bij de meer gefrag-
menteerde uitvoering van publieke taken en de pluriformiteit aan verwachtingen 
in een moderne samenleving. 
 
Het voorbeeld van de Oostvaardersplassen bevatte ook een meer verholen bood-
schap. Het liet zien dat een analyse van nieuwe verantwoordingsarrangementen 
de aandacht noodzakelijkerwijs ook vestigt op de rol van ‘oude’ verantwoor-
dingsarrangementen en dan vooral het verticale toezicht. Dit is betekenisvol, 
omdat in het debat over horizontale verantwoording vaak een verlangen besloten 
ligt naar geheel nieuwe sturings- en verantwoordingsrelaties (bijv. RMO 2002; 
Van der Heijden en Schrijver 2002; In ’t Veld 2004). In die gewenste nieuwe 
situatie treden nieuwe vormen van sturing en verantwoording deels in de plaats 
van verticale controle. Dit boek heeft een aantal van die nieuwe vormen geana-
lyseerd. Dit leidt tot de eenduidige conclusie dat er met deze arrangementen en 
bij dit type organisaties allesbehalve sprake is van fundamentele verandering. 
Horizontale verantwoording treedt niet in de plaats van de verticale verantwoor-
ding en vermindert deze ook niet. Dit heeft uiteraard te maken met het beschei-
den gewicht van de onderzochte arrangementen. Het heeft er zeker ook mee te 
maken dat de gebonden onafhankelijkheid van zelfstandige uitvoeringsorganisa-
ties sterke prikkels tot hiërarchische controle genereert. Met name het ZBO-
model lijkt instabiel te zijn in de zin dat de relatie tussen ZBO en ministerie een 
permanent onderwerp van discussie is. Het woord verzelfstandiging verbergt de 
onderliggende strijd om controle (Smullen e.a. 2001: 199). De minister staat als 
opdrachtgever wellicht ‘horizontaal’ tegenover de uitvoeringsorganisatie, hij 
staat na verzelfstandiging nog steeds als eigenaar, toezichthouder en beleidsver-
antwoordelijke ‘verticaal’ tegenover het ZBO (zie Plug e.a. 2004: 31 voor deze 
rollen). Vanuit die verticale rollen zijn de prikkels tot ‘ouderwetse’ verticale 
controle groot. De horizontale verantwoordingsarrangementen zijn allerminst in 
staat om deze verticale reflex te keren of te weerstaan. Sterker dan dat, horizon-
tale verantwoording roept soms zelf(s) extra verticale controle op. De nieuwe 
arrangementen spelen hun aanvullende rol in een verantwoordingsregime waarin 
de schaduw van de macht van ministerie, minister en Tweede Kamer ook na 
verzelfstandiging beeldbepalend is. Fundamentele veranderingen in de sturing 
en verantwoording van uitvoeringsorganisaties vergen daarom fundamentelere 
ingrepen dan alleen de introductie van lichte horizontale verantwoordingsarran-
gementen. 
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 Bijlagen 
 
 
Bijlage 1 Voorbeelden methode 
 
Deze bijlage verduidelijkt aan de hand van vijf voorbeelden hoe empirische 
uitspraken in dit boek tot stand komen. Het is een uitbreiding van hoofdstuk 5 
over onderzoeksopzet en onderzoeksmethode. In de hoofdstukken 7 t/m 9 wor-
den empirische uitspraken gedaan over de inhoud van horizontale verantwoor-
dingsprocessen, de invloed daarvan op het gedrag van uitvoeringsorganisaties, 
het verloop van die processen en de beleving ervan door betrokkenen. Deze 
bijlage toont in 5 voorbeelden wat de basis is van dergelijke uitspraken in dit 
boek. 
 
Voorbeeld 1) ad Figuur 8.2 ‘Typering overlegagenda’s klantenfora’ 
In Figuur 8.2 wordt de inhoud van het overleg tussen 5 klantenfora en raden van 
bestuur getypeerd. De figuur is gebaseerd op overlegagenda’s, -verslagen en in 
het geval van de raad van advies van Staatsbosbeheer adviesonderwerpen. De 
figuur onderscheidt vijf inhoudelijke thema’s. Voor twee daarvan wordt hierna 
per klantenforum getoond welke onderwerpen er toe gerekend zijn. 
 
Cliëntenraad UWV 
• 35 geagendeerde gespreksonderwerpen in 4 overleggen in 2004. 
• 14% = 5 onderwerpen betreffen ‘politiek-strategische’ thema’s: 

o 3 maal ging het over aankomende nieuwe wetgeving; 
o 2 maal over overleg met bewindspersoon; 

• 31% = 11 onderwerpen betreffen de uitvoering dienstverlening/bejegening: 
o 2 maal een beleidsplan over een aspect van dienstverlening; 
o 2 maal reïntegratie; 
o 2 maal communicatie/uitvoering herbeoordelingen; 
o 2 maal ‘klantvriendelijkheid’; 
o 1 maal ‘signalen uit de regio’ over dienstverlening; 
o 1 maal ‘werkherkansingsadviseur’; 
o 1 maal informatiebulletin. 
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Gebruikersraad Kadaster 
• 32 geagendeerde gespreksonderwerpen in 3 overleggen (daarnaast vond één schrif-

telijke vergadering plaats) in 2004. 
• 19% = 6 onderwerpen betreffen ‘politiek-strategische’ thema’s: 

o 3 maal over de commissie-Kohnstamm (zie kader 2.1); 
o 2 maal over de evaluatie van Kadaster; 
o 1 maal over de vermogensuitname bij ZBOs (zie paragraaf 6.3.1); 

• 6% = 2 onderwerpen betreffen de uitvoering dienstverlening/bejegening: 
o 1 maal wijziging van een tarief; 
o 1 maal stand van zaken basisregistraties. 

 
Raad van Advies Staatsbosbeheer 
• Komt drie maal per jaar bijeen tot 2007. Daarna is frequentie iets verhoogd. 
• 17% = 4 van de 24 adviezen betreffen ‘politiek-strategische’ thema’s: 

o 2 maal over de evaluatie van Staatsbosbeheer; 
o 1 maal over de vraag of Staatsbosbeheer aan belangenbehartiging voor natuur-

doeleinden kan doen; 
o 1 maal over een inhoudelijk onderwerp dat politiek omstreden is; 

• 75% = 18 onderwerpen betreffen de uitvoering dienstverlening/bejegening: 
o De onderwerpen zijn: ‘Communicatie over welzijn grote grazers’, ‘identiteit 

Sbb en communicatie’, ‘relatie Sbb – vrijwilligers’, ‘samenwerken met agrari-
ers’, ‘beekherstel’, ‘gebruikersparticipatie’, ‘bosbeheer en houtoogst’, ‘bebor-
ding’, ‘bezoekerscentra’, ‘waterberging’, ‘educatie’, ‘cultuurhistorie’, ‘natuur 
bij de stad’, ‘natuur en landbouw’, ‘recreatievisie Sbb’, ‘natuur en gezondheid’, 
‘veiligheid en toezicht in natuurgebieden’, ‘kaderrichtlijn water’. 

 
Cliëntenraad PUR 
• 32 geagendeerde gespreksonderwerpen in 4 overleggen in 2005. 
• 34% = 11 onderwerpen betreffen ‘politiek-strategische’ thema’s: 

o 4 maal overdracht van uitvoeringstaken aan de Sociale Verzekeringsbank; 
o 4 maal brieven aan staatssecretaris of Tweede Kamer; 
o 2 maal overleg met Kamercommissie; 
o 1 maal een evaluatieve rapportage over de uitvoering van wetten; 

• 34% = 11 onderwerpen betreffen de uitvoering dienstverlening/bejegening: 
o 5 maal communicatie of bejegening; 
o 4 maal over voor cliënten relevante ontwikkelingen ten aanzien van andere in-

stanties die invloed hebben op hun inkomen, te weten de belastingdienst, zorg-
kosten en ABP; 

o 1 maal over de oordelen van één van de raadskamers; 
o 1 maal over onderzoek klanttevredenheid. 

 
Cliëntenraad CWI 
• 33 geagendeerde gespreksonderwerpen in 5 overleggen in 2005. 
• 3% = 1 onderwerp betreft ‘politiek-strategische’ thema’s: 

o Brief aan bewindspersoon; 
• 58% = 23 onderwerpen betreffen de uitvoering dienstverlening/bejegening: 

o 4 maal klachtenregeling/-procedure; 
o 4 maal de uitvoering van een beleidswijziging (‘A/B routering’); 
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o 2 maal de indicatiestelling voor de Wet sociale werkvoorziening; 
o 2 maal de (-) mede door cliëntenparticipatie ingerichte (-) arbeidsadviseur voor 

cliënten. 
 
Voorbeeld 2) Ad: ‘De invloed van raden van toezicht’ 
Paragraaf 7.2.2 benoemt een aantal punten waar raden van toezicht ex post (me-
de) invloed hadden op uitvoeringsorganisaties. Voor drie voorbeelden wordt 
hierna aangegeven op basis van welke bronnen zij zijn gerubriceerd als gevallen 
van ex post invloed. 
 
2.1) Ad. ‘Kwaliteit wetenschappelijk onderzoek wordt gemeten’.  
Bronnen: 
• Jaarverslag 2005 Nederlands Vaccin Instituut, p. 34, stelt: ‘Tenslotte heeft het NVI 

op verzoek van de Raad een bibliometriemodel ontwikkeld. Met dit model is het 
mogelijk de wetenschappelijke prestaties van het NVI te meten. De Raad is positief 
over het uiteindelijke model en heeft ingestemd met de toepassing van het bibliome-
triemodel.’ 

• Jaarverslag 2005 Raad van Toezicht NVI, p. 7-8, herhaalt dit punt en werkt het 
verder uit. 

• Advies Raad van Toezicht NVI over onderzoekprogramma 2006 bevestigt dat Raad 
van Toezicht NVI hecht aan het benutten van inzicht uit eerder onderzoek bij nieu-
we onderzoeken. 

• In de vergaderverslagen voor 2005 is zichtbaar dat dit onderwerp aan de orde is 
geweest. 

• In twee van de drie interviews hierover noemden respondenten dit onderwerp bij 
open vragen naar wat de invloed van de raad van toezicht is. 

 
2.2) Ad. ‘Code goed bestuur wordt (-) met zichtbare wijzigingen door de raad 
van toezicht (-) aangenomen’ 
Bronnen: 
• In 2 vergaderagenda’s en 2 vergaderverslagen is te zien dat dit thema is geagen-

deerd. 
• Het bestuur van de betreffende uitvoeringsorganisatie heeft blijkens de vergader-

stukken een voorstel ingediend op basis van een bepaalde standaard voor bestuurs-
reglementen van grote publieke organisaties. 

• De raad van toezicht gaf aan, duidelijk genotuleerd in de vergaderverslagen, er een 
aantal zaken graag in gewijzigd te willen zien. 

• 3 respondenten noemden dit onderwerp in de interviews als een punt waar de raad 
van toezicht invloed had uitgeoefend. 

• Het bestuursreglement is te vinden op de website van de organisatie. Zichtbaar is dat 
de door de raad van toezicht blijkens de notulen gewenste wijzigingen ten opzichte 
van het oorspronkelijke voorstel zijn doorgevoerd. 

 
2.3) Ad. ‘Een grote ICT-beslissing wordt aangehouden’ 
Bronnen: 
• Interviewer: ‘Zijn er nu discussiepunten tussen het bestuur en raad van toezicht?’ 

Respondent R371: ‘Die zijn er best wel. Bijvoorbeeld bij automatisering. Daar had-
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den ze toen niet zo veel kaas van gegeten. Toen een voorstel kwam hebben wij ge-
zegd “moet je dat nou allemaal tegelijk doen?” (…) kortom: als het niet goed voor-
bereid is gaat het terug en moet het overnieuw. Maar dat komt gelukkig niet zo vaak 
voor, hoor.’ 

• In een vergaderverslag staat beknopt: ‘De RvT pleit voor korte ICT-trajecten met 
een duidelijk gemarkeerd begin en eindresultaat, waarover (ook extern) kan worden 
gecommuniceerd. Voortaan ontvangt de RvT een beknoptere rapportage waarin ook 
aandacht aan de tijdrealisatie zal worden besteed.’ 

• Het vergaderverslag van de volgende vergadering geeft aan dat een nieuw plan voor 
ICT-investeringen is gemaakt. 

• Een tweede respondent verwijst naar dezelfde discussie. R372: ‘Het bestuur nam 
een besluit over (…) ten behoeve van ICT dat boven zijn financiële mandaat was. 
Dat was een beetje een ongelukkige situatie. De raad van toezicht wilde er meer van 
weten. Die wilde weten hoe het precies zat. Dus dat besluit moest overnieuw. Ze 
wilden toen een overzicht van de totale (…) en een stand van zaken weten van ICT 
daarbij.’ 

• Een derde respondent benoemt dit punt in meer algemene termen. R373: ‘Wat we 
wel hebben gehoord van de raad van toezicht is dat ICT belangrijk is. Dat moet een 
grote plaats krijgen in de plannen die worden gemaakt’. 

 
Voorbeeld 3) Ad: ‘Typering van de hoofdlijn van communicatie’ 
In hoofdstuk 7 bij de raden van toezicht, maar eveneens in hoofdstukken 8 en 9 
voor klantenfora en visitaties, wordt in paragraaf 7.3.2 aangegeven dat de com-
municatie tussen raden van toezicht en uitvoeringsorganisaties door responden-
ten overwegend als een ‘reflectieve dialoog’ wordt getypeerd. Het overleg is 
volgens hen open, zonder animositeit, gericht op de agenda van de uitvoerings-
organisatie, met de raad van toezicht in een vragende rol. Hier volgt een over-
zicht van de typeringen van respondenten op dit punt. 
 
• R374: ‘Respectvol. Het is een echt gesprek. Het gaat met veel respect. Ze vertrou-

wen elkaar. Ze vinden het belangrijk dat ze elkaar de dingen duidelijk kunnen ver-
tellen. Ze denken nooit “hee, vertel je niet de hele waarheid, daar gaan we nog eens 
naar graven. Er hangt geen animositeit”.’ 

• R375: ‘Onenigheid … nou ja botsen. Niet echt zo. Kijk, ze hebben een formele 
positie. Voor een deel adviseren ze en stellen ze vast. Voor wat ze moeten vaststel-
len heeft de bestuurder het maar te accepteren. Maar het adviseren, op de wettelijke 
taak, dat staat toch centraal.’ 

• R376: ‘Het gaat in goede sfeer en harmonie. (…) Vergaderingen verlopen in stevig 
tempo en met stevige discussies. (…) De voorzitter doet het vrolijk, leuk, met veel 
vaart en heel inhoudelijk.’ 

• R377: ‘Het gaat heel plezierig en open. Dat is trouwens ook belangrijk, want hoe 
plezieriger de sfeer is, hoe meer informatie je als raad van toezicht boven tafel 
krijgt.’ 

• R378: ‘Het is voor het bestuur gewoon heel prettig om als je met lastige vragen zit 
te kunnen sparren. Want het zijn niet de minsten en daar heb je dus wat aan. Het is 
wel een hele prettige relatie. De kritische vragen zijn alleen bedoeld om te zorgen 
dat het de goede kant opgaat.’ 
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• R379: ‘Het is een belangwekkend adviseur.’ 
• R380: ‘Door de bank genomen neemt men kennis van plannen, of zegt, “als dat zo 

is, neem ook daar en daar eens kennis van” … een soort adviesrol. Het is feedback.’ 
• R381: ‘Hier merk je: ze zijn echt geïnteresseerd, vragen door, zijn goed voorbereid. 

Lezen stukken. Ik heb in eerdere functies wel eens meegemaakt dat iemand de enve-
loppe ter plekke open maakt. Hier zie je dat er is gelezen en is onderstreept. Ze ne-
men het heel serieus, ja. Wat plezierig is. (…) Wij leggen uit, zij vragen door. Ze 
vragen dan “Waarom is dat nodig? Waarom van A naar B en niet naar C of D”?’ 

• R382: ‘Ik vind het altijd een heel reëel type mensen. Die overal heel nuchter mee 
omgaan. Als er dan iets blijkt uit onderzoek zeggen ze: “Pak het aan”. Sluit soms 
ook aan bij wat ze toch al zeiden.’ 

• R383: ‘Het is toch in het algemeen meer een toetsing van de ideeën, ik weet niet of 
u het meerjarenplan hebt gelezen, een toetsing van de ideeën zoals we die hebben. 
Dus niet zozeer dat ze agenderen, ze agenderen niet. Dus in de zin van ze hebben 
iets aangedragen en dat heb ik dus in het meerjarenplan opgenomen of in het jaar-
plan, ik kan het in elk geval nu niet reproduceren, er zal vast wel es een keer wat in 
de stukken staan, maar dat is meer een reactief gebeuren. Wij leggen ze stukken 
voor, jaarplan, meerjarenplan, kwartaalstukken, jaarverslag, en zij toetsen de ideeën 
die daar in staan. Het is heel open en sympathiek.’ 

• R384: ‘Vanuit de raad van toezicht krijg je toch feedback op de organisatie vanuit 
de publieke opinie (-) al is het wel vanuit bestuurlijk oogpunt (-) van hoe er extern 
op gereageerd wordt.’ 

• R385: ‘… dan informeren we en vragen toestemming en voor de rest is het raad en 
daad. Ze denken mee met het belang van de organisatie.’ 

• R386: ‘Verschillen van inzicht zijn er zelden. Eerder richting het ministerie. (…) 
Hier is hun rol echt meedenkend.’ 

• R387: ‘Ik heb absoluut het gevoel dat we als club, als raad van toezicht, dat we het 
gevoel hebben dat we voor het bestuur adviseur zijn (-) want we zijn vooral adviseur 
van het bestuur (-) dat we zo een waardevolle rol vervullen. (…) Dat is onze rol: 
aanjagen tot denken.’ 

• R388: ‘Hoe zou je dat kunnen typeren? Ik denk dat op dit moment het beste te om-
schrijven is dat de raad opbouwend kritisch het bestuur volgt. Opbouwend omdat 
het erom gaat om richting te geven, te ondersteunen, goede adviezen te geven. Kri-
tisch is toch omdat er een aantal dingen binnen de organisatie spelen en die ook (…) 
worden besproken die gewoon de aandacht van de raad ook verdienen. Dus het is 
een mix van die toezichthouder, adviseur en strategisch. Dat is de beste manier 
waarop ik het kan samenvatten. Het is niet zo dat het een politieagentenrol is, het is 
ook niet zo dat de raad zegt alles wat het bestuur verzint allemaal prima en doen we 
vooral en gaan we ook tegen de minister zeggen. Nee, het is een opbouwend kritisch 
en bij op dit moment de context passende toonhoogte. Maar dat is mijn persoonlijke 
mening, mijn waarneming.’ 

• R389: ‘We reageren sterk op wat je voorgelegd krijgt en dan kijk je van zit dat goed 
in elkaar. Misschien zouden sommige andere mensen iets anders zeggen, maar dat 
vind ik toch wel. Het is ook een buitengewoon prettige club, ook respectvol.’ 

• R390: ‘De verhouding is wel goed. Respectvol. De sfeer in vergaderingen is over 
het algemeen goed. We spreken elkaar op een vriendelijke toon, maar het is ook kri-
tisch en constructief. We zijn niet te benauwd om elkaar wat te zeggen, om lastige 
vragen te stellen bijvoorbeeld (…) Het gaat ook goed omdat we op meeste punten 
verstand van zaken en ervaring hebben. Echt sterke meningsverschillen met het be-
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stuur zijn er meestal niet. Dat is ook niet echt onze rol. Wij denken kritisch en con-
structief mee.’ 

• R391: ‘Het is een serieuze taak. Ik heb het idee dat deze raad van toezicht er redelijk 
bovenop zitten en een klankbordfunctie hebben die dit bestuur nodig heeft.’ 

 
4) Ad: ‘Sturingssignalen’ fora 
Paragraaf 9.2.1 stelt dat 13% van de inhoudelijke signalen in visitaties de strek-
king hebben van Ga initiatiefrijk en zelfbewust om met de maatschappelijke 
omgeving! Dit komt voort uit negentien ‘aansporingen’ van het visitatiecollege. 
Hieronder de tekstpassages uit visitatierapporten waarop dit is gebaseerd.  
 
• ‘Een aandachtspunt dat het College ziet, is de voortdurende onzekerheid over hoe 

het met de RDW in de toekomst zal gaan.Je wordt door de omgeving als ‘te aarze-
lend’ ervaren, met te weinig zelfvertrouwen over de eigen inzet (…) Het College 
beveelt de RDW aan om een te voeren discussie over het klantbegrip (zie verder in 
paragraaf 5.3) aan te wenden om uitsluitsel te geven over de koers op deze vraag-
stukken.’ 

• ‘Het College vraagt zich af of deze voorzichtigheid niet te groot is; de indruk die het 
externe veld van het Kadaster heeft wordt daardoor ongewenst beïnvloed. Het Ka-
daster ambieert enerzijds de regierol in de keten, maar vertoont tegelijkertijd aarze-
ling om die regierol in al zijn consequenties te aanvaarden.’  

• ‘Wel acht het Visitatiecollege het wenselijk dat het COA het gesprek aangaat met de 
ketenpartners over de aard van de relatie. Alvorens dit gesprek aan te gaan doet het 
COA er goed aan voor zichzelf het begrip 'ketenpartner' inhoud te geven. Het lijkt 
op dit moment niet duidelijk wat onder het begrip ketenpartners moet worden gevat 
en wie zichzelf wel of niet als ketenpartner ziet.’ 

• ‘Het COA, als de deskundige organisatie bij uitstek, dient de discussie naar zich toe 
te trekken en voorstellen te formuleren aan welke kwaliteitseisen de producten en 
dienstverlening moeten voldoen.’ 

• ‘Het is het College gebleken dat het Kadaster het registreren van driedimensionale 
gegevens niet beschouwt als core-business (…)Het College constateert evenwel dat 
het voor de actoren in de omgeving van het Kadaster als een positieve ontwikkeling 
beschouwd zal worden als er een stelsel van registraties zou bestaan die een verbin-
ding legt tussen de twee- en driedimensionale kadastrale gegevens, zonder dat het 
College daarbij overigens een uitspraak doet over de juiste plek en manier voor een 
dergelijk centraal register.’ 

• ‘Het College raadt het Kadaster aan haar communicatie richting klanten over de 
ratio achter de tariefswijzigingen van het Kadaster enigszins te verdiepen zodat 
klanten, breder dan alleen de hierboven genoemde 1e kring, hier ook een goed in-
zicht in hebben en hiervoor een beter begrip kunnen opbrengen.’ 

• ‘Het College spreekt de hoop uit dat de volatiliteit van de tariefstelling in het ko-
mende decennium, dankzij dat bewustzijn en dankzij de inspanningen die gericht 
zijn op stabiliteit, kleiner zal zijn dan in het afgelopen decennium.’ 

• ‘Het Visitatiecollege heeft ten aanzien van deze regierol geconstateerd dat nog maar 
weinig geëxpliciteerd is wat het Kadaster hiermee beoogt. Zowel in woord, als in 
daad.Reageer actiever op impulsen uit de omgeving.’ 

• ‘Het College acht een positievere houding ten aanzien van de innovatieve impulsen 
uit de omgeving toch op zijn plaats.’ 



BIJLAGEN   315 

 

• ‘De IB-Groep wordt hierin dan als te aarzelend ervaren, met te weinig zelfvertrou-
wen over de eigen inzet.’ 

• ‘Er is, met andere woorden, een discrepantie tussen de systeemwereld en de leefwe-
reld. Deze discrepantie maakt het voor de medewerker onderin de organisatie niet 
gemakkelijk om het gesprek met de gebruiker of het lokale bestuur over kwaliteit te 
kunnen voeren. Of om met klachten om te gaan. Naar de opvatting van het Visita-
tiecollege zou Staatsbosbeheer er goed aan doen om ook voor dit soort kwaliteits-
kenmerken doelstellingen te formuleren.‘ 

• ‘Het College moedigt Staatsbosbeheer dan ook aan om dergelijke allianties vaker 
aan te gaan, waarbij het de hoop en verwachting uitspreekt dat de principaal hier 
niets op tegen blijft hebben.’ 

• ‘Naar het oordeel van het College valt te overwegen dat wanneer Staatsbosbeheer 
andere dan de klassieke taken uitvoert, Staatsbosbeheer dit uitsluitend in alliantie 
doet met andere partijen. En dit ook als statement naar buiten brengt.’ 

• ‘Tegelijkertijd is het van belang, dat sinds ongeveer een jaar de klant ‘werkgever’ 
zich ook in een grotere aandachtverheugen.’ 

• ‘Het College kan zich voorstellen dat cwi inmiddels in een stadium is gekomen 
waarbij verruiming en uitvoering van ambities ter hand worden genomen.’ 

• ‘CWI is niet de enige partij in de keten die er iets aan moet doen, maar CWI kan wel 
proberen het voortouw te nemen.’ 

• ‘Alhoewel het CWI op dit punt geen formele regiepositie heeft, zou men als voor-
post van de keten wel het initiatief kunnen nemen en de trap van bovenaf kunnen 
schoonvegen’. 

• ‘Is wellicht toe aan een verbreding van de taakstelling’. 
• ‘Een houding waarbij CWI minder via de band probeert te spelen, maar zelf actiever 

de omgeving opzoekt, regie neemt in de keten, informeert en deelneemt aan het pu-
blieke debat, uiteraard hierbij de belangen en verantwoordelijkheden van andere 
partijen hierbij meewegend, dient door CWI overwogen te worden.’ 

 
Voorbeeld 5) Ad: ‘Is het nu een verantwoordingsrelatie?’ 
In paragraaf 8.2.3 staat aangegeven dat de meeste respondenten in antwoord op 
de vraag of er van verantwoording sprake is in de relatie tussen zelfstandige 
uitvoeringsorganisaties en klantenfora bevestigend antwoorden, zij het steeds 
met een nuancerende toevoeging dat het dit in een zeer lichte vorm is. Deze 
stelling is gebaseerd op onderstaande antwoorden: 
 
Is er sprake van 
verantwoording? 

Antwoorden 

 
 
‘Ja’ 

1. R392: ‘Ja, maar in meerdere opzichten. Tuurlijk, alles wat zij 
vragen is een vraag om verantwoording. Waarom doen jullie 
dit? Waarom doen jullie dat? Kan dit zo, kan dit niet zo? In 
die zin leg je voortdurend verantwoording af. Maar steeds op 
hele kleine dingen én hele grote dingen door elkaar. Dat kan 
de keuze van één woordje zijn tot een hele nieuwe voorzie-
ning of de werkwijze en reikwijdte van het beleid.’ 

2. R 407: ‘We moeten inderdaad steeds ons beleid uitdragen en 
uitleggen’. 
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‘Ja, enigszins’  

1. R393: ‘Jjjjjja (NB: respondent twijfelt of hij ja zegt). Wij 
vinden, daarom zijn we ook aangesloten bij dat handvest pu-
bliek verantwoorden, dat wij volstrekt transparant moeten 
zijn naar de samenleving. (…) Dus de samenleving kan bij 
ons naar binnen kijken. Dat is de basis. Nou, in die zin moet 
je dat dus ook zien. Dus ook naar zo’n klantenforum leggen 
we alles op tafel wat we hebben maar we vinden eigenlijk 
niet dat we ons naar het klantenforum verantwoorden, we 
verantwoorden ons gewoon naar de maatschappij. Dus dat is 
ook de houding van ook de andere collega-instellingen hè, in 
dat handvest publiek verantwoorden hè.’ 

2. R394: ‘Ja. In die zin, dat zij natuurlijk geacht worden volle-
dig te worden geïnformeerd over de zaken die in hun advise-
ring een rol spelen. Dat zei ik al, dat zij de verantwoordings-
stukken die wij opleveren ook te zien krijgen. Maar ze heb-
ben niet echt vergaande bevoegdheden ofzo om ons op het 
matje te roepen. Ze hebben wel een recht op informatie.’ 

3. R395: ‘Nah. Ik weet niet. Ik zie het zelf eerder als een soort 
inspraakorgaan. Nogmaals heel belangrijk. Omdat je beter in 
staat bent naar de dingen te kijken vanuit het perspectief van 
de mensen om wie het gaat. Leidt tot zaken waar we soms 
zelf nooit aan hadden gedacht, maar verantwoording is een 
minder goed woord. Maar je geeft wel invulling, en in die zin 
kun je de term wel weer gebruiken, deels natuurlijk wel een 
manier om je maatschappelijke verantwoording gestalte te 
geven.’ 

4. R396: ‘Bij het klantenforum is het een vorm van horizontale 
verantwoording. En ook de andere kant op want het is niet 
alleen uitgaand verkeer maar als het goed is levert het klan-
tenforum ook input en is klankbord.’ 

5. R397: ‘De verantwoording die het klantenforum toepast is 
dat ze wel antwoord willen hebben op de vragen die ze stel-
len. Ze willen niet met een kluitje in het riet gestuurd wor-
den. Ook als het hun onderwerp niet echt is. Maar bij die 
mededelingen van het bestuur wordt het wel echt bevraagd. 
Dat komt voort uit de kwaliteiten die de mensen hebben.’ 

6. R398: ‘Het bestuur moet inderdaad wel zichzelf veel 
verantwoorden voor de keuzes die ze maakt. Zij hebben daar 
ook geen moeite mee, hoor.’ 

7. R399: ‘Verantwoording? Ja, ja, dat wel. Ze informeren ons, 
en ze verklaren zich nader. Geven uitleg. Dus ja, dat is wel 
verantwoording. Men heeft gewillig oor, maar ze verdedigen 
zich niet, nee.’ 

 
 
 
‘Nee’ 

1. R400: ‘Nee, ik denk dat het meer is samen een beleid uitstip-
pelen. Gewoon door samen een aantal zaken in kaart te bren-
gen hè, wij vanuit de klanten, wat wij dus links en rechts 
zien, dat zien hun ook hè. Maar zij hebben een andere bril op 
hè. Zuiver als dienstverlener. En wij zien gewoon hoe de 
klanten daar dan… en de klachten die wij binnenkrijgen en 
noem maar op, dan kunnen wij toch een aantal zaken zeggen 
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van moet je luisteren d’r gaan een aantal dingen niet goed. 
Kunnen we niet zus, kunnen we niet zo?’ 

2. R401: ‘Verantwoording? Wel heel ver afgeleid. Ik vind het 
geen verantwoording. Het is onderdeel van je totale stelsel 
van legitimering. Ik kan niet zeggen … dat gevoel heb ik niet 
nee.’ 

 
 
‘Nee, het behoort 
niet zo te zijn’. 

1. R402: ‘We hebben niet het idee dat het klantenforum nou 
echt als horizontaal toezicht kan worden gezien waaraan or-
ganisatie X ook verantwoording dient af te leggen. Want dat 
moet dan wel geregeld zijn en niet op basis van vrijblijvend-
heid. En er is niet zo’n verantwoordingsrelatie vastgelegd.’ 

2. R403: ‘Ze hebben niet die formele rol in de wet ofzo, dat ze 
instemming hebben en dat wij daar weer controle op hebben. 
Daarmee geef je weer dat verantwoording in deze setting een 
te groot woord is.’ 

‘Weet niet’ 1. R404: ‘Verantwoording? dat vind ik lastig te zeggen. Dat 
weet ik eerlijk gezegd niet.’ 
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Bijlage 2 Overzicht respondenten 
 
Deze bijlage geeft een overzicht van de respondenten die in het kader van dit 
onderzoek zijn geïnterviewd en de functie die ze op dat moment bekleedden. 
 
Mw. mr. J.P.G. den Ambtman-Verbruggen. Medewerker afdeling Toezicht en 
Bestuur, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
Mw. drs. M.C.A. Bakkum. Controller hoofdkantoor Staatsbosbeheer. 
Dhr. G.J.M. Barnasconi. Lid raad van bestuur Kadaster. 
Mw. drs. M.L. Berndsen. Medewerker concernstaf/voormalig secretaris raad van 
advies Staatsbosbeheer. 
Dhr. N. de Boer. Secretaris landelijke cliëntenraad Uitkeringsinstituut Werkne-
mers Verzekeringen. 
Drs. J. de Boer. Lid raad van advies Uitkeringsinstituut Werknemers Verzeke-
ringen. 
Mw. drs. I.J.H.C. van den Boomen. Hoofd afdeling Toezicht en Bbestuur, mi-
nisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
Drs. J.A. Breure. Senior beleidsmedewerker, directie Uitvoeringsbeleid, ministe-
rie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
Ir. R.L. Busink. Senior beleidsmedewerker directie Natuur, ministerie van 
Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit. 
Dhr. J.F. Buurmeijer. Voorzitter raad van advies CWI Centrale Organisatie 
Werk en Inkomen. 
Ir. L.I. Canté. Beleidsadviseur afdeling Bedrijfsvoering en Verzelfstandigingen, 
ministerie van Financiën. 
Dhr. W. Cornelissen. Secretariaat raad van bestuur, Uitkeringsinstituut Werk-
nemers Verzekeringen. 
Mw. drs. M.I. Dijkman. Hoofd Strategie en Beleid/secretaris raad van toezicht, 
Nederlands Vaccin Instituut 
Dr. K.L.L.M. Dittrich. Voorzitter Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie. 
Drs. J. van der Does. Lid raad van advies Staatsbosbeheer. 
Mw. Prof. dr. J. van Doorne Huiskes. Lid Centrale Commissie voor de Statis-
tiek, Centraal Bureau voor de Statistiek. 
Mr. D. Drenth. Concerntaken en juridisch control/secretaris raad van toezicht 
Informatie Beheer Groep. 
Mw. mr. A.G. Dümig. Plaatsvervangend voorzitter raad van bestuur Uitkerings-
instituut Werknemers Verzekeringen. 
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Mw. mr. M. van Egmond. Hoofd communicatie en marketing/secretaris raad van 
advies Staatsbosbeheer. 
Mw. drs. J. Eising. Manager afdeling Communicatie RDW Dienst Wegverkeer. 
Drs. C. van Gent. Hoofd/directeur afdeling Toezicht op Zelfstandige Organen, 
ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. 
Drs. A.J. van Gils. Algemeen directeur Pensioen en Uitkeringsraad. 
Mw. drs. F.C. Giskes. Lid visitatiecollege Handvestgroep publieke verantwoor-
ding. 
Drs. R. de Groot. Voorzitter raad van bestuur CWI Centrale Organisatie Werk 
en Inkomen. 
Mr. A.R.A. van den Ham. Directeur-Generaal project Andere Overheid, ministe-
rie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
Dhr. S. Heeremans. Coördinerend medewerker Toezicht, afdeling Toezicht C 
WI, Inspectie Werk en Inkomen. 
Ir. M. Hendrikse. Afdeling Toezicht op Zelfstandige Organen, ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. 
Mw. A. Hoekman. Politieacademie. 
Mw. C.C.M. Ineke, BA. Hoofd Kwaliteitsbureau Uitkeringsinstituut Werkne-
mers Verzekeringen. 
Dhr. H.J.F. Iskes, Financieel adviseur eenheid Oorlogsgetroffenen en Herinne-
ring WOII, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
Mw. mr. B.A.M. Jansen. Juridisch medewerker Kadaster. 
Drs. A.H.M. de Jong. Directeur-generaal Rijksbegroting, ministerie van Finan-
ciën. 
Dr. M.J.L. Jonkhart. Lid raad van toezicht Staatsbosbeheer. 
Dhr. B. Keizer. Beleidsadviseur concernstaf/secretaris gebruikersraad Kadaster. 
Drs. P. Kern. Programmamanager bedrijfsvoering, Centrale Financiën Instellin-
gen. 
Drs. F.J. Kist. Secretaris raad van bestuur/secretaris raad van advies Uitkerings-
instituut Werknemers Verzekeringen. 
Mw. Mr. A.C. Koemans. Beleidsmedewerker directiestaf RDW/secretaris 
Handvestgroep publieke verantwoording. 
Drs. H.A.J. Koenders. Directiesecretaris/secretaris raad van toezicht Staatsbos-
beheer. 
Dhr. J. van Kooperen. Medewerker customer relations Luchtverkeersleiding 
Nederland.  
Dhr. A.J. Kuijpers. Hoofd bureau cliëntenservice/secretaris cliëntenraad Pensi-
oen en Uitkeringsraad. 
Mr. J. Luykx. Voorzitter gebruikersraad Kadaster. 
Mr. E. Meiling. Public affairs/secretaris raad van toezicht Kadaster. 
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Dhr. P. Moerman. Voorzitter centrale cliëntenraad Uitkeringsinstituut Werkne-
mers Verzekeringen. 
Dr. C.J. van Montfort. Projectleider Algemene Rekenkamer. 
Mr. U.H. Oelen. Plaatsvervangend hoofd bureau raad van bestuur Kadas-
ter/secretaris Handvestgroep publieke verantwoording. 
Mr. H.M.C.M. van Oorschot. Lid visitatiecollege Handvestgroep publieke ver-
antwoording. 
Mr. M. Oosterom. Senior beleidsmedewerker accountmanagement, directie 
Uitvoeringsbeleid, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
Dhr. H. A. P. M. Pont. Voorzitter raad van toezicht Nederlands Vaccin Instituut. 
Drs. M.A. Rouw. Senior adviseur strategie, ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap. 
Dhr. M.D.R. Rutten. Manager Legal Affairs, Luchtverkeersleiding Nederland. 
Dhr. T. Schoute. Manager customer relations, Luchtverkeersleiding Nederland. 
Mw. drs. J.W. Schuiling. Directeur directie Werk en Inkomen, ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
Mw. drs. M. Sint. Secretaris-generaal, ministerie van Volkshuisvesting, Ruimte-
lijke Ordening en Milieu. 
Dhr. N. van der Stel. Accountmanager, directie Uitvoeringsbeleid, ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
Dhr. R. Stoffel. Hoofd afdeling Wetgeving en Toezicht, eenheid Oorlogsgetrof-
fenen en Herinnering WOII, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
Drs. J.P.M. van Straaten. Secretaris raad van bestuur/raad van advies 
/cliëntenraad CWI Centrale Organisatie Werk en Inkomen. 
Mw. Mr. E.H. Swaab. Vice-voorzitter raad van toezicht Kadaster. 
Mw. mr. G. Tan. Directiesecretaris Nederlands Forensisch Instituut. 
Ir. M.F.A. Veerman. Algemeen directeur Nederlands Vaccin Instituut. 
Drs. C. Vermeer. Directeur directie III, Algemene Rekenkamer. 
Drs. J.A. Vermeulen. Beleidsmedewerker planning en evaluatie, CWI Centrale 
Organisatie Werk en Inkomen. 
Drs. W.J. Vossers. Directeur Begrotingszaken, ministerie van Financiën 
Ir. C.J. Vriesman. Algemeen directeur Staatsbosbeheer. 
Dhr. J.J.M. van de Weijer. Voorzitter cliëntenraad, CWI Centrale Organisatie 
Werk en Inkomen. 
Drs. J.M. Weil. Lid cliëntenraad Pensioen- en Uitkeringsraad. 
Dhr. B. de Wolf. Lid cliëntenraad Pensioen- en Uitkeringsraad. 
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Bijlage 3 Onderzochte zelfstandige uitvoeringsorganisaties 
 
Deze bijlage geeft een alfabetisch overzicht van de organisaties waar onderzoek 
is verricht. Voor iedere organisatie worden enkele basale gegeven over de taak, 
omvang en inrichting van het bestuur gegeven. De informatie is tenzij anders 
vermeld afkomstig uit de jaarverslagen van de organisaties voor 2005 of hun 
websites, laatstelijk geraadpleegd op 9 januari 2007.  
In totaal is onderzoek gedaan bij 13 organisaties. Er zijn 6 centrale case-
organisaties, die de kern vormen van het onderzoek, en 7 controle case-
organisaties die zijn gebruikt ter verbreding en correctie van bevindingen. Bij 
alle organisaties zijn interviews gehouden, behalve bij het NFI. 
 
 
Centrale case-organisaties 
 
Centrale Organisatie voor Werk en Inkomen (CWI) 
www.werk.nl  
Taak Het CWI is de ‘eerste schakel’ in de keten van werk en inkomen, 

waarvan verder het UWV en gemeentelijke sociale diensten deel uit 
maken. Het CWI heeft op grond van de wet Structuur en Uitvoering 
Werk en Inkomen (SUWI) heel algemeen tot taak om aanbod en 
vraag op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen. Werkzoekenden 
melden zich bij het CWI voor het vinden van werk en eventueel het 
aanvragen van een uitkering. Het CWI verzamelt vacatures (‘maakt 
de arbeidsmarkt transparant’) zodat werkzoekenden zo snel moge-
lijk weer aan het werk kunnen. Werkzoekenden zijn gedurende het 
eerste half jaar na het aanvragen van een uitkering cliënt bij het 
CWI, daarna gaan ze naar UWV of gemeentelijke sociale dienst. 
Verder verleent het CWI o.m. ontslagvergunningen en tewerkstel-
lingsvergunningen en andere arbeidsrechtelijke informatie. 

Bestuur  • CWI is een ZBO van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. 

• CWI wordt bestuurd door een raad van bestuur met vier leden. 
• CWI is tot stand gekomen in 2002 door organisatorische sa-

menvoeging van een deel van de voormalige arbeidsvoorzie-
ning met onderdelen van de gemeentelijke sociale diensten en 
de voormalige uitvoeringsinstellingen van werknemersverze-
keringen. 

• Arbeidsvoorziening is in Nederland een wettelijke taak sinds 
1930 (Van der Meer en Visser 2004: 183). 
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Omvang78 • De gemiddelde personele omvang van CWI in 2005 is: 4.480 
fte. 

• De totale bedrijfsopbrengsten van het CWI in 2005 zijn 392,6 
mln. euro. 

Horizontale 
verantwoording 

• Het CWI heeft een raad van advies die de raad van bestuur 
adviseert over dezelfde onderwerpen als raden van toezicht bij 
andere ZBOs behandelen. Zie hoofdstuk 7. Deze raad van ad-
vies wordt om die reden in dit boek gerekend tot de raden van 
toezicht, maar dan zonder sanctionerende bevoegdheden. 

• Het CWI heeft cliëntenraden op centraal en decentraal niveau. 
De cliëntenraden zijn verplicht gesteld in de wet SUWI omdat 
cliëntenparticipatie volgens de memorie van toelichting op de 
wet ‘van groot belang is voor de kwaliteit van de uitvoering’. 

• Het CWI is lid van de Handvestgroep publieke verantwoor-
ding. 

• Het CWI heeft een Raadsman Ombudszaken. 
 
Kadaster (Kad) 
www.kadaster.nl  
Taak Het Kadaster beschrijft zijn hoofdtaak zelf als het ‘bevorderen van 

de rechtszekerheid bij het maatschappelijk verkeer in vastgoed’. 
Het Kadaster registreert gegevens over vastgoed in openbare regis-
ters en op kadastrale kaarten. Dit houdt concreet in dat alle transac-
ties in onroerend goed, boten en vliegtuigen bij het Kadaster wor-
den geregistreerd. Het register is openbaar. Daarnaast houdt het 
Kadaster het zogenoemde Rijksdriehoeksstelsel in stand, ten be-
hoeve van landinrichtingsprocessen. Sinds 2004 maakt de Topogra-
fische Dienst onderdeel uit van het Kadaster. Ook heeft Kadaster 
een taak bij registratie van kabels en leidingen in de grond. 

Bestuur  • Kadaster is een ZBO van het ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieu. 

• Kadaster wordt bestuurd door een raad van bestuur met drie 
leden. 

• Kadaster is verzelfstandigd in 1994. 
• Kadaster bestaat sinds 1832. 

Omvang  • De personele omvang van het Kadaster eind 2005 is: 2.143 fte. 
• De totale bedrijfsopbrengsten van het Kadaster zijn in 2005 

236,9 mln. euro. 
Horizontale 
verantwoording 

• Kadaster heeft een raad van toezicht die toezicht houdt op de 
raad van bestuur en hem adviseert.  

• Kadaster heeft een Gebruikersraad die de belangrijkste gebrui-
                                                 
78 Als indicatie voor de omvang van de zelfstandige uitvoeringsorganisatie worden de totale 
bedrijfsopbrengsten weergegeven. Hoewel in de afzonderlijke jaarverslagen vaak verschillen-
de termen worden gebruikt, wordt hier omwille van de vergelijkbaarheid overal de term ‘be-
drijfsopbrengsten’ gebruikt. Ook wordt afgezien van eventuele verschillen in definities van de 
bedrijfsopbrengst. Bij het NFI is het begrip ‘realisatie’ gebruikt, conform zijn jaarverslag, 
omdat op grond van jaarverslag door mij niet kan worden achterhaald of hiermee hetzelfde 
wordt aangeduid als bij de andere organisaties. 
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kers vertegenwoordigt en van daaruit adviseert. 
• Kadaster is lid van de Handvestgroep publieke verantwoor-

ding. 
 
Nederlands Vaccin Instituut (NVI) 
www.nvi-vaccin.nl  
Taak Het NVI heeft als missie geformuleerd ‘Het beschermen van de 

Nederlandse bevolking tegen infectieziekten door het leveren van 
vaccins voor vaccinatie onder normale en bijzondere omstandighe-
den’. Het NVI ontwikkelt, maakt en koopt vaccins, in opdracht van 
de minister van VWS. Het gaat vooral om het Rijksvaccinatiepro-
gramma, Griep- en reizigersvaccins, vaccins voor calamiteiten op 
individueel niveau of dat van de bevolking als geheel. 

Bestuur  • Het NVI is een agentschap van het ministerie van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport. 

• Het NVI wordt bestuurd door een directie met twee leden. 
• Het NVI is agentschap sinds 2003. 
• De organisatie bestaat sinds 2003, door een fusie van de Sector 

Vaccins van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Mi-
lieu en de Stichting ter bevordering van de Volksgezondheid 
en Milieuhygiëne. 

Omvang  • De personele omvang van het NVI eind 2005 is: 336,8 fte. 
• De totale bedrijfsopbrengsten van het NVI in 2005 bedragen 

98,3 mln. euro. 
Horizontale 
verantwoording 

• Het NVI heeft een raad van toezicht zonder sterke sanctione-
rende bevoegdheden. Deze heeft twee hoofdtaken: de investe-
ringen in de infrastructuur voor het maken van vaccins en het 
strategisch onderzoeksprogramma. 

 
Pensioen en Uitkeringsraad (PUR) 
www.pur.nl  
Taak De Pensioen- en Uitkeringsraad voert vijf wetten en één regeling 

uit die ondersteuning bieden aan slachtoffers van de Tweede We-
reldoorlog, de Bersiap-periode en aan hun nabestaanden. De basis 
van de uitkeringswetten wordt gevormd door het begrip ‘bijzondere 
solidariteit’ met slachtoffers. De basis voor de verzetswetten wordt 
gevormd door het begrip ‘ereschuld’. Ze worden uitgedrukt in 
compensatie-uitkeringen. Mensen die een beroep doen op één der 
wetten moeten aannemelijk maken dat zij schade ondervinden van 
de Tweede wereldoorlog of de Bersiap-periode. De causaliteit van 
dergelijke aanvragen is een moeilijk punt. De PUR werkt voor één 
doelgroep. Die wordt ouder en verdwijnt langzaam. Voorzien is dat 
de PUR op termijn zal verdwijnen. Hoewel het einde in zicht lijkt, 
waren er op 1 januari 2006 nog bijna 40.000 cliënten. 

Bestuur  • De PUR is een ZBO van het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport. 

• De PUR wordt bestuurd door een vijfkoppig bestuur, met 
daarin de algemeen directeur die verantwoordelijk is voor de 
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organisatie en de voorzitters van drie raadskamers die beslui-
ten over toepassing van wetten bij individuele aanvragen. De 
algemeen directeur bestuurt de organisatie, de raadskamers be-
sluiten over aanvragen. 

• De PUR is zelfstandig opgericht in 1990. 
• De taken van de PUR waren voordien vooral belegd bij het 

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. 
Omvang  • De personele omvang van de PUR eind 2005 bedraagt 280 

medewerkers. 
• De totale bedrijfsopbrengsten voor de PUR (zowel uitkeringen 

als uitvoering) bedraagt in 2005 377,4 mln. euro.  
Horizontale 
verantwoording 

• De PUR heeft sinds 1996 op vrijwillige basis een cliëntenraad. 
Hij is onderdeel van een breder traject van verbetering van de 
dienstverlening aan cliënten. Een betrokkene verwoordt het 
doel als volgt: ‘Je zoekt naar het gevoel van de doelgroep, bij 
de uitvoering van zo’n wet waar geen greintje gevoel in zit 
terwijl je met een doelgroep zit die zeer emotioneel is’ (R370). 

• De PUR kent een onafhankelijke klachtenfunctionaris 
 
Staatsbosbeheer (Sbb) 
www.staatsbosbeheer.nl  
Taak Staatsbosbeheer heeft sinds 1899 de taak om ‘staats bos te beheren. 

Staatsbosbeheer is de grootste natuurbeheerder van Nederland en 
beheert 246.000 hectaren natuur. De doelen zijn drieledig. Eerst 
beheer (zoals instandhouden, herstellen en ontwikkelen van natuur 
en landschap). Vervolgens bevordert Staatsbosbeheer recreatie. Ten 
slotte produceert Staatsbosbeheer milieuvriendelijke grondstoffen 
zoals hout. 

Bestuur  • Staatsbosbeheer is een ZBO van het ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit. 

• Staatsbosbeheer wordt bestuurd door een directie met twee 
leden. 

• Staatsbosbeheer is verzelfstandigd in 1998. 
• Staatsbosbeheer bestaat sinds 1899. 

Omvang  • De personele omvang van Staatsbosbeheer eind 2005 is: 937 
fte. 

• De totale bedrijfsopbrengsten van Staatsbosbeheer in 2005 zijn 
130,8 mln. euro. 

Horizontale 
verantwoording 

• Staatsbosbeheer heeft een raad van toezicht. 
• Staatsbosbeheer heeft een raad van advies, die gedeeltelijk uit 

deskundigen bestaat en gedeeltelijk uit belanghebbenden. 
• Staatsbosbeheer is lid van de Handvestgroep publieke verant-

woording. 
 
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) 
www.uwv.nl  
Taak Het UWV is met het CWI onderdeel van de ‘keten van werk en 

inkomen’. UWV voert de werknemersverzekeringen uit zoals de 
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wet inkomen naar arbeidsvermogen (voorheen WAO). Het UWV 
omschrijft de eigen missie als volgt: ‘Wij stimuleren werken. Als 
werken onmogelijk is, zorgen wij snel voor tijdelijk inkomen’. Het 
UWV tracht mensen dus aan werk te helpen, onder meer door het 
inkopen van reïntegratietrajecten. Daarnaast is het verantwoordelijk 
voor het verstrekken van grote aantallen uitkeringen. Het UWV 
kwam in 2004 in politieke problemen rondom de verbouwing van 
het hoofdkantoor. Zie daarvoor hoofdstuk 7. 

Bestuur  • Het UWV is een ZBO van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. 

• Het UWV wordt bestuurd door een raad van bestuur met vier 
leden. 

• Het UWV is als ZBO opgericht in 2002. 
• Het UWV is een fusieproduct van vijf voormalige uitvoerings-

organisaties in de sociale zekerheid. 
Omvang  • De personele omvang van het UWV eind 2005 is: 16.908 fte. 

• De totale bedrijfsopbrengsten van het UWV bedragen in 2005 
22.493 mln. euro. 

Horizontale 
verantwoording 

• Het UWV heeft net als het CWI een raad van advies, die in dit 
boek wordt behandeld als een raad van toezicht zonder sancti-
onerende bevoegdheden. 

• Het UWV heeft net als het CWI cliëntenraden op centraal en 
decentraal niveau. 

 
Controle case-organisaties 
 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
www.cbs.nl  
Taak Het centraal Bureau voor de Statistiek verzamelt, bewerkt en publi-

ceert statistieken ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap. Het 
CBS produceert en publiceert statistieken op een zeer groot aantal 
onderwerpen. Het belang daarvan is vooral te verzekeren dat de statis-
tieken betrouwbaar en ‘onbetwistbaar’ zijn. Dit is een voorwaarde 
voor veel beleid dat zich erop baseert. 

Bestuur  • Het CBS is een ZBO van het ministerie van Economische Zaken. 
• Het CBS wordt bestuurd door een raad van bestuur met twee 

leden in januari 2007. 
• Het CBS is verzelfstandigd in 2004. 
• Het CBS bestaat sinds 1899. 

Omvang  • De personele omvang van het CBS eind 2005 is: 2.075 fte. 
• De totale bedrijfsopbrengsten van het CBS bedragen in 2005 

175,2 mln. euro. 
Horizontale 
verantwoor-
ding 

• Het CBS heeft een Centrale Commissie voor de Statistiek (CCS). 
Dit is een onafhankelijke Commissie die jaarlijks het programma 
vaststelt van het CBS. Naast deze inhoudelijke taak ziet hij ook 
toe op de bedrijfsvoering van het CBS. In dat opzicht fungeert de 
CCS als een raad van toezicht. 

• Het CBS is lid van de Handvestgroep publieke verantwoording. 
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Dienst Centrale Financiën Instellingen (CFI) 
www.cfi.nl 
Taak CFI is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap. CFI is in de eerste plaats verantwoordelijk 
voor de toedeling van middelen aan de duizenden Nederlandse 
onderwijsinstellingen. Hiermee is jaarlijks ruim 20 miljard euro 
gemoeid. Deze bekostigingstaak is vanouds de hoofdtaak van het 
CFI. Daarnaast wil CFI zich ontwikkelen tot een expertisecentrum. 
Het wil onderwijsinstellingen voorzien van beleidsinformatie. 

Bestuur  • CFI is een agentschap van het ministerie van Onderwijs, Cul-
tuur en Wetenschap. 

• CFI wordt bestuurd door een hoofddirecteur. 
• CFI is in 1996 een agentschap geworden. 

Omvang  • De personele omvang van CFI eind 2005 is 443 fte. 
• De totale bedrijfsopbrengsten van CFI in 2005 bedragen 73,5 

mln. euro. 
Horizontale 
verantwoording 

• CFI is (-) als enige agentschap (-) lid van de Handvestgroep 
publieke verantwoording. Per april 2007 geldt de afspraak dat 
het CFI in 2007 wordt onderworpen aan een pre-visitatie en in 
2008 wordt gevisiteerd. 

 
Informatie Beheer Groep (IB-Groep) 
www.IB-Groep.nl  
Taak De Informatie Beheer Groep is een uitvoeringsorganisatie van het 

ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De IB-Groep 
geniet vooral bekendheid als uitvoerder van de wet Studiefinancie-
ring. Hij voert ook een aantal andere wetten uit. Sinds 2007 voert 
de IB-Groep bijvoorbeeld taken uit op het gebied van inburgering, 
in opdracht van de minister van Justitie. 

Bestuur  • De IB-Groep is een ZBO van het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap. 

• De IB-Groep wordt bestuurd door een hoofddirectie met één 
lid (het worden er twee medio 2007). 

• De IB-Groep is verzelfstandigd in 1994. 
• De organisatie bestaat sinds 1988 en kwam tot stand door een 

fusie van 3 directies van het ministerie van OCW. Studiebeur-
zen bestaan sinds het begin van de twintigste eeuw (Bovens en 
Zouridis 2002). 

Omvang  • De personele omvang van de IB-Groep eind 2005 is 1.613 fte. 
• De totale bedrijfsopbrengsten (te onderscheiden in apparaat en 

programma) van de IB-Groep in 2005 is 3.194,3 mln. euro. 
Horizontale 
verantwoording 

• De IB-Groep heeft een raad van toezicht die in een driehoek is 
gepositioneerd met de minister en de hoofddirectie. De raad is 
toezichthouder namens de minister en volgens de IB-Groep 
daarom geen vom van horizontale verantwoording. 

• De IB-Groep is lid van de Handvestgroep publieke verant-
woording. 
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• De IB-Groep heeft onafhankelijke klachtenfunctionarissen. 
Die komen voort uit de Awb en gelden bij de IB-Groep niet 
als vorm van horizontale verantwoording. 

 
Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) 
www.lvnl.nl 
Taak LVNL is verantwoordelijk voor het baan- en routegebruik op 

Schiphol. LVNL bepaalt kort en goed wie wanneer op welke baan 
landt. LVNL let op veiligheid, milieu (=geluid) en capaciteit. 
Schiphol kent een complexe milieuwetgeving. Door het baan- en 
routegebruik te bepalen draagt LVNL een belangrijk deel van de 
verantwoordelijkheid voor de verdeling van het geluid over de 
omgeving. De LVNL heeft met zeer veel partijen te maken, maar 
KLM en Schiphol zijn veruit de belangrijkste partners. Gedrieën 
vormen ze de ‘Nederlandse luchtvaartsector’. Daarnaast heeft de 
LVNL nog andere taken op bijvoorbeeld het gebied van lucht-
vaartinlichtingen, opleidingen en technische systemen. 

Bestuur  • De LVNL is een ZBO van het ministerie van Verkeer en Wa-
terstaat. 

• De LVNL wordt bestuurd door een bestuur met twee leden. 
• De LVNL is verzelfstandigd in 1993. 
• De organisatie bestaat sinds 1930. 

Omvang  • De personele omvang van de LVNL eind 2005 is: 940 fte. 
• De totale bedrijfsopbrengsten van de LVNL in 2005 zijn 164,6 

mln. euro, waarvan 148,6 mln. door heffingen. 
Horizontale 
verantwoording 

• De LVNL heeft een raad van toezicht. 
• De LVNL houdt twee maal per jaar een user consultation 

meeting met de 20 belangrijkste users. 
• De LVNL heeft een ‘klachtenbureau’. 

 
Nederlands Forensisch Instituut (NFI) 
www.forensischinstituut.nl  
Taak Het NFI doet op verzoek van opsporingsinstanties forensisch zaak-

onderzoek op overwegend technisch, medisch-biologisch en na-
tuurwetenschappelijk gebied. De resultaten van het onderzoek en 
de interpretatie van de onderzoeksgegevens worden vastgelegd in 
rapporten en waar nodig ter zitting toelicht. Daarnaast werkt het 
NFI door R&D aan de ontwikkeling van nieuwe methoden en tech-
nieken van forensisch onderzoek. Verder is het ook een kennis- en 
expertisecentrum. 

Bestuur  • Het NFI is een agentschap van het ministerie van Justitie. 
• Het NFI wordt bestuurd door een directie met één lid. 
• Het NFI is sinds 2004 een agentschap. 
• De organisatie bestaat sinds 1945. 

Omvang  • De personele omvang van het NFI in 2005 is: 365 fte. 
• De realisatie van het NFI over 2005 was 43,1 mln. euro. 

Horizontale 
verantwoording 

• Het NFI heeft een raad van advies die bestaat uit ‘partners in 
de strafrechtketen’. Hij zorgt voor advisering en afstemming. 
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• Het NFI heeft ook een wetenschappelijke raad. Die zorgt voor 
advies vanuit en verankering in de wetenschappelijke wereld. 

 
Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) 
www.nvao.net  
Taak De NVAO komt voort uit het Europese Bologna-verdrag uit 1999 dat 

in het hoger onderwijs van alle EU-landen de bachelor-master struc-
tuur invoerde. De NVAO accrediteert opleidingen in het hoger on-
derwijs in Vlaanderen en Nederland. Het gaat vooral om het vaststel-
len of opleidingen een bepaald kwaliteitsniveau behalen. 

Bestuur  • De NVAO is een bij verdrag opgerichte binationale publieke-
rechtelijke organisatie. Het heeft alleen vanwege personele con-
sequenties de status van ZBO van het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap. 

• De NVAO wordt bestuurd door een dagelijks bestuur met 4 le-
den. Er is daarnaast een algemeen bestuur dat in praktijk als een 
combinatie van bestuur en raad van toezicht functioneert met 12 
leden. 

• Daarnaast is er het Comité van Ministers dat een toezichthouden-
de rol uitoefent door bijvoorbeeld bestuursleden te benoemen en 
jaarstukken goed te keuren. 

• De NVAO is in 2003 per verdrag tussen Nederland en Vlaande-
ren opgericht. 

• De Nederlandse Accreditatie Organisatie die in 2002 was opge-
richt is opgegaan in de NVAO. 

Omvang  • De personele omvang van de NVAO eind 2005 is: 36,4 fte. 
• De totale bedrijfsopbrengsten van de NVAO in 2005 bedragen 

5,4 mln. euro. 
Horizontale 
verantwoor-
ding 

• De NVAO heeft een adviesraad die minimaal twee maal per jaar 
bij elkaar komt en bestaat uit Nederlandse en Vlaamse leden. 

• De NVAO wordt givisiteerd door een externe review committee, 
in het kader van de evaluatie van de NVAO en het lidmaatschap 
van ENQA 

 
RDW 
www.rdw.nl  
Taak De RDW voert wettelijke taken uit die tot doel hebben dat het 

wegverkeer ‘zo veilig, schoon, economisch en geordend mogelijk 
verloopt.’ De RDW speelt een rol bij de toelating van voertuigen 
op de wegen, houdt toezicht op door de RDW erkende garagebe-
drijven voor bijvoorbeeld het uitvoeren van de APK, registreert en 
verzamelt informatie over voertuigen en hun eigenaren en geeft 
documenten uit zoals kentekenbewijzen en rijbewijzen. 

Bestuur  • De RDW is een ZBO van het ministerie van Verkeer en Wa-
terstaat. 

• De RDW wordt bestuurd door een directie met twee leden. 
• De RDW is verzelfstandigd in 1996. 
• De RDW bestaat sinds 1949. 
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Omvang  • De personele omvang van de RDW in 2005 is: 1.384 fte. 
• De totale bedrijfsopbrengst van de RDW in 2005 is 145,7 mln. 

euro. 
Horizontale 
verantwoording 

• De RDW heeft een raad van toezicht. 
• De RDW heeft via een aantal fora overleg met zijn maat-

schappelijke omgeving. Er is een Coördinerend Overleg Be-
drijfsleven RDW (omgevormd tot Gebruikersoverleg voer-
tuigbranche) en een Stichting Overleg-orgaan APK. 

• De RDW is lid van de Handvestgroep publieke verantwoor-
ding. 
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Bijlage 4 Overzicht 82 zelfstandige uitvoeringsorganisaties 
 
1. Agentschap Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding (LFR), Agentschap van 

het ministerie van BZK 
2. Agentschap SZW, Agentschap van het ministerie van SZW 
3. Agentschap Telecom, Agentschap van het ministerie van EZ 
4. Algemene Inspectiedienst (AID), Agentschap van het ministerie van LNV 
5. Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR), Agent-

schap van het ministerie van BZK 
6. Bedrijfsfonds voor de Pers (BvdP), ZBO van het ministerie van OCW 
7. Bureau Financieel Toezicht (BFT), ZBO van het ministerie van Justitie 
8. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), ZBO van het ministerie van EZ 
9. Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidzorg (CIBG), Agentschap 

van het ministerie van VWS 
10. Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), Agentschap van het ministerie van 

Justitie 
11. Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), ZBO van het ministerie van 

VROM 
12. Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), ZBO van het ministerie van 

Justitie 
13. Centrale Archief Selectiedienst (CAS), Agentschap van het ministerie van 

BZK 
14. CWI Centrale Organisatie Werk en Inkomen (CWI), ZBO van het ministe-

rie van SZW 
15. Centrum tot Bevordering van Import uit Ontwikkelingslanden (CBI), 

Agentschap van het ministerie van Buitenlandse Zaken 
16. College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), ZBO/Agentschap van 

het ministerie van VWS 
17. College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), ZBO van het ministerie van 

Justitie 
18. College Bouw Zorginstellingen (CBZ), ZBO van het ministerie van VWS 
19. College Sanering Zorginstellingen (CSZ), ZBO van het ministerie van VWS 
20. College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB), ZBO van het 

ministerie van LNV 
21. College van Toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige 

rechten, ZBO van het ministerie van Justitie 
22. College van toezicht op de kansspelen (CTK), ZBO van het ministerie van 

Justitie 
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23. College voor zorgverzekeringen (CVZ), ZBO van het ministerie van VWS 
24. Commissariaat voor de Media (CvdM), ZBO van het ministerie van OCW 
25. Commissie Gelijke Behandeling (CGB), ZBO van het ministerie van Justitie 
26. Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM), ZBO van het ministe-

rie van Justitie 
27. Defensie Telematica Organisatie (DTO), Agentschap van het ministerie van 

Defensie 
28. Centrale Financiën instellingen (CFI), Agentschap van het ministerie van 

OCW 
29. Dienst Justis, Agentschap van het ministerie van Justitie 
30. Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), Agentschap van het ministerie van Justi-

tie 
31. Dienst voor het Kadaster en de openbare registers, ZBO van het ministerie 

van VROM 
32. Dienst Landelijk Gebied (DLG), Agentschap van het ministerie van LNV 
33. Dienst Publiek en Communicatie, (DPenC)Agentschap van het ministerie 

van AZ 
34. Dienst Regelingen, Agentschap van het ministerie van LNV 
35. Dienst Roerende Zaken, Agentschap van het ministerie van Financiën 
36. Dienst Vastgoed Defensie (DVD), Agentschap van het ministerie van De-

fensie 
37. Economische Voorlichtingsdienst (EVD), Agentschap van het ministerie 

van EZ 
38. Faunafonds, ZBO van het ministerie van LNV 
39. Gemeenschappelijke Beheerorganisatie (GBO), Agentschap van het minis-

terie van Justitie 
40. Immigratie en Naturalisatiedienst (IND), Agentschap van het ministerie van 

Justitie 
41. Informatie Beheer Groep (IB-Groep), ZBO van het ministerie van OCW 
42. Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW), Agentschap van het ministerie van 

VenW 
43. Inspectie Werk en Inkomen (IWI), Agentschap van het ministerie van SZW 
44. Kamer voor de Binnenvisserij (KVBI), ZBO van het ministerie van LNV 
45. Kiesraad, ZBO van het ministerie van BZK 
46. Koninklijke Bibliotheek (KB), ZBO van het ministerie van OCW 
47. Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), ZBO 

van het ministerie van OCW 
48. Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI), Agentschap van 

het ministerie van VenW 
49. Korps landelijke politiediensten (KLPD), Agentschap van het ministerie van 

BZK 
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50. Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO), ZBO van het minis-
terie van Justitie 

51. Landelijke Commissie Toezicht Indicatiestelling (LCTI), ZBO van het mi-
nisterie van OCW 

52. Politieacademie/Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie (LSOP), 
ZBO van het ministerie van BZK 

53. Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), ZBO van het ministerie van 
VenW 

54. Nationaal Archief, Agentschap van het ministerie van OCW 
55. Nederlands bureau brandweerexamens (Nbbe), ZBO van het ministerie van 

BZK 
56. Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (Nibra), ZBO 

van het ministerie van BZK 
57. Nederlands Forensisch Instituut (NFI), Agentschap van het ministerie van 

Justitie 
58. Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), ZBO van het ministerie van EZ 
59. Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), ZBO 

van het ministerie van OCW 
60. Nederlands Vaccin Instituut (NVI), Agentschap van het ministerie van 

VWS 
61. Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), ZBO van het minis-

terie van OCW 
62. Nederlandse Zorgautoriteit, ZBO van het ministerie van VWS 
63. Octrooicentrum Nederland (O-NL), Agentschap van het ministerie van EZ 
64. Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA), ZBO van het 

ministerie van EZ 
65. Onderzoeksraad voor Veiligheid, ZBO van het ministerie van BZK 
66. Paresto, Agentschap van het ministerie van Defensie 
67. Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR), ZBO van het ministerie van VWS 
68. Plantenziektenkundige Dienst (PD), Agentschap van het ministerie van 

LNV 
69. RDW, ZBO van het ministerie van VenW 
70. Raad voor Plantenrassen, ZBO van het ministerie van LNV 
71. Raad voor de Rechtspraak, Agentschap van het ministerie van Justitie 
72. Rijksgebouwendienst (Rgd), Agentschap van het ministerie van VROM 
73. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Agentschap van 

het ministerie van VWS 
74. Rijkswaterstaat, Agentschap van het ministerie van VenW 
75. SenterNovem, Agentschap van het ministerie van EZ 
76. Sociale Verzekeringsbank (SVB), ZBO van het ministerie van SZW 
77. Staatsbosbeheer, ZBO van het ministerie van LNV 
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78. TNO, ZBO van het ministerie van OCW 
79. Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), ZBO van het mi-

nisterie van SZW 
80. Voedsel en Waren Autoriteit (VWA), Agentschap van het ministerie van 

LNV 
81. Waarderingskamer, ZBO van het ministerie van Financiën  
82. ZonMw, ZBO van het ministerie van VWS 



334   VERANTWOORDING IN DE SCHADUW VAN DE MACHT 

 

 
 
 
Bijlage 5 Overzicht vóórkomen horizontale verantwoordingsarrangemen-
ten bij zelfstandige uitvoeringsorganisaties 
 
 Klantenfora Colleges van 

deskundigen 
Raad van 
toezicht 

Visitaties Interne 
ombudsman 

      
DPenC Klantenraad     
NIBRA  Raad voor 

het NIBRA 
    

O-NL Klantenbe-
raad 

    

CBP   Raad van 
advies 

   

KNMI   KNMI-raad    
LBIO    Raad van 

toezicht 
  

NVI    (Raad van 
toezicht) 79 

  

RIVM   (Commissie 
van toezicht) 

  

CFI     Ja… 80  
COA     Ja, 2002  
CVZ     Ja, 2007  
CBZ     Klachten 

Commissie 
CIBG     Klachtenco-

ordinator 
CFV     Commissie 

Bezwaar-
schriften 

CTB     Advies-
commissie 
bezwaar-
schriften 

CvdM     Advies-
commissie 
bezwaar-
schriften 

NMA     Klachten-
functionaris 

ZON/MW     Commissie 
beroep- en 
bezwaar-
schriften 

                                                 
79 De haken geven in deze kolom aan dat de betreffende raad van toezicht beperkte sanctione-
rende bevoegdheden heeft. 
80 Het jaartal geeft in deze kolom aan in welk jaar de organisatie is gevisiteerd. Geen jaartal 
betekent dat de betreffende organisatie per mei 2007 nog niet is gevisiteerd of dat er nog geen 
rapport is gepubliceerd. 
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 Klantenfora Colleges van 

deskundigen 
Raad van 
toezicht 

Visitaties Interne 
ombudsman 

      
NFI  Raad van 

advies 
Wetenschap-
pelijke raad 

   

LSOP/ 
Politieaca-
demie 

Politieon-
derwijsraad 

 Raad van 
toezicht 

  

UWV  Cliëntenraad   (Raad van 
advies) 

  

NVAO Adviesraad   Via ENQA  
KLPD  Raad KLPD    Klachten-

commissie 
PUR  Cliëntenraad     Klachten 

functionaris 
RGD Klantenraad 

rijkshuisves-
ting 

   Geschillen-
commissie 

Waarde-
ringskamer 

Commissie 
klankbord 

   Geschillen-
commissie 

TNO  Raad voor 
het defensie-
onderzoek 

Raad van 
toezicht 

  

CBS    Centrale 
commissie 
voor de 
statistiek 

Ja…   

RDW Gebruikers-
overleg 
Voertuig- 
branche 

 Raad van 
Toezicht 

Ja, 2003  

LVNL  User Con-
sultation 
meeting 

 Raad van 
toezicht 

 Klachtenbu-
reau 

Sbb   Raad van 
advies 

Raad van 
toezicht 

Ja, 2005  

Kadaster  Gebruikers-
raad 

 Raad van 
toezicht 

Ja, 2002  

SVB  Cliëntenraad  (Raad van 
advies) 

Ja, 2005  

IB-Groep    Raad van 
toezicht 

Ja, 2003 Klachten-
functionaris-
sen 

CWI  Cliëntenraad   (Raad van 
advies) 

Ja, 2005 Raadsman 
Ombudsza-
ken 
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Bijlage 6 Summary: Horizontal Accountability in the Shadow of Hierarchy 
 
 
Horizontal accountability as a remedy? 
In the Netherlands, as in other OECD-countries, many executive agencies have 
been granted substantial autonomy in recent years. Central to agentification is 
that governmental organizations are placed more or less outside of departmental 
hierarchies. From the outset, the establishment of agencies has induced height-
ened political and academic concern regarding their accountability. This is be-
cause their partial separation from their parent departments also cuts through the 
customary mechanisms for accountability.  
The accountability issue that arises consists of two separate problems. The first 
problem is that the formal responsibility of ministers for agencies is limited. 
This creates a much-discussed ‘gap’ in the accountability regime of agencies 
(see Flinders 2001). The second problem is that the rule of ministerial responsi-
bility has a number of practical shortcomings when applied to executive agen-
cies. It first of all ‘blunts the voice of clients’ (Goetz and Jenkins 2001: 363. 
Their assessment of the quality of services cannot be transported through de-
mocratic processes. In addition, the focus of ministerial oversight tends to be 
limited to political priorities and risks. Important aspects of the conduct of agen-
cies remain therefore unaccounted for. 
In the Netherlands in particular, but also in other countries, many authors have 
proclaimed that ‘horizontal accountability’ is a promising solution for the ac-
countability-problems of agencies. The concept broadly focuses upon forms of 
accountability that address other stakeholders and demands besides those of the 
hierarchical principal. Horizontal accountability includes for example demon-
strating responsiveness to clients, independent overseers or professional stan-
dards. Some authors have argued that these arrangements may substitute for 
ministerial responsibility and thus fill the accountability gap. Others claim hori-
zontal accountability is complementary to ministerial responsibility and thus a 
solution to the practical shortcomings of the doctrine. 
Even though many authors have pleaded for horizontal accountability, the con-
cept is rarely defined clearly. It is most often used as a negative concept that 
derives its meaning from what it is not: hierarchical (vertical) accountability. As 
a result, there is no agreed understanding of what horizontal accountability is, 
nor can there be agreement on which forms exist, and what positive contribu-
tions it might have for the accountability regime of executive agencies. 
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Against the backdrop of this threefold uncertainty (-) uncertainty of the concep-
tual, empirical and normative nature of horizontal accountability (-) the aim of 
this research is to arrive at an empirically informed understanding of the possi-
ble contributions of horizontal accountability for executive agencies. 
 
The research 
The research in this book addresses three conceptual and three empirical issues. 
The first conceptual issue is to develop a suitable conception of horizontal ac-
countability. The second conceptual issue is to arrive at a fuller understanding of 
the accountability problems of executive agencies. The third and most difficult 
question is to draft a normative framework from which empirical practices of 
horizontal accountability can be evaluated. 
The empirical contribution of the research focuses upon three issues. The first 
issue is to identify which arrangements for horizontal accountability actually 
exist. The second empirical issue is to study how a number of cases of horizon-
tal accountability operate in practice. The third empirical question is to evaluate 
this from the developed normative framework. 
This book is based upon research conducted into thirteen arrangements for hori-
zontal accountability of six agencies. In addition, the arrangements of seven 
other agencies were studied in less detail in order to broaden the reach. Data 
were gathered between April 2005 and September 2006. Interviews were held 
with managers and senior officials of the agencies, members of executive 
boards, clients, other stakeholders and senior officials of parent-departments. 
The information obtained through the interviews was contrasted with formal 
documents, such as agenda’s and minutes of meetings, annual reports, strategic 
plans, audits and evaluations. 
 
Horizontal accountability defined 
Accountability is one of those alluring concepts that are like fine old wine. They 
are full of depth and complexity, yet very difficult to define definitively. In re-
cent years, many authors have been struggling with the concept and described 
accountability as for instance as an icon (Dubnick 2005), a hurrahword (Bovens 
2005) or a euphemism for punishment (Behn 2001). Leaving the complexity 
aside, however, at a basic level most authors agree upon a minimal definition. 
Accountability in a narrow sense is understood to be a communicative interac-
tion between an actor (person or organization) and a forum. The formers behav-
iour (in the broadest sense of the word) is evaluated and judged by the latter. 
The process evolves against the backdrop of potential formal (= sanctions) or 
informal consequences. In this sense, accountability refers to answerability to 
someone for appropriate conduct and expected performance. 
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From an analytical perspective, processes of accountability usually involve three 
phases. In the first phase, the actor renders an account on his conduct or per-
formance to a forum. In the second phase, actor and forum engage in debate on 
this account. In the third phase, the debate closes when the forum expresses his 
judgment on the actor’s conduct. This may lead to formal sanctions or may have 
informal consequences. 
In the literature, accountability arrangements have been categorized on different 
grounds. The point of departure for the notion of horizontal accountability is the 
hierarchical relationship between actor and forum. In order to be categorized as 
a case of horizontal accountability, the forum needs to be independent from both 
the agent and the principal, and is not hierarchically superior to the agent. The 
adjective ‘horizontal’ indicates an important shift from traditional forms of ac-
countability, where a subordinate usually reports to a superior. 
 
The arrangements for horizontal accountability of agencies 
In this research, arrangements for horizontal accountability have been identified 
for 82 Dutch executive agencies. These agencies can be divided into two consti-
tutional types. The more numerous type is the so called autonomous administra-
tive authorities. They enjoy some formal autonomy from ministerial responsibil-
ity, although the boundaries of this autonomy are more or less permanently dis-
puted. The less numerous type of these agencies are contract agencies. Here the 
full ministerial responsibility remains unchanged but they have some operational 
autonomy. 
A substantial minority of these 82 agencies account for their behaviour through 
one or more arrangements for horizontal accountability. In total 60 arrangements 
were found. They can be found primarily within large autonomous administra-
tive authorities. In total there are 14 boards, 15 client councils, 5 boards of ex-
perts, 11 independent evaluation committees (‘visitation’) and 14 internal om-
budsmen. In all of these arrangements, there is no (full) hierarchical relationship 
between actor and forum. 
Three of these types of horizontal accountability are studied in this research. The 
first type includes overseeing boards who meet formally with agency-
management 4 to 7 times a year. They also have some other tasks. They address 
all major operations and organizational strategies, just as boards of commission-
ers do in the ‘two tier system’ of the private sector. Boards are placed in a hy-
brid position. In some respects they represent the minister (and they are appoint-
ees of his), but at the same time, they are also supposed to further the interests of 
the agencies and to be independent in their judgments. 
Client councils are the second types of arrangements that are examined. Client 
councils give voice to customers of public services and are often held in high 
esteem in policy documents. Apparently they symbolize a shift to a more direct 
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form of democracy. Their role is usually defined in terms of reflecting upon the 
quality of services from a customer perspective. They meet around 4 times a 
year with agency-management. Client councils have been on the increase in the 
Dutch public sector since the last decades of the twentieth century. Their high 
normative status oddly contrasts with the low estimations of their actual per-
formances and their lack of formal powers. 
The third type of horizontal accountability that is examined is the voluntary 
evaluation procedure of a conglomerate of large agencies. It is referred to as a 
‘visitation’ and combines aspects of peer review with independent external scru-
tiny. The visitation follows from a ‘code of public accountability’ with which 
the participating agencies seek to bring their accountability in accordance with 
their autonomous status. Once every four years an independent evaluation com-
mittee visits the agency and assesses its performance. It does this on the basis of 
a self-evaluation of the agency and some 25 interviews with concerned parties.  
 
Evaluative framework 
Accountability is linked to notions of good governance and much of the litera-
ture on accountability is of a normative nature. However, little effort has been 
put into arriving at a general evaluative framework for different practices of 
accountability. In this research, accountability is evaluated from two normative 
perspectives: the democratic and the cybernetic (learning) perspective. 
In the democratic perspective, accountability is important because it enables 
citizens and their representatives to make those holding public office answer for 
their behaviour. The logic of this perspective is often highlighted using a princi-
pal-agent model. It stipulates that a modern representative democracy can be 
described as a chain of principal-agent relationships. The citizens as primary 
principals have transferred their sovereignty to popular representatives, who, in 
turn, have delegated authority to the government. Ministers subsequently entrust 
policy implementation to their ministries, who proceed to delegate parts of these 
tasks to more or less independent agencies. Each principal in the chain of dele-
gation seeks to monitor the execution of the delegated tasks by calling the agent 
to account. From this perspective, the empirical quality of accountability ar-
rangements hinges upon their demonstrated ability to consolidate and reaffirm 
the democratic chain of delegation. Accountability arrangements should con-
tribute to the ability of ‘superior links’ in the democratic chain of delegation, 
such as ministries, Parliament or voters, to control agencies. 
In the cybernetic perspective on accountability, the chief purpose is to stimulate 
governments, agencies and individual officials to improve their conduct and 
performance. The purpose of public accountability is to incite the executive 
branch to learn. Accountability processes are effective from this perspective 
when they generate external feedback about organizational conduct and per-
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formance. Accountability processes motivate agencies to search for more intelli-
gent ways of organizing their business. Moreover, the public nature of the ac-
countability process teaches them about existing expectations in specific situa-
tions. Accountability arrangements induce openness and reflexivity in political 
and administrative systems that are often primarily inward-looking and future-
oriented. 
The two evaluative perspectives are translated into concrete evaluative criteria 
for practices of horizontal accountability. The criteria are listed below. They are 
formulated for all three phases of accountability (information phase, debating 
phase and judgment phase) and for positive and negative consequences. 
 
Phases of 
accountability 

Contributions of horizontal ac-
countability in a democratic 
perspective 

Contributions of horizontal 
accountability in a cybernetic 
perspective 

Information 
phase 

(1) Complements ministerial con-
trol by covering additional topics 
or documents. 

(1) Generation of desired infor-
mation teaches actor lessons. 

Debating phase (2) Forum acts as a representative 
of democratic principals (minister, 
Parliament, voters). 

(2) Actor and forum engage in 
reflective dialogue on how 
conduct is to be improved. 

Judgment 
phase 

(3) Signals of forum direct actor in 
a direction desired by the principal. 
 
(4) Evaluative perspective of fo-
rum is complementary to principal. 

(3) Forum formulates opera-
tional lessons for the actor. 
 
(4) Process unfolds at a limited 
level of conflict between actor 
and forum. 

Positive con-
sequences 

(5) It works as a ‘fire alarm con-
trol’ mechanism for the principal 

(5) Actor adjusts his behaviour 
in accordance with signals of 
forum. 

Negative con-
sequences 

(6) ‘Multiple accountabilities dis-
order’. New mechanism creates 
stasis in decision-making or con-
travenes principal. 

(6) Pathology of ‘control’. Ad-
ditional accountability induces 
evasive behaviour of actor and 
excessive costs.  

 
Descriptive evaluation: how does horizontal accountability work? 
There are of course many differences between the three types of arrangements 
that are studied here. Surprisingly however, there are also many factual similari-
ties. This summary concentrates on the most important similarities. 
To begin with, in the information phase of accountability processes, the differ-
ent forums are mostly informed about the conduct of the executive agencies 
through the same documents that are also discussed with the principal. They 
generally cover the most important strategic aspects of agency-activities. Docu-
ments such as annual reports, mid-term plans and policy documents about ser-
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vices are all discussed with the ministry, boards and client councils, and they are 
embodied in the visitation procedure. 
In the debating phase, the dialogue between actor and forum does not focus on 
breaches of standards for performance but is generally reflective and future-
oriented. Forums more or less pose the question: ‘what can we learn from this?’ 
Overall, the dialogue can be divided into two major aspects. First of all, the 
focus is upon the ‘inner world of operational management’, as one respondent 
put it. Secondly, in the words of the same respondent, they focus upon the ‘outer 
world of relevant stakeholders’. This applies to the contacts with clients and 
other stakeholders including political stakeholders. The relationship of the 
agency to the minister and ministry is an issue of much importance in arrange-
ments for horizontal accountability. 
In the judgment phase, all forums send a series of comparable signals. First of 
all, many signals indicate improvements in actual services or systems of man-
agement that are required, according to the forums. A second general signal 
regards the relationships with external stakeholders such as clients, partners and 
the ministry. All forums stress that it is important to encounter other parties as 
equal partners. 
 
Processes of horizontal accountability generally have a clear, but nevertheless 
clearly modest, influence on the decisions of agencies. For most of the arrange-
ments examined, it was possible to find decisions that were influenced by hori-
zontal accountability. Influence was acknowledged to exist when two independ-
ent respondents together with ‘evidence’ from formal documents, such as min-
utes of meetings, pointed, in the same direction. For boards, most instances of 
influence concerned improvements to systems of management or the relation-
ship with the ministry. For client councils, instances of influence were mostly 
concerned with specific aspects of their services, and particularly communica-
tions with clients. The influence of visitations is at first primarily directed to-
wards transparency and responsiveness to stakeholders. From thereon, visita-
tions address all major aspects of policies. 
As noted above, horizontal accountability has a clear but limited influence on 
agencies. There are a number of reasons for this. Firstly, the modesty of influ-
ence is a consequence of the fact that the investigated forums all have very lim-
ited punitive authorities. In the second place and more importantly, all forums 
prefer to engage in a cooperative dialogue with management and they are gener-
ally supportive of its strategic choices. Boards and councils use their position 
primarily to strengthen and improve existing policies. They have little inclina-
tion to change them in more fundamental ways. 
The modest outcomes for horizontal accountability concur with most other re-
search on accountability. The literature is, as Keohane (2002: 14) rightly notes, 
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‘notable for its gloomy assertion of a disjunction between the ideal of account-
ability and actual practice in modern democracies.’ 
Accountability can be divided into formal arrangements and factual social proc-
esses. This research concentrated on the way formal arrangements actually 
worked. The conclusion is that these arrangements do indeed create accountabil-
ity processes. However, it is noteworthy that the communications between actors 
and forums cannot be exclusively understood as accountability processes. In 
addition, they also have an undertone of regular counsel and evaluation. New 
accountability arrangements also become objects and subjects of strategic inter-
actions between actors and principals. 
 
Normative evaluation: learning from horizontal accountability 
The arrangements for horizontal accountability have been evaluated from a de-
mocratic perspective and a cybernetic (learning) perspective. This results in the 
unambiguous conclusion that, from a cybernetic perspective, all arrangements 
render many (albeit modest) positive contributions. From a democratic perspec-
tive however, horizontal accountability provides little added value. 
 
The limited positive findings from a democratic perspective should be consid-
ered in light of the normative criteria stipulated above, many of which were 
found not to be applicable in practice. The positive findings include that client 
councils can, by their very nature, be understood as representatives of specific 
principals. In that way they are a positive addition to the accountability regime 
of agencies from a democratic perspective (criterion 2). In addition, client coun-
cils and visitations sometimes make operational the policy catch-phrase of ‘cus-
tomer-orientation’, thus complementing hierarchical control (criterion 4). Fi-
nally, all arrangements produce information that is used in departmental moni-
toring as forms of ‘fire alarm control’ (criterion 5). However, the arrangements 
only constitute a small part of a much larger collection of potential fire alarms; 
and they are not considered to be especially informative. 
From a cybernetic perspective, the studied horizontal accountability arrange-
ments provide both more and clearer positive contributions. To begin with, the 
process of self-evaluation in the information phase of visitations produces 
clearly defined ‘lessons’ for participants (criterion 1). Furthermore, the debating 
phase in horizontal accountability is mostly ‘reflective’ (criterion 2) and the 
judgments of the different forums encompass potential ‘lessons’ and options for 
improvement (criterion 3). The accountability process proceeds at a limited level 
of conflict between actor and forum, which increases the probability that the 
agency successfully converts lessons into improvements (criterion 4). Also, 
there were no indications for negative effects from a cybernetic perspective, 
such as evasive behaviour by the actor or excessive costs of accountability (cri-
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terion 6). These positive findings however are somewhat overshadowed by the 
conclusion that horizontal accountability has only limited influence on agencies 
(criterion 5). Their operation is thus positive from a cybernetic perspective, but 
only of modest weight. 
 
Conclusions: horizontal accountability in the shadow of hierarchy 
The general conclusion of this research is that the arrangements for horizontal 
accountability operate in a way that clearly corresponds with the cybernetic 
tradition and has little added value from the democratic perspective. One posi-
tive implication is that they are complementary to vertical accountability and act 
to remedy in part the practical shortcomings of ministerial responsibility. The 
perhaps disappointing implication is that horizontal accountability does not fill 
the accountability gap of agencies. It is not a suitable substitution for ministerial 
responsibility. 
The addition of new arrangements creates a multiple accountability regime for 
executive agencies. The research shows that the ensuing regime is not orderly in 
the sense that every arrangement focuses on a specific issue. Rather, the ac-
countability regime is ‘redundant’ (Scott 2000: 52). Different arrangements 
more or less cover the same issues, however from different perspectives. 
The redundancy of the accountability regime of agencies implies that different 
arrangements sometimes interact with each other. This creates possibilities for 
strategic action for all the involved parties: actors, forums and the principal. 
Sometimes the agencies play other actors against each other. Sometimes the 
forum uses his position to participate in political debates. And sometimes the 
principal uses the forum for strategic reasons, e.g. as monitoring devices or as 
lightning rods (Ellis 1994: 4). 
The most captivating finding of this research is that hierarchical accountability 
strongly influences processes of horizontal accountability. Horizontal account-
ability operates in the ‘shadow of hierarchy’ (Scharpf 1997: 202). The shadow 
of the principal influences new arrangements in many ways: The principal limits 
the opportunities for influence, as well as motivates the involved parties. Fur-
thermore, the hierarchical relationship of the agency appears as a subject as well 
as an object of horizontal accountability. Future research should address the 
interplay between the two lines of accountability in more detail, both in terms of 
implications for learning, as well as with regard to strategic interactions. This 
will enhance further our understanding of the significance of horizontal ar-
rangements for the accountability of executive agencies. 
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