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Voorwoord 
 
Dit onderzoeksrapport is het voorlopige resultaat van een zoektocht naar nieuwe vormen 
van maatschappelijke controle in de publieke sector. In dit rapport geef ik de resultaten 
weer van een brede theoretische en empirische verkenning van dit onderwerp. Het 
rapport is zo opgesteld dat de meeste hoofdstukken apart te lezen zijn. Wie slechts 
geïnteresseerd is in een theoretische bespreking kan hoofdstuk 2 lezen, hoofdstuk 3 bevat 
een algemeen empirisch overzicht. De hoofdstukken 4, 5 en 6 gaan respectievelijk over 
het voortgezet onderwijs, de ziekenhuis gezondheidszorg en de rampenbestrijding. Ook is 
een management summary bijgevoegd voor diegenen die slechts zijn geïnteresseerd in de 
hoofdlijnen van dit onderzoek. 
Dit onderzoeksrapport kon tot stand komen dankzij de medewerking aan het onderzoek 
van velen. Graag wil ik de volgende mensen en organisaties danken voor hun 
medewerking: 
 

− Het ministerie van BZK. Dit ministerie heeft – middels de Alliantie ICT en Vitaal 
Bestuur – dit onderzoek financieel mogelijk gemaakt. 

− De geïnterviewden (zie bijlagen). Zij hebben mij inzicht gegeven in de vormen 
van maatschappelijke controle in de drie onderzochte sectoren. Ook hebben 
interviews met sleutelexperts mij meer inzicht gegeven in het brede terrein van de 
maatschappelijke controle op de overheid. 

− De begeleidingsgroep van de Alliantie ICT en Vitaal Bestuur (Louis Tinselboer, 
Leon Kee, Pauline Poland en Arre Zuurmond). De constructieve discussies met de 
begeleidingsgroep hebben bijgedragen aan de kwaliteit van dit rapport. 

− De sectordeskundigen (Jo Thijssen, Margo Trappenburg, Mirko Noordegraaf en 
Paul ‘ t Hart). Het commentaar van deze deskundigen heeft de kwaliteit van de 
drie casushoofdstukken verhoogd. 

− Bestuurskundigen (Paul ‘ t Hart en Mark Bovens). Zij hebben het gehele rapport 
grondig bekeken en mij geholpen om belangrijke punten scherper aan te zetten en 
onbelangrijke zaken weg te laten. 

 
Dit onderzoeksrapport is niet het eindpunt van dit onderzoek. Begin 2004 verschijnt er 
naar planning een boek over dit onderwerp. Dit onderzoeksrapport is nog ‘ ruw’ en ik zal 
nog het nodige schaafwerk moet verrichten voordat er een boek ligt. Ondanks deze 
tekortkomingen geeft het rapport een beeld van de vele vormen van maatschappelijke 
controle via Internet. Ik ben mij er terdege van bewust dat het hierbij slechts gaat om een 
tijdopname en dat er in de toekomst vele nieuwe vormen van maatschappelijke controle 
zullen ontstaan. Deze toekomst wordt momenteel vorm gegeven en hopelijk kan dit 
rapport bijdragen aan de vormgeving van adequate vormen van maatschappelijke 
controle in de publieke sector voor het informatietijdperk. 
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Management Summary 
 
 
Aanvullende vorm van controle op machtsuitoefening 
 
Maatschappelijke controle kan mogelijk een aanvulling vormen op bestaande, 
geïnstitutionaliseerde vormen van controle. Het belangrijkste kenmerk van 
maatschappelijke controle is dat controle niet verloopt via formele parlementaire of 
juridische instituties maar dat deze controle rechtstreeks plaatsvindt. Bij maatschappelijke 
controle in de publieke sector gaat het om bijsturing van beleid van het openbaar bestuur 
en particuliere organisaties met publieke taken door burgers, maatschappelijke 
groeperingen en media op basis van een verificatie van voorgaande besluiten en 
handelingen. 
Een reden waarom de aandacht voor maatschappelijke controle toeneemt betreft de 
technologische mogelijkheden, met name Internet. Maatschappelijke controle in de 
publieke sector is niet afhankelijk van Internet. Op basis van papieren documenten kan 
ook maatschappelijke controle worden uitgeoefend. Internet lijkt echter maatschappelijke 
controle eenvoudiger te maken, al is het maar omdat men documenten nu direct via 
Internet in kan zien. Er is echter nog weinig empirisch onderzoek naar maatschappelijke 
controle in de publieke sector via Internet verricht. In dit onderzoek staan daarom de 
volgende vragen centraal: 
  

1. Mogelijkheden: welke mogelijkheden biedt Internet voor maatschappelijke 
controle in de publieke sector? 

2. Gebruik van de mogelijkheden: op welke manier wordt er gebruik gemaakt van 
deze mogelijkheden? 

3. Effecten: wat zijn de effecten van maatschappelijke controle in de publieke sector 
via Internet? 

 
Om deze vragen te beantwoorden zijn drie soorten onderzoek verricht. Ten eerste een 
theoretische verkenning van maatschappelijke controle in de publieke sector via Internet, 
ten tweede een breedte-onderzoek van de mogelijkheden die Internet biedt voor 
maatschappelijke controle en ten derde een diepte-onderzoek in drie sectoren (onderwijs, 
gezondheidszorg en rampenbestrijding) van mogelijkheden, gebruik en effecten van 
maatschappelijke controle.  
 
Mogelijkheden voor maatschappelijke controle in de publieke sector 
 
Op Internet is een variëteit aan informatie beschikbaar over allerlei zaken in de publieke 
sector. Deze informatie betreft niet alleen overheidsorganisaties maar ook non-profit en 
profit organisaties. Maatschappelijke controle betreft namelijk niet alleen de overheid 
maar – in bredere zin – de publieke zaak. Een bedrijf dat onvoldoende 
voorzorgsmaatregelen neemt tegen rampen is ook onderhevig aan maatschappelijke 
controle. In het voortgezet onderwijs en de rampenbestrijding is ook informatie 
beschikbaar over handhavende diensten. Maatschappelijke controleurs kunnen hierdoor 
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deze diensten controleren maar ook de non-profit en profit-organisaties die het object 
vormen van de handhaving. 
De informatie betreft niet zozeer de wijze van uitvoering van werkprocessen in de 
publieke sector maar veeleer de output en outcome van processen ervan. Er wordt 
bijvoorbeeld niet aangegeven waarom er wachtlijsten zijn maar wel hoe lang de 
wachttijden zijn. Ook wordt informatie met name in het onderwijs en de gezondheidszorg 
gepresenteerd als keuze-informatie. Het afstemmen van de informatie op websites op 
keuze van burgers (exit) kan ertoe leiden dat burgers ‘stemmen met hun voeten’ . De 
vraag is of dit het meest oplevert voor de kwaliteit van het openbaar bestuur. Wellicht is 
het beter om de informatie af te stemmen op het geven van kritiek (voice). De informatie 
kan dan worden gebruikt in een debat tussen burgers en publieke organisaties over het 
functioneren van de organisatie. 
Op Internet bieden allerlei actoren informatie aan die relevant is voor maatschappelijke 
controle: publieke organisaties, media, maatschappelijke organisaties, private partijen, 
maatschappelijke controleurs, onderzoeksinstellingen, institutionele controleurs. Uit de 
casusonderzoeken bleek dat deze aanbieders op elkaar reageren. De Onderwijsinspectie 
ging bijvoorbeeld pas informatie aanbieden toen Trouw daarmee was begonnen. De 
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen paste haar aanbod van informatie aan toen het 
Algemeen Dagblad ook informatie ging aanbieden. Vaak zijn de aanbieders van 
informatie overigens slechts een ‘doorgeefluik’  is. Deze ‘doorgeefluiken’  voeren zelf in 
het algemeen wel een analyse op de beschikbare gegevens uit of creëren op andere wijzen 
meerwaarde. 
Uit de casusonderzoeken bleek dat crises (WOB-verzoek in onderwijs, sluipende crisis in 
de gezondheidszorg en vuurwerkramp in Enschede) kunnen leiden tot een toename van 
openbaarheid. Deze crises worden soms gecreëerd of gebruikt door journalisten. Politieke 
machthebbers kunnen na een crisis wellicht nog proberen veranderingen tegen te houden 
maar tegenhouden van openbaarheid is lastiger. De mogelijkheden van maatschappelijke 
controle via Internet maken daarmee deel uit van een algemene trend naar meer 
openbaarheid van bestuur.  
De belangrijkste meerwaarde van Internet voor maatschappelijke controle is dat de 
informatie onafhankelijk van plaats en tijd beschikbaar is. Men hoeft niet meer naar een 
gemeentehuis of bibliotheek maar kan de informatie gewoon thuis bekijken. Andere 
technologische kansen worden (nog) weinig benut. Van technische mogelijkheden van 
Internet om gebruikers zelf informatie te laten analyseren wordt nog slechts in beperkte 
mate gebruik gemaakt. Ook is de transparantie van de uitvoering van werkprocessen 
nauwelijks vergroot. 
Internet wordt in beperkte mate gebruikt als communicatiemedium ten behoeve van 
maatschappelijke controle in de publieke sector. Eén-op-één communicatie wordt wel 
ondersteund: op de meeste websites staat een e-mail-adres of een webformulier voor 
reacties. Er werd slechts één voorbeeld gevonden van een koppeling tussen informatie 
over de uitvoering van beleid en een digitaal debat. Publieke debatten over de publieke 
sector vinden niet of nauwelijks plaats via Internet. 
Het algemene beeld is dat de mogelijkheden voor maatschappelijke controle via Internet 
zich nog in de kinderschoenen bevinden. De aanzetten tot het creëren van mogelijkheden 
hebben echter geleid tot belangwekkende discussies over openbaarheid. Het ziet ernaar 
uit dat de openbaarheid de komende jaren verder zal toenemen. De belangrijkste vraag in 
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deze debatten is niet langer óf de openbaarheid moet toenemen maar hóe de openbaarheid 
moet toenemen. Meer specifiek: hoe kan deze openbaarheid goed worden ingebed in 
andere arrangementen opdat de openbaarheid bijdraagt aan de openheid, effectiviteit, 
legitimiteit en efficiency van de publieke sector in het informatietijdperk? 
 
Gebruik van de mogelijkheden voor maatschappelijke controle 
 
De informatie op websites in het voortgezet onderwijs, de ziekenhuisgezondheidszorg en 
de rampenbestrijding wordt redelijk veel geraadpleegd. Burgers maken echter slechts in 
beperkte mate gebruik van de mogelijkheden voor maatschappelijke controle. In het 
voortgezet onderwijs leidt raadpleging van de websites in beperkte mate tot beïnvloeding 
van de schoolkeuze of (mondelinge of schriftelijke reacties) op de informatie aan 
scholen. Ook in de ziekenhuisgezondheidszorg leidt de openbaarheid niet tot 
(mondelinge of schriftelijke) reacties maar lijkt er – in specifieke gevallen – wel 
verandering van keuze voor ziekenhuizen op te treden. In de rampenbestrijding laten 
burgers niet van zich horen en leidt de informatie ook niet tot verhuisgedrag. 
Informatie op Internet over het voortgezet onderwijs en in de ziekenhuisgezondheidszorg 
wordt ook in beperkte mate gebruikt door vertegenwoordigingen van burgers. In het 
overleg tussen directies van scholen en de medezeggenschapsraad en de ouderraad speelt 
openbare informatie op Internet een rol. In het geval van de ziekenhuisgezondheidszorg 
zijn veel cliëntenraden nog in oprichting en kon niet worden onderzocht of deze 
vertegenwoordigingen gebruik maakte van de informatie op Internet. Bij de 
rampenbestrijding werd één voorbeeld gevonden van een groep buurtbewoners die 
informatie van een risicokaart gebruikte in haar verzet tegen een fabriek. Onduidelijk is 
in hoeverre het hier om een incident ging of om de voorloper van een bredere trend. 
Interessant is dat de media bij maatschappelijke controle een dubbele rol spelen. 
Enerzijds zijn de media zelf maatschappelijke controleurs omdat zij door publicaties  het 
beleid van de overheid beïnvloeden. Anderzijds zijn de media ook intermediairen voor 
controle door burgers en maatschappelijke groeperingen. In de onderzochte gevallen was 
de informatie op Internet vaak een spin-off van de kranten. Onder druk van commerciële 
overwegingen kunnen de media met duidelijke (anders gezegd: ongenuanceerde) 
oordelen komen over publieke organisaties. De media waren met name van belang in het 
voortgezet onderwijs en de ziekenhuisgezondheidszorg. De media kunnen de nadruk 
leggen op lijstjes van beste en slechtste organisaties. Deze oordelen lijken wel degelijk 
bedoeld om het beleid van organisaties te veranderen (of kunnen in ieder geval dat effect 
hebben). Interessant is dat de informatie op Internet over de rampenbestrijding – in 
tegenstelling tot de andere twee casus – nauwelijks wordt gebruikt door de media. 
Een belangrijke bevinding van het onderzoek was dat openbare informatie over het 
functioneren van publieke organisaties niet alleen wordt gebruikt door ‘het publiek’  
(burgers, maatschappelijke groeperingen en media) maar ook door andere stakeholders. 
Informatie over wachttijden in ziekenhuizen wordt bijvoorbeeld gebruikt door 
verzekeringsmaatschappijen voor wachttijdbemiddeling en om afspraken met 
ziekenhuizen te maken over levering van zorg. Werknemers kunnen de informatie 
gebruiken bij de keuze voor een werkgever. Informatie op Internet lijkt in enige mate van 
belang te zijn voor poortwachters zoals directeuren van basisscholen en huisartsen die 
grote invloed kunnen hebben op de keuze van burgers voor een middelbare school of een 
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ziekenhuis. Openbare informatie lijkt ten slotte veel te worden geraadpleegd door de 
gecontroleerde organisaties zelf. Medewerkers van scholen en ziekenhuizen willen weten 
hoe zij het zelf doen in vergelijking tot anderen. Deze informatie kan worden gebruikt 
voor interne debatten over kwaliteitsverbetering. 
 
Effecten van maatschappelijke controle via Internet 
 
Maatschappelijke controle door individuele burgers heeft in de onderzochte sectoren 
weinig effect. Dit komt doordat raadpleging van de informatie door de burgers 
nauwelijks leidt tot veranderende keuzen of protest. De onderzochte organisaties krijgen 
dus van burgers geen signalen dat ze moeten veranderen. Ook leiden de mogelijkheden 
voor maatschappelijke controle via Internet niet (of nauwelijks) tot signalen van 
maatschappelijke groeperingen dat organisaties hun beleid of de uitvoering daarvan 
moeten aanpassen. Vanuit de media ontvangen publieke organisaties wel signalen. Pas 
wanneer informatie op Internet doorsijpelt naar de kranten heeft deze informatie effect. 
De reputatie van een organisatie kan schade oplopen. Verder kan hierover worden 
opgemerkt dat organisaties proberen slechte publiciteit te voorkomen. Angst voor het 
doorsijpelen van negatieve informatie over het functioneren van de organisatie via 
Internet naar massamedia zet bedrijven aan tot actie. 
Stakeholders (zorgverzekeraars, toezichtorganen) spreken organisaties op verschillende 
manieren aan op hun prestaties. Dit doen zij niet alleen naar aanleiding van de informatie 
op Internet maar deze informatie kan hier wel een rol bij spelen. Deze signalen kunnen 
voor organisaties zeker aanleiding vormen om hun beleid te wijzigen. Ook lijkt openbare 
informatie te leiden tot reflexieve controle. Openbaarheid zet de desbetreffende 
organisaties aan tot kwaliteitsverbetering. Ook als zij hier niet op worden aangesproken 
door andere zullen zij toch proberen om slechte scores te voorkomen. Vreemde ogen 
dwingen. 
Uit het casusonderzoek komen aanwijzingen dat maatschappelijke controle via Internet 
wel degelijk lijkt te leiden tot beleidsveranderingen en daarmee wellicht tot een grotere 
effectiviteit. Scholen proberen beter te scoren op de kwaliteitskaarten, ziekenhuizen 
proberen hun wachttijden terug te brengen, gemeenten stellen rampenplannen op en 
bedrijven houden zich aan de aanwijzingen van toezichthouders. Het positieve beeld 
overheerst maar er bestaan ook risico’s. Scholen en ziekenhuizen lijken zich vooral te 
richten op goede scores en het is de vraag of hierdoor de kwaliteit toeneemt en of deze 
toename de gehele sector betreft. In de rampenbestrijding bestaat het risico dat 
gemeenten alleen rampenplannen opstellen omdat ‘het nu eenmaal moet’ . 
Op Internet staat weinig informatie over de uitvoering van werkprocessen binnen 
publieke organisaties. Dit betekent dat de maatschappelijke controle via Internet zich 
nauwelijks richt op het vergroten van de efficiency. Maatschappelijke controleurs 
(burgers, maatschappelijke groeperingen en media) lijken hier niet in geïnteresseerd. 
Maatschappelijke controle kan overigens wel bijdragen aan de efficiency van het 
toezicht. In de casus rampenbestrijding werden hier aanwijzingen voor gevonden en ook 
bij de inspectie van het onderwijs lijken hier mogelijkheden te liggen. 
Vergroten van de legitimiteit lijkt een belangrijke overweging van de betrokken publieke 
organisaties om de openbaarheid te vergroten. Hierbij gaat het zeker niet alleen om de 
gecontroleerde organisaties maar ook om de toezichthouders (Onderwijsinspectie en 
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provincies). Uit het onderzoek blijkt echter niet of het vertrouwen toeneemt. Er lijken 
aanwijzingen te zijn dat het vertrouwen in publieke organisaties (slecht scorende scholen 
en ziekenhuizen en gemeenten zonder rampenplan, meritocratie) juist af kan nemen. 
Andere risico’s (onterechte schuldtoewijzing, inquisitiedemocratie deden zich 
(vooralsnog) in beperkte mate voor maar publieke organisaties zijn hier wel zeer beducht 
voor. 
Voor de openheid geldt dat er wel degelijk meer informatie beschikbaar is over publieke 
zaken. Deze informatie wordt ook – zeker in het voortgezet onderwijs en de 
ziekenhuisgezondheidszorg – redelijk veel bekeken. Dit lijkt te leiden tot rising 
expectations. Vooral in de ziekenhuisgezondheidszorg loopt er een hevige discussie over 
openbaarheid over de kwaliteit van ziekenhuizen. Openbaarheid van wachtlijsten kan er 
in dit geval toe leiden dat het ontbreken van openbaarheid over de kwaliteit van 
ziekenhuizen meer in het oog springt. Daarnaast speelt het risico van een digitale 
tweedeling maar hierover zijn nog geen cijfers beschikbaar.  
Opvallend is dat de nadruk steeds ligt op vergelijkbaarheid, kwantificeerbaarheid en 
keuzegedrag van burgers. Dit zijn zaken die aansluiten bij de opkomst van een ‘audit 
society’  en bijdragen aan de McDonaldization van de overheid. De voice-functie van 
burgers en groepen van burgers, die juist het accent kan leggen op een publiek debat over 
wenselijkheden en onwenselijkheden aangaande de publieke sfeer, lijkt vooralsnog bij 
maatschappelijke controle via Internet weinig aandacht te krijgen. 
 
Adequate vormgeving van maatschappelijke controle in de publieke sector 
 
Voor maatschappelijke controle is van belang is dat de inlichtingen-, debat- en 
sanctiefase van controleprocessen op adequate wijze worden doorlopen. Dit betekent dat 
de volgende punten kunnen bijdragen aan een adequate vormgeving van 
maatschappelijke controle in de publieke sector: 
 

− Maatschappelijke controle vereist een goede informatievoorziening. 
Maatschappelijke controleurs dienen over voldoende informatie te beschikken om 
een oordeel te kunnen vormen. Publieke organisaties moeten informatie 
afstemmen op de gebruikers. Organisaties kunnen bijvoorbeeld overleggen met 
stakeholders over de vraag over welke indicatoren informatie op Internet moet 
worden geplaatst. Stakeholders hoeven dan niet alleen te reageren op een bestaand 
aanbod van informatie maar kunnen zo ook een actieve rol spelen bij het 
vaststellen van de meetlat waarlangs het functioneren van een organisatie wordt 
gelegd. 

− Maatschappelijke controle vereist de mogelijkheid voor een debat met de 
verantwoordelijken. Informatie alleen is niet voldoende, maar moet ook 
bediscussieerd kunnen worden. De vraag is overigens of dit altijd via Internet 
moet gebeuren. Juist een koppeling tussen een grootschalige dataverzameling en 
ontsluiting en kleinschalige dialogen tussen burgers, klanten en beleidsmakers kan 
interessant zijn. Digitale debatten moeten alleen worden gestart als ze interessant 
zijn voor potentiële deelnemers en niet slechts vanuit bestuurlijke doelstellingen. 
Een mogelijkheid hiervoor is burgers mogelijkheden te geven om zelf 
onderwerpen voor debat aan te laten dragen. 
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− Maatschappelijke controleurs dienen over sanctie- en interventiemogelijkheden in 
een of andere vorm te beschikken in het geval dat verantwoordelijkheden 
onvoldoende worden waargemaakt. Dat kan variëren van een negatieve publieke 
opinie, tot sancties en mogelijkheden om verantwoordelijken te ontheffen van hun 
functie. Een suggestie hiervoor is het vergroten van mogelijkheden om burgers 
om in het openbaar – via Internet – hun mening over publieke organisaties te 
geven. 

 
Naast bovengenoemde punten is in algemene zin het ‘managen van verwachtingen’ van 
belang om te voorkomen dat burgers te hoge eisen gaan stellen aan het functioneren van 
de publieke sector en de beschikbaarheid van informatie. Managen van verwachtingen is 
nodig om verlies aan legitimiteit te voorkomen. Dit betekent dat tenminste de 
doelstellingen van beleid bekend worden gemaakt en dat vervolgens de resultaten aan 
deze doelstellingen worden gerelateerd. Twee punten van discussie kunnen dan immers 
uit elkaar worden gehaald: ‘heeft de publieke organisatie de doelstellingen voldoende 
behaald?’  en ‘heeft de organisatie zich de juiste doelstellingen gesteld?’  
Een laatste punt is dat maatschappelijke controle dient aan te sluiten bij het bestaande 
sociaal kapitaal. Het is essentieel om te zoeken naar manieren om Internet op een 
‘menselijkere wijze’  in te vullen. Een interessant aanknopingspunt bij de toepassing van 
Internet voor maatschappelijke controle is de ideology of hacking. Daarmee kan 
maatschappelijke controle in de publieke sector meer in het teken komen te staan van 
menselijke aspecten zoals creativiteit en gemeenschapszin en niet vervallen tot een 
bureaucratische exercitie. 
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1. Internet en de controle op publieke machtsuitoefening 
 
 
1.1. Digitaal Athene? 
 
Bij de opkomst van de democratie kregen burgers mogelijkheden om de uitoefening van 
macht direct te controleren. In het oude Athene hadden burgers de mogelijkheid om 
direct controle uit te oefenen op de uitoefening van macht. Zij konden legeraanvoerders 
vragen stellen over de strijd en uiteindelijk besluiten hen weg te sturen. Toen vele jaren 
later de samenleving complexer werd is gekozen voor een meer indirect systeem. In een 
indirect democratisch systeem laten burgers de controle op de uitoefening van macht over 
aan de volksvertegenwoordiging. Volksvertegenwoordigers moeten ervoor zorgen dat 
ministers en hun ambtelijk apparaat geen misbruik maken van macht. 
Interessant is nu dat met de opkomst van nieuwe informatie- en 
communicatietechnologieën (ICTs) er weer nieuwe mogelijkheden lijken te ontstaan voor 
directe controle door burgers op de uitoefening van macht. Op het Internet staat allerlei 
informatie over het functioneren van publieke organisaties en met het hoge 
opleidingsniveau van de bevolking en de wijde beschikbaarheid van instrumenten om 
gegevens te analyseren, lijken burgers in het informatietijdperk – net als voorheen in 
Athene – de uitoefening van macht door de overheid te kunnen controleren. 
De metafoor van een digitaal Athene is in het onderzoek naar informatisering in het 
openbaar bestuur veel gebruikt en op basis van empirisch onderzoek genuanceerd (zie 
met name: Frissen, Koers en Snellen, 1992). Deze metafoor is echter vooral gebruikt om 
te kijken naar de ‘voorkant’  van het politieke systeem: de nadruk in veel onderzoek lag 
op de gevolgen van gebruik van ICTs in het openbaar bestuur op de democratische 
besluitvorming. In deze studie wordt vooral gekeken naar juist de ‘achterkant’  van het 
politieke systeem: de controle op de uitoefening van macht. 
In het algemeen kan worden gesteld dat deze studie gaat over de betekenis van digitale 
openbaarheid voor de controle op de overheid. Deze openbaarheid betekent dat de 
controle zich niet langer beperkt tot een select groepje controleurs met toegang tot 
specifieke informatie over het functioneren van publieke organisaties: iedereen lijkt nu in 
de gelegenheid te worden gesteld om te overheid aan te spreken op de uitoefening van 
macht. 
 
1.2. Controle op publieke machtsuitoefening 
 
Controle op publieke machtsuitoefening is sterk verbonden met de geschiedenis van de 
westerse democratie. Plato en Aristoteles bogen zich reeds over vragen van controle. In 
het Atheense bestuur was controle van ambtsdragers door de burgers de sleutel tot een 
goed bestuur. Een verdere ontwikkeling van ideeën over controle vond vele jaren later 
plaats tijdens de Verlichting. Montesquieu formuleerde zijn ideeën over de scheiding van 
machten en de Trias Politica. In de ideeën van Locke speelde controle een belangrijke 
rol: controle was in zijn gedachtegoed de essentiële link tussen de uitvoerende en de 
wetgevende macht. Dit werd later door John Stuart Mill verder uitgewerkt in zijn 
gezaghebbende noties over parlementaire controle in een representatieve democratie. In 
Amerika legden Hamilton en Madison bij het opstellen van de Constitutie het accent op 
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checks and balances tussen de verschillende instituties van de staat. Bij deze checks and 
balances speelde controle een belangrijke rol. 
In Nederland – en ook in andere westerse landen – hebben deze ideeën geresulteerd in 
geïnstitutionaliseerde systemen voor controle op het openbaar bestuur. Belangrijk hierbij 
zijn mechanismen voor parlementaire en juridische controle. Terwijl parlementaire 
controle van belang is voor toezicht door gekozen volksvertegenwoordigers heeft 
juridische controle vooral – maar niet uitsluitend (Hertogh, 1997) – betrekking op de 
individuele rechtsbescherming van burgers en op het waarborgen van behoorlijk bestuur. 
Het parlement, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman en bestuursrechters 
zijn belangrijke institutionele waakhonden van het openbaar bestuur. 
De laatste jaren is het systeem voor controle op het openbaar bestuur onder druk komen 
te staan. Bovens (2002) wijst op de internationalisering, verzelfstandiging en interactieve 
beleidsvorming. Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat de democratische controle op de 
‘vierde macht’  problematisch is geworden. Ook de horizontalisering van het openbaar 
bestuur maakt democratische controle lastig omdat democratische controle uitgaat van 
het primaat van de politiek en van de (fictie van) de ministeriële verantwoordelijkheid 
(zie onder andere Van der Heijden en Schrijver, 2002; Michels & Meijer, 2003). Vooral 
de controle op zelfstandige bestuursorganen kan hierbij problematisch zijn (Algemene 
Rekenkamer, 2002). Bovens & Michels (2002) geven verder aan dat politieke partijen en 
parlementaire fracties sterk aan belang inboeten. De democratische controle – die in een 
klassiek model via verkiezingen en het parlement verloopt – zou hierdoor gevaar kunnen 
lopen. 
De bestaande vormen voor controle op het openbaar bestuur staan ook onder druk door 
de problemen die de overheid ondervindt bij het houden van toezicht en het handhaven 
van wetgeving. Een recent – en tragisch – voorbeeld van deze problemen betreft het 
toezicht op het bewaren van vuurwerk in Enschede. Bovens (2001) geeft aan dat 
maatschappelijke controle een bijdrage kan leveren aan het toezicht en de handhaving 
van wetgeving. Hij spreekt in dit verband van de ‘oplossing van de vele ogen’. In het 
debat over toezicht wordt in dit verband gesproken over ‘horizontaal toezicht’  (Minister 
van BZK, 2001; Algemene Rekenkamer, 2002). Wanneer het specifiek gaat om toezicht 
door burgers wordt er ook wel gesproken over ‘civic competence’: burgers – al dan niet 
in georganiseerd verband – nemen het voortouw bij de handhaving van beleid (Bekkers et 
al., 2003: 92). 
Daarnaast kunnen de bestaande vormen van controle onder druk komen te staan door de 
toenemende transparantie van de overheid (Meijer, 2002). Formele controleurs zijn 
wellicht niet meer in staat alle (digitale) informatie over het functioneren van de overheid 
adequaat te verwerken. Maatschappelijke controleurs zouden – door hun grote aantal – 
deze informatie wel kunnen gebruiken bij controle. 
Ten slotte wordt – vooral in internationaal verband – gewezen op het belang van 
maatschappelijke controle bij het terugdringen van corruptie. Corruptie kan zich nestelen 
in het systeem van formele controle-arrangementen en dit systeem dient dan te worden 
opengebroken door maatschappelijke controle. De niet-gouvernementele organisatie 
Transparency International is hier een uitstekend voorbeeld van. Deze organisatie ijvert 
voor openheid om zo corruptie binnen overheid en bedrijfsleven te kunnen aanpakken.1 

                                                
1 www.transparency.org. 
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Gezien deze problemen met de bestaande, geïnstitutionaliseerde vormen van controle op 
het openbaar bestuur zou maatschappelijke controle mogelijk een aanvulling kunnen 
vormen op controle door het Parlement, de Rekenkamer, de Nationale ombudsman en 
bestuursrechters. Hierbij wordt er vooralsnog vanuit gegaan dat oude en nieuwe vormen 
van controle naast elkaar zullen bestaan. Bovens & Michels (2002) benadrukken dat het 
maatschappelijk debat over beleid weliswaar plaats kan vinden in de samenleving maar 
dat het parlement de plaats blijft waar publieke catharsis plaatsvindt. Maatschappelijke 
controle beschouw ik als een onderdeel van een breder systeem van checks and balances 
waarin ook interne vormen van controle en controle door formele controleurs deel van 
uitmaken. 
De opkomst van nieuwe vormen van controle op publieke machtsuitoefening kan worden 
beschouwd als een proces van sedimentatie.2 Parallel aan veranderingen in de 
samenleving en de inrichting van de staat hebben ook veranderingen in de controle op de 
publieke machtsuitoefening plaatsgevonden. Wanneer men van bovenaf naar de 
sedimentatie kijkt ziet men alleen de nieuwste laag terwijl bij een dwarsdoorsnede ook de 
oudere lagen te zien zijn. Opkomst van Algemene Rekenkamer, Parlement, 
Bestuursrechters en Nationale ombudsman kunnen als verschillende lagen in dit 
sedimentatieproces worden beschouwd. Maatschappelijke controle kan worden 
beschouwd als een nieuw sediment. 
 
1.3. Maatschappelij ke controle in de publieke sector 
 
In algemene zin kan controle worden gedefinieerd als het verifiëren of besluiten en 
handelingen van publieke organisaties hebben voldaan aan de normen die de controleur 
hieraan stelt. Op basis hiervan komen controleurs tot een oordeel en mogelijk sancties. 
Deze sancties kunnen aanleiding geven tot een bijsturing van het beleid. Controle vindt 
dus plaats aan de ‘achterkant’  van een beleidsproces: beleid is ontwikkeld en uitgevoerd 
en achteraf wordt bekeken of dit op de juiste manier is gebeurd en tot de gewenste 
resultaten heeft geleid. Bij maatschappelijke controle gaat het niet om controle door de 
geïnstitutionaliseerde controleurs van de democratische rechtsstaat zoals het parlement, 
de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman en bestuursrechters maar betreft het 
burgers, maatschappelijke groeperingen en media die direct controle uitoefenen op de 
publieke sector. Bij de publieke sector gaat het om het openbaar bestuur plus particuliere 
organisaties met publieke taken (Bovens et al., 2001). 
Het belangrijkste kenmerk van maatschappelijke controle is dat controle niet verloopt via 
formele parlementaire of juridische instituties maar dat deze controle rechtstreeks 
plaatsvindt. De term maatschappelijke controle wordt soms gebruikt voor het geheel aan 
checks and balances dat bestaat in een democratische rechtsstaat. Ik gebruik deze term 
echter niet in een dergelijke, brede zin. Bij maatschappelijke controle in de publieke 
sector gaat het om het verifiëren of besluiten en handelingen van het openbaar bestuur en 
particuliere organisaties met publieke taken hebben voldaan aan de normen die burgers, 
maatschappelijke groeperingen en media hieraan stellen. 

                                                
2 Van den Brink (2002: 16 – 18) heeft de idee van sedimentatie uitgewerkt voor de ontwikkeling van staat 
en burgerschap. Mijn uitwerking van de sedimentatie van controle op publieke machtsuitoefening is 
hiervan afgeleid. Een soortgelijke modellen worden gebruikt door Bovens et al. (2001) in hun weergave 
van de ontwikkelingen in de bestuurskunde. 
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Maatschappelijke controle past in een andere democratische traditie dan parlementaire 
controle. Parlementaire controle past bij uitstek in een indirecte democratie. De controle 
op publieke organisaties wordt niet uitgevoerd door burgers zelf maar door mensen die 
zij hiertoe hebben gekozen: volksvertegenwoordigers. Maatschappelijke controle past 
daarentegen bij een directe democratie. De controle op publieke organisaties wordt nu 
uitgeoefend door de burgers zelf. 
Burgers hebben in tegenstelling tot het parlement geen wettelijk vastgelegde 
sanctiemogelijkheden: ze kunnen bijvoorbeeld geen minister wegsturen. Toch kunnen 
burgers bij een negatief oordeel over een publieke organisatie overgaan tot sancties. In 
bepaalde situaties (scholen, ziekenhuizen) kunnen burgers ‘stemmen met hun voeten’ . 
Ook kunnen zij hun ongenoegen duidelijk maken via inspraak, klachten, bezwaren, 
openbare publicaties, et cetera. 
Net als bij controle door formele, geïnstitutionaliseerde controleurs speelt ook bij 
maatschappelijke controle informatie uit verschillende bronnen een rol. Informatie van de 
overheid is natuurlijk belangrijk maar ook burgers, bedrijven, universiteiten, 
onderzoeksinstellingen, maatschappelijke groeperingen en journalisten leveren informatie 
die een rol kan spelen in maatschappelijke controle in de publieke sector. 
Maatschappelijke controle in de publieke sector is niet afhankelijk van Internet. Op basis 
van papieren documenten die worden opgevraagd met een beroep op de Wet 
Openbaarheid Bestuur kan ook maatschappelijke controle worden uitgeoefend. Een mooi 
voorbeeld hiervan betreft de rekeningen van minister Peper die werden opgevraagd door 
journalisten om het declaratiegedrag van de minister te controleren. Internet lijkt echter 
maatschappelijke controle wel eenvoudiger te maken, al is het maar omdat men 
documenten nu direct via Internet in kan zien. 
 
Begripsverheldering 
In de literatuur worden veel begrippen gebruikt die met het begrip (maatschappelijke) controle 
samenhangen. Voor de helderheid worden hier kort de verschillen tussen deze begrippen 
geduid: 
 
Controle en verantwoording. De begrippen controle en verantwoording worden vaak in één 
adem genoemd. Toch is er een duidelijk verschil. Bij verantwoording is de verantwoorder de 
centrale actor. Deze legt verantwoording af aan een forum (Bovens, 1990). Dit betekent dat de 
verantwoorder een ‘verhaal’  maakt van het verleden en dit ‘verhaal’  presenteert aan het forum. 
Verantwoording kan hierbij zelfs worden ingezet als vorm van ‘ relatiemanagement’  
(Algemene Rekenkamer, 2002). Bij controle wordt niet langer gesproken van een forum maar 
van een controleur. Deze controleur is de centrale actor. De controleur beperkt zich niet tot het 
toehoren van het verhaal van de gecontroleerde, maar maakt een ‘verhaal’  van het verleden en 
gebruikt dit ‘verhaal’  om besluiten en gedragingen te beoordelen. 
 
Controle en toezicht. Nauw verwant aan het begrip ‘controle’  is het begrip ‘ toezicht’ . Het 
kabinet definieert toezicht als volgt: toezicht is het verzamelen van informatie over de vraag of 
een handeling of zaak voldoet aan de daaraan gestelde eisen, het zich daarna vormen van een 
oordeel daarover en het eventueel naar aanleiding daarvan interveniëren (Minister van BZK, 
2001: 3). Een (nuance) verschil is dat bij toezicht de toetsingscriteria vooraf vast lijken te 
staan terwijl bij controle deze criteria zelf het onderwerp van debat zijn. 



 11

 
Horizontale of maatschappelijke controle? In de literatuur wordt in plaats van de term 
‘maatschappelijk’  ook wel de term ‘horizontaal’  gebruikt (Bovens, 2002; Algemene 
Rekenkamer, 2002). Dit begrip heeft betrekking op vergelijkbare arrangementen maar legt het 
accent op het horizontale karakter van relaties. In dit onderzoeksrapport wordt het accent 
gelegd op het maatschappelijke karakter van relaties. De Algemene Rekenkamer lijkt er 
overigens zelf voor te kiezen de term ‘horizontale verantwoording’  niet meer te gebruiken. In 
plaats daarvan kiest men voor de term ‘maatschappelijke verantwoording’ .3 
 
1.4. Maatschappelij ke controle via Internet 
 
Techno-optimisten hebben hoge verwachtingen van maatschappelijke controle via 
Internet. Eén reden waarom de aandacht voor maatschappelijke controle toeneemt betreft 
ook juist de technologische mogelijkheden. Technologische ontwikkelingen - en met 
name Internet - bieden nieuwe mogelijkheden voor maatschappelijke controle (Frissen, 
1999). Ook kunnen publieke organisaties cijfers over hun prestaties op Internet te 
plaatsen om zo burgers de mogelijkheid te bieden controle uit te oefenen. Volgens Brin 
(1998) is het wel mogelijk dat we op weg zijn naar een transparante samenleving. Hij 
geeft aan dat het zelfs mogelijk is dat burgers direct de politie controleren doordat er 
camera’s op het politiebureau hangen die zijn verbonden aan een website. Beide auteurs 
hebben hoge verwachtingen van Internet voor maatschappelijke controle. 
Het is echter niet vanzelfsprekend dat gebruik van Internet daadwerkelijk bijdraagt aan 
maatschappelijke controle. Techno-pessimisten wijzen op risico’s of geven aan dat er 
geen daadwerkelijke effecten zullen optreden. Heeks (1998) geeft aan dat gebruik van 
ICT door de overheid voor maatschappelijke controle nauwelijks enig effect heeft gehad. 
I llustratief is ook het volgende citaat van de heer Bruines van de gemeente Amsterdam 
(in: Van Bijlert en Albeda, 2002): “Transparant maken van raadsverslagen en 
bestuursinformatie was gestart vanuit een interne wens. We kijken te weinig naar de 
tevredenheid van burgers met de vorm van transparantie die we bieden. We moeten 
oppassen voor het op het net zetten van een omgevallen folderkast en dat transparantie 
noemen.”  Ook Wagenaar (2002: 25, 26) geeft aan dat gebruik van ICT niet zonder meer 
hoeft te leiden tot meer transparantie. Hij geeft aan dat de technologische mogelijkheden 
er zonder meer zijn maar dat dit nog niet automatisch betekent dat publieke organisaties 
hier gebruik van zullen maken. Volgens Wagenaar kunnen ambtelijke diensten het als 
onwenselijk beschouwen  wanneer zij meer worden aangesproken op hun beslissingen, 
tempo van verwerking van verzoeken van burgers enz. De vraag is dus of er voldoende 
bereidheid zal zijn om meer ‘accountable’  te willen zijn. 
Dit onderzoek probeert het debat tussen techno-optimisten en techno-pessimisten verder 
te helpen door te onderzoeken in welke mate maatschappelijke controle via Internet in de 
praktijk plaatsvindt en wat hiervan de effecten zijn. Het doel is lessen te trekken uit 
ervaringen in de praktijk om daarmee te verdere vormgeving van Internet ten behoeve 
van maatschappelijke controle te ondersteunen. 
 

                                                
3 Presentatie Algemene Rekenkamer op de werkconferentie ‘Maatschappelijke verantwoording in de 
publieke sector’ , Den Haag, 17 juni 2003. 
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Maatschappelijke controle via traditioneel medium 
Maatschappelijke controle hoeft niet via Internet plaats te vinden. Een vorm van directe 
maatschappelijke controle is een horeca-gelegenheid waar een bord hangt waarop staat 
wat voor vergunning deze gelegenheid heeft  (wel of geen sterke drank, openingstijden, 
aantal personen, brandvoorzieningen). Bezoekers kunnen de horeca-gelegenheid hier 
direct op controleren. Wanneer de eigenaar van de horeca-gelegenheid zich niet houdt 
aan zijn vergunning kunnen klanten hem hierop aanspreken of besluiten naar een andere 
gelegenheid te gaan. 

 
Géén maatschappelijke controle via Internet 
Publieke organisaties gebruiken Internet op vele manieren voor informatieverstrekking en 
communicatie met de omgeving. Hierbij gaat het zeker niet altijd om maatschappelijke 
controle. Bij het volgende gebruik van Internet door de overheid gaat het níet om 
maatschappelijke controle: 
 

1. Gebruik van Internet ten behoeve van inspraak door burgers. Een voorbeeld is het 
gebruik van Internet bij de besluitvorming over het Park Transwijk 
(www.utrecht.nl). 

2. Gebruik van Internet om informatie aan burgers te verstrekken. Een voorbeeld 
hiervan is de website van het Gemeentearchief Amsterdam 
(www.gemeentearchief.amsterdam.nl). 

3. Gebruik van Internet om wetgeving bekend te maken. Via websites als 
wetgeving.nl kan de burger informatie krijgen over wetgeving en jurisprudentie. 

 
1.5. Vraagstelling 
 
In debatten wordt steeds meer aandacht besteed aan maatschappelijke controle in de 
publieke sector via Internet. Men benadrukt dat een vergrote transparantie van publieke 
organisaties voor controle door burgers bij kan dragen aan de effectiviteit en legitimiteit 
van deze organisaties (Bovens, 2000). Er is echter nog weinig empirisch onderzoek naar 
deze vorm van controle verricht. Daardoor bestaan er veel ‘blinde vlekken’. Deze studie 
poogt licht te werpen op deze vlekken. Het volgende simpele heuristische model wordt 
hierbij gebruikt: 
 
  
 
 
 
 
 
Figuur 1.1. Onderzoeksmodel 
 
Allereerst ontstaan er mogelijkheden voor maatschappelijke controle in de publieke 
sector doordat er informatie over het functioneren van organisaties in de publieke sector 
op Internet staat. Op Internet staan bijvoorbeeld jaarverslagen van zelfstandige 
bestuursorganen en documenten van departementen. Onduidelijk is echter vooralsnog 
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welke mogelijkheden precies bestaan. Voor de onderzoeker is het identificeren van 
mogelijkheden problematisch omdat pas blijkt of er mogelijkheden zijn wanneer iemand 
ervan gebruik maakt. In dit onderzoek wordt het begrip ‘mogelijkheden voor 
maatschappelijke controle’  breed opgevat. Er zijn mogelijkheden wanneer er informatie 
beschikbaar is die (min of meer) direct kan worden gerelateerd aan het functioneren van 
een publieke organisatie.4 
Vervolgens kunnen maatschappelijke controleurs (burgers, journalisten, maatschappelijke 
groeperingen) deze informatie bekijken en gebruiken om publieke organisaties te 
beoordelen. De vraag is of en in welke mate zij dit doen. Ook hierbij is het voor de 
onderzoeker lastig om gebruik van deze mogelijkheden goed te onderscheiden. Gebruik 
van deze mogelijkheden zal immers niet altijd zichtbaar zijn. In het kader van dit 
onderzoek richt ik mij op twee mogelijke sancties: exit (contact met betreffende 
organisatie verbreken) of voice (organisatie aanspreken op het functioneren). Dit betekent 
overigens wel dat positieve oordelen van burgers, die niet leiden tot een sanctie, veelal 
onbelicht zullen blijven. 
Ten slotte kunnen de sancties van maatschappelijke controleurs effecten hebben op de 
manier van werken van organisaties in de publieke sector. In veel literatuur lijkt te 
worden uitgegaan van positieve effecten. Het is echter nog maar de vraag of dit terecht is. 
Wellicht treden er ook minder gunstige effecten op. Voor een onderzoeker is het lastig 
om te bepalen in welke mate effecten zijn toe te schrijven aan maatschappelijke controle. 
In dit onderzoek wordt met name gekeken naar de reactie van actoren binnen publieke 
organisaties op de maatschappelijke controle (exit of voice). 
 
Op basis van het gepresenteerde onderzoeksmodel kunnen deelvragen worden 
geformuleerd die betrekking hebben op de drie centrale variabelen in het onderzoek: 
mogelijkheden, gebruik en effecten. 
 

1. Welke mogelijkheden biedt Internet voor maatschappelijke controle in de 
publieke sector? 

2. Op welke manier wordt er gebruik gemaakt van deze mogelijkheden? 
3. Wat zijn de effecten van maatschappelijke controle in de publieke sector via 

Internet? 
 
Ad 1. Mogelijkheden 
 
Op Internet is allerlei informatie beschikbaar die van belang kan zijn voor 
maatschappelijke controle in de publieke  sector. Bij de eerste deelvraag gaat het met 
name om de volgende vragen: 
 

− Welke informatie is beschikbaar voor maatschappelijke controle? Hierbij gaat het 
vooral om de inhoud van de informatie. 

                                                
4 Voorlichting door overheidsorganisaties kan ook mogelijkheden creëren voor maatschappelijke controle. 
Vaak is voorlichting echter vooral gericht op de toekomst. Wat kan een student verwachten van een 
universiteit? Wat kan een burger verwachten van de overheid? Mogelijkheden voor maatschappelijke 
controle worden echter pas gecreëerd wanneer de voorlichting ook informatie bevat over ‘past 
performance’ . Dan kunnen burgers immers besluiten en handelingen evalueren en beoordelen. 
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− Wie creëert de mogelijkheden voor maatschappelijke controle? De mogelijkheden 
worden niet alleen gecreëerd door publieke organisaties zelf. Ook andere 
organisaties of zelfs individuele burgers kunnen via Internet informatie 
toegankelijk maken die relevant kan zijn voor maatschappelijke controle. 

− Waarom worden deze mogelijkheden gecreëerd? Publieke organisaties en andere 
actoren kunnen informatie op Internet plaatsen om de maatschappelijke controle 
te faciliteren. Er kunnen echter ook andere afwegingen een rol spelen. Mogelijk 
plaatsen publieke organisaties informatie niet op Internet om de maatschappelijke 
controle te faciliteren maar vooral omdat ze modern over willen komen (‘ looking 
good’). 

− Welke rol speelt Internet bij het creëren van mogelijkheden? Internet kan op 
precies dezelfde wijze worden gebruikt als papieren informatie maar kan ook 
geheel nieuwe mogelijkheden creëren. 

 
Verder dient nog te worden opgemerkt dat beschikbaarheid van informatie afhangt van 
het vastleggen, bewaren en ontsluiten van gegevens. Dit betekent dat de keuzen van 
organisaties ten aanzien van het vastleggen en bewaren van gegevens de mogelijkheden 
voor maatschappelijke controle bepalen. Het gaat niet alleen om de vraag welke gegevens 
openbaar worden gemaakt. 
 
Ad 2. Gebruik van de mogelijkheden 
 
Beschikbaarheid van informatie via Internet betekent nog niet direct dat deze informatie 
ook wordt gebruikt. Bij deze tweede deelvraag wordt gekeken naar het gebruik van de 
informatie op Internet. Hierbij zijn de volgende vragen van belang: 
 

− In welke mate en op welke wijze maken burgers gebruik van de mogelijkheden? 
Informatie kan wel op Internet staan maar dit betekent nog niet dat 
maatschappelijke controleurs de informatie ook gebruiken. Verder kunnen 
controleurs de informatie wel raadplegen maar dit betekent nog niet dat dit 
invloed heeft op hun handelen. 

− In welke mate en op welke wijze maken maatschappelijke groeperingen gebruik 
van de mogelijkheden? Ook voor maatschappelijke groeperingen geldt de vraag 
naar de mate en wijze van gebruik. 

− In welke mate en op welke wijze maken de media gebruik van de mogelijkheden? 
De media zijn als derde maatschappelijke controleur benoemd. Ook de media 
kunnen informatie op Internet gebruiken om publieke organisaties aan te spreken. 

− Welke andere actoren maken gebruik van de informatie over de prestaties van 
publieke organisaties op Internet? Bij maatschappelijke controle wordt er vaak 
van uitgegaan dat informatie wordt geraadpleegd door individuele burgers maar 
het is goed mogelijk dat de informatie wordt geraadpleegd door andere 
stakeholders. 
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Ad 3. Effecten 
 
Gebruik van informatie door maatschappelijke controleurs betekent nog niet dat dit effect 
heeft op de publieke sector. Bij de derde deelvraag wordt daarom bekeken wat de 
effecten zijn van maatschappelijke controle. Daarbij gaat het om de volgende vragen: 
 

− Welke gedragingen van maatschappelijke controleurs leiden tot effecten? 
Mogelijk leidt exit van grote aantallen burgers niet tot effecten en voice door 
specifieke stakeholders juist wel. Bekeken dient te worden welke handelingen van 
maatschappelijke controleurs leiden tot reacties van publieke organisaties. 

− Wat zijn de effecten van maatschappelijke controle via Internet op de effectiviteit 
van publieke organisaties? Er zijn aanwijzingen dat publieke organisaties 
effectiever worden maar er zijn ook tegengestelde effecten mogelijk. Mogelijk 
leidt maatschappelijke controle juist tot meer risicomijding. 

− Wat zijn de effecten op de efficiency van publieke organisaties? Men kan denken 
dat publieke organisaties efficiënter gaan werken wanneer maatschappelijke 
controleurs hen hierop aanspreken. Grote aandacht voor maatschappelijke 
controle zou echter ook kunnen leiden tot hogere controlekosten en daardoor 
verminderde efficiency. 

− Wat zijn de effecten op de legitimiteit van publieke organisaties? Mogelijk neemt 
het vertrouwen van burgers in de publieke sector toe wanneer inzichtelijker wordt 
op welke wijze de publieke sector functioneert. Er zijn echter ook andere effecten 
mogelijk. Het kan zijn dat de legitimiteit van de publieke sector juist afneemt. 

− Wat zijn de effecten op de openheid van publieke organisaties? Deze vraag lijkt 
triviaal: maatschappelijke controle leidt toch tot meer inzicht in het functioneren 
van organisaties en dus tot meer openheid. Er kunnen echter ook tegengestelde 
effecten optreden. Maatschappelijke controle zou kunnen leiden tot angst om 
informatie vast te leggen en daardoor uiteindelijk minder openheid. 

− Hoe kunnen de effecten van maatschappelijke controle worden geduid in termen 
van algemene maatschappelijke trends? Maatschappelijke controle – zo zal ik in 
het volgende hoofdstuk laten zien – lijkt verband te houden met algemene 
maatschappelijke trends zoals de ‘McDonaldization of society’  en de opkomst van 
een ‘audit society’ . 

 
Gebruik van Internet door maatschappelijke groeperingen 
Maatschappelijke groeperingen zijn door mij benoemd als één van de drie soorten 
maatschappelijke controleurs. Internet kan maatschappelijke controle beïnvloeden 
doordat de communicatie en informatie-uitwisseling binnen maatschappelijke 
groeperingen wordt gefacilititeerd. “Internet kan worden gezien als een middel waarmee 
het geïndividualiseerde engagement dat kenmerkend is voor de [maatschappelijke 
associaties] in de laat moderne samenleving bij uitstek vorm kan worden gegeven.”  
(Frissen et at., 2001: 74) Dit effect van Internet zal in dit onderzoeksrapport echter niet 
worden belicht. Het rapport concentreert zich op gebruik van Internet voor het 
toegankelijk maken van informatie over publieke zaken en voor de communicatie tussen 
controleurs en gecontroleerden. 
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1.6. Opzet van deze studie 
 
Deze studie bestaat uit drie onderdelen: 
 

1. Een theoretische verkenning van maatschappelijke controle in de publieke sector 
via Internet (hoofdstuk 2). In dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op de literatuur 
over maatschappelijke controle in de publieke sector en wordt vervolgens 
bekeken op welke manier Internet maatschappelijke controle kan beïnvloeden. 
Alledrie de deelvragen komen in dit hoofdstuk aan de orde. 

2. Een breedte-onderzoek van de mogelijkheden die Internet biedt voor 
maatschappelijke controle (hoofdstuk 3). Dit onderzoek is een brede verkenning 
van mogelijkheden voor maatschappelijke controle. Het doel van dit onderzoek is 
om zicht te krijgen op de diversiteit in mogelijkheden voor maatschappelijke 
controle. In dit deelonderzoek komt met name de eerste deelvraag aan de orde. 

3. Een diepte-onderzoek in drie sectoren (onderwijs, gezondheidszorg en 
rampenbestrijding) van mogelijkheden, gebruik en effecten van maatschappelijke 
controle (hoofdstuk 4, 5 en 6). Voor deze drie sectoren is gekozen omdat uit 
gesprekken met experts en het breedte-onderzoek naar voren kwam dat op deze 
terreinen de meeste mogelijkheden voor maatschappelijke controle worden 
gecreëerd. In dit deelonderzoek komen wederom alledrie de deelvragen aan de 
orde. 

 
In de slothoofdstukken (hoofdstuk 7 en 8) breng ik de bevindingen van de 
deelonderzoeken samen, beantwoord op basis hiervan de vraagstelling en kom tot 
aanbevelingen over het gebruik van Internet voor maatschappelijke controle in de 
publieke sector. 
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2. Theoretische verkenning 
 
 
2.1. Onderzoeksvragen 
 
In dit hoofdstuk wordt het resultaat van een theoretische verkenning van 
maatschappelijke controle in het informatietijdperk gepresenteerd. Deze theoretische 
verkenning dient als voorbereiding op het empirisch onderzoek. Voor dit empirisch 
onderzoek was ten eerste een nadere invulling van het begrip maatschappelijke controle 
in de publieke sector nodig. Het tweede doel van deze theoretische verkenning was het 
krijgen van zicht op de manier waarop maatschappelijke controle verloopt en welke 
effecten dit heeft. Het derde doel van de theoretische verkenning was het krijgen van 
zicht op de invloed die Internet heeft op mogelijkheden, toepassing en effecten van 
maatschappelijke controle. Wat is hier in de literatuur al over bekend? Om deze doelen te 
bereiken stonden de volgende vragen centraal in deze theoretische verkenning: 
 

1. Hoe kan maatschappelijke controle in de publieke sector in de praktijk worden 
herkend? Hoe weten we of er sprake is van maatschappelijke controle? 
 
2. Wat is in de literatuur bekend over (a) mogelijkheden, (b) toepassing en (c) 
effecten van maatschappelijke controle? 
 
3. Wat is er in de literatuur bekend over de invloed van Internet op (a) mogelijkheden, 
(b) toepassing en (c) effecten van maatschappelijke controle? 

 
Deze drie vragen zullen in dit hoofdstuk worden behandeld. Daarbij zal ik gebruik maken 
van Hirschman’s theorie over exit, voice en loyalty. Dit perspectief wordt in dit rapport 
gebruikt om een nadere invulling te geven aan met name de toepassing en de effecten van 
maatschappelijke controle. 
Vooraf wil ik opmerken dat de literatuur over maatschappelijke controle (via Internet) 
vooral sectoraal van aard is. Er is bijvoorbeeld redelijk veel geschreven over de invloed 
van burgers op de prestaties van organisaties met een publieke taak in de 
gezondheidszorg en het onderwijs. Deze literatuur komt gedeeltelijk hier aan bod maar 
zal vooral worden besproken in de empirische hoofdstukken waarin ik verder inga op 
deze sectoren. 
 
2.2. Maatschappelij ke controle in de publieke sector 
 
Controle op het openbaar bestuur wordt in dit onderzoeksrapport opgevat als het 
verifiëren of besluiten en handelingen van publieke organisaties hebben voldaan aan de 
normen die de controleur hieraan stelt. Hertogh (1997: 17) typeert dit als passieve 
controle. Op basis van de verificatie van besluiten en handelingen komen controleurs tot 
een oordeel en mogelijk sancties. Deze sancties kunnen bij de publieke organisatie 
aanleiding geven tot een bijsturing van het beleid. Daarmee is een algemene definitie 
gepresenteerd. Een nadere invulling van de verschillende elementen van 
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maatschappelijke controle in de publieke sector kan ons helpen om in de praktijk aan te 
kunnen geven of er sprake is van maatschappelijke controle of niet. 
 
Controleurs 
 
Maatschappelijke controle is controle door ‘de maatschappij’ . Hierbij lijkt soms het beeld 
te bestaan dat het uitsluitend gaat om controle door (individuele) burger (zie bijvoorbeeld 
Raad van Secretarissen-generaal, 2002). Dat geldt hier niet. Individuele burgers kunnen 
controle uitoefenen maar daarnaast zijn andere maatschappelijke controleurs zoals 
maatschappelijke groeperingen en media ook van groot belang. 
Burgers, maatschappelijke groeperingen en media zijn – in tegenstelling tot parlementaire 
controleurs zoals het Parlement en de Algemene Rekenkamer en juridische controleurs 
zoals bestuursrechters en de Nationale ombudsman – controleurs zonder formele 
wettelijke bevoegdheden. Ook hebben deze maatschappelijke controleurs geen formele 
wettelijke sanctiemogelijkheden. Daarnaast geldt dat maatschappelijke controleurs ook 
niet in een hiërarchische verhouding staan tot de gecontroleerden. 
Institutionele controleurs beoordelen publieke organisaties vaak aan de hand van min of 
meer geformaliseerde normen. De rechter toetst de overheid aan de wet en de Nationale 
ombudsman heeft regels voor zorgvuldigheid ontwikkeld. Ook de Rekenkamer heeft 
toetsingskaders voor rechtmatigheid en doelmatigheid. De totesingskaders van het 
parlement zijn minder geformaliseerd maar ook hierbij zijn normen ontstaan over wat 
politiek aanvaardbaar is. Deze normen staan overigens wel steeds ter discussie. 
Maatschappelijke controleurs hebben – per definitie – geen strak omschreven normen. 
 
Gecontroleerden 
 
De mogelijkheden voor maatschappelijke controle kunnen worden verhelderd door twee 
ideaaltypische situaties naast elkaar te zetten. In de ‘klassieke situatie’  is er geen enkele 
vorm van maatschappelijke controle. Burgers kiezen het parlement en het parlement voert 
vervolgens de controlerende taken van de burgers uit. Deze situatie is hieronder met 
dunne pijlen weergegeven. In de moderne situatie zijn er wel mogelijkheden voor 
maatschappelijke controle. Deze staan hieronder vet weergegeven. 
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Figuur 2.1. Verschillen tussen indirecte en directe controle in de publieke sector 
 
De ‘moderne situatie’  moet worden gezien als een uitbreiding op de ‘klassieke situatie’ : 
burgers kiezen niet langer alleen parlementariërs die vervolgens de minister controleren 
die weer het ambtelijk apparaat controleert dat weer de maatschappij controleert. Burgers 
hebben, via maatschappelijke controle, ook zelf mogelijkheden om het ambtelijk apparaat 
en particuliere organisaties met publieke taken te controleren. Daarbij dient te worden 
opgemerkt dat deze controles een ander karakter hebben. In de ‘klassieke situatie’  ging 
het om geformaliseerde controlearrangementen. In de moderne situatie is daarvan geen 
sprake: controles vinden – zoals ik later zal laten zien – op meer informele wijze plaats. 
In dit figuur heb ik mij beperkt tot de burgers en zijn andere maatschappelijke controleurs 
(maatschappelijke groeperingen, media) weggelaten. Deze vereenvoudiging was nodig 
om de verschillen tussen directe en indirecte controle helder weer te geven. Bij 
maatschappelijke controle in de publieke sector wordt het ambtelijk apparaat en de 
maatschappij ook gecontroleerd door maatschappelijke groeperingen en media. 
Uit de figuur blijkt dat door deze nieuwe vorm van controle de ‘eenheid van bevel’  is 
verdwenen. Het ambtelijk apparaat heeft niet alleen te maken met een minister die 
controleert maar ook met maatschappelijke controleurs. Hetzelfde geldt voor de 
maatschappij: controle op publieke zaken vindt niet alleen plaats door de overheid maar 
ook direct door burgers. 
Ook blijkt dat er een relatie is tussen maatschappelijke controle en inspectie. 
Inspectiediensten kunnen gegevens openbaar maken en zo maatschappelijke controleurs 
in staat stellen om de objecten van de inspectie (publieke of private organisaties) aan te 
spreken op hun functioneren.5 De openbaarheid faciliteert daarmee overigens niet alleen 

                                                
5 Het kabinet heeft in de ‘Kaderstellende visie op toezicht’  aangegeven dat het de actieve openbaarmaking 
van de rapportages van toezichthouders beschouwt als een belangrijke peiler van de toezichtsfunctie. 
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de maatschappelijke controle op de toezichtsobjecten maar ook op de toezichthouder 
(Van Erp et al., 2003: 55).6 
 
Object van controle 
 
Gebaseerd op een systeemmodel noemt de Stichting Rekenschap (Van Bijlert en Albeda, 
2002) de volgende objecten van controle: input, throughput, output, outcome en toezicht. 
Aangezien de input vooral de politieke besluitvorming betreft, concentreer ik mij in deze 
studie op de andere vier elementen: 
 

− De throughput heeft betrekking op het organiseren van de uitvoering. Het gaat 
hierbij met name om instrumenten en planning. Voorbeelden van throughput zijn 
de planning van het afhalen van vuil en de bekostiging van het aantal 
politieagenten. 

− De output betreft de uitvoering van het beleid. De controle betreft hier 
beleidsprestaties zoals het aantal agenten op straat, het aantal aanhoudingen en het 
aantal maal dat vuil is opgehaald. 

− Bij de outcome gaat het om het toetsen van beleid. Wat zijn de resultaten? 
Voorbeelden hiervan zijn de ervaren veiligheid, het aantal gepleegde misdaden en 
de hoeveelheid vuil op straat. 

− Bij toezicht gaat het om het verifiëren of er op de juiste manier is gewerkt. 
Voorbeelden van toezicht zijn de meting van performance van vuilophaaldiensten 
en verificatie van het aantal uur dat agenten op straat doorbrengen. 

 
Leeuw (2000) geeft aan dat institutionele controleurs – zoals de Algemene Rekenkamer – 
zich met name richten op procedures. Heeft de organisatie zich wel aan de procedures 
gehouden? Dit sluit aan bij een ‘ functionele rationaliteit’ . Verwacht kan worden dat 
burgers , maatschappelijke groeperingen en media zich meer zullen richten op de inhoud 
van het beleid. Wat levert het op? Dit betreft veeleer een ‘substantiële rationaliteit’ . 
 
Fasen van controleprocessen 
 
Net als bij verantwoordingsprocessen (Elzinga, 1989; Meijer, 2002), kunnen bij 
controleprocessen drie fasen worden onderkend: de informatie-, debat- en sanctiefase. In 
een controleproces hoeven overigens niet al deze fasen te worden doorlopen. Doorlopen 
van de informatiefase is cruciaal: in deze fase verifiëren controleurs of besluiten en 
handelingen van publieke organisaties hebben voldaan aan de normen die zij hieraan 
stellen. Op basis van deze informatie kunnen controleurs direct tot een oordeel komen 
maar zij kunnen ook in debat treden met de gecontroleerde organisatie. In dat geval is er 
sprake van een debatfase. Ten slotte kunnen controleurs overgaan tot sancties wanneer zij 
vinden dat de publieke organisatie onvoldoende heeft gepresteerd. 
Voor controles door het parlement, de Algemene Rekenkamer, bestuursrechters en de 
Nationale ombudsman bestaan er voor al deze fasen vaste procedures. In regels ligt 

                                                
6 Ook bestaat er een link tussen zelfinspectie en maatschappelijke controle. Toezichtsobjecten kunnen zich 
zelf inspecteren en deze gegevens openbaar maken. Ook deze informatie kan dan worden gebruikt door 
maatschappelijke controleurs (Van Erp et al., 2003: 45). 
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precies vast op welke manier deze fasen dienen te worden doorlopen. Bij 
maatschappelijke controle is dit niet het geval. De fasen kunnen in meer of mindere mate 
in de praktijk worden herkend maar vaste procedures bestaan er niet. 
 
Informatiefase 
 
Mogelijkheden voor maatschappelijke controle op basis van openbare informatie bestaan 
al lang. Veel informatie wordt immers op papier openbaar gemaakt (bijvoorbeeld 
jaarverslagen). Ook biedt de Wet Openbaarheid Bestuur maatschappelijke controleurs de 
mogelijkheid om informatie over het functioneren van publieke organisaties op te 
vragen.7 Desalniettemin zijn er veel voorbeelden van publieke organisaties die niet graag 
informatie over hun functioneren (actief) openbaar maken. Vergeleken met 
geïnstitutionaliseerde controleurs hebben maatschappelijke controleurs minder 
bevoegdheden om informatie in te zien. Zij zijn voor een groot deel afhankelijk van de 
openbaarheid van informatie. 
Openbaarheid van informatie over het functioneren van een publieke organisatie is in het 
algemeen het resultaat van een interne en externe machtsstrijd. Binnen organisaties zijn 
er partijen die meer belang hebben bij openbaarheid en andere partijen die hier minder 
belang bij hebben. Openbaarheid lijkt echter – zoals we in latere hoofdstukken zullen 
zien – vooral te kunnen worden afgedwongen onder externe druk.  
Ten slotte kan nog worden opgemerkt dat veel informatie over de publieke sector indirect 
gerelateerd is aan de prestaties van de overheid. Een voorbeeld hiervan zijn de cijfers 
over misdaad. Deze hebben wel te maken met de prestaties van de politie, maar dit is niet 
het enige dat van invloed is. Deze informatie biedt mogelijkheden voor maatschappelijke 
controle maar gebruik van deze mogelijkheden is complex omdat de relatie tussen de 
informatie en het functioneren van publieke organisaties onduidelijk is (voor sommigen 
is dit gebruik juist niet complex: toenemende misdaad is de schuld van de overheid!).  
 
Wet openbaarheid bestuur 
In de Wet Openbaarheid Bestuur wordt een onderscheid gemaakt tussen actieve en 
passieve openbaarheid. Actieve openbaarheid houdt in dat publieke organisaties zelf 
informatie naar buiten brengen terwijl bij passieve openbaarheid informatie op verzoek 
aan aanvragers wordt verstrekt. Informatie die via Internet beschikbaar wordt gemaakt 
betreft daarmee de actieve openbaarheid. 
Binnen de Wet Openbaarheid Bestuur bestaan enkele uitzonderingsgronden. Belangrijke 
redenen om informatie niet openbaar te maken zijn staatsveiligheid en privacy. Voor  
maatschappelijke controle via Internet kunnen dit belangrijke uitzonderingen zijn. Dit 
kan een reden zijn om geen informatie te verstrekken over bepaalde taken van de 
overheid (defensie, politie) en ook informatie over het functioneren van specifieke 
functionarissen (artsen, docenten) kunnen buiten de openbaarheid vallen. 

                                                
7 In het beleid van het ministerie van BZK inzake overheidsinformatievoorziening is de openbaarheid van 
informatie al geruime tijd een belangrijk aandachtspunt. Belangrijke nota’s over dit onderwerp zijn ‘Naar 
toegankelijkheid van overheidsinformatie’  (Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, 1997) en ‘Naar 
optimale beschikbaarheid van overheidsinformatie’  (Minister van GSI, 2000). Een belangrijke insteek bij 
dit beleid is dat  gebruik van ICT voor het vergroten van de openbaarheid de betrokkenheid van de burger 
bij het democratisch proces kan vergroten (Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, 1997). 
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Debatfase 
 
Bij controleprocessen kán er een debat plaatsvinden tussen de controleur en de 
gecontroleerde over het optreden van de gecontroleerde maar dit hóeft niet. Naar 
aanleiding van de verificatie van besluiten en handelingen kan de controleur de 
gecontroleerde om een toelichting hierop  vragen. In controles door Parlement, Algemene 
Rekenkamer, bestuursrechters en Nationale ombudsman is dit een standaardonderdeel 
van het controleproces. Voor maatschappelijke controleprocessen bestaan geen 
gestandaardiseerde trajecten. Dit betekent dat maatschappelijke controleurs tot een 
oordeel kunnen komen na een debat met de gecontroleerde maar ook kunnen afzien van 
een dergelijk debat. 
In de debatfase kan het ook gaan om een uitwisseling van meningen en standpunten 
tussen maatschappelijke controleurs onderling. Zij kunnen ervoor kiezen om met elkaar 
te praten alvorens tot een oordeel te komen. Hierbij kan men denken aan ouders die met 
elkaar praten over de prestaties van een school of burgers die met elkaar debatteren over 
het functioneren van een gemeentelijke dienst. 
Bij het debat kan het gaan om een (besloten) debat tussen een burger en een publieke 
organisatie. Een burger stelt bijvoorbeeld naar aanleiding van informatie op Internet een 
vraag aan de publieke organisatie en krijgt hier weer antwoord op. Ook kan het gaan om 
een openbaar debat waar iedereen zich in kan mengen. Een digitaal voorbeeld hiervan is 
een discussiegroep. 
Mogelijkheden voor debat lijken er bijna altijd te bestaan. Binnen de Nederlandse 
democratie is het niet verboden om een debat te houden over het functioneren van de 
publieke sector. Wel kan hierbij de vraag worden gesteld in hoeverre anderen bereid zijn 
deel te nemen aan een debat. Kan een burger andere burgers vinden die willen deelnemen 
aan een debat? En wil de desbetreffende organisatie deelnemen aan een debat? 
 
Sanctiefase 
 
Een belangrijk verschil met geïnstitutionaliseerde controle is dat er bij maatschappelijke 
controle geen wettelijke sanctiemogelijkheden bestaan. Maatschappelijke controleurs 
kunnen geen ministers wegsturen en ook geen boetes opleggen. Dit wil niet zeggen dat 
maatschappelijke controleurs in het geheel geen sanctiemogelijkheden hebben. Concreet 
hebben burgers in sommige sectoren de mogelijkheid om ‘ te stemmen met hun voeten’ . 
In het onderwijs en de gezondheidszorg kunnen burgers van school of ziekenhuis 
wisselen wanneer zij niet tevreden zijn over de prestaties van deze organisaties. In veel 
andere gevallen hebben burgers deze mogelijkheid niet: vaak hebben 
overheidsorganisaties immers een monopolie. Ook in het onderwijs en de 
gezondheidszorg zijn de mogelijkheden om ‘ te stemmen met de voeten’  beperkt. 
Wanneer de volgende school 20 kilometer verderop staat is verlaten van de school een 
weinig reële optie. 
Er bestaat echter nog een andere sanctiemogelijkheid: maatschappelijke controleurs 
kunnen hun oordeel over het functioneren van de publieke organisatie kenbaar te maken. 
Dit kunnen zij publiekelijk doen of ten overstaan van de publieke organisatie. Ook 
bestaan er in principe altijd juridische mogelijkheden voor klacht-, bezwaar- en 
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beroepsprocedures. Gezien de vrijheid van meningsuiting bestaat altijd  de mogelijkheid 
om in de openbaarheid een mening te ventileren. Ook maatschappelijke groeperingen 
beschikken over de mogelijkheid om hun oordeel over een publieke organisatie kenbaar 
te maken. Zij kunnen gebruik maken van juridische mogelijkheden maar ook de 
publiciteit opzoeken. De media, ten slotte, hebben zeer grote mogelijkheden om te laten 
merken wat hun oordeel over een publieke organisatie is. Zij hebben directe toegang tot 
het publieke debat en kunnen dit gebruiken om hun oordeel over het functioneren van 
publieke organisaties weer te geven. 
 
Herkennen van maatschappelijke controle 
 
Hiermee is een aantal kenmerken van maatschappelijke controle in de publieke sector 
beschreven. Op basis van deze beschrijving kan nu de vraag worden beantwoord hoe in 
de praktijk maatschappelijke controle kan worden herkend: 
 

− Bij maatschappelijke controle in de publieke sector dient in ieder geval sprake te 
zijn van een gecontroleerde organisatie die een publieke taak uitoefent. 

− Ook moet er een controleur zijn zonder formele wettelijke bevoegdheden en 
zonder formele wettelijke sanctiemogelijkheden die niet in hiërarchische 
verhouding staat tot de gecontroleerde. 

− Er zijn (impliciete of expliciete) normen waaraan de besluiten en handelingen van 
publieke organisaties worden getoetst. 

− Er moet sprake zijn van besluiten of handelingen van de publieke organisatie die 
kunnen worden gecontroleerd. 

− En ten slotte dienen er sanctiemogelijkheden te bestaan. Maatschappelijke 
controleurs moeten op een of andere wijze hun oordeel kenbaar kunnen maken en 
op die manier aanleiding kunnen geven tot veranderingen binnen de publieke 
organisatie. 

 
Als optioneel element heb ik het (publieke) debat genoemd. Debat tussen 
maatschappelijke controleurs en publieke organisaties of tussen maatschappelijke 
controleurs onderling kan een onderdeel vormen van maatschappelijke controle in de 
publieke sector. Ook zonder debat kan er echter sprake zijn van maatschappelijke 
controle. 
 
Een van de belangrijkste kenmerken van maatschappelijke controle is dat controleurs 
geen formele sanctiemogelijkheden hebben. Het parlement kan de minister wegsturen, 
bestuursrechters kunnen een besluit terugdraaien. De Nationale ombudsman en de 
Algemene Rekenkamer hebben zelf geen sanctiemogelijkheden maar hun rapporten 
worden gepresenteerd aan het Parlement dat deze wel heeft. Hierboven heb ik 
aangegeven dat maatschappelijke controleurs in bepaalde gevallen kunnen ‘stemmen met 
hun voeten’  en altijd hun oordeel over het functioneren van publieke organisaties kenbaar 
kunnen maken. Over deze twee sanctiemogelijkheden is veel nagedacht door Albert 
Hirschman. Ik zal daarom zijn theorie presenteren om meer inzicht te geven in de 
werking van sancties door maatschappelijke controleurs. 
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2.3. Hirschman’s theorie over exit, voice &  loyalty 
 
Albert Hirschman publiceerde in 1970 het invloedrijke boek(je) ‘Exit, Voice & Loyalty: 
Responses to decline in Firms, Organizations and States’ . Hirschman verenigt in dit boek 
ideeën van economen over het koopgedrag van consumenten – consumenten hebben de 
mogelijkheid om wanneer ze ontevreden zijn over te stappen naar een ander bedrijf – met 
ideeën van politicologen over protest als vorm van invloedsuitoefening. Hirschman stelt 
dat exit en voice verschillende reacties zijn van burgers op een organisatie die tijdelijk 
slechter functioneert. 
 
Exit & Voice 
 
Exit – een centraal begrip in de economische theorie – betekent dat burgers een 
organisatie verlaten of geen producten of diensten meer afnemen van een organisatie. Als 
bijvoorbeeld een restaurant niet meer dezelfde kwaliteit biedt als voorheen, zullen 
mensen besluiten voortaan een ander restaurant te bezoeken. Er is echter ook een andere 
reactie mogelijk. Voice betekent dat mensen niet naar een ander restaurant zullen gaan 
maar de manager van het restaurant zullen aanspreken op de mindere kwaliteit van de 
maaltijden. Hirschman (1970: 30) definieert voice op de volgende wijze: 
 

“Voice is here defined as any attempt at all to change, rather than to escape from, 
an objectionable state of affairs, whether through individual or collective petition 
to the management directly in charge, through appeal to a higher authority with 
the intention of forcing a change in management, or through various types of 
actions and protests, including those that are meant to mobilize public opinion.”  

 
Hirschman (1970) hanteert als uitgangspunt dat burgers een rationele afweging maken 
wanneer ze reageren op een afname in het prestatieniveau van organisaties. Ze zullen 
voor exit of voice kiezen wanneer ze inschatten dat dit het meeste oplevert. In die zin past 
de theorie van Hirschman binnen de ‘public choice’-benadering. 
De theorie van Hirschman stelt dat burgers kiezen voor exit wanneer een vergelijkbaar 
product door een andere organisatie wordt aangeboden. Verder kiezen burgers eerder 
voor exit wanneer de ‘switching costs’  laag zijn. Burgers zullen eerder kiezen voor voice 
wanneer hun invloed en onderhandelingsmacht groot is. 
Wanneer de theorie van Hirschman wordt toegepast op het openbaar bestuur dient er een 
onderscheid te worden gemaakt tussen de situaties waarin de burger kan kiezen tussen 
organisaties (onderwijs, gezondheidszorg) en situaties waarbij dit niet mogelijk is 
(bijvoorbeeld: studiefinanciering, belasting, bouwvergunningen, reisdocumenten). In het 
eerste geval heeft de burger de mogelijkheid voor zowel exit als voice, in het tweede 
geval is alleen voice mogelijk. 
Hirschman geeft aan dat voice vooral succesvol kan zijn als er ook exit-mogelijkheden 
zijn. Klanten hebben dan immers mogelijkheden om te sanctioneren. Wel geldt hierbij dat 
toepassing van de exit-optie verder gebruik van voice uitsluit. De klant heeft dan immers 
het contact met de organisatie verbroken. Van Duivenboden en Lips (2002) geven aan dat 
voice ook succesvol kan zijn wanneer burgers op een andere manier invloed kunnen 
aanwenden. Zij geven verder aan dat in de publieke sector toepassing van de exit-optie 
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verdere toepassing van voice niet uitsluit. Burgers kunnen immers ook stemmen of 
volksvertegenwoordigers aanspreken op het functioneren van publieke organisaties. 
 
Effecten van exit en voice 
 
Exit en voice kunnen door het management van organisaties worden opgepikt als 
signalen en daarmee de aanzet geven tot een verbetering van het prestatieniveau. Hierbij 
kan wel worden opgemerkt dat exit een inhoudsloos signaal is terwijl voice ook aangeeft 
waarop men kritiek heeft. Verder geeft Hirschman aan dat goede werking van de exit-
optie een adequate menging van alerte en inerte burgers vereist. Wanneer er teveel alerte 
burgers zijn heeft een organisatie geen tijd om zich te herstellen. Een tijdelijke 
achteruitgang leidt dan tot het failliet van de organisatie. Wanneer er teveel inerte burgers 
zijn heeft een tijdelijke achteruitgang geen gevolgen. Het management ontvangt dan geen 
signalen die de aanzet kunnen vormen tot verbetering. 
De combinatie van exit en voice kan leiden tot divergerende effecten: goed 
functionerende organisaties hebben te maken met inerte burgers die via voice steeds een 
aanzet geven tot verbetering terwijl slecht functionerende organisaties weinig voice 
krijgen en dus verder achteruitgaan. Alerte burgers zullen kiezen voor goed 
functionerende publieke organisaties en inerte burgers zullen blijven bij minder 
functionerende publieke organisaties. Dit leidt tot divergerende effecten: goed 
functionerende organisaties krijgen te maken met alerte burgers die geen exit-optie meer 
hebben (ze zitten immers al bij de goed functionerende organisatie). Deze organisaties 
krijgen dus veel signalen via voice en zullen zich nog verder verbeteren. Slecht 
functionerende organisaties hebben nog alleen te maken met inerte burgers. Deze zullen 
te maken hebben met weinig voice en dus minder verbeteren. 
Voor de volledigheid dient hier te worden opgemerkt dat volgens de theorie van 
Hirschman goed functionerende organisaties geen voice ontvangen. Voice komt vooral 
wanneer een organisatie in kwaliteit terugvalt. Goed presterende publieke organisaties 
hebben wel te maken met de gevolgen van exit: ze krijgen te maken met een toestroom 
van burgers die weglopen bij andere organisaties. 
 
Loyalty 
 
Naast de begrippen exit en voice hanteert Hirschman ook het begrip loyalty. De loyaliteit 
aan een organisatie bepaalt mede hoe lang een klant of burger gebruik zal maken van de 
voice-optie en wanneer hij zal overgaan tot exit-gedrag. Bij een hoge mate van loyaliteit 
wordt exit-gedrag lang uitgesteld. Van Duivenboden & Lips (2002) geven aan dat vooral 
in de publieke sector de loyaliteit van burgers kan afhangen van ideologische 
standpunten. Daarnaast spelen echter ook praktische argumenten (kosten en tijd) een rol 
bij loyaliteit. 
 
Implicaties maatschappelijke controle in de publieke sector 
 
Voor dit onderzoek is de theorie van Hirschman over exit, voice & loyalty relevant omdat 
de theorie zicht kan geven op: 
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1. Het gedrag van maatschappelijke controleurs. Exit en voice zijn namelijk reacties 
op afnemende kwaliteit. Het functioneren van de organisatie wordt geëvalueerd 
en hier wordt een oordeel aan verbonden. 

2. De effecten van maatschappelijke controle op het functioneren van organisaties. 
Hirschman geeft immers aan wanneer exit en voice kunnen leiden tot 
kwaliteitsverbetering en ook wanneer dit niet het geval is. 

 
Cruciaal aan Hirschman’s theorie is dat exit en voice aan elkaar worden gerelateerd. Juist 
de combinatie van de (mogelijkheid van) deze mechanismen leidt tot boeiende effecten. 
Op basis van Hirschman’s theorie kunnen nu de volgende stellingen over 
maatschappelijke controle worden geformuleerd: 
 

1. Burgers kiezen voor exit wanneer er (1) een (geloofwaardig) alternatief is, (2) de 
‘switching costs’  laag zijn, en (3) de loyaliteit aan de organisatie laag is. 

2. Burgers kiezen voor voice wanneer (1) er geen (geloofwaardig) alternatief is; (2) 
hun invloed en onderhandelingsmacht groot is, (3) de loyaliteit aan de organisatie 
hoog is. 

3. Exit en voice hebben optimale effecten op organisaties bij een adequate menging 
van alerte en inerte burgers. De organisatie krijgt dan signalen over 
kwaliteitsverlies maar heeft ook tijd om zich te herstellen want niet alle burgers 
lopen direct weg. 

4. Gedrag van alerte burgers heeft positieve effecten voor alle burgers wanneer ze 
door voice het kwaliteitsniveau van de organisatie omhoog weten te krikken.8 

5. Gedrag van alerte burgers heeft negatieve effecten voor andere burgers wanneer 
zij zich terugtrekken uit slecht functionerende organisaties en alle alerte burgers 
zich wenden tot dezelfde, relatief beter presterende organisaties. 

 
In dit onderzoek wordt vooral bekeken welke verschuivingen er zullen optreden door 
gebruik van Internet. Leidt dit ertoe dat burgers eerder voor exit kiezen omdat hun 
keuzegedrag nu met allerlei informatie wordt ondersteund? Of juist voor voice omdat ze 
veel meer mogelijkheden hebben om signalen door te geven? 
 
Voice: aanzet tot debat of sanctie 
 
Hirschman (1970) beschouwt voice als een sanctie die vergelijkbaar is met exit. Wanneer 
het gaat om het in openbaarheid zwart maken van een publieke organisatie of het 
aanspannen van een rechtszaak, kan voice inderdaad worden beschouwd als een sanctie. 
In veel andere gevallen zou men voice ook kunnen zien als een aanzet tot debat. De 
publieke organisatie kan reageren op voice en zo met maatschappelijke controleurs een 
debat aangaan over het functioneren van de publieke organisatie. Dit geeft aan dat het 
onderscheid tussen debat en sancties, dat bij geïnstitutionaliseerde controle nog 
betrekkelijk helder is, bij maatschappelijke controle problematisch is. Theoretisch is dit 
een probleem maar in de uitwerking van dit onderzoek lost dit probleem op. De interesse 
gaat immers uit naar de effecten van maatschappelijke controle op publieke organisaties. 

                                                
8 De Algemene Rekenkamer spreekt in dit verband over ‘kritische volgers’  (Werkconferentie 
Maatschappelijke verantwoording in de publieke sector, Den Haag, 17 juni 2003). 
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In termen van Hirschman zou men kunnen stellen dat voice wel of geen effecten heeft, in 
termen van de debatfase en sanctiefase kan men stellen dat het debat direct effect heeft 
zonder dat er sancties worden doorgevoerd. 
 
Daarmee is de beschrijving van het werk van Hirschman afgerond en kunnen we 
overgaan tot een verdere invulling van het begrip maatschappelijke controle. Wat is in de 
literatuur bekend over (a) mogelijkheden, (b) toepassing en (c) effecten van controle door 
burgers, maatschappelijke groeperingen en media? 
 
2.4. Controle door burgers 
 
Brin (1998: 139) gaat uitgebreid in op het karakter van burgers als maatschappelijke 
controleurs. Hij geeft aan dat in de westerse cultuur individualiteit en overtuiging van het 
eigen gelijk belangrijke waarden zijn. Deze waarden creëren volgens hem de juiste 
condities voor publieke controle door burgers. 
Aan de idee van maatschappelijke controle ligt een conceptie van burgerschap ten 
grondslag. De burger wordt beschouwd als een kritische reflectant op het functioneren 
van de publieke sector. De vraag is echter of de burger zo in elkaar zit als men verwacht. 
En kan de burger de taken verrichten die van hem worden verwacht (meten, analyseren, 
vergelijken en beoordelen van gegevens). Het antwoord op deze vraag is 
contextgebonden. Sommige burgers zullen in sommige situaties de rol van kritische 
reflectant vervullen. De vraag hierbij is natuurlijk welke burgers dit zijn en in welke 
situatie. Verder kan de vraag worden gesteld hoe dit verandert bij gebruik van Internet. 
Deze vragen zullen in het empirisch onderzoek aan de  orde komen. 
Bij de burger kan een onderscheid worden gemaakt in zijn rol als klant en zijn rol als 
citoyen. Als klant heeft de burger een directe relatie met publieke organisaties want hij 
wil goede dienstverlening. Als citoyen wil een burger dat de publieke sector collectief de 
juiste dingen doet (men zou ook kunnen zeggen met zijn belastinggeld). Een derde rol is 
de burger als opponent van de overheid. Deze rol vervult hij wanneer hij direct in zijn 
belangen wordt aangetast (bijvoorbeeld een snelweg door zijn achtertuin). In al deze drie 
rollen kunnen burgers opkomen voor het eigen belang. Van der Heijden en Hoekema 
(2002) geven aan dat moderne individuen niet alleen uit zijn op maximalisatie van het 
eigen nut maar ook actief opkomen  voor andere belangen. Naast het eigen belang kan 
sprake zijn van altruïsme. 
Burgers kunnen het functioneren van de publieke sector aan allerlei normen toetsen. 
Vanzelfsprekend bestaan er verschillen tussen normen die verschillende burgers hanteren. 
Hirschman (1970) laat bijvoorbeeld zien dat de kwaliteit van onderwijs voor welgestelde 
en hoger opgeleide burgers een veel belangrijker criterium is dan voor minder 
welgestelde burgers. 
Bij maatschappelijke controle bestaan – in tegenstelling tot bij de geïnstitutionaliseerde 
vormen van democratische controle – geen officiële sanctiemogelijkheden. Exit treedt 
alleen op wanneer burgers een keuze hebben. In lang niet alle situaties hebben burgers 
een keuze. Zij hebben dit wél bij bijvoorbeeld scholen en ziekenhuizen maar niet bij de 
burgerlijke stand of de Belastingdienst. In deze laatste gevallen hebben burgers alleen de 
mogelijkheid tot voice. Ze kunnen de  publieke organisatie rechtstreeks laten weten wat 
ze van hen vinden of ze kunnen hun mening hierover publiek maken. Relevant hierbij is 
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de sterke uitbreiding van mogelijkheden om klachten in te dienen die de laatste tijd heeft 
plaatsgevonden. Publieke organisaties zijn wettelijk verplicht om procedures op te stellen 
over de omgang met klachten. Dit kan worden gezien als een versterking van de 
mogelijkheid tot voice. Verder kunnen burgers juridische claims neerleggen bij publieke 
organisaties maar ook bij bedrijven.9 
In situaties waarin de burgers keuzemogelijkheden hebben, kan worden verwacht dat 
burgers die nog geen contact hebben met een publieke organisatie eerder zullen ‘stemmen 
met de voeten’  (exit), burgers die al wel een relatie hebben met de publieke organisatie 
zullen eerder hun stem laten horen (voice). Ouders die hun kind al op een school hebben 
zullen niet zo snel van school veranderen. De ‘switching costs’  zijn hoog. Zij zullen 
eerder hun kritiek op het management van de school uiten. Ouders die nog een school 
moeten kiezen voor hun kind zullen eerder ‘met hun voeten stemmen’. Hetzelfde geldt 
voor patiënten die al dan niet al onder behandeling zijn bij een ziekenhuis. 
Ook kan voor situaties waarin keuzemogelijkheden bestaan, worden verwacht dat burgers 
eerder zullen stemmen met hun voeten (exit) wanneer zij het idee hebben dat andere 
organisaties vergelijkbare diensten aanbieden. Hierbij geldt onder andere dat de 
ontzuiling ertoe kan leiden dat burgers organisaties (scholen, ziekenhuizen) in sterkere 
mate vergelijkbaar vinden. Voorheen kozen burgers alleen tussen verschillende 
protestante scholen, nu moeten de protestante scholen ook concurreren met katholieke en 
openbare scholen. 
Bij deze vorm van controle is het van belang dat burgers geen homogene groep met 
identieke belangen vormen. Op basis van een analyse van grote aantallen data komt Van 
den Brink (2002: 76 - 86) tot een indeling in drie groepen burgers. ‘Bedrijvige burgers’  
hebben een groot vertrouwen in de overheid en hebben daarnaast de mogelijkheid om 
zelf politieke invloed uit te oefenen. ‘Bedreigde burgers’  hebben daarentegen juist weinig 
vertrouwen in de overheid en weinig mogelijkheden om invloed uit te oefenen. De derde 
groep, de ‘berustende burgers’ , volgen de politiek afstandelijk en ontplooien weinig 
initiatieven tenzij hun persoonlijke belangen worden geraakt. Dan komen ze juist zeer 
energiek uit de hoek en kunnen overheden flink dwarsbomen. 
Interessant is om een koppeling te maken tussen Hirschman’s ideeën over exit en voice 
en deze indeling in groepen burgers van Van den Brink (2002). Dit leidt tot de 
verwachting dat vooral bedrijvige burgers gebruik maken van de mogelijkheden voor 
maatschappelijke controle (zowel exit als voice). Verder zijn bedrijvige burgers meer 
gericht op kwaliteit. De activiteiten van bedrijvige burgers zullen in het algemeen hun 
eigen situatie verbeteren (door exit of voice). Daarmee kunnen de activiteiten van 
bedrijvige burgers positieve of negatieve effecten hebben voor berustende en bedreigde 
burgers. Mogelijke positieve gevolgen zijn algemene kwaliteitsverbetering (bijvoorbeeld 
voldoende controle op opslag van vuurwerk) en betere spreiding van burgers over 
publieke organisaties (bijvoorbeeld: bedrijvige burgers kiezen ziekenhuizen met kortere 
wachttijd en daardoor neemt de wachttijd voor de andere burgers ook af). Mogelijke 
negatieve gevolgen zijn dat de verbetering van de dienstverlening aan bedrijvige burgers 
kan ten koste gaan van de dienstverlening aan berustende en bedreigde burgers 

                                                
9 Bij maatschappelijke controle hoeven de sancties geen publiekrechtelijk karakter te hebben. Een 
voorbeeld zijn de accountants van ENRON. Accountants hebben een publiekrechtelijke taak maar kunnen 
bij slechte prestaties schadeclaims verwachten. Accountants verzekeren zich tegen hoge kosten tegen deze 
claims. 
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(bijvoorbeeld: voordringen bij wachtlijsten). Een ander mogelijk negatief gevolg is dat de 
kwaliteitsbewuste burgers zich los maken van minder kwaliteitsbewuste burgers en dat 
daardoor een tweedeling ontstaat (bijvoorbeeld: exit bij scholen). 
Mogelijkheden kunnen zich vooral concentreren op ofwel exit of voice. Als er vooral 
informatie beschikbaar is die burgers helpt om een keuze te maken tussen verschillende 
organisaties lijkt exit-gedrag te worden gefaciliteerd. De mogelijkheid voor exit kan de 
ontwikkeling van ‘ the art of voice’  verstikken Hirschman (1970: 43). Een toename in de 
keuzemogelijkheden van burgers voor organisaties kan leiden tot een afname in het 
constructief uiten van voice om de organisatie aan te zetten tot verbeteringen. De 
organisatie kan hierdoor minder duidelijke signalen krijgen over wat er moet worden 
verbeterd. 
Wanneer de burger (alleen) de mogelijkheid heeft tot voice kan op basis van Hirschman’s 
theorie worden verwacht dat burgers eerder hun stem zullen laten horen naarmate zij hun 
invloed op deze organisatie hoger inschatten. Dit kan betekenen dat ouders die lid van de 
Medezeggenschapsraad van een school of patiënten die in een patiëntenraad zitten eerder 
hun stem zullen laten horen dan burgers die geen directe relatie met het management van 
de publieke organisatie hebben. 
 
2.5. Controle door maatschappelij ke groeperingen 
 
Burgers vormen groepen om op te komen voor bepaalde belangen. In maatschappelijke 
groeperingen vindt een articulatie van bepaalde belangen plaats. Dit betekent in het 
algemeen dat deze groeperingen ofwel bepaalde belangen behartigen (vakbeweging, 
ANWB) of zich inzetten voor immateriële waarden (Vereniging Natuur en Milieu, 
Nederlandse Vereniging voor vrijwillige Euthanasie) (Bovens et al., 2001: 106). 
Bewoners van het centrum zullen niet zozeer kijken naar de belangen van de hele stad als 
wel naar de belangen van de bewoners. Milieugroeperingen zullen bijvoorbeeld niet 
kijken naar economische belangen maar vooral naar milieubelangen. 
Ook maatschappelijke groeperingen kunnen verschillende normen hanteren. De 
milieubeweging hanteert bijvoorbeeld andere normen dan de vakbond of de 
belangenvereniging van jagers. Van belang bij maatschappelijke groeperingen is dat ze – 
aangezien ze opkomen voor een deelbelang – slechts een beperkte set normen zullen 
hanteren. Ze richten zich slechts op een bepaald onderdeel of aspect van het beleid 
(Bovens et al., 2001, 107). De generale toetsing die institutionele controleurs zoals de 
Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman uitvoeren – voeren 
maatschappelijke groeperingen niet uit. De milieubeweging weegt in het algemeen niet 
verschillende waarden tegen elkaar af. Deze beweging is, net als de meeste 
maatschappelijke groeperingen, meer gericht op eenzijdige toetsing. 
Maatschappelijke groeperingen hebben geen directe mogelijkheden tot exit. Zij kunnen in 
bepaalde situaties uit een vast overleg (bijvoorbeeld Groene SER, Onderwijskamer) 
stappen maar dan gaat het toch veeleer om  het verbreken van voice dan om exit in de zin 
van Hirschman. Wel hebben maatschappelijke groeperingen indirecte mogelijkheden tot 
exit: ze kunnen namelijk hun leden en sympathisanten vragen om over te gaan tot exit-
gedrag. De boycot van Shell die door Greenpeace werd geïnstigeerd is hiervan een zeer 
bekend voorbeeld. 
Maatschappelijke groeperingen hebben veel mogelijkheden om voice te uiten. Zij kunnen 
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publieke organisaties laten weten wat ze van hen vinden of publieke aandacht vragen. 
Ook kunnen ze protestacties uitvoeren. In dit geval publiceren media informatie over het 
functioneren van publieke organisaties. Deze publicaties kunnen de reputatie van 
publieke organisaties beïnvloeden. Voor publieke organisaties is het onwenselijk om een 
slechte reputatie te hebben. Zij zullen dus proberen te voorkomen dat er negatieve 
publicaties over hen verschijnen. Ook kunnen maatschappelijke organisaties in overleg 
treden met directies van publieke organisaties. Lobby is een belangrijk middel voor veel 
maatschappelijke groeperingen. Ook bestaat er veel periodiek overleg tussen overheden 
en maatschappelijke groeperingen. Voice kan ook meer het karakter krijgen van een 
confrontatie via bezwaar- en beroepsprocedures. Ten slotte kunnen maatschappelijke 
groeperingen ervoor kiezen het publieke debat op te zoeken via bijvoorbeeld ingezonden 
stukken in kranten en demonstraties. Op deze manier wordt het debat niet beperkt tot 
achterkamertjes of rechtszalen, maar wordt het in de openbaarheid gevoerd. 
Voice door maatschappelijke groeperingen kan leiden tot bijstelling van het beleid van 
organisaties. Grote wijzigingen trekken hierbij de aandacht van de media (waarin vaak al 
een publiek debat heeft plaatsgevonden). Een voorbeeld van een grote wijziging is het 
besluit van IHC Calland om zich terug te trekken uit Birma. Besloten overleg kan echter 
ook leiden tot allerlei bijstellingen van het beleid. 
 
Over de balk: maatschappelijke controle en entertainment10 
In het programma ‘over de balk’  worden publieke ingrepen teruggebracht tot een simpel 
oordeel: hoeveel geld is er verspild? Maatschappelijke controle dient hierbij het vermaak. 
Iedereen vindt het immers leuk om te lachen om die domme ambtenaren? Ook hebben de 
oordelen een hoog ‘hind sight’  karakter: achteraf is het makkelijk oordelen over 
projecten. Verder worden de claims van ‘over de balk’  noch in het televisieprogramma 
noch op de website goed onderbouwd. Dit programma lijkt de effiency van de overheid 
in sommige gevallen te kunnen verhogen door verspilling van geld aan de kaak te stellen. 
Deze vorm van maatschappelijke controle kan de legitimiteit van de publieke sector 
echter veel schade toebrengen. Het doel van dit programma lijkt niet zozeer te liggen in 
het verbeteren van het publieke domein of empowerment van burgers maar veeleer in het 
bieden van entertainment. 
 
2.6. Controle door de media 
 
De media kunnen enerzijds worden beschouwd als een intermediair voor 
maatschappelijke controle door burgers. Belangrijke functies van de journalistiek zijn 
immers de selectie van thema’s en de standpuntpuntbepaling  ten aanzien van deze 
thema’s (Bardoel, 1997: 110, 156). Anderzijds kunnen de media ook worden beschouwd 
als zelfstandige maatschappelijke controleurs. De media spreken immers de overheid en 
publieke organisaties aan op het functioneren en vellen hier een oordeel over. De media 
worden daarom beschouwd als een belangrijke ‘waakhond van de democratie’  (Schmuhl, 
2000). 
De media hebben bij hun controlerende taken een commercieel belang: zij moeten 
kranten verkopen en kijkers trekken (zie ook RMO, 2003 over de commercialisering van 
de media). Daarnaast zien media het soms ook als hun taak om het functioneren van de 
                                                
10 www.rtl.nl/programma/overdebalk. 
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samenleving te ondersteunen. Zij willen op deze wijze burgers in staat stellen hun 
burgerschap uit te oefenen (RMO, 2003: 51).11 
De normen die media hanteren hangen samen met hun identiteit. De Volkskrant zal 
bijvoorbeeld het functioneren van de publieke sector vaak om een andere manier 
beoordelen dan de Telegraaf. De Telegraaf is sterk gericht op efficiency: gooit de 
overheid geld over de balk? De Volkskrant zal sterker kijken naar aspecten als 
rechtvaardigheid. Worden burgers op een rechtvaardige wijze door de overheid 
behandeld? Er zijn echter aanwijzingen dat de pluriformiteit van de media aan het 
afnemen is door de voortschrijdende concentratietendenzen (Schillemans, 2003). 
Ook voor de media is alleen voice een optie. De media zullen in het algemeen openlijk 
laten weten wat hun mening is. Bij de media kan worden opgemerkt dat deze wel veel 
mogelijkheden hebben voor voice. Ze kunnen immers direct aandacht vragen bij het 
publiek voor een bepaalde kwestie. Een bekend voorbeeld van voice door de media met 
het karakter van een sanctie waren de publicaties van het Algemeen Dagblad over het 
declaratiegedrag van ex-burgemeester Peper van Rotterdam. 
Media kunnen informatie publiceren over het functioneren van publieke organisaties. Dit 
kan worden beschouwd als een zeer sterke vorm van voice. Deze publicaties kunnen de 
reputatie van publieke organisaties beïnvloeden. Aandacht in het Algemeen Dagblad 
heeft uiteindelijk geleid tot het aftreden van minister Peper. Het programma Zembla over 
de Bos-boekhouding heeft uiteindelijk de aanleiding gevormd tot de Parlementaire 
Enquête Bouwnijverheid. En het klassieke voorbeeld van de effecten van media-aandacht 
is natuurlijke de Watergate-affaire in de Verenigde Staten. 
Belangrijk bij de effecten van maatschappelijke controle door de media is dat politici en 
publieke organisaties ook in hoge mate anticiperen op wat er in de media zal verschijnen. 
Er wordt zelfs gesproken over ‘medialogica’   (RMO, 2003). De media bepalen niet direct 
wat politici zeggen maar beïnvloeden wel in hoge mate het speelveld: wat gaan politici 
zeggen en op welke wijze? Anticipatie op maatschappelijke controle door de media kan 
leiden tot angst om impopulaire maatregelen te nemen. 
 
Wie controleert de controleurs? 
In politieke theorieën is steeds veel aandacht geweest voor de vraag: wie controleert de 
controleurs? (‘qui ipsos custodies custodiet?’) De RMO (2003) heeft deze vraag ook 
opgeroepen ten aanzien van maatschappelijke controle door de media. De Raad (2003: 
49) pleit voor ‘horizontale en burgergerichte verantwoording’  door de media. In de vorm 
van convenanten publieke verantwoording, kwaliteitscharters en ‘public hearing’ . Ook 
pleit de Raad voor publieke reflectie door de media over de keuzes die zij maken en 
versterking van de rechtsgang voor personen die rekenschap vragen aan de media. 
 
2.7. Algemene effecten van maatschappelij ke controle in de publieke sector 
 
De effecten van maatschappelijke controle zijn specifiek besproken voor de drie soorten 
maatschappelijke controleurs. Naar deze effecten kan echter ook van wat meer afstand 
worden gekeken. In deze paragraaf zal ik in meer algemene zin aangeven welke effecten 
maatschappelijke controle kan hebben. 
 
                                                
11 Ook: interview met M. Agerbeek, Journalist bij Trouw, 5 februari 2003. 
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Positieve effecten van maatschappelijke controle 
 
Ten eerste kunnen de positieve effecten van maatschappelijke controle worden genoemd. 
In het algemeen kan worden gesteld dat maatschappelijke controle de openheid, 
legitimiteit en de effectiviteit van de publieke sector kan vergroten. Deze effecten liggen 
ten dele in elkaars verlengde:12 
 

• Openheid. De openheid van de publieke sector wordt versterkt doordat burgers 
kennis kunnen nemen van het functioneren van de publieke sector.  De Raad van 
Secretarissen-generaal (2002: 79) geeft aan dat het belangrijk is dat de burger in 
staat wordt gesteld om – afgestemd op zijn eigen behoefte – de 
overheidsprestaties te volgen. Beschikbaarheid van informatie over de publieke 
sector kan ertoe leiden dat burgers beter zijn geïnformeerd over het functioneren 
van publieke organisaties. Volgens Barber (1984) draagt dit bij aan een ‘sterke 
democratie’ . 

• Legitimiteit. Legitimiteit treedt op wanneer de burgers meer vertrouwen hebben in 
de publieke sector. Onbekend maakt onbemind (Raad van Secretarissen-generaal, 
2002: 72). Inzichtelijk maken van de prestaties van het toezicht kunnen het 
vertrouwen van burgers in de overheid vergroten (Raad van Secretarissen-
generaal, 2002: 79). Maatschappelijke controle kan leiden tot meer betrokkenheid 
van toch al betrokken burgers en ook tot betrokkenheid van burgers die anders 
niet zouden zijn betrokken bij het overheidsbeleid (Van Bijlert & Albeda, 2002).13 
Ook kan maatschappelijke controle het vertrouwen van burgers in de 
rechtmatigheid en doelmatigheid van de publieke sector versterken. 

• Effectiviteit. De effectiviteit neemt toe wanneer de publieke sector er beter in 
slaagt door de samenleving gestelde doelen te realiseren. Bij maatschappelijke 
controle in de publieke sector kan worden ‘gekapitaliseerd’  op het zelfsturend 
vermogen van de samenleving (Raad van Secretarissen-generaal, 2002: 79). De 
prestaties kunnen verbeteren door een betere inbreng van kennis van burgers in de 
organisatie (Van Bijlert & Albeda, 2002).14 Verder kunnen controles leiden tot 
snellere bijstelling van het beleid. Ook kunnen de prestaties verbeteren doordat 
ambtenaren weten dat hun prestaties transparant zijn.15 Brin (1998) is een sterk 
pleitbezorger van een transparante samenleving. Hij geeft aan dat openheid in 
westerse samenlevingen heeft geleid tot een hoge mate van effectiviteit. 

                                                
12 Hierbij kan worden opgemerkt dat het belangrijk is om te beseffen dat meer openheid niet 
noodzakelijkerwijs bijdraagt aan legitimiteit en effectiviteit. Heeks (1998: 19) spreekt over openheid 
zonder controle: “new information flows made citizens aware of wrong-doings by public servants, but they 
had little ability to interact with the public servants and little power to correct wrong-doings.”  
13 Maatschappelijke controle kan ook worden gezien als een voorwaarde voor interactieve beleidsvorming. 
Als burgers wordt gevraagd om mee te denken over beleid, dienen deze burgers ook inzicht te kunnen 
krijgen in wat er in het verleden is bereikt. 
14 LINUX is wat dit betreft een voorbeeld van positieve effecten van transparantie. 
15 Hierbij kan worden opgemerkt dat de nut van het vergroten van de maatschappelijke controleerbaarheid 
mogelijk niet zozeer ligt in het faciliteren van de maatschappelijke controle als wel in het verbeteren van de 
beleidsuitvoering. Het feit dát men kan worden gecontroleerd werpt zijn schaduw vooruit (Axelrod). 
Doordat iedereen kán meekijken, zorgen ambtenaren ervoor dat zij geen fouten maken. 
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• Efficiency. De efficiency van de publieke sector neemt toe wanneer men hetzelfde 
kan bereiken met minder middelen. De efficiency van de publieke sector kan 
worden verhoogd in anticipatie op maatschappelijke controle en ook in reactie op 
maatschappelijke controle. Externe druk van burgers – en andere 
maatschappelijke controleurs – op de publieke sector kan een proces van 
permanente kwaliteitsverbetering op gang houden (Raad van Secretarissen-
generaal, 2002: 72). 

 
De positieve effecten staan samengevat in het onderstaande schema: 
 
Openheid Legitimiteit Effectiviteit Efficiency 
Burgers hebben meer 
kennis over overheid 

Burgers hebben meer 
vertrouwen in de overheid 

Zelfsturing 
Bijstelling beleid 

Kwaliteitsverbetering 

 
Schema 2.1. Positieve effecten van maatschappelijke controle 
 
In een discussie georganiseerd door de Stichting Rekenschap werd aangegeven dat de 
effecten tegenvallen. Het belangrijkste effect was dat er meer betrokkenheid is: andere 
insprekers, soms meer insprekers (Van Bijlert en Albeda, 2002). Men zou kunnen zeggen 
dat openheid ten dele wordt bereikt maar onduidelijk is welke gevolgen dit heeft voor de 
legitimiteit, effectiviteit en efficiency van de publieke sector. 
 
Negatieve effecten van maatschappelijke controle 
 
Gerichte ingrepen in sociale systemen kunnen ongewenste effecten hebben (Engbersen en 
Van der Veen, 1992). Er zijn van publieke controle niet alleen baten te verwachten. 
Maatschappelijke controle kan ook ongewenste effecten hebben voor de openheid, 
legitimiteit en effectiviteit van de publieke sector:16 
 

• Negatieve effecten voor de openheid. Een eerste mogelijk negatief effect voor de 
openheid is ‘rising expectations’ . Experimenten met vergroten van de 
transparantie kunnen leiden tot té hoge verwachtingen bij burgers. Men kan 
denken dat de transparantie alleen nog verder toeneemt terwijl transparantie veel 
tijd en geld kost. In de perceptie van de burger is de openheid van de publieke 
sector dan meer problematisch dan voorheen. Een tweede mogelijk negatief effect 
voor de openheid is de digitale tweedeling. Om gebruik te kunnen maken van 
Internet voor maatschappelijke controle dienen burgers toegang te hebben tot 
Internet en bovendien de vaardigheden om effectief gebruik te maken van de 
mogelijkheden van Internet. Bovens (2003) wijst erop dat deze tweedeling leidt 
tot verschillen in het gebruik dat burgers kunnen maken van de mogelijkheden 
van Internet. Heeks (1998) benadrukt dat dit ook geldt voor maatschappelijke 
controle via Internet. 

• Negatieve effecten voor de legitimiteit. Een eerste mogelijk negatief effect voor de 
legitimiteit van de publieke sector is onterechte schuldtoewijzing. Wanneer de 
overheid haar prestaties transparant maakt, kan zij daar op onterechte wijze op 

                                                
16Deze mogelijke negatieve effecten zijn ten dele ontleend aan Van Bijlert & Albeda (2002). 
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worden afgerekend. Vooral transparant maken van de outcome is risicovol. Dit 
lijkt te suggereren dat de overheid hiervoor verantwoordelijk is terwijl het gaat 
om complexe situaties en complexe verantwoordelijkheden. Een gemeente die 
inzicht geeft in de criminaliteit in buurten kan hier door burgers verantwoordelijk 
voor worden gehouden. De burger, die toch mede verantwoordelijk is voor de 
publieke ruimte, kan een consument van politiek worden. Een tweede mogelijk 
negatief effect voor de legitimiteit is de inquisitiedemocratie. ’ t Hart geeft aan dat 
politisering van het verleden kan leiden tot een inquisitiedemocratie. Bij 
maatschappelijke controle is dit risico groot. Het Drudge-report is een voorbeeld 
van een dergelijke inquisitiedemocratie. In een discussie die was georganiseerd 
door de Stichting Rekenschap stelt Mertens: “Het streven moet zijn om een 
recensiecultuur te ontwikkelen en niet een afrekencultuur.”  (Van Blijert & 
Albeda, 2002) Een derde mogelijk negatief effect is dat van een meritocratie. De 
publieke sector dient niet langer alle burgers maar alleen degenen die het hardst 
schreeuwen. Cliteur (2002) geeft aan dat door de individualisering van de 
samenleving individuele rechten collectieve idealen hebben overvleugeld. Het 
risico van individuele controle is dat deze vorm van controle niet de publieke zaak 
dient. Individuen proberen ervoor te zorgen dat zijzelf het beste van de publieke 
sector krijgen. Dit kan leiden tot een ‘ recht van de sterkste’ : kritische burgers 
zorgen ervoor dat het functioneren van de publieke sector op hun wensen wordt 
afgestemd. Andere burgers beschouwen de overheid niet langer als ‘hun 
overheid’ . 

• Negatieve effecten voor de effectiviteit. Een eerste mogelijk negatief effect voor 
de effectiviteit van de publieke sector is ritualisering. Inzichtelijk maken van 
prestaties kan leiden tot ritualisering. De beoordeling van overheidsprestaties kan 
té beperkt worden en het ritueel van de toets wordt dan belangrijker dan de 
prestaties. De standaardtoets kan leiden tot een gebrek aan diversiteit. Vooral bij 
het gebruik van kengetallen kan dit risico optreden. Het kan zelfs zo zijn dat de 
overheden zich gaan conformeren naar de output en zich gedragen naar de 
controleregels. Zij proberen dan hoog te scoren op de kengetallen. Power (1999) 
spreekt in dit geval over ‘ontkoppeling’ : de kengetallen kunnen een voorstelling 
van zaken geven die weinig meer te doen heeft met wat er feitelijk gebeurt. 
Daarnaast wijst Power (1999) op het risico van ‘penetratie’ : kengetallen kunnen 
juist een perverterende werking hebben op de beleidsuitvoering doordat men zich 
nog alleen richt op de kengetallen. Dit kan er toe leiden dat de kengetallen geen 
inzicht meer geven in de daadwerkelijke effectiviteit van organisaties. Men 
spreekt in dat geval van de ‘effectiviteitsparadox’  (Van Thiel, 2000: 61; Leeuw, 
2000: 157): indicatoren verliezen het vermogen om onderscheid te maken tussen 
effectieve en minder effectieve organisaties. Leeuw (2000: 159) geeft aan dat 
kwaliteitsverbetering en nadruk op klantvriendelijkheid ertoe kan leiden dat een 
product beter wordt ‘verpakt’  maar inhoudelijk niet beter wordt. Hiermee samen 
hangt wat Leeuw (2000: 157) een tunnelvisie noemt: je alleen richten op relatief 
makkelijk meetbare output, die echter vaak niet de belangrijke doelen 
representeert. Samengevat: er kan sprake zijn van ‘goal displacement’ : voldoen 
aan de behoeften van controleurs wordt hoger gewaardeerd dan het oplossen van 
problemen (Leeuw: 2000: 158). Een derde mogelijk negatief effect is 
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verkramping. Transparantie van prestaties kan leiden tot een grote angst voor 
fouten. Ambtenaren kunnen bang worden om risico’s te nemen omdat zij hierop 
hard worden afgerekend. Leeuw (2000: 157) spreekt in dit verband ook over 
‘ossificatie’ : de angst om te vernieuwen. Een laatste effect betreft de 
fragmentatie. Nadruk op de effectiviteit van afzonderlijke organisaties (of 
organisatieonderdelen) hoeft de effectiviteit van de publieke sector niet te 
bevorderen (Leeuw: 2000: 159). Fragmentatie kan negatieve effecten hebben voor 
de overall effectiviteit omdat bijvoorbeeld samenwerking tussen organisaties 
stroever verloopt. 

• Negatieve effecten voor de efficiency. Een mogelijk negatief effect van 
maatschappelijke controle in de publieke sector voor de efficiency betreft de 
toenemende ‘controle-kosten’ . Organisaties moeten steeds meer tijd en geld 
besteden aan het verzamelen en ontsluiten van informatie ten behoeve van 
controle. Deze tijd kunnen zij niet steken in de uitvoering van werkprocessen. 

 
Openheid Legitimiteit Effectiviteit Efficieny 
Rising expectations 
Digitale tweedeling 

Onterechte schuldtoewijzing 
Inquisitiedemocratie 
Meritocratie 

Ritualisering 
Goal displacement 
Verkramping 
Fragmentatie 

Toenemende controle-kosten 
 

 
Schema 2.2. Negatieve effecten van maatschappelijke controle 
 
Voedselveiligheid 
Een mooi voorbeeld van de negatieve gevolgen van transparantie voor de legitimiteit 
betreft de voedselveiligheid.17 Door de openheid over voedselketens is volgens experts 
ons voedsel veiliger dan ooit. De transparantie vergroot dus de effectiviteit. De openheid 
leidt er echter ook toe dat burgers meer zicht krijgen op problemen met de 
voedselveiligheid. Crises rond BSE en varkenspest krijgen veel publiciteit. Burgers 
hebben daardoor steeds minder vertrouwen in de veiligheid van het voedsel dat ze kopen. 
 
Naast deze specifieke effecten kunnen ook drie brede trends worden genoemd. De eerste 
trend is een explosie van publieke controle. Elk ‘ foutje’  van een publieke organisatie 
wordt extreem belicht. Bovens (2003) spreekt over de ‘duistere kant van doorzichtigheid’  
en Brin (1998) over ‘ leukemie’ . De doorzichtigheid wordt in dit geval niet zozeer benut 
om de publieke zaak te verbeteren maar eerder om de publieke sector schade toe te 
brengen. Bovens (2003: 128, 129) geeft aan dat het mogelijk is om ‘de doorzichtige 
overheid telkens weer aan de schandpaal te nagelen’ .  
Een tweede trend wordt beschreven door Power (1997). Het fundamentele punt dat hij 
maakt is dat meer controle zou moeten leiden tot meer vertrouwen maar in de praktijk 
juist kan leiden tot minder vertrouwen. Controle is gericht op het verminderen van 
ongewenst gedrag maar organisaties die zich ‘van geen kwaad bewust zijn’  kunnen meer 
controle opvatten als een teken van wantrouwen. Zij kunnen hierop reageren met 
opportunistisch gedrag waardoor meer controle uiteindelijk juist tot ongewenste effecten 
leidt. 

                                                
17 Financieel Dagblad, ‘Niet blaffen, ook bijten’ , De wereld in 2003, 7 december 2002, pp. 29, 30. 
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Een derde mogelijke trend is de McDonaldization van de publieke sector (Ritzer, 1996; 
Leeuw, 2000: 162, 163). McDonaldization kent vier dimensies: efficiency, 
calculeerbaarheid (ofwel een nadruk op de kwantitatieve aspecten van producten en 
diensten), voorspelbaarheid (de verzekering dat producten door de tijd heen en op 
verschillende plaatsen hetzelfde zullen zijn) en beheersing (door menselijke 
technologieën te vervangen door niet-menselijke technologieën). Dit proces is de 
publieke sector niet vreemd. Ritzer (1997: 19) geeft zelf aan dat de Weberiaanse 
bureaucratie een voorloper van McDonaldization was. De trend van McDonaldization is 
herkenbaar in het meten van wetenschappelijk onderzoek in de vorm van citatie-indexen. 
Maatschappelijke controle zou het proces van McDonaldization van de publieke sector 
kunnen stimuleren wanneer sterk de nadruk wordt gelegd op meetbare aspecten en 
vergelijking tussen instellingen (RMO, 2000). 
 
2.8. Betekenis van Internet 
 
Een reden waarom de aandacht voor maatschappelijke controle toeneemt betreft de 
technologische mogelijkheden. Technologische ontwikkelingen - en met name Internet - 
bieden nieuwe mogelijkheden voor maatschappelijke controle (Frissen, 1999). Ook 
kunnen publieke organisaties cijfers over hun prestaties op Internet plaatsen om zo 
burgers de mogelijkheid te bieden controle uit te oefenen. De vraag is vervolgens echter 
of burgers (en andere maatschappelijke controleurs) gebruik maken van deze 
mogelijkheden en wat de effecten van maatschappelijke controle via Internet zijn. 
Kortom, de invloed van Internet kan weer worden besproken aan de hand van de drie 
elementen. 
 
Mogelijkheden 
 
Bij de bespreking van de mogelijkheden voor maatschappelijke controle ben ik ingegaan 
op de drie fasen van controleprocessen. Voor deze drie fasen kan worden gekeken naar 
de mogelijke invloed van Internet. Hierover worden de volgende verwachtingen 
geformuleerd: 
 

1. Internet vergroot de mogelijkheden voor maatschappelijke controle in de 
informatiefase doordat er meer informatie beschikbaar komt. In termen van 
Davenport (1993) kan de ruimtelijke transparantie toenemen doordat 
maatschappelijke controleurs onafhankelijk van de locatie toegang hebben tot 
informatie, kan de informationele transparantie toenemen doordat er meer 
informatie over operationele processen openbaar wordt gemaakt en kan ook de 
analytische transparantie toenemen doordat Internet beschouwingen vanuit 
meerdere perspectieven mogelijk maakt. 

2. Internet vergroot de mogelijkheden voor maatschappelijke controle in de 
debatfase doordat zowel communicatie tussen controleurs en publieke 
organisaties, als communicatie tussen controleurs onderling wordt gefaciliteerd. 
De vraag is echter welke vormen van debat worden gefaciliteerd. Gaat het hierbij 
vooral om een één-op-één debat tussen burger en publieke organisatie via e-mail? 
Of vindt er ook een publiek debat plaats op een website of in een discussiegroep? 
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3. Internet lijkt geen directe invloed te hebben op de mogelijkheden voor 
maatschappelijke controle in de sanctiefase. Wel kunnen veranderingen in de 
voorgaande fasen ook invloed hebben op de sanctiefase. Als burgers bijvoorbeeld 
meer zicht hebben op alternatieven (bijvoorbeeld andere scholen of ziekenhuizen) 
zou dit kunnen leiden tot meer exit-gedrag. 

 
In de literatuur is vooral gekeken naar de betekenis van Internet voor de informatiefase. 
De resulterende openbaarheid en daarmee de informationele mogelijkheden voor 
maatschappelijke controle kunnen worden geduid aan de hand van het  onderscheid in 
soorten van transparantie van Davenport (1993): 

 
1. Ruimtelijke transparantie: de transparantie die het mogelijk maakt dat men 

onafhankelijk van de locatie toegang heeft tot de informatie. Moet iemand 
naar een specifieke plek toe om informatie te bekijken? Is deze informatie op 
vele plekken in te zien? En slechts op bepaalde tijdstippen of 24 uur per dag? 

2. Informationele transparantie: de transparantie met betrekking tot de 
operationele processen. Kan men bekijken volgens welke stappen een 
werkproces is uitgevoerd? Is er informatie beschikbaar over de wijze waarop 
deze stappen in het werkproces zijn verlopen? 

3. Analytische transparantie: de transparantie die beschouwingen vanuit 
verschillende perspectieven mogelijk maakt. Heeft de gebruiker 
mogelijkheden om gegevens op verschillende manieren te combineren en er 
zo nieuwe informatie uit te halen? Of is hij gebonden aan de structuur waarin 
de gegevens worden gepresenteerd? 

 
Bij de mogelijkheden voor maatschappelijke controle gaat het allereerst om de 
beschikbaarheid van informatie. Welke informatie is beschikbaar? Op welke wijze? En 
voor wie? Relevant voor de beschikbaarheid is ook de vindbaarheid van informatie. 
Informatie kan wel ergens aanwezig zijn maar als deze informatie door niemand wordt 
gevonden is de informatie toch niet beschikbaar. Verder speelt hierbij ook de vraag in 
hoeverre bekend wordt gemaakt welke informatie beschikbaar is. Weten 
maatschappelijke controleurs welke informatie wordt aangeboden en op welke wijze?18 
Bij het aanbieden van informatie kan een dilemma bestaan. Voorstructureren van 
informatie betekent dat de mogelijkheden van gebruikers om zelf de informatie te 
ordenen worden ingeperkt maar de informatie is wellicht wel toegankelijker. Aanbieden 
van ‘ ruwe gegevens’  creëert maximale keuzevrijheid maar maakt de informatie ook 
alleen toegankelijk voor deskundige gebruikers. 
Een belangrijke vraag is of publieke organisaties Internet wel willen gebruiken om meer 
informatie beschikbaar te maken voor maatschappelijke controle. Welch & Wong (2001) 
hebben hierbij gekeken naar druk om informatie beschikbaar te maken vanuit de politiek 

                                                
18 De Commissie Toekomst Overheidscommunicatie (2001) benadrukt ook het belang van dit punt. In de 
aanbevelingen pleit de commissie er daarom onder andere voor dat bestuursorganen worden verplicht een 
activiteitenindex bij te houden. 
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en vanuit het ambtelijk apparaat.19 Uit hun kwantitatieve, landenvergelijkende onderzoek 
komen de volgende bevindingen: 
 

1. Een hoge mate van autonomie van publieke organisaties ten aanzien van de 
politiek leidt tot een lage mate van openheid (transparantie en interactiviteit). 
Volgens Welch & Wong (2001) geeft dit aan dat machtige ambtelijke elites 
proberen de transparantie van de overheid te beperken en weerstaan globale druk 
voor meer verantwoording. 

2. Een gedifferentieerde en complexe organisatie leidt tot een lage mate van 
openheid. Een complexe organisatie leidt tot een interne gerichtheid en daardoor 
tot minder aandacht voor openheid. 

3. De sector waarin publieke organisaties opereren is van groot belang. Publieke 
organisaties die extern zijn georiënteerd vertonen een hogere mate van openheid 
dan organisaties in een sector die meer intern is georiënteerd. 

4. Wanneer ambtenaren niet zozeer zijn gericht op de hiërarchische lijnen maar 
zichzelf zien als professionals die verantwoordelijk zijn voor het bereiken van 
beleidsdoelstellingen, treedt een hogere interactiviteit op. De transparantie blijft 
gelijk. Volgens Welch & Wong (2001) komt dit doordat ambtenaren in dergelijke 
professionele systemen interactiviteit wél met verantwoording associëren en 
transparantie niet. 

 
Ook Wagenaar (2002: 25, 26) geeft aan dat gebruik van ICT niet zonder meer hoeft te 
leiden tot meer transparantie. Hij geeft aan dat ambtelijke diensten het niet als wenselijk 
kunnen beschouwen wanneer ze in toenemende mate worden aangesproken op hun 
beslissingen, tempo van verwerking van verzoeken van burgers. 
Heeks (1998: 13, 22) is ronduit pessimistisch over de invloed van ICT op de 
mogelijkheden voor maatschappelijke controle. Hij geeft aan dat Internet vooral wordt 
gebruikt om (gedetailleerde) informatie te verspreiden over hoe je publieke diensten kunt 
aanvragen en over regels waar de overheid aan onderworpen is. Ook gebruikt de overheid 
Internet voor allerlei positieve persberichten. Heeks spreekt over cyberpropaganda. Hij 
geeft aan dat al deze informatie alleen maar de aandacht afleidt van het feit dat deze 
systemen zelden in informatie voorzien die kan worden gebruikt om ambtenaren ter 
verantwoording te roepen. 
 
Toepassing en effecten 
 
Over de toepassing en effecten van maatschappelijke controle via Internet is nog weinig 
bekend. Men verwacht veel van Internet maar vooralsnog is er weinig bekend over 
daadwerkelijke toepassing van maatschappelijke controle en de effecten hiervan op 
publieke sector. In specifieke sectoren – met name onderwijs en gezondheidszorg – is wel 
gekeken naar de betekenis van openbaarheid via Internet voor maatschappelijke controle. 
Deze resultaten zal ik in de casushoofdstukken weergeven. 

                                                
19 Het werk van Welch & Wong maakt deel uit van de inspanningen van de Cyberspace Policy Research 
Group om zicht te krijgen op de betekenis van Internet voor de openheid van de overheid. Informatie over 
deze onderzoeksgroep kan worden gevonden op hun website: http://www.cyprg.arizona.edu/. 
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In de literatuur vallen vele positieve geluiden te horen over de betekenis van Internet voor 
maatschappelijke controle. Deze positieve geluiden berusten echter zelden op grondig 
empirisch onderzoek. Infodrome (2001) heeft bijvoorbeeld grote verwachtingen van de 
mogelijkheden van Internet voor empowerment van burgers en maatschappelijke sturing. 
Ook de Eenmalige Adviescommissie ICT & Overheid (2001) (Commissie Docters van 
Leeuwen) is positief. Deze commissie geeft aan dat Internet het mogelijk maakt om de 
burger te ondersteunen in zijn rol van toezichthouder. Ook Transparency International is 
positief. Deze organisatie geeft aan dat Internet bijdraagt aan het terugdringen van 
corruptie. Internet helpt de media, het publiek en NGO’s om politici en zakenlieden 
krachtiger ter verantwoording te roepen.20 
De positieve verhalen domineren maar er vallen ook andere geluiden over Internet en 
maatschappelijke controle te horen. Minder positief is Heeks (1998). Hij ziet een aantal 
belemmeringen voor het gebruik van Internet bij maatschappelijke controle. Ten eerst 
geeft Heeks aan dat als er informatie aanwezig is, die kan worden gebruikt ten behoeve 
van maatschappelijke controle, dit veel kennis en vaardigheden vraagt om de informatie 
adequaat te kunnen gebruiken. Gewone burgers zullen hier in het algemeen niet toe in 
staat zijn. Ten tweede benadrukt Heeks dat openheid via Internet niet noodzakelijk is 
gekoppeld aan maatschappelijke controle. Wanneer burgers weten dat ambtenaren niet 
goed presteren maar zij kunnen hen daar niet op aanspreken omdat daar geen kanalen 
voor bestaan, is er wel openheid maar geen controle. Heeks (1998: 13) ziet daarom 
slechts een beperkte rol voor Internet bij maatschappelijke controle. Hij vestigt meer 
hoop op de massamedia. Deze moeten de informatie interpreteren en publiceren. Ook 
kunnen zij overheidsfunctionarissen onder druk zetten. 
Wat vooral opvalt in de literatuur is het gebrek aan empirisch onderzoek naar de 
toepassing en effecten van maatschappelijke controle. Naar de mogelijkheden voor 
maatschappelijke controle is redelijk wat onderzoek verricht (met name door de 
Cyberspace Research Group). De toepassing van maatschappelijke controle en de 
effecten zijn echter weinig belicht. In de literatuur verwacht men hier veel van maar 
onduidelijk is vooralsnog of Internet deze hoge verwachtingen kan waarmaken. 
 
Internet en transparantie van ziekenfondsen 
Internet heeft een bijdrage geleverd aan de transparantie van ziekenfondsen.21 Goed 
vergelijken van ziekenfondsen kan veel geld schelen. Het zijn vooral de mensen die 
gebruik maken van Internet die dit inzien en hiervan kunnen profiteren (Journaal, 3 
februari 2003). In dit geval zie je dat de technologie – Internet – wel degelijk invloed 
heeft. 
 

                                                
20 Volkskrant, 23 januari 2003, Corruptie vermindert door gebruik internet, p. 8. 
21 Bron: website Algemeen Dagblad (ingezien 4 februari 2003): 
http://www.ad.nl/artikelen/ConsumentenGeld/ 1040191310058.html. 
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Het Handvest Publieke Verantwoording22 
Het Handvest Publieke Verantwoording van vijf ZBO’s is een voorbeeld van 
mogelijkheden voor publieke controle via Internet. Deze ZBO’s hebben samen 
afgesproken verantwoording af te leggen aan de samenleving. Deze afspraken zijn 
vastgelegd in een handvest. Via een centrale website is dit handvest en ook de rapporten 
van onafhankelijke visitaties van de ZBO’s beschikbaar. In deze visitaties is gekeken 
naar transparantie, kwaliteit, prijs/prestaties en responsief handelen en participatie. Ook 
staan op de websites de reacties van de organisaties op de visitatierapporten. 

 
2.9. Resultaten van de theoretische verkenning 
 
Op basis van de bespreking van de literatuur kunnen nu de drie gestelde vragen worden 
beantwoord. 
 
1. Hoe kan maatschappelijke controle in de publieke sector in de praktijk worden 
herkend? 
 
Bij maatschappelijke controle in de publieke sector gaat het om het verifiëren of besluiten 
en handelingen van het openbaar bestuur en particuliere organisaties met publieke taken 
hebben voldaan aan de normen maatschappelijke controleurs hieraan stellen. De 
controleurs zijn (individuele) burgers, maatschappelijke groeperingen en media. 
Kenmerkend aan deze controleurs is dat zij geen formele wettelijke bevoegdheden 
hebben en ook geen formele wettelijke sanctiemogelijkheden.  
Bij maatschappelijke controle in de publieke sector dient in ieder geval sprake te zijn van 
een gecontroleerde organisatie die een publieke taak uitoefent. Ook moet er een 
maatschappelijke controleur zijn die wil verifiëren of besluiten en handelingen van 
publieke organisaties hebben voldaan aan de normen die de controleur hieraan stelt. Dit 
betekent dus dat het derde element van maatschappelijke controle is dat er (impliciete of 
expliciete) normen zijn waaraan de besluiten en handelingen van publieke organisaties 
worden getoetst. Ten vierde dient er sprake te zijn van een object van controle waarover 
informatie beschikbaar is: welke besluiten of handelingen van de publieke organisatie 
kunnen worden gecontroleerd? En ten slotte dienen er sanctiemogelijkheden te bestaan. 
Maatschappelijke controleurs moeten op een of andere wijze hun oordeel kenbaar kunnen 
maken en op die manier aanleiding kunnen geven tot veranderingen binnen de publieke 
organisatie. 
Als optioneel element heb ik het (publieke) debat genoemd. Debat tussen 
maatschappelijke controleurs en publieke organisaties of tussen maatschappelijke 
controleurs onderling kan een onderdeel vormen van maatschappelijke controle in de 
publieke sector. Ook zonder debat kan er echter sprake zijn van maatschappelijke 
controle. 
 

                                                
22 www.publiekverantwoorden.nl. 
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2. Wat is in de literatuur bekend over (a) mogelijkheden, (b) toepassing en (c) effecten 
van maatschappelijke controle? 
 
Bij de mogelijkheden is van belang dat burgers in bepaalde gevallen (onderwijs, 
gezondheidszorg) exit-mogelijkheden hebben en in andere gevallen (paspoorten, 
belastingen) slechts voice-opties. Maatschappelijke groeperingen en media hebben alleen 
mogelijkheden voor voice. Voice kan hierbij de vorm aannemen van direct en besloten 
overleg, juridische procedures en een publiek debat. Vooral de media hebben veel 
mogelijkheden om het publieke debat te sturen. 
Over de toepassing van maatschappelijke controle door burgers kan het volgende worden 
opgemerkt: 
 

− Burgers die nog geen contact hebben met een publieke organisatie (school, 
ziekenhuis) zullen eerder ‘stemmen met de voeten’  (exit), burgers die al wel een 
relatie hebben met de publieke organisatie zullen eerder hun stem laten horen 
(voice). 

− Burgers zullen eerder stemmen met hun voeten (exit) wanneer zij het idee hebben 
dat andere organisaties vergelijkbare diensten aanbieden. Hierbij geldt onder 
andere dat de ontzuiling ertoe kan leiden dat burgers organisaties (scholen, 
ziekenhuizen) in sterkere mate vergelijkbaar vinden. 

− De activiteiten van bedrijvige burgers kunnen positieve of negatieve effecten 
hebben voor de rest. Mogelijke positieve gevolgen zijn algemene 
kwaliteitsverbetering en betere spreiding van burgers over publieke organisaties. 
Mogelijke negatieve gevolgen zijn dat de verbetering van de dienstverlening aan 
bedrijvige burgers ten koste van de dienstverlening aan berustende en bedreigde 
burgers kan gaan. Een ander mogelijk negatief gevolg is dat de kwaliteitsbewuste 
burgers zich los maken van minder kwaliteitsbewuste burgers en dat daardoor een 
tweedeling gaat ontstaat. 

− Als er vooral informatie beschikbaar is die burgers helpt om een keuze te maken 
tussen verschillende organisaties lijkt exit-gedrag te worden gefaciliteerd en dit 
kan de ontwikkeling van ‘ the art of voice’  verstikken. 

− Wanneer de burger (alleen) de mogelijkheid heeft tot voice zullen burgers eerder 
hun stem zullen laten horen naarmate zij hun invloed op deze organisatie hoger 
inschatten. Dit kan betekenen dat ouders die lid zijn van de 
Medezeggenschapsraad van een school of patiënten die in een patiëntenraad zitten 
eerder hun stem zullen laten horen dan andere burgers. 

 
Voice door maatschappelijke groeperingen kan leiden tot bijstelling van het beleid van 
organisaties. Grote wijzigingen trekken hierbij de aandacht van de media (waarin vaak al 
een publiek debat heeft plaatsgevonden). Besloten overleg kan echter ook leiden tot 
allerlei bijstellingen van het beleid. 
Media kunnen informatie publiceren over het functioneren van publieke organisaties en 
beschikken daarmee over een zeer sterke vorm van voice. Belangrijk bij de effecten van 
maatschappelijke controle door de media is dat politici en publieke organisaties ook in 
hoge mate anticiperen op wat er in de media zal verschijnen. 
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3. Wat is er in de literatuur bekend over de invloed van Internet op (a) mogelijkheden, (b) 
toepassing en (c) effecten van maatschappelijke controle? 
 
De mogelijkheden voor maatschappelijke controle lijken door gebruik van Internet toe te 
nemen. In de informatiefase lijkt de (ruimtelijke, informationele en analytische) 
transparantie toe te nemen. Gebruik van Internet als communicatiemedium creëert meer 
mogelijkheden in de debatfase. Internet lijkt geen directe invloed te hebben op de 
sanctiefase. 
Over de toepassing van maatschappelijke controle en de effecten hiervan is in algemene 
zin zeer weinig bekend. Men verwacht veel van maatschappelijke controle maar 
vooralsnog is onduidelijk of Internet deze hoge verwachtingen kan waarmaken. Wel is 
enig onderzoek gedaan in specifieke sectoren. Dit onderzoek zal in de casushoofdstukken 
worden gepresenteerd. 
 
Daarmee is in dit hoofdstuk het terrein van de maatschappelijke controle via Internet 
geïntroduceerd en zijn enkele verwachtingen gepresenteerd. In het volgende hoofdstuk 
begint de empirische zoektocht. Daarbij zal ik de resultaten presenteren van een breed 
verkennend onderzoek naar de mogelijkheden die Internet biedt voor maatschappelijke 
controle. Toepassing van deze mogelijkheden en effecten ervan komen in de 
hoofdstukken daarna aan de orde. 
 

 



 43

3. Diversiteit aan mogelij kheden voor  maatschappelij ke controle 
 
 
3.1. Onderzoeksvraag 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd van een breedte-onderzoek naar 
mogelijkheden voor maatschappelijke controle via Internet. Het doel van dit onderzoek 
was om zicht te krijgen op de diversiteit in het aanbod aan informatie. Centraal stond 
daarbij de volgende vraag: 
 

Welke mogelijkheden voor maatschappelijke controle in de publieke sector via 
Internet kunnen in de praktijk worden onderscheiden? 

 
Om een antwoord te vinden op deze vraag is zowel gekeken naar Nederlandse als naar 
buitenlandse (met name Engelse en Amerikaanse) websites. Een overzicht van de 
onderzochte websites staat vermeld in bijlage 1. 
In dit onderzoek worden websites onderzocht waarop informatie staat die kán worden 
gebruikt bij maatschappelijke controle in de publieke sector. In dit hoofdstuk wordt níet 
ingegaan op het gebruik van de informatie. Welke actoren maken gebruik van de 
informatie op websites ten behoeve van maatschappelijke controle? Op welke wijze 
maken ze hiervan gebruik? Wat zijn hun motieven? De gevolgen van maatschappelijke 
controle worden in het geheel niet besproken. Wat zijn de gevolgen van maatschappelijke 
controle voor het handelen en de besluitvorming binnen publieke organisaties? Wat is de 
doorwerking van maatschappelijke controle. Gebruik van informatie op Internet voor 
maatschappelijke controle en effecten van maatschappelijke controle komen in de 
volgende hoofdstukken aan de orde. 
In dit hoofdstuk wordt alleen de diversiteit aan de ‘aanbodkant’  van de maatschappelijke 
controle in kaart gebracht. Welke informatie is er beschikbaar? Over wie is er informatie 
beschikbaar? Wie biedt deze informatie aan? De diversiteit aan controleprocessen blijft in 
dit hoofdstuk buiten beeld. In de volgende hoofdstukken waarin ik zal ingaan op enkele 
verschillende sectoren komt de diversiteit aan controleprocessen in beeld. 
Ook zal ik in dit hoofdstuk ingaan op de wijze waarop de (technologische) 
mogelijkheden van Internet worden gebruikt. Hierbij zal ik geen vergelijking maken met 
de ‘papieren situatie’  maar wel ingaan op de verschillen tussen de websites. Daarbij maak 
ik een (analytisch) onderscheid tussen het gebruik van Internet als informatiemedium en 
als communicatiemedium. 
 
3.2. Methode van onderzoek 
 
Het doel van het breedte-onderzoek was het in kaart brengen van de diversiteit aan 
vormen van maatschappelijke controle via Internet. Bij dit onderzoek was de 
representativiteit van ondergeschikt belang. Er is niet expliciet onderzocht in welke mate 
verschillende mogelijkheden voor maatschappelijke controle via Internet voorkwamen. 
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Ook is niet expliciet bekeken welke informatie niet beschikbaar wordt gemaakt via 
Internet.23 
In het onderzoek werd gezocht naar websites met informatie over de uitvoering en 
resultaten van beleid in de publieke sector. In het onderzoek werd níet gekeken naar 
inspraaktrajecten en besluitvorming via Internet. Ook is niet gekeken naar 
dienstverlening via Internet. Er werd met name gezocht naar websites met informatie 
over beleidsprestaties en de resultaten van beleid. Dit betekende niet dat het slechts ging 
om publieke organisaties. Ook non-profit en profit organisaties zijn betrokken bij de 
uitvoering van beleid in de publieke sector. Voor dit onderzoek waren verder de intenties 
van de aanbieders van informatie niet van belang. Sommige informatie is geselecteerd en 
geordend om deze toegankelijk te maken voor maatschappelijke controle, bij andere 
informatie gaat het veeleer om ruwe informatie. 
Dit verkennende onderzoek is uitgevoerd op de volgende manier: 
 

1. De website van de Stichting Rekenschap is een bekende portal voor 
maatschappelijke controle via Internet. De links op deze website naar 
Nederlandse en buitenlandse websites zijn uitgezocht. 

2. Er zijn gesprekken gevoerd met deskundigen op het gebied van maatschappelijke 
controle (zie bijlage 2). Aan deze deskundigen is expliciet gevraagd welke 
websites mogelijkheden bieden voor maatschappelijke controle. 

3. Via e-mail is contact gezocht met internationale wetenschappers waarvan kon 
worden aangenomen dat zij inzicht zouden kunnen hebben in de mogelijkheden 
tot maatschappelijke controle via Internet. 

4. Op verschillende manieren zijn op Internet zoektochten uitgevoerd naar relevante 
websites. Dit gebeurde aan de hand van zoekvragen, zoektochten in mogelijk 
relevante sectoren en aan de hand van berichten in andere media (met name 
kranten). 

 
Op basis van dit onderzoek is een beeld verkregen van de diversiteit van mogelijkheden 
voor maatschappelijke controle via Internet. Ik claim hierbij niet de diversiteit uitputtend 
in beeld te hebben gebracht. Wel hoop ik met dit hoofdstuk te kunnen aantonen dat de 
diversiteit groter is dan velen zouden denken. 
 
3.3. Diversiteit in aanbieders van informatie 
 
Informatie op Internet wordt aangeboden door verschillende soorten organisaties. Ten 
eerste werden er websites gevonden waarbij publieke organisaties informatie aanbieden 
over het eigen functioneren. Op deze manier maken publieke organisaties het mogelijk 
dat burgers, maatschappelijke groeperingen of journalisten hen aanspreken op hun 
functioneren. Een voorbeeld hiervan is de Bestuursinformatie Amsterdam. Via deze 
website kunnen gebruikers toegang krijgen tot allerlei documenten van de gemeente en 

                                                
23 Op Internet kwam ik ook aanwijzingen tegen dat bepaalde informatie die interessant zou kunnen zijn 
voor maatschappelijke controle niet wordt vermeld op een website. Op de website over benchmarken in de 
publieke sector van het ministerie BZK (www.benchmarkenindepubliekesector.nl) staat vermeld dat 
KPMG een rapport heeft uitgebracht over een benchmarkonderzoek bij de Informatie Beheer Groep. Dit 
rapport wordt wel vermeld maar is via Internet niet beschikbaar. 
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de deelgemeenten. Een ander voorbeeld betreft het burgerjaarverslag dat onder andere 
door de gemeenten Breda en Soest op hun websites wordt aangeboden. In andere landen 
bieden gemeenten en lokale overheden ook via Internet op verschillende manieren 
informatie die gebruikt zou kunnen worden bij maatschappelijke controle (onder andere: 
Christchurch, New York City, Vermont). Andere voorbeelden van publieke organisaties 
die over zichzelf informatie aanbieden die zou kunnen worden gebruikt bij 
maatschappelijke controle zijn de websites van de Betuweroute en de HSL-Zuid. Op deze 
websites wordt allerlei informatie gepresenteerd over het verloop van deze 
infrastructurele projecten. 
Publieke organisaties bieden echter niet alleen informatie aan over zichzelf; op 
verscheidene websites bieden publieke organisaties informatie aan over het functioneren 
van andere (publieke en private) organisaties. Een bekend voorbeeld hiervan is de 
Onderwijsinspectie. Deze organisatie biedt op haar website informatie aan over het 
functioneren van scholen. Deze informatie kan worden gebruikt bij de schoolkeuze of om 
scholen aan te spreken op de onderwijsprestaties. Vergelijkbare websites zijn te vinden in 
de Verenigde Staten (onder andere Contra Costa County Office of Education, California 
Star Program, School Wise Press) en het Verenigd Koninkrijk (onder andere Office for 
Standards in Education).24 Een ander voorbeeld van publieke organisaties die informatie 
over andere overheden aanbieden betreft het functioneren van gemeenten. In het 
Verenigd Koninkrijk wordt op nationaal niveau informatie aangeboden over het 
functioneren van gemeenten (Best Value Site). 
Ook zijn er publieke organisaties die als groep informatie over het functioneren van 
individuele organisaties aanbieden. Dit gebeurt bijvoorbeeld door de vijf zelfstandige 
bestuursorganen die zich hebben verenigd in de Handvestgroep Publiek Verantwoorden. 
Via een aparte website bieden deze organisaties de resultaten aan van onafhankelijke 
visitaties, die door de ZBO’s zelf zijn aangevraagd. Men kan stellen dat de resultaten van 
zelfinspecties ter beschikking van maatschappelijke controleurs worden gesteld. 
Een vierde categorie van aanbieders van informatie die gebruikt kan worden bij 
maatschappelijke controle zijn de media. In Nederland geeft het Algemeen Dagblad via 
haar Wachtlijstmonitor informatie over het functioneren van ziekenhuis. Het dagblad 
Trouw biedt op haar website informatie aan over het functioneren van scholen. 
Daarnaast bieden ook maatschappelijke organisaties informatie aan die van belang is 
voor maatschappelijke controle. Een voorbeeld hiervan is de Scorecard van 
Environmental Defense in de Verenigde Staten. Op deze scorenkaart worden overzichten 
gegeven van gezondheidsrisico’s, chemische blootstellingen en milieuvervuilingen per 
staten en counties. 
Ook private partijen bieden via Internet informatie aan die kan worden gebruikt bij 
maatschappelijke controle. Het onderzoek van de Nederlandse websites leverde hier geen 
voorbeelden van op maar in de Verenigde Staten werd wel een voorbeeld gevonden. De 
School Wise Press biedt informatie aan over het functioneren van scholen en tegen 
betaling kunnen gebruikers ook informatie op maat krijgen. Dit bedrijf verdient geld met 

                                                
24 Wat opvalt is dat op de website van School Wise Press veel meer gegevens over de scholen worden 
vermeld dan op de websites in Nederland die betrekking hebben op de prestaties van scholen. In Nederland 
worden eigenlijk alleen de prestaties van studenten gemeten. Deze Amerikaanse website geeft ook 
informatie over onder andere de ervaring van docenten, de doorstroom naar het hoger onderwijs en de 
(computer)voorzieningen. 
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het veredelen van openbare informatie.25 Een ander voorbeeld is het bedrijf Up My Street 
in Engeland.  Op deze website kun je je postcode intypen en dan krijg je allerlei 
informatie over de buurt. Het gaat hierbij ook om publieke zaken zoals het ophalen van 
vuilnis, het repareren van straatlampen en het aantal speelplaatsen per 1000 kinderen. Up 
My Street is een bedrijf dat deze informatievoorziening gebruikt om haar eigen diensten 
te promoten. 
Ten zevende zijn er in het verkennende onderzoek voorbeelden gevonden van 
‘maatschappelijke controleurs’ . Dit zijn organisaties die zichzelf als doel hebben gesteld 
maatschappelijke controle te faciliteren. In Nederland is de Stichting Rekenschap hiervan 
het bekendste voorbeeld. De website van de Stichting Rekenschap is niet direct 
vergelijkbaar met de andere websites. Het gaat hier veeleer om een ‘portal’  voor 
maatschappelijke controle. Via deze portal kunnen geïnteresseerden bij allerlei websites 
terecht komen (met name over gemeenten, onderwijs en gezondheidszorg). Wel staan op 
de website ook rapporten van Rekenschap zelf. Internationale voorbeelden van 
maatschappelijke controleurs zijn Transparency International en Statewatch. 
Verder kan worden gewezen op onderzoeksinstellingen die informatie over het 
functioneren van de publieke sector via Internet presenteren. Een voorbeeld hiervan is de 
Nationale Atlas Volksgezondheid van het RIVM. Deze ‘atlas’  bevat allerlei informatie 
over de gezondheid van de Nederlandse bevolking. Een andere voorbeeld is de Atlas van 
de Lokale Lasten van de Rijksuniversiteit Groningen. Deze website geeft informatie over 
de lasten die burgers in verschillende gemeenten hebben. De website van de European 
Working Group for Legionella Infections, een samenwerkingsverband van 
wetenschappers dat wordt ondersteund met geld van de EU, bevat informatie over hotels 
en andere accommodaties met verdachte en geconstateerde Legionella-besmettingen. 
Ten slotte bieden institutionele controleurs zoals de Algemene Rekenkamer en de 
Nationale ombudsman ook via Internet informatie aan die kan worden gebruikt bij 
maatschappelijke controle. Ook in het Verenigd Koninkrijk biedt de Audit Commission 
via haar website allerlei informatie aan over het functioneren van publieke organisaties. 
Een interessant voorbeeld van een institutionele controleur is te vinden in Florida waar 
het Parlement van de staat uitgebreide informatie biedt over ‘wat er gebeurt met het 
belastinggeld’ . 
Wat opvalt in dit overzicht is dat in veel gevallen de informatie niet wordt aangeboden 
door de organisatie die wordt gecontroleerd maar door een ‘ intermediair’ . Dit 
intermediair kan een krant zijn, een maatschappelijke organisatie, een private partij, een 
publieke organisatie of een onderzoeksinstelling.26 De constatering dat informatie voor 
maatschappelijke controle vaak wordt aangeboden door intermediairs roept vragen op ten 
aanzien van de betrouwbaarheid van de intermediair. Veel van deze intermediairs zijn 
gevestigde organisaties, maar dit geldt niet voor allemaal. Bij sommige organisaties 
(risicolocaties van buurtonline.nl en wachtlijstaanpak van wachtlijstaanpak.nl) is het 

                                                
25 Veredelen van publieke informatie ten behoeve van maatschappelijke controle kan worden vergeleken 
met de activiteiten van bedrijven als Red Hat. LINUX is immers gratis maar Red Hat kan er toch geld aan 
verdienen door de installatie en het onderhoud van LINUX te ondersteunen. 
26 Ook zou de intermediair een burger of een maatschappelijke groepering kunnen zijn, maar daar zijn geen 
voorbeelden van aangetroffen in het exploratieve onderzoek. Matt Drudge is met zijn Drudge-report over 
de verdraaiingen van Bill Clinton een voorbeeld van een burger die als intermediair functioneert. 
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onduidelijk wat voor organisatie de informatie aanbiedt. De centrale rol van de 
intermediairen kan vragen oproepen over de betrouwbaarheid van de informatie.27 
 
Amsterdamse Cito-scores 
De gemeente Amsterdam heeft op haar website gegevens geplaatst over de cito-scores 
van de basisscholen in Amsterdam (www.amsterdam.nl/onderwijs). Over deze cijfers 
schrijft de gemeente dat sinds 1998 de gemeente, de stadsdelen en de besturen van 
scholen voor bijzonder onderwijs afspraken hebben gemaakt om de prestaties van het 
Amsterdamse onderwijs te verbeteren. Een van de instrumenten om de vorderingen te 
meten is deelname aan en publicatie van de Cito-toets. Voor elke school worden onder 
andere voor 2001 de score en het aantal leerlingen vermeld. Ook zijn de scholen 
ingedeeld in zeven scoregroepen. Bepalend voor de indeling in een scoregeroep is de 
aanwezigheid van zogenaamde ‘onderwijsachterstandleerlingen’. Deze website creëert 
mogelijkheden om scholen aan te spreken op de onderwijsprestaties en de gemeente op 
de resultaten van het achterstandsbeleid. 
 
Burgerjaarverslag: verantwoording of promotie 
Het burgerjaarverslag lijkt een duidelijk voorbeeld van informatie die zou kunnen worden 
gebruikt bij maatschappelijke controle. Met ingang van 7 maart 2002 is het volgens de 
Gemeentewet voor de burgemeester verplicht een dergelijk verslag uit te brengen. Het 
eerste jaar waarover burgemeesters verslag uit moesten brengen is 2002. Deze 
jaarverslagen kunnen vaak via de websites van de gemeenten worden verkregen (als 
PDF-document). Het burgerjaarverslag van de gemeente Utrecht bevat inderdaad veel 
informatie die kan worden gebruikt ten behoeve van maatschappelijke controle. Er staat 
veel kwantitatieve informatie in over onder andere service, veiligheid en het onderhoud 
van de openbare ruimte. Het burgerjaarverslag van de gemeente Soest toont een ander 
beeld. In dit burgerjaar is weinig kwantitatieve informatie over het functioneren van de 
gemeente te vinden en ook een zakelijke kwalitatieve bespreking ontbreekt. Het 
jaarverslag heeft daardoor meer het karakter van promotie-materiaal. 
 
3.4. Diversiteit in leveranciers van informatie 
 
In veel gevallen zijn de aanbieders van informatie ook degenen die de informatie hebben 
verzameld. Publieke organisaties zoals de gemeenten Amsterdam, Breda en New York 
bieden informatie over zichzelf aan of – zoals bij de Handvestgroep Publiek 
Verantwoorden – als groep over de deelnemende organisaties. Toezichthouders zoals de 
Onderwijsinspectie, onderzoeksinstellingen als het RIVM en institutionele controleurs als 
de Algemene Rekenkamer bieden informatie aan die zij zelf hebben vergaard. Ook 
maatschappelijke organisaties zoals de Consumentenbond bieden op hun website 
informatie aan uit hun eigen onderzoeken. 
Uit het exploratieve onderzoek bleek echter dat de aanbieders van informatie zeker niet 
altijd ook de leveranciers van de informatie zijn. Ten eerste kan erop worden gewezen dat 

                                                
27 Er zijn natuurlijk al vragen ten aanzien van de betrouwbaarheid van de informatie. Hoe weet een 
maatschappelijke controleur bijvoorbeeld of de informatie die een publieke organisatie over haar eigen 
functioneren aanbiedt betrouwbaar is? Er ontstaan echter nieuwe vragen over de betrouwbaarheid van 
informatie wanneer onduidelijk is wie de informatie aanbiedt. 
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media, private organisaties en maatschappelijke controleurs vaak doorgeefluiken van 
informatie van publieke organisaties zijn. Veelal voeren zij wel enkele bewerkingen op 
deze informatie uit. Het dagblad Trouw krijgt bijvoorbeeld de informatie over het 
functioneren van scholen van de Onderwijsinspectie en gebruikt deze informatie om een 
oordeel uit te spreken over de scholen. Ook de School Wise Press, een private 
instellingen in de Verenigde Staten, biedt veredelde informatie aan van lokale ministeries 
van onderwijs.  Het Algemeen Dagblad presenteert op haar ‘misdaadmeter’  officiële 
cijfers van de politie op grafische wijze. 
Ten tweede bleek dat burgers zelf in sommige gevallen kunnen worden beschouwd als 
leveranciers van informatie. Een duidelijk voorbeeld hiervan betreft de Wachtlijsthulp 
van het Algemeen Dagblad. Wanneer de cijfers over de wachttijden van ziekenhuizen 
niet kloppen kunnen burgers dit berichten aan het Algemeen Dagblad. Op de website 
staat: “Het Algemeen Dagblad is afhankelijk van gegevens die de ziekenhuizen zelf 
aanleveren. Uit reacties van lezers blijkt dat deze gegevens niet altijd kloppen. De 
redactie van de wachtlijsthulp controleert ze steekproefsgewijs. Maar lezers kunnen ons 
ook attenderen op onjuiste informatie (zie de adresgegevens elders op deze pagina). Als 
er een groot verschil blijkt te zijn tussen de opgegeven en de werkelijke wachttijd van een 
bepaald ziekenhuis, wordt dat ziekenhuis tijdelijk uit de overzichten verwijderd.”  
Interessant hierbij is dat in verschillende gevallen informatie van dezelfde leverancier 
wordt aangeboden door verschillende organisaties. Zowel de Onderwijsinspectie – de 
leverancier van de informatie – als het Dagblad Trouw biedt bijvoorbeeld informatie aan 
over het functioneren van scholen. In de gezondheidszorg geldt dat zowel de Nederlandse 
Vereniging van Ziekenhuizen – de leverancier van de informatie – als het Algemeen 
Dagblad informatie aanbiedt over de wachttijden van ziekenhuizen. 
In één geval was er ook sprake van min of meer concurrerende websites. De gemeente 
Utrecht heeft een website over het VINEX-project Leidsche Rijn maar een 
samenwerkingsverband tussen het Utrechts Nieuwsblad, Berenschot en de Universiteit 
van Utrecht ook. Dit samenwerkingsverband verzamelt zelf informatie over de voortgang 
van de bouw van Leidsche Rijn en brengt deze via de website van het Utrechts 
Nieuwsblad naar buiten. 
 
Risicolocaties 
Via buurtonline.nl kan een burger bekijken welke risicolocaties er bij hem of haar in de 
buurt te vinden zijn (www.buurtenonline.nl/gkaart.htm). De burger hoeft slechts zijn 
postcode in te typen en er verschijnt een lijst met risicolocaties. Deze lijst is overigens 
nog verre van volledig. Naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede is het 
ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) 
begonnen met het samenstellen van een overzicht van risicobedrijven in het kader van de 
voorbereiding van registratieplicht risicosituaties. Buurtenonline heeft het voorlopig 
resultaat van de inventarisatie, zoals die aan de Tweede Kamer is verstuurd, op 
geografische positie gesorteerd. Dit is gebeurd op basis van de postcode van de bedrijven. 
Alle gebruikte gegevens zijn te vinden op de websites van VROM en het RIVM. 
Maatschappelijke controleurs kunnen de informatie over risicolocaties benutten om 
gemeenten en bedrijven aan te spreken op de verlening van vergunningen, handhaving 
hiervan en de voorbereiding op mogelijke rampen. 
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3.5. Diversiteit aan gecontroleerden 
 
De informatie op de websites van de aanbieders van informatie kan worden gebruikt om 
organisaties te controleren. Uit het verkennend onderzoek bleek dat er een onderscheid 
kan worden gemaakt in drie groepen van gecontroleerden: overheidsorganisaties, non-
profit organisaties en bedrijven.28 
De meeste websites bevatten informatie over het functioneren van overheidsorganisaties. 
Hierbij gaat het om gemeenten, politiekorpsen, projectorganisaties voor infrastructurele 
projecten, etc. Interessant is dat een organisatie als de Onderwijsinspectie die informatie 
aanbiedt over scholen daarmee tegelijkertijd controle op haar eigen werkzaamheden 
faciliteert. 
In de sectoren gezondheidszorg en onderwijs beperken de mogelijkheden van 
maatschappelijke controle zich echter niet tot overheidsorganisaties (zoals de 
Onderwijsinspectie en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). De 
websites bieden ook informatie over non-profit organisaties: scholen en ziekenhuizen. 
De website van de Onderwijsinspectie van de Scholendatabase van Trouw bevatten 
informatie over het functioneren van openbare én bijzondere scholen. Ook de 
Wachtlijstmonitoren van het Algemeen Dagblad en de Nederlandse Vereniging van 
Ziekenhuizen bevatten informatie over allerlei ziekenhuizen.29 
Ten derde bleek uit het exploratieve onderzoek dat de maatschappelijke controle zich niet 
beperkt tot publieke organisaties en andere organisaties met een publieke taak. Ook 
private organisaties kunnen worden onderworpen aan maatschappelijke controle. Een 
duidelijk voorbeeld hiervan is de risicokaart van de provincie Friesland. Deze risicokaart 
bevat informatie over de vergunningen die gemeenten en provincie hebben verleend voor 
de opslag van gevaarlijke stoffen. Maatschappelijke controleurs kunnen deze informatie 
gebruiken om zowel overheden als bedrijven aan te spreken op gevaarlijke situaties. Een 
ander voorbeeld is de lijst van WAO-instroomcijfers van grote bedrijven van de 
Uitvoering Werknemersverzekeringen. Maatschappelijke controleurs kunnen deze 
informatie gebruiken om bedrijven aan te spreken op de volksgezondheid van hun 
werknemers. 
Interessant is verder dat op grond van de informatie op de websites niet altijd duidelijk 
wordt wie nu de gecontroleerden zijn. Op de website van de Risicokaart Friesland wordt 
niet aangegeven welke publieke organisatie deze vergunningen hebben verstrekt, op de 
website van de Provincie Limburg overigens wel. 
 

                                                
28 Er werden geen voorbeelden gevonden van controles op de wetgevende en de rechtsprekende macht. De 
maatschappelijke controle beperkte zich tot controle op de uitvoerende macht. De Stichting WORM is 
weliswaar een voorbeeld van maatschappelijke controle op de rechtsprekende macht – deze stichting heeft 
een rapport uitgebracht over de integriteit van de rechterlijke macht – maar maakt geen gebruik van 
Internet: ICT lijkt niet direct invloed te hebben op deze vorm van maatschappelijke controle. 
29 In Nederland kennen we specifieke arrangementen voor de participatie van niet-publieke organisaties in 
publieke taken. Dit leidt ertoe dat de maatschappelijke controle zich niet beperkt tot publieke organisaties. 
In andere (Angelsaksische) landen werd dit niet gevonden. 
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Stichting Rekenschap: cij fers over sectoren 
De Stichting Rekenschap (www.rekenschap.nl) is gericht op het faciliteren van 
maatschappelijke controle. De website van deze organisatie heeft vooral het karakter van 
een ‘portal’ . Voor drie ‘sectoren’  (gezondheidszorg, onderwijs en gemeenten) wordt een 
groot aantal bronnen genoemd met cijfers over het functioneren van publieke organisaties 
in deze sectoren. Rekenschap noemt voor de sector onderwijs het volgende doel: “Het 
realiseren van één virtuele toegangspoort voor informatie over onderwijsresultaten, op 
basis van de informatiebehoefte van ouders, leerlingen en studenten, met als doel de 
positie van onderwijsvragers te versterken.”  Voor de andere sectoren lijken gelijke doelen 
te gelden. Drie andere sectoren (milieu, openbaar vervoer en sociale zekerheid) worden 
wel genoemd, maar hier zijn nog geen pagina’s voor ontwikkeld. Stichting Rekenschap 
probeert op allerlei manieren maatschappelijke controle te faciliteren. Controleurs kunnen 
via de portal allerlei cijfers vinden over het functioneren van publieke organisaties. Ook 
kunnen zij met relevante organisaties in contact komen. Publieke organisaties vinden 
daarnaast informatie over hoe zij hun controleerbaarheid kunnen verbeteren. 
 
3.6. Diversiteit aan objecten van controle 
 
Wanneer wordt gekeken naar het object van controle kan een onderscheid worden 
gemaakt tussen de input, throughput, output, outcome en procedures (zie hoofdstuk 2). 
Uit het verkennende onderzoek bleek dat op veel websites informatie over de 
beleidsprestaties te vinden is. Het Algemeen Dagblad, de Nederlandse Vereniging van 
Ziekenhuizen en het Deense Ministerie van gezondheid geven bijvoorbeeld informatie 
over de lengte van de wachttijden. De gemeente Amsterdam geeft informatie over de 
cito-scores. Probleem bij dergelijke meting is dat er vaak slechts één of een beperkt 
aantal indicatoren wordt genoemd. Ook wordt er vaak geen relatie gelegd tussen de 
beleidsprestaties en de gemaakte kosten. 
Ook is er op verscheidene websites informatie over de outcome van beleid te vinden. Een 
goed voorbeeld hiervan zijn de monitoren van de gemeenten Utrecht en Rotterdam. Deze 
monitoren geven een beeld van de stand van zaken in de gemeente op het gebied van 
vastgoed, winkels, armoede, veiligheid, milieu, etc. Een ander voorbeeld van een 
dergelijke monitor is de Politiemonitor van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook 
de website van de National Aviation Safety Data Analysis Center geeft informatie over 
de outcome. Dan gaat het om informatie over (bijna)luchtvaartongelukken. 
Het probleem met informatie over de outcome van beleid is wel dat het lastig is om de 
outcome te relateren aan het functioneren van publieke organisaties. Wat is bij de 
politiemonitor de relatie tussen de prestaties van de politie en de veiligheidsgevoelens 
van de burger? Wat is de relatie tussen het beleid van de Amerikaanse overheid en het 
aantal luchtvaartongevallen? Deze vraag geldt ook voor de gegevens over inbraken per 
gemeente op de website van de Engelse Deputy Prime Minister. In hoeverre zijn de 
prestaties van de gemeente debet aan een hoog aantal inbraken? Is een lokale 
gemeenschap verantwoordelijk voor een hoog aantal inbraken? 
In de meeste onderzochte gevallen is de informatie redelijk sterk afgebakend. Het gaat 
over cito-scores, wachtlijsten, milieuvergunningen en dergelijke. In andere gevallen is dit 
onderwerp echter minder strak afgebakend. De website bevat dan een veelheid aan 



 51

informatie die verband houdt met een breed onderwerp (bijvoorbeeld bestuurlijke 
aangelegenheden in Amsterdam of veiligheidsgevoelens van burgers). 
Een laatste object van controle dat nog kan worden genoemd is de beschikbaarheid van 
informatie via Internet. Via de website van burger@overheid kunnen burgers publieke 
organisaties aanspreken op het ontbreken van informatie op Internet. Burgers kunnen aan 
burger@overheid doorgeven welke informatie zij niet kunnen vinden op Internet. 
 
Politiemonitor 
De Politiemonitor Bevolking is het grootste enquête-onderzoek in Nederland én Europa 
dat op het terrein van veiligheid wordt gehouden. Dit onderzoek bevat een groot aantal 
vragen over verschillende aspecten van veiligheid en het functioneren van de politie die 
in 2001 aan ruim 88.000 Nederlanders zijn voorgelegd. Bij eerdere metingen in 1993, 
1995, 1997 en 1999 ging het eveneens om grote aantallen respondenten, zij het dat het 
aantal respondenten in 2001 een absoluut record is. Daardoor kunnen trends worden 
gedetecteerd door de jaren heen en tussen politieregio's onderling. De politiemonitoren 
van de jaren 1997, 1999 en 2001 zijn als pdf-bestand beschikbaar op de website van BZK 
(www.minbzk.nl).30 De politiemonitoren zijn niet makkelijk te vinden. Ook staan de 
monitoren van de verschillende jaren niet bij elkaar vermeld. Dat betekent dat het 
moeilijk is om deze informatie te vinden op de website van BZK. De politiemonitor geeft 
informatie over (gevoelens van) onveiligheid (buurtproblemen, onveiligheidsgevoelens 
en slachtofferschap), over politie en burgers (contacten tussen politie en slachtoffers van 
misdrijven, contacten tussen politie en burgers in de woonbuurt) en preventiemaatregelen 
door burgers. In de politiemonitor worden veel punten genoemd en dus kan een 
veelzijdige beoordeling plaatsvinden. Een lastig punt bij het gebruik van deze informatie 
in maatschappelijke controle is wat de relatie is tussen het functioneren van de politie en 
wat de burgers hiervan vinden. 
 
3.7. Diversiteit in aard van de informatie 
 
Bij de aangeboden informatie kan een onderscheid worden gemaakt tussen kwalitatieve 
en kwantitatieve informatie. Kwantitatieve informatie is met name van belang wanneer 
een vergelijking wordt gemaakt met andere, vergelijkbare publieke organisaties (scholen, 
ziekenhuizen, lokale overheden).31 Voorbeelden van kwantitatieve informatie zijn de 
websites van de Onderwijsinspectie en de Wachtlijsthulp van het AD. In het Verenigd 
Koninkrijk biedt de Best Value Site veel kwantitatieve informatie over het functioneren 
van gemeenten. 
Een belangrijk verschil in soorten kwantitatieve informatie betreft verder of de website 
ook een eindoordeel bevat. Het AD geeft de wachttijden weer maar spreekt hier verder 
geen oordeel over uit. Het oordeel is aan degenen die kennisnemen van de verschillende 
wachttijden. Trouw daarentegen analyseert de gegevens van scholen en komt tot een 
eindoordeel.  

                                                
30 Zie onder andere: http://www.minbzk.nl/contents/pages/00000745/politiemonitor_2001_6-01.pdf. 
31 Kwantitatieve informatie zou ook van belang kunnen zijn voor een analyse van de prestaties van één 
publieke organisatie door de tijd heen. Bij de onderzochte websites werd hier echter geen voorbeeld van 
gevonden. 



 52

Kwalitatieve informatie kan in meer of mindere mate zijn gestructureerd. Een voorbeeld 
van kwalitatieve informatie die in hoge mate is gestructureerd is de Risicokaart Friesland. 
De informatie is precies gestructureerd aan de hand van locaties op de risicokaart. Een 
voorbeeld van kwalitatieve informatie die in veel mindere mate is gestructureerd en die 
vooral het karakter heeft van een verzameling van allerlei documenten is de 
Bestuursinformatie Amsterdam. 
Bij de aard van de informatie kan ook worden gekeken naar de frequentie waarmee de 
informatie wordt aangepast. Hierbij geldt dat sommige informatie periodiek – vaak 
jaarlijks – wordt aangepast. Voorbeelden hiervan zijn de kwaliteitskaarten van de 
Onderwijsinspectie, de Cito-scores in Amsterdam en de Politiemonitor van het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken. Andere informatie wordt continu aangepast. Voorbeelden 
hiervan zijn de Risicokaart Friesland, Bestuursinformatie Amsterdam en de 
Wachtlijsthulp van het Algemeen Dagblad. 
Interessant is ook dat sommige websites door verstrekking van informatie over de 
beleidsuitvoering al tegen de grenzen van privacy aan beginnen te lopen. De meest 
precieze gegevens over scholen zijn natuurlijk de gegevens die zijn opgebouwd uit de 
gegevens over individuele leerlingen. Dat tast echter de privacy aan. Daarom staat er op 
de website van de California STAR Program: “In order to protect student confidentiality, 
no scores are reported for any group of 10 or fewer students.”  
 
Best Value Site (UK) 
Op de website van de Engelse Deputy Prime Minister (http://www.bvpi.gov.uk) zijn 
gegevens te vinden over de prestaties van locale overheden. Er zijn ten eerste algemene 
feiten te vinden over verschillende beleidsterreinen (kwaliteit van het bestuur, onderwijs, 
sociale dienstverlening, huisvesting, milieu, transport, planning, cultuur & bibliotheken 
en veiligheid). Voor elk beleidsterrein zijn enkele indicatoren benoemd en voor deze 
indicatoren kan de burger bekijken hoe de gemeente scoort en wat het landelijk 
gemiddelde is. Ook worden voor de lokale overheid achtergrondgegevens gepresenteerd 
(o.a. bevolking, bevolking onder de 16, bevolking boven de 60, aantal mensen in de 
WAO, totale aantal banen, geweld tegen personen). Daarnaast biedt de website de 
mogelijkheid om te komen tot overzichten. De gebruiker kan een set indicatoren kiezen 
en kan daarbij ook een aantal locale overheden selecteren. Dit stelt de gebruiker in staat 
om op eenvoudige wijze een overzicht te verkrijgen van de indicatoren van de 
verschillende locale overheden. Deze informatie kan worden gebruikt bij 
maatschappelijke controle op Britse gemeenten. 
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Informatie via traditioneel medium: Deense smiley’s 
Sinds 2001 kunnen Deense klanten in één oogopslag zien of een winkel, restaurant of 
kantine bij de laatste controle voldeed aan de warenwet. Na elk controlebezoek krijgt het 
bedrijf een ‘smiley's’  met een enorme smile, een meer beheerst lachje, een streepmond of 
een boos gezichtje. Deze smiley moet voor klanten zichtbaar worden opgehangen in de 
winkel, het restaurant of de kantine. In het achterliggende controlerapport kan de klant 
lezen welke fouten of overtredingen zijn begaan. Op het rapport zijn vier smiley’s van 
vorige controles zichtbaar. De burger kan daardoor een ontwikkeling in de tijd zien: is het 
bedrijf erop vooruit gegaan? Een boze smiley betekent overigens niet dat er direct gevaar 
is voor de volksgezondheid voor de klanten. In dat geval wordt namelijk het bedrijf 
gesloten.32 
 
3.8. Gebruik van Internet voor informatie en communicatie 
 
Internet als informatiemedium 
 
Aanbieders van informatie gebruikten Internet op verschillende manieren. Ten eerste zijn 
er websites die via Internet documenten beschikbaar maken. Internet wordt in dit geval 
alleen gebruikt als publicatiemedium en er wordt geen gebruik gemaakt van de vele 
technische mogelijkheden die het medium biedt. Soms zijn de documenten eenvoudig te 
vinden maar in andere gevallen – bijvoorbeeld de Politiemonitor van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en de Veiligheidsindex van de Gemeente Rotterdam – zijn de 
documenten lastig te vinden. Toegang tot documenten is in sommige gevallen voldoende 
maar wanneer de documenten allerlei overzichten van cijfers bevatten worden 
mogelijkheden om deze gegevens te analyseren en combineren gemist. Voorbeelden zijn 
de website wachtlijstaanpak.nl en de monitoren van de gemeente Utrecht. Interessant aan 
deze websites is dat er veel gegevens op staan maar dat de toegankelijkheid ervan beperkt 
is. De websites worden alleen gebruikt om documenten beschikbaar te maken. Deze 
documenten bevatten allerlei cijfers – inventarisaties van wachtlijsten – maar deze cijfers 
kunnen niet via de website worden geanalyseerd. De toegankelijkheid is vergroot maar de 
website biedt de gebruiker geen (of weinig) mogelijkheden om de gegevens zelf te 
analyseren. 
Ten tweede zijn er websites die een zoekfunctie aanbieden. Duidelijke voorbeelden zijn 
de Wachtlijstmonitoren van het Algemeen Dagblad en de Nederlandse Vereniging van 
Ziekenhuizen. Gebruikers kunnen informatie aanvullen over specialisme en hun 
woonplaats en krijgen vervolgens een overzicht te zien van wachttijden per ziekenhuis. 
Via de websites van de Onderwijsinspectie en Trouw kunnen gebruikers een specifieke 
school kiezen. In deze gevallen heeft de website het karakter van een database die is 
gekoppeld aan een algemeen toegankelijk zoekinterface. 
Ten derde kan worden opgemerkt dat websites die zoeken eenvoudig maken soms 
mogelijkheden bieden om organisaties met elkaar te vergelijken. De Wachtlijsthulp van 
het Algemeen Dagblad maakt het mogelijk om ziekenhuizen met elkaar te vergelijken. 
Sommige websites zijn minder gericht op het vergelijken van organisaties. De website 
van School Wise Press biedt bijvoorbeeld wel mogelijkheden om een ‘ ranking’  te geven 
op één variabele maar geen mogelijkheden om de scholen op meer variabelen met elkaar 
                                                
32 Bron: www.minlnv.nl/infomart/lba/2002/08/lba23.htm (bekeken op 23 juni 2003). 
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te vergelijken. Dit maakt het lastig om scholen met elkaar te vergelijken. Ook de website 
van Engelse Office of Standards in Education biedt weinig mogelijkheden om gegevens 
te analyseren. De ontsluiting is vooral gericht op het niveau van individuele scholen. 
Ten vierde kan worden opgemerkt dat er ook websites zijn die gebruik maken van de 
grafische mogelijkheden die Internet biedt. Het gaat hier veelal om allerlei ‘kaarten’  en 
‘atlassen’. Op de websites van de Risicokaart Friesland en de Nationale Atlas 
Volksgezondheid staan fraaie grafische interfaces die de gebruiker de mogelijkheid 
bieden om informatie te zoeken. Ook de ‘misdaadmeter’  van het Algemeen Dagblad 
biedt een fraaie kaart met misdaadcijfers. 
Ten vijfde zijn er websites die de gebruiker mogelijkheden bieden om zelf gegevens te  
analyseren. De Britse Audit Commission en het Department of Health in het Verenigd 
Koninkrijk zijn een voorbeeld van organisaties die gegevens over het functioneren van de 
overheid aanbiedt in de vorm van spreadsheets. Ook de Best Value Site biedt gebruikers 
veel mogelijkheden om aan de hand van indicatoren gegevens over het functioneren van 
gemeenten te ordenen. Het California STAR Program biedt ook datasets aan die de 
gebruiker kan benutten voor eigen analyses.33 
Ook zijn er websites die functioneren als ‘portal’ : de website verwijst door naar andere 
websites met relevante informatie voor maatschappelijke controle. De website van de 
Stichting Rekenschap is hier een duidelijk voorbeeld van. Op deze websites staan links 
naar allerlei websites met informatie die relevant kan zijn voor maatschappelijke 
controle. 
Aparte aandacht verdient de website van COELO van de Rijksuniversiteit Groningen. Op 
deze website kan de lokale lasten monitor alleen worden besteld. Men kan hem niet direct 
inzien via de website. De waarde van Internet voor maatschappelijke controle is in dit 
geval dus beperkt. 
 
School Wise Press (USA) 
School Wise Press is een Amerikaans bedrijf met als doel ‘ to put the power of 
information about California schools in the hands of parents.’  
(www.schoolwisepress.com). Op deze website kunnen (basis- en middelbare) scholen 
met elkaar worden vergeleken. De gebruiker moet een schooltype kiezen en een ‘county’ . 
Vervolgens kan de gebruiker de scholen sorteren op een groot aantal verschillende 
variabelen. Voor ‘high schools’  gaat het om variabelen over de prestaties van studenten, 
over het aantal studenten en hun afkomst (ethniciteit, inkomen gezin), kwaliteit van de 
onderwijzers, middelen per student en doorstroom naar hoger onderwijs. Als het 
overzicht is verkregen kan de gebruiker doorklikken op de school en krijgt men alle 
gegevens van de desbetreffende school te zien. Ook worden dan steeds de gemiddelde 
score van de ‘county’  en van heel Californië weergegeven. Interessant is dat deze vorm 
van maatschappelijke controle ten dele commercieel is. Om meer informatie te krijgen 
over de scholen moet worden betaald. Niet alle gegevens over de scholen zijn gratis 
toegankelijk. Men kan ervoor kiezen om een profiel van de school te kopen met nog meer 

                                                
33 Typerend aan deze website is dat er ook specifieke datasets kunnen worden verkregen. Het gaat hierbij 
om om ‘ fixed length ASCII files’ , ‘ tabs delimited files’  en ‘Access 2000 database’ . Deze datasets kunnen 
worden gebruikt voor specifieke analyses op de gegevens: “Each file contains the same information 
presented in the Reports section of this site and is provided to allow for more complex analyses and 
customized reporting of the data.”  Om deze analyses te kunnen maken is wel enige kennis nodig. 
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informatie. Voor $6 wordt een profiel met een groot aantal indicatoren via e-mail naar 
iemand toegestuurd. Burgers kunnen deze informatie gebruiken bij de keuze voor een 
school en eventueel ook om de eigen school aan te spreken op gebrekkige prestaties. 
 
Internet als communicatiemedium 
 
Internet wordt op verschillende manieren gebruikt als communicatiemedium. Op de 
meeste websites staat een e-mail-adres vermeld waarop gebruikers kunnen reageren. 
Voorbeelden zijn de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de Costa County Office 
of Education, de website over de Leidscherijn van de gemeente Utrecht en de 
Onderwijsinspectie (al moet je wel een tijdje zoeken voordat je vanaf 
www.kwaliteitskaart.nl bij een e-mail-adres bent gekomen). Bij de meeste gemeenten 
kunnen burgers via de website per e-mail een vraag stellen maar ook een klacht indienen. 
Een andere manier waarop burgers een klacht kunnen indienen bij gemeenten is via de 
website Burgerklacht. Dit is een private organisatie die burgers de mogelijkheid biedt 
klachten in te dienen over de gemeentelijke dienstverlening. De website stuurt de 
klachten door naar de betreffende gemeente. 
Ook zijn er websites die de mogelijkheid bieden om direct een e-mail-bericht te sturen 
naar de gecontroleerde organisatie. Een voorbeeld hiervan is de Risicokaart Limburg. 
Deze risicokaart is opgezet door de provincie, maar de vergunningen worden vooral 
verleend door de gemeenten en deze zijn ook voor een groot deel verantwoordelijk voor 
handhaving en rampenbestrijding. Via de website van de provincie Limburg kunnen 
gebruikers direct een e-mail-bericht sturen naar een gemeente. 
Andere websites kiezen ervoor de communicatie met gebruikers te structureren. Een 
voorbeeld hiervan is het Project Risico’s van Bedrijven van de Gemeente Enschede. Via 
een meldformulier op deze website kan een burger aangeven wat zijn zorg is over de 
risico’s van een bedrijf. Ook de Betuweroute en de HSL-Zuid kiezen ervoor de 
communicatie met gebruikers te structureren met behulp van een formulier. 
Op de Wachtlijsthulp en de Misdaadmeter van het Algemeen Dagblad wordt burgers 
verzocht om reacties. De reacties van gebruikers kunnen namelijk worden gebruikt om de 
kwaliteit van de informatie te toetsen. Dit is een goed voorbeeld van hoe de twee functies 
van Internet – informatie- en communicatiemedium – met elkaar worden verbonden. 
Ten slotte werd er één voorbeeld gevonden van een koppeling tussen informatie over de 
uitvoering van beleid en digitale discussies. De website www.tramtunnel.nl bevat 
kritische informatie over de aanleg van de tramtunnel. Deze informatie is met name  
ontleend aan kranten. Ook wordt informatie gegeven over de hoofdrolspelers 
((oud)wethouders en aannemersconsortium). Deze website valt binnen de ‘digitale 
hofstad’ . Er loopt hier ook een discussie over de aanleg van de tramtunnel.  De teneur van 
deze discussie is kritisch. Er staan vooral berichten van burgers die zich kwaad maken dat 
er zoveel geld wordt uitgegeven aan de tramtunnel. 
 
Conclusies over gebruik van Internet 
 
In het algemeen kan worden gesteld dat Internet vooral wordt gebruikt als 
informatiemedium. Informatie over het functioneren wordt openbaar gemaakt en 
bezoekers van de website kunnen deze informatie gebruiken om een oordeel te vormen 
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over het functioneren van allerlei publieke en private organisaties. Op de volgende 
manieren treedt een toename in openbaarheid op: 
 

− Informatie is toegankelijker. Voorheen was informatie bijvoorbeeld aanwezig op 
een gemeentehuis, nu op Internet. Een voorbeeld hiervan is de Bestuursinformatie 
van Amsterdam. Ook de beschikbaarheid van de rapporten van de Algemene 
Rekenkamer en de Nationale ombudsman via Internet is hiervan een voorbeeld. 

− Informatie kan eenvoudiger worden bewerkt. Voorheen werd informatie 
aangeboden in de vorm van papieren documenten, nu via spreadsheets en 
databases zodat gegevens door de gebruiker op verschillende manieren kunnen 
worden geanalyseerd. Een voorbeeld hiervan is de Best Value Site in Engeland. 
Deze website biedt gebruikers veel mogelijkheden om aan de hand van 
indicatoren gegevens over het functioneren van gemeenten te ordenen. 

− Informatie is meer up-to-date. Voorheen was er wel informatie beschikbaar maar 
werd deze informatie slechts periodiek bijgewerkt. Op Internet wordt de 
informatie veelal continu bijgewerkt. De risicokaart van de Provincie Limburg is 
hiervan een voorbeeld.  

− Er is meer informatie beschikbaar. Voorheen – op papier – was deze informatie 
niet aanwezig, nu – via Internet – wel. Een voorbeeld hiervan zijn de 
wachtlijstmonitoren van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en het 
Algemeen Dagblad op Internet. 

− Er is beter bekend wélke informatie er is. Informatie waar voorheen niet van 
bekend was dat deze aanwezig was en nu wel. Via een WOB-verzoek kun je 
allerlei informatie opvragen, maar dan moet je wel weten dat deze informatie er 
is. De Bestuursinformatie Amsterdam en ook de gemeentelijke websites van 
Breda en Rotterdam zijn hiervan voorbeelden. 

 
In termen van Davenport (1993) is de ruimtelijke transparantie door Internet vergroot 
omdat men overal waar men toegang heeft tot Internet de informatie kan bekijken. 
Vroeger moest men daarvoor vaak naar bibliotheken of overheidsgebouwen. De 
informationele transparantie – de transparantie met betrekking tot operationele 
werkprocessen is nauwelijks vergroot. Bij de meeste websites ligt het accent op de 
uitkomsten van werkprocessen. Weinig websites geven precieze informatie over het 
verloop van processen. Ook de toename in de analytische transparantie was – bij de 
Nederlandse websites – beperkt. In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten 
werden wel enkele voorbeelden gevonden van websites die mogelijkheden boden om zelf 
gegevens te analyseren. 
Internet wordt in sterke mate gebruikt om communicatie tussen burgers en publieke 
organisaties eenvoudiger te maken. Op de meeste websites staat een e-mail-adres 
vermeld. Bij dit gebruik van Internet als communicatiemedium gaat het echter om één-
op-één communicatie en niet om een publiek debat. Slechts op één website 
(www.tramtunnel.nl) werd Internet ook gebruikt om een openbare digitale discussie te 
voeren over het functioneren van de organisatie. Internet speelt daarmee eerder een rol in 
informatieverschaffing dan in het facilitereren van een publiek debat. 
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Leidsche Rijn Monitor 
Niet alleen publieke organisaties presenteren monitoren op het Internet. Het Utrechts 
Nieuwsblad presenteert op haar website (www.utrechtsnieuwsblad.nl) de Leidsche Rijn 
Monitor, het product van samenwerking tussen Berenschot, de Universiteit Utrecht en het 
Utrechts Nieuwsblad. Deze monitor kan worden beschouwd als het resultaat van het 
kritisch volgen van de ontwikkelingen in de Leidsche Rijn. Ook worden er pogingen 
gedaan om ontwikkelingen bij te sturen. In de monitor komen de organisatie van het 
project, de belangstelling van de Utrechtse bevolking voor Leidsche Rijn, een kritische 
evaluatie van het Tussenbericht van de gemeente en de leefsituatie in Leidsche Rijn aan 
de orde. Deze monitor kan ten eerste worden beschouwd als het resultaat van een publiek 
controleproces. De drie betrokken partijen controleren het project Leidsche Rijn en 
vermelden de resultaten hiervan op Internet. Ten tweede speelt de monitor ook weer een 
rol bij maatschappelijke controle. Andere partijen kunnen de informatie op de website 
gebruiken en de gemeente hierop aanspreken. 
 
3.9. Bevindingen en patronen 
 
Op basis van de bevindingen van dit verkennende onderzoek kan een eerste antwoord 
worden geformuleerd op de vraag: welke mogelijkheden voor maatschappelijke controle 
in de publieke sector via Internet kunnen in de praktijk worden onderscheiden? Gebleken 
is dat er een grote diversiteit aan mogelijkheden bestaat. Deze diversiteit kan worden 
gekenmerkt aan de hand van: 
 

− Aanbieders van informatie: publieke organisaties over zichzelf, publieke 
organisaties over anderen, publieke organisaties als groep, media, 
maatschappelijke organisaties, private partijen, maatschappelijke controleurs, 
onderzoeksinstellingen en institutionele controleurs. 

− Leveranciers van informatie: publieke organisaties over zichzelf, toezichthouders, 
onderzoeksinstellingen, institutionele controleurs en maatschappelijke 
organisaties. Veel aanbieders van informatie zijn niet de leveranciers maar slechts 
doorgeefluiken. Ook zijn burgers zelf soms leverancier van informatie. 

− Gecontroleerden: overheidsorganisaties, non-profit organisaties en bedrijven. 
Vaak kan dezelfde informatie worden gebruikt om verschillende soorten 
organisaties te controleren. 

− Objecten van controle: het accent lag hierbij op informatie over de output en 
outcome van beleid. Op de websites is minder informatie over procedures, input 
en throughput te vinden. 

− Aard van de informatie: kwalitatieve informatie, kwantitatieve informatie, wel of 
geen eindoordelen, frequente of minder frequente aanpassing van de informatie. 

 
In het algemeen kan worden gesteld dat Internet vooral wordt gebruikt als 
informatiemedium. Er wordt allerlei informatie beschikbaar gemaakt die 
maatschappelijke controleurs in staat kan stellen publieke organisaties ter verantwoording 
te roepen. Internet wordt echter weinig gebruikt om publieke debatten te stimuleren. 
Internet speelt daarmee eerder een rol in informatieverschaffing dan in het facilitereren 
van de uitwisseling van meningen en standpunten. 
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Daarmee is een beeld geschetst van de diversiteit in mogelijkheden voor 
maatschappelijke controle in de publieke sector. Aan het slot van dit hoofdstuk zal ik 
aangeven dat er enkele patronen in deze diversiteit kunnen worden onderscheiden. Deze 
patronen worden zichtbaar wanneer wordt gekeken naar de rol van individuele burgers bij 
maatschappelijke controle. De volgende mogelijkheden voor maatschappelijke controle 
kunnen dan worden onderscheiden: 
 

1. Individuele belangen en individuele keuzen. Bij deze vorm van maatschappelijke 
controle gaat het om onderwerpen die direct raken aan individuele belangen van 
burgers en waarbij burgers ook de mogelijkheid hebben om te kiezen. In dit 
hoofdstuk zijn met name voorbeelden uit het onderwijs en de gezondheidszorg 
besproken. Burgers hebben daarbij de mogelijkheid om te kiezen tussen scholen 
en ziekenhuizen. In termen van Hirschman (1970) kan worden gesteld dat burgers 
zowel mogelijkheden hebben voor exit als voor voice. 

2. Individuele belangen en collectieve keuzen. Bij deze vorm van controle gaat het 
om onderwerpen die direct raken aan de individuele belangen van burgers maar 
waarbij besluiten over deze onderwerpen door politieke organen worden 
genomen. In dit hoofdstuk zijn onder andere risicolocaties besproken: een 
vergunning voor een bedrijf om gevaarlijke stoffen op te slaan wordt genomen 
door de gemeente maar raakt direct de belangen van de omwonende burgers. Een 
ander voorbeeld betreft de kwaliteit van gemeentelijke dienstverlening. In termen 
van Hirschman (1970) hebben burgers alleen de mogelijkheid tot voice en geen 
exit mogelijkheden (of ze moeten verhuizen). 

3. Collectieve belangen en collectieve keuzen. Bij deze vorm van maatschappelijke 
controle gaat het om onderwerpen die niet direct raken aan individuele belangen 
en waarover besluiten worden genomen door politieke organen. Een voorbeeld 
hiervan zijn de rapporten van de Algemene Rekenkamer over het functioneren 
van publieke organisaties. Het is in het collectieve belang dat deze diensten goed 
functioneren maar geen enkele burger wordt hier direct door geraakt. 

 
De onderscheiden tussen deze categorieën zijn in de praktijk niet altijd even helder; de 
categorieën lopen in elkaar over. Desalniettemin wil ik stellen dat deze patronen 
behulpzaam kunnen zijn bij het ordenen van de mogelijkheden tot maatschappelijke 
controle. In de drie categorieën worden verschillende accenten gelegd. Deze accenten 
zijn direct zichtbaar in de wijze waarop mogelijkheden voor maatschappelijke controle 
worden gecreëerd. Websites die betrekking hebben op individuele belangen en 
individuele keuzen – Onderwijsinspectie, Wachtlijstmonitor van het AD – hebben de 
informatie vaak zo gestructureerd dat individuele burgers worden geholpen bij het maken 
van keuzen. Wanneer het gaat om individuele belangen en collectieve keuzen hebben 
websites – bijvoorbeeld risicokaarten – vaak vooral het karakter van 
informatievoorziening. Deze informatievoorziening is vaak afgestemd op individuele 
behoeften. Websites die betrekking hebben op collectieve belangen en collectieve keuzen 
– Bestuursinformatie Amsterdam, Algemene Rekenkamer – bieden vaak weinig structuur 
in het aanbod van informatie. Er zijn allerlei rapporten en gegevens beschikbaar en 
maatschappelijke controleurs kunnen deze op verschillende wijzen gebruiken. 
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Deze patronen zijn gestructureerd aan de hand van de relatie van burgers tot onderwerpen 
maar dit wil zeker niet zeggen dat andere maatschappelijke controleurs zoals journalisten 
en maatschappelijke groeperingen geen rol kunnen spelen bij zaken van individueel 
belang. Goed onderwijs is bijvoorbeeld van belang voor een individuele burger maar ook 
voor de samenleving. Milieuvergunningen zijn direct relevant voor omwonende maar 
hebben ook een algemeen belang voor de gemeenschap. 
 
COELO: Atlas van de lokale lasten 
Het COELO (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden) van 
de Rijksuniversiteit Groningen (www.coelo.nl) heeft op haar website een ‘ lokale lasten 
monitor’  staan. Lokale tarieven en heffingen worden al jaren verzameld door het COELO 
van de Rijksuniversiteit Groningen. De tarieven worden verzameld van alle gemeenten. 
Jaarlijks publiceert COELO deze gegevens in de Atlas van de lokale lasten. De Lokale 
Lasten Monitor richt zich op huishoudens en woningen. Alle tarieven voor elektriciteit, 
gas, water, OZB, reiniging en riool zijn hierin opgenomen voor alle gemeenten in 
Nederland. Achtergrondinformatie over de grondslagen van de heffingen, de 
waterschapsgebieden e.d. zijn hierin terug te vinden. Voor eenpersoons en meerpersoons 
huishoudens zijn bij een normgebruik de lokale lasten berekend. Deze informatie zal niet 
zozeer worden gebruikt om te kiezen in welke gemeente een burger wil wonen, maar 
burgers kunnen de gemeente op basis van deze informatie wel aanspreken wanneer de 
lasten hoger zijn dan in andere, vergelijkbare gemeenten. 
 
Europese informatie over Legionella 
De European Working Group for Legionella Infections is een samenwerkingsverband van 
wetenschappers dat wordt ondersteund met geld van de EU. Op de website van de 
EWGLI wordt informatie bekend gemaakt over hotels en andere accommodaties met 
verdachte en geconstateerde Legionella-besmettingen. Op deze website staat ook 
aangegeven waarom een accommodatie wordt genoemd. Accommodaties worden 
vermeld wanneer er zich twee of meer gevallen van Legionella hebben voorgedaan in de 
afgelopen twee jaar en de accommodaties geen volledige inspectie-informatie hebben 
geleverd. Burgers kunnen op basis van deze informatie besluiten om niet naar deze 
accommodaties te gaan. Hierbij gaat het niet om keuze-informatie over hotels: de 
volksgezondheid is immers een publieke zaak. 
 
In het onderzoek zijn met name de volgende drie beleidsterreinen aan de orde gekomen: 
onderwijs, gezondheidszorg en milieu. Op deze terreinen worden veel mogelijkheden 
gecreëerd voor maatschappelijke controle. Ook gaat het hier om drie sectoren die direct 
raken aan de belangen van burgers. Bij onderwijs en gezondheidszorg gaat het om 
vormen van controle in de categorie ‘ individuele belangen en individuele keuzen’, bij 
milieu gaat het om ‘ individuele belangen en collectieve keuzen’. In het diepte-onderzoek 
heb ik vanwege praktische beperkingen niet gekeken naar de derde categorie: ‘collectieve 
belangen en collectieve keuzen’. In het volgende hoofdstuk zal ik verder inzoomen op de 
sectoren onderwijs, gezondheidszorg en milieu. 
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4. Maatschappelij ke controle in het voor tgezet onderwijs 
 
 
4.1. Twee scenario’s 
 
Het voortgezet onderwijs is sterk in beweging. Allerlei maatschappelijke en bestuurlijke 
verandering hebben grote invloed op het voortgezet onderwijs. Eén van deze 
ontwikkelingen is de openbaarmaking van kwaliteitsgegevens van scholen via Internet. 
Om de openbaarmaking via Internet te duiden zal ik in dit hoofdstuk enkele andere 
ontwikkelingen kort (en daardoor onvolledig) duiden. Deze ontwikkelingen vormen 
namelijk het decor voor de nieuwe vormen van maatschappelijke controle via Internet in 
het voortgezet onderwijs. 
 
Scenario 1. Ouders van een meisje staan voor de vraag naar welke middelbare school zij 
hun dochter willen sturen. Deze mensen wonen in een grote stad en er is daarom een 
redelijk aantal scholen binnen fietsafstand. De ouders kijken op Internet naar de 
kwaliteitskaarten van de verschillende scholen en raadplegen ook de inspectierapporten 
van de Onderwijsinspectie. Op basis van deze informatie selecteren zij de school die 
volgens hen het beste is voor hun dochter. 
 
Bovenstaande fictieve voorbeeld geeft aan hoe kritische burgers tegenwoordig om 
kunnen gaan met de schoolkeuze. Zij hoeven zich niet te beperken tot subjectieve 
meningen van vrienden en buren maar kunnen hun keuze baseren op het objectieve 
oordeel van de Onderwijsinspectie. 
 
Scenario 2. Ouders van een meisje van 15 raadplegen de kwaliteitskaarten van de 
Onderwijsinspectie om te bekijken hoe goed de school scoort in vergelijking met andere 
scholen. Uit de kwaliteitskaarten blijkt dat de school op een aantal punten relatief slecht 
scoort. De ouders spreken de directie van de school hier op aan. Zij willen graag horen 
waarom de school slecht scoort en wat de directie hier aan gaat doen. De directie wordt 
hier door verschillende ouders op aangesproken en komt met een plan om verbeteringen 
door te voeren. 
 
Dit scenario geeft aan dat informatie over de kwaliteit van scholen niet alleen van belang 
hoeft te zijn op het moment van de schoolkeuze. Wanneer al een keuze voor een school is 
gemaakt kunnen cijfers over de kwaliteit van de school worden gebruikt bij een debat 
tussen ouders over de kwaliteit van de school. Dit debat kan bijdragen aan een 
verbetering van de school. 
Deze twee scenario’s geven een (zeer) positief beeld van de betekenis die informatie over 
het functioneren van scholen kan hebben. Wellicht is het ook een nogal naïef beeld. De 
kritische lezer zal wellicht vele kanttekeningen bij deze scenario’s kunnen plaatsen. In dit 
hoofdstuk zal ik dat zelf ook doen. Op basis van onderzoek van de empirie en van de 
wetenschappelijke literatuur zal ik deze twee scenario’s nuanceren. Ik zal aangeven 
welke kanttekeningen er bij de scenario’s kunnen worden geplaatst maar ook welke 
(positieve) effecten nog niet betrokken zijn in deze scenario’s. 
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Voor ik verder inga op maatschappelijke controle in het voortgezet onderwijs zal ik 
vooraf aan de hand van de elementen uit hoofdstuk 2 een korte duiding geven van het 
terrein en daarbij reeds enig zicht geven op de strekking van dit hoofdstuk: 
 

− In dit hoofdstuk zijn de gecontroleerden met name de scholen. Het gaat hierbij 
zowel om openbare scholen als om bijzondere scholen. Ook de 
Onderwijsinspectie kan als één van de gecontroleerde organisaties worden 
beschouwd. 

− De controleurs lijken vooraf vooral de ouders van leerlingen te zijn. In de loop 
van dit hoofdstuk zal ik echter aangeven dat er meerdere maatschappelijke 
controleurs kunnen worden onderscheiden. Verschillende actoren kunnen scholen 
op hun prestaties aanspreken op basis van de informatie die op Internet 
beschikbaar is. 

− Het object van controle is met name de output van beleid. Op Internet is vooral 
(kwantitatieve) informatie beschikbaar over aantallen zittenblijvers, gemiddelde 
score voor vakken, etc. Er is echter ook kwalitatieve informatie beschikbaar over 
de throughput: hoe geeft de school het onderwijs vorm? Verder is er ook enige 
informatie beschikbaar over het toezicht op het onderwijs door de 
Onderwijsinspectie. 

− De normen die worden gehanteerd bij de maatschappelijke controle in het 
voorgezet onderwijs verschillen per maatschappelijke controleur. In dit hoofdstuk 
zullen we zien dat burgers scholen beoordelen aan de hand van andere normen 
dan de Onderwijsinspectie. Dit betekent dat de beschikbare informatie op Internet 
slechts in beperkte mate tegemoet komt aan de behoeften van burgers. 

− In het onderwijs hebben burgers mogelijkheden tot exit bij de schoolkeuze. Ook 
hebben ze de mogelijkheid om deze sanctie toe te passen door van school te 
wisselen. Verder bestaat er de mogelijkheid van voice. Zowel burgers als andere 
maatschappelijke controleurs kunnen hiervan gebruik maken. 

 
Daarmee heb ik het terrein kort geïntroduceerd. Ik wil hierbij nog de opmerking maken 
dat dit hoofdstuk alleen betrekking heeft op het voortgezet onderwijs. Er wordt 
momenteel veel gediscussieerd over de openbaarheid van gemiddelde cito-scores van 
basisscholen en in sommige steden – bijvoorbeeld Amsterdam – zijn deze scores al 
openbaar. Deze discussie valt echter buiten het kader van het verrichte onderzoek.34 Ook 
het debat over kwaliteitsmeting in het Hoger Onderwijs blijft buiten beeld. 
 

                                                
34 Recent verscheen bijvoorbeeld een artikel in het NRC Handelsblad (4 februari 2003, pp. 1, 3): ‘Cito-toets 
wordt onjuist gebruikt’ . In dit artikel wordt kritiek uitgeoefend op de publicatie door de Onderwijsinspectie 
van de CITO-scores van scholen op Internet. Over de openbaarheid van CITO-scores van basisscholen op 
Internet wordt ook op Internet gediscussieerd. Op de website van de Vereniging van Openbaar Onderwijs 
werd een discussie gehouden over de stelling: ‘De onderwijsinspectie moet stoppen met het publiceren van 
CITO-scores op het Internet.”  Van de 146 stemmers was 55% het eens met de stelling en 45% oneens 
(www.voo.nl, geraadpleegd op 26 februari 2003). Het artikel en de stemming op de website geven aan dat 
het onderwerp in de belangstelling staat. De aantijging dat de Onderwijsinspectie deze cijfers op haar 
website publiceert is echter onterecht: deze cijfers zijn namelijk niet te vinden op de website van de 
Onderwijsinspectie. 
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4.2. Onderzoeksvragen en methode van onderzoek 
 
De onderzoeksvragen voor deze casusstudie zijn direct afgeleid van de algemene 
vraagstelling voor dit onderzoeksrapport. Dit betekent dat de volgende drie vragen zijn 
geformuleerd: 
 

1. Welke mogelijkheden biedt Internet voor maatschappelijke controle in het 
voortgezet onderwijs? 

2. Op welke manier wordt er gebruik gemaakt van deze mogelijkheden? 
3. Wat zijn de effecten van maatschappelijke controle in het voortgezet onderwijs 

via Internet? 
 
In deze casusstudie naar maatschappelijke controle via Internet in het voortgezet 
onderwijs is gebruik gemaakt van de volgende bronnen om tot een antwoord te komen op 
de geformuleerde vragen: 
 

− Er is een korte literatuurstudie verricht naar maatschappelijke controle (via 
Internet) in het onderwijs. Vooral het proefschrift van Sietske Waslander (1999) 
en de overzichtsbundel van Dijkstra et al. (2001) bevatten een schat aan relevante 
informatie.  

− Er zijn interviews gehouden met medewerkers van de Onderwijsinspectie, het 
dagblad Trouw, de gemeente Utrecht en twee scholen voor voortgezet onderwijs 
(zie bijlage 1). Aanvullend zijn via e-mail enkele vragen gesteld aan de beheerder 
van de scholendatabase van Trouw en aan de rector van één van de scholen (zie 
bijlage 2). 

− Ter verificatie van de bevindingen is een conceptversie van dit hoofdstuk 
voorgelegd aan alle geïnterviewden en contacten via e-mail. 4 van de 9 hebben 
hierop hun commentaar op het hoofdstuk teruggestuurd.35 Ook is het hoofdstuk 
voorgelegd aan een deskundige op het terrein van het onderwijs (prof. dr. J. 
Thijssen). 

− Er is geen onderzoek uitgevoerd onder ouders van leerlingen. Wel is gebruik 
gemaakt van een onderzoeksrapport van B&N Marketing (2002) naar redenen 
voor de schoolkeuze en zijn via e-mail enkele vragen gesteld aan verenigingen 
van ouders (de Nederlandse Katholieke Vereniging van Ouders en de Vereniging 
voor Openbaar Onderwijs) (zie bijlage 2). 

 
Het onderzoek is te beperkt van grootte om representatief te kunnen zijn. Doel van het 
onderzoek was vooral om meer zicht te krijgen op de complexe relaties tussen aanbod 
van informatie voor maatschappelijke controle, gebruik van deze informatie en de 
effecten hiervan op het onderwijs. Er is meer diepgaand onderzoek nodig om zicht te 
krijgen op het gewicht van de verschillende mechanismen die op basis van dit 
exploratieve onderzoek zijn geïdentificeerd. 
 

                                                
35 Een reactie is ontvangen van Janssen, Agerbeek, De Heer en Gelmers. Geen reactie is ontvangen van 
Leeuw, Couwenberg, Van Oostrum, Strijbos en Van Rooyen. 
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4.3. L iteratuur 
 
In de literatuur is veel geschreven over maatschappelijke controle in het onderwijs. 
Hierbij wordt overigens weinig specifieke aandacht gegeven aan de betekenis van 
Internet voor deze vorm van maatschappelijke controle. In deze paragraaf zal ik aangeven 
wat er in de literatuur bekend is over maatschappelijke controle in het voortgezet 
onderwijs.  
 
Decor: marktwerking in het onderwijs 
 
Het debat over marktwerking in het onderwijs vormt het ‘decor’  voor debatten over 
openbaarheid van kwaliteitsgegevens van scholen.36 Waslander (1999) geeft fraai het 
debat tussen voor- en tegenstanders van marktwerking weer. Hij geeft aan dat 
voorstanders benadrukken dat voice in combinatie met exit ouders in staat stelt scholen 
aan te zetten tot kwaliteitsverbetering. Tegenstanders hebben hier minder vertrouwen in 
en noemen ook de negatieve gevolgen. Keuzemogelijkheden kunnen de band tussen buurt 
en school verbreken. Voorstanders benadrukken het belang van vrijheid, tegenstanders 
wijzen ook op het belang van broederschap.37 
Voor dit onderzoek naar de effecten van informatie over scholen op Internet is interessant 
wat Waslander schrijft over het keuzegedrag van ouders. De verschillende meningen 
hierover leiden namelijk tot empirisch toetsbare uitspraken. Ik zal deze uitspraken hier 
weergeven voor voor- en tegenstanders: 
 

                                                
36 In de literatuur is veel geschreven over de kwaliteit van onderwijs. In dit (lastige) debat wil ik mij niet 
mengen. Harvey & Green (1993) maken een onderscheid in de volgende vier kwaliteitsbegrippen: (1) 
kwaliteit als uitzondering, (2) kwaliteit als perfectie of consistentie, (3) kwaliteit als doeltreffendheid en (4) 
kwaliteit als efficiëntie. Kartsen et al (2001: 9) geven aan dat elk onderwijsbestel in zekere zin een 
mengeling van deze vier benadering kent maar dat er verschillende accenten worden gelegd. 
37 De discussie over marktwerking dient wel te worden gerelativeerd. In de praktijk biedt namelijk de 
meerderheid van de gemeenten per schoolsoort voortgezet onderwijs aan ouders en leerlingen geen 
alternatief: er is maar één school (Onderwijsraad, 1999: 20, 21). 
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Voorstanders van marktwerking in het onderwijs Tegenstanders van marktwerking in het onderwijs 
− Ouders winnen informatie in ten behoeve van hun 

keuze en kiezen voor de school met de hoogste 
kwaliteit binnen hun bereik. 

− Er treedt op macro-niveau een 
kwaliteitsverbetering van het onderwijs op 
doordat meer kinderen naar een goede en minder 
kinderen naar een slechte school gaan. 

− Kwaliteitsverbetering treedt al op wanneer een 
beperkte groep ouders kiest op basis van 
kwaliteit. Dit beperkte aantal is immers 
voldoende om een signaal te geven. 

− Kwaliteit is geen eenduidig begrip en sterk 
gebonden aan de sociale status. Ook werkt 
sociale ongelijkheid door in het omgaan met tijd 
en afstand. Dit leidt ertoe dat de vrije 
schoolkeuze de sociale ongelijkheid zal 
reproduceren. 

− Lagere sociale groepen hebben minder 
capaciteiten om te kiezen (informatie inwinnen, 
interpreteren, etc.). Ook speelt bij hen kwaliteit 
een minder grote rol dan praktische zaken als 
afstand en bereikbaarheid. 

− Kinderen hebben vaak op z’n minst een stem in 
de schoolkeuze. Voor kinderen speelt de 
kwaliteit van de school een minder grote rol dan 
de vraag of vriendjes ook naar de school gaan en 
de buitenschoolse activiteiten. 

− Onderwijs is niet alleen een consumptiegoed 
maar ook een productiegoed. Ouders zijn niet 
alleen geïnteresseerd in de kwaliteit van de 
school maar vooral in de status van de school. 

 
 
Tabel 4.1. Voor- en tegenstanders van marktwerking in het onderwijs 
 
In Nederland zijn de voorstanders van marktwerking de laatste jaren aan de winnende 
hand. Verwijzend naar een boek van Hans Wansink voor de Onderwijsraad typeert 
Hilhorst (1999: 81, 82) deze ontwikkelingen als het kantelen van de ‘pedagogische 
driehoek’ . Deze driehoek betreft het spanningsveld tussen onderwijsverstrekkers 
(schoolbesturen en docenten), overheid en onderwijsgebruikers. Recente politieke 
ontwikkeling hebben er toe geleid dat het primaat dat tot voor kort bij de overheid lag, nu 
ligt bij de gebruikers van onderwijs. Dit betekent dat de vergroting van de autonomie van 
scholen en het streven naar een zekere vorm van concurrentie tussen scholen niet alleen 
een middel is om de kwaliteit van het onderwijs te vergroten, maar ook een doel op zich, 
omdat het gebruikers zeggenschap geeft. 38 
Voorstanders van marktwerking benadrukken in het algemeen het belang van goede 
keuze-informatie. Waslander (1999: 45) geeft echter aan dat de belangrijkste voors en 
tegens van openbare vergelijkingen van scholen niet volledig parallel lopen met de voor- 
en tegenstanders van marktwerking. Tegenstanders van marktwerking kunnen wel 
voorstanders zijn van openbare vergelijking van scholen. De beoogde effecten zijn dan 
anders: vergelijking dient dan niet de schoolkeuze maar om scholen aan te kunnen 
spreken op hun prestaties (voice). 
Hoewel de overheid de keuzemogelijkheden van ouders en leerlingen wil vergroten is dat 
niet de enige lijn in het onderwijsbeleid: “De overheid tracht een grotere en bredere 
participatie van ouders in de formele en informele schoolorganen te stimuleren. Groter in 

                                                
38 Het recente regeerakkoord sluit aan op deze ontwikkeling. Scholen moeten volgens dit akkoord meer 
ruimte krijgen om het onderwijs op eigen wijze in te richten. Wel wordt hierbij benadrukt dat besturen van 
scholen meer verantwoording moeten afleggen en meer inzicht moeten geven in bestedingen en de 
kwaliteit van het onderwijs (Meedoen, meer werk, minder regels, Hoofdlijnenakkoord voor het kabinet 
CDA, VVD, D66, 16 mei 2003). 
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de zin dat meer ouders actief worden in de school (waarschijnlijk kan dit alleen in de 
informele organen), en breder, in de zin dat ouders met verschillende achtergronden erbij 
betrokken raken.”  (Vogels, 2002: 63) 
 
Marktwerking: aanbodzijde 
In dit hoofdstuk concentreer ik mij op de vraagzijde van de marktwerking in het 
onderwijs. De idee is namelijk dat openbare informatie van belang kan zijn voor de 
schoolkeuze door ouders en leerlingen. Marktwerking veronderstelt echter ook 
mogelijkheden aan de aanbodzijde. Scholen moeten een bepaalde mate van autonomie 
hebben om ‘ in te kunnen spelen op de markt’ . Waslanders (1999: 49, 50) schetst 
uitgebreid het debat tussen voorstanders van marktwerking – die het belang van 
autonomie benadrukken – en tegenstanders – die juist de nadruk leggen op democratische 
processen van inspraak. Duidelijk is wel dat wanneer scholen meer autonomie krijgen het 
voor de checks and balances van belang is dat ouders en leerlingen meer 
keuzemogelijkheden en meer informatie krijgen. Marktwerking vereist veranderingen aan 
twee zijden. 
 
Openbare informatie over de kwaliteit van scholen 
 
De roep om openbare informatie over de kwaliteit van scholen is sterk gekoppeld aan de 
toenemende marktwerking in het onderwijs. Dit blijkt bijvoorbeeld uit Waslander’s 
(1999) argumenten voor openbaarheid op basis van een verkenning van de literatuur.  
Voorstanders van openbaarheid van kwaliteitsgegevens over scholen benadrukken dat 
adequaat geïnformeerde consumenten nodig zijn om een onderwijsmarkt te laten 
functioneren. Deze consumenten moeten scholen met elkaar kunnen vergelijken aan de 
hand van uniforme informatie om een weloverwogen keuze te kunnen maken. 
Marktwerking is echter niet het enige argument voor openbaarheid; ook andere 
maatschappelijke ontwikkelingen spelen een rol. De Onderwijsraad (1999: 5, 6) noemt de 
volgende vier redenen waarom er meer aandacht is gekomen voor openbare informatie 
over de kwaliteit van scholen: 
 

− Gewijzigde schoolkeuzepatronen. Door allerlei veranderingen in de samenleving 
is de denominatie van een school een minder centrale rol gaan spelen bij de 
schoolkeuze. 

− Democratisering. Ouders en leerlingen hebben meer zeggenschap gekregen over 
wat er in de school gebeurt en hebben daarmee meer behoefte aan informatie over 
de kwaliteit van scholen. 

− Bestuurlijke veranderingen. Sturing vindt plaats op een hoger systeemniveau (op 
het niveau van grote instellingen en grote besturen) en sturing vindt in sterkere 
mate plaats door activering van de omgeving (consumenten en afnemers). Voor 
deze vormen van sturing is informatie over de kwaliteit van scholen nodig. 

− Hogere eisen en verwachtingen ten aanzien van het onderwijs. Vanuit de 
kennissamenleving worden hoge verwachtingen gesteld aan het onderwijs. Dit 
betekent dat het noodzakelijker wordt om na te gaan of het onderwijs deze 
verwachtingen kan waarmaken. 
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Er zijn echter niet alleen argumenten vóór openbaarheid. Waslander (1999: 46, 47) noemt 
ook de argumenten van tegenstanders van openbaarheid. Deze tegenstanders geven aan 
dat de plaats van een school op een ranglijst misschien informatie oplevert maar niet 
automatisch meer kennis. Dit kennisprobleem is gekoppeld aan sociale ongelijkheid. 
Deze sociale ongelijkheid wordt niet verkleind maar wellicht eerder vergroot met meer 
informatie. Ook geven tegenstanders aan dat meer, maar onvolledige, informatie kan 
leiden tot slechtere keuzes. Nadruk op meetbare componenten kan leiden tot verschraling 
van het onderwijs en afname van kwaliteit. Daarnaast kan worden opgemerkt dat nadruk 
op vergelijking van scholen een verkeerd beeld kan scheppen (Visscher, 2001). In een 
relatieve vergelijking zijn er altijd scholen die onderaan staan terwijl ze wellicht 
voldoende kwaliteit leveren en misschien maar weinig verschillen van de beter scorende 
scholen. 
Ook de Onderwijsraad heeft gekeken naar ongewenste effecten van openbaarheid van 
schoolgegevens. Deze liggen in het verlengde van de argumenten van die door Waslander 
werden genoemd. De Onderwijsraad (1999: 45, 46) noemt op basis van onderzoek in 
Engeland en Frankrijk de volgende mogelijke ongewenste effecten van de 
openbaarmaking van gegevens over de kwaliteit van scholen: 
 

− Toenemende selectiviteit. Scholen hebben een bepaalde capaciteit dus als ze meer 
aanmeldingen krijgen dan ze kunnen plaatsen, kunnen scholen leerlingen 
selecteren. Uit onderzoek in Nieuw-Zeeland blijkt dat populaire scholen niet 
groeien maar strenger zijn bij de selectie van leerlingen (Waslander, 1999: 152, 
153). Scholen kunnen ervoor kiezen om leerlingen die het gemiddelde van de 
school omlaag halen niet te plaatsen. Dit leidt tot sociale segregatie omdat ouders 
uit midden- en hogere milieus er beter voor kunnen zorgen dat hun kind geplaatst 
wordt.39 

− Focus op examens. Openbaarheid van prestatiegegevens kan ertoe leiden dat 
scholen zich concentreren op de examenvakken waarover wordt gepubliceerd. Dit 
kan gaan ten nadele van andere vakken en niet-cognitieve aspecten. 

− Focus op borderline leerlingen. Scholen kunnen ervoor kiezen om zich vooral te 
richten op de leerlingen die zich bevinden op de grens van twee prestatieniveaus 
omdat daar met een relatief geringe inspanning de meeste resultaten zijn te 
boeken. Deze extra aandacht kan gaan ten koste van andere leerlingen. 

− Demotivatie van leerlingen. Openbaarheid van prestatiegegevens kan leiden tot 
een hoge prestatiedruk op leerkrachten. Ook blijken slecht scorende scholen 
moeilijker leerkrachten te kunnen aantrekken. 

− Verminderde bereidheid tot samenwerking. Scholen kunnen geneigd zijn minder 
samen te werken omdat ze beoordeeld worden op hun eigen resultaten.40 

 

                                                
39 Uit onderzoek in Engeland en Frankrijk blijkt dat ouders uit midden- en hogere milieus zijn in het 
algemeen beter gebruik weten te maken van informatie over schoolresultaten dan ouders uit lagere milieus 
(Onderwijsraad, 1999: 45). 
40 In hoofdstuk 2 noem ik dit als algemeen probleem. Nadruk op effectiviteit van afzonderlijke scholen 
(fragmentatie) kan uiteindelijk negatieve gevolgen hebben voor de effectiviteit van het onderwijs als 
geheel. 
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De Onderwijsraad is echter niet van mening dat deze ongewenste effecten dwingend zijn 
verbonden aan openbaarmaking. De Onderwijsraad is van mening dat door middel van 
een adequate openbaarmaking van gegevens deze ongewenste effecten kunnen worden 
voorkomen.41 
 
Schoolkeuzeprocessen 
 
Om meer zicht te krijgen op de effecten van openbaarmaking lijken in de eerste plaats 
vooral schoolkeuzeprocessen van belang. Kwaliteitskaarten zouden immers door ouders 
en leerlingen kunnen worden gebruikt bij de keuze voor een school. 
De laatste jaren is redelijk wat onderzoek verricht naar schoolkeuzeprocessen (voor een 
overzicht: Onderwijsraad, 1999: 20 – 25; Dijkstra & Witziers, 2001). Benadrukt wordt 
dat schoolkeuzeprocessen complex en situationeel zijn. Naast praktische overwegingen 
speelt ook de kwaliteit van scholen een rol. Het belang van kwaliteit als argument bij de 
schoolkeuze neemt toe met de sociaal-economische status van de ouders en met het 
aantal scholen in de buurt (‘valt er iets te kiezen?’). 
Uit het onderzoek blijkt dat ouders bij het maken van de schoolkeuze niet in eerste 
instantie geïnteresseerd zijn in opbrengstgegevens van scholen. Ouders vinden zaken als 
schoolklimaat, pedagogisch klimaat, veiligheid en reputatie van de school belangrijker. 
De Onderwijsraad (1999) geeft aan dat deze begrippen vaak nogal vaag omschreven zijn. 
Schoolklimaat en reputatie kunnen bijvoorbeeld op allerlei zaken betrekking hebben. 
Ouders hebben vaak ook hun eigen manier om met kwaliteit om te gaan. Ouders 
gebruiken soms een ‘gebroken ruitje’  als marker voor de kwaliteit van een school.42 Wel 
wijst onderzoek van Dronkers (1999) erop dat een klein deel – 2 % – van de groei van 
scholen die gunstig uit publicaties over opbrengstgegevens komen is toe te schrijven aan 
de score van de school. 
De Nederlandse schoolkeuzeprocessen lijken overigens niet sterk af te wijken van 
schoolkeuzeprocessen in andere landen. Uit onderzoek in Engeland en Frankrijk blijkt dat 
ook in deze landen de opbrengstgegevens van scholen niet de belangrijkste factor is bij de 
schoolkeuze (Onderwijsraad, 1999: 44). 
Prestatiecijfers worden niet door alle ouders in dezelfde mate gebruikt. Uit onderzoek in 
Engeland en Frankrijk is gebleken dat prestatiecijfers vooral worden gebruikt door 
middenklasse ouders (Karsten &Visscher, 2001: 51; Dijkstra & Witziers, 2001: 151; Ball, 
Bowe & Gewirtz, 1995; 1996). Ouders uit de lagere klassen maken veel minder gebruik 
van deze cijfers bij de schoolkeuze en hierdoor zou een versterking van de 
onderwijsongelijkheid tussen verschillende sociaal-economische groepen kunnen 
optreden. 
De laatste jaren blijkt de etnische samenstelling van de school een steeds belangrijkere 
factor te worden bij de schoolkeuze. Uit onderzoek in Utrecht blijkt dat het aantal 
allochtonen als reden werd genoemd door een vijfde van de respondenten die koos voor 
een school buiten de stad (B&N Marketing, 2002). 

                                                
41 De toenemende openbaarheid heeft niet alleen betrekking op de kwaliteitskaarten en de rapporten van de 
Onderwijsinspectie. Met ingang van het jaar 1999/2000 zijn het schoolplan en de schoolgids verplicht. 
Scholen informeren geïnteresseerden onder andere over resultaten van leerlingen en 
schoolomstandigheden. 
42 S. Karsten, Uitspraak tijdens workshop Consumentenbond over onderwijs, 27 mei 2003. 
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Over schoolkeuzeprocessen kan verder worden opgemerkt dat er enkele verschillen 
bestaan tussen de keuze voor een basisschool of voor een middelbare school. Bij de 
keuze voor een middelbare school heeft het kind meer inbreng, de keuze voor de 
basisschool wordt alleen door de ouders gemaakt. Bij de keuze voor een middelbare 
school is de locatie iets minder belangrijk. Veel leerlingen fietsen behoorlijk grote 
afstanden naar een middelbare school. Anderzijds zijn er veel minder middelbare scholen 
en valt er dus ook minder te kiezen. 
 
Andere relaties tussen ouders en scholen 
 
In het onderzoek naar de effecten van openbaarheid van kwaliteitsgegevens over scholen 
wordt vaak vooral gekeken naar schoolkeuzeprocessen. De Onderwijsraad (1999: 25) 
geeft echter terecht aan dat ouders niet alleen consument van scholen zijn (bij de keuze 
van een school), maar ook cliënt (wanneer het kind eenmaal op een school zit) en 
constituent (wanneer de ouder actief participeert in bijvoorbeeld vereniging, bestuur of 
medezeggenschapsraad). Naar het gebruik van informatie over de kwaliteit van scholen 
door ouders in de rollen van cliënt en constituent is – zowel in Nederland als in andere 
landen – weinig onderzoek gedaan (Kartsen & Visscher, 2001: 41, 42). 
In de andere rollen die ouders hebben kunnen zij signalen geven aan scholen over 
achteruitgang van de kwaliteit. Dit noemt Hirschman (1970) voice. Waarom is voice van 
belang? Voice leidt tot een betere feedback van scholen op hun functioneren en kan 
daardoor hen helpen dit functioneren te verbeteren. Het uiteindelijke doel is immers 
‘schools that learn’ . 
 
Andere gebruikers van openbare informatie 
 
Verwijzend naar onderzoek van Sikkes naar de invloed van de publicaties van Trouw en 
ook verwijzend naar onderzoek van Engelse ervaringen met openbaarheid over prestaties 
van scholen geeft Hilhorst (1999: 84) aan dat leraren en directeuren van scholen de 
grootste gebruikers zijn van deze (papieren) informatie. 
De Onderwijsraad (1999: 27) geeft ook aan dat de kwaliteitskaarten van scholen worden 
gebruikt door schoolleiders van basisscholen. Uit onderzoek blijkt dat veel schoolleiders 
de objectiviteit van de gegevens waarderen en van mening zijn dat zij ouders nu beter 
kunnen adviseren bij de keuze van een school voor voortgezet onderwijs. Andere 
schoolleiders vinden dat de kwaliteitskaarten moeten worden uitgebreid met informatie 
over de schoolpopulatie, de sfeer en de inrichting van de school. 
 
Effecten van openbaarheid 
 
De openbaarheid van kwaliteitsgegevens lijkt in Nederland niet direct tot grote 
veranderingen in het beleid van scholen te hebben geleid. Scholen gebruiken de 
informatie van de Onderwijsinspectie (kwaliteitskaart en RST-rapporten) voor 
kwaliteitsverbetering, maar voorheen – toen deze informatie nog niet openbaar was – 
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gebruikten ze de rapporten van de Onderwijsinspectie ook voor kwaliteitsverbetering 
(Onderwijsraad, 1999: 29).43 
Hilhorst (1999: 83) verwijst naar een onderzoek van Robert Sikkes over de effecten van 
de cijfers van Trouw op de schoolkeuze. Uit dit onderzoek blijkt dat de meeste scholen 
die in het onderzoek van Trouw een 3 of lager kregen niet te maken hadden met 
teruglopende leerlingenaantallen. Bij een beperkt aantal van deze scholen liepen de 
leerlingenaantallen wel terug maar blijkens het onderzoek lag dit zeer waarschijnlijk niet 
aan de publicatie van Trouw. 
Toch zijn er wel aanwijzingen dat de openbaarheid positieve effecten heeft op de 
kwaliteit van scholen. De kwaliteitszorg op scholen neemt toe en ongeveer een kwart van 
de scholen beschouwt de kwaliteitskaart als één van de twee voornaamste redenen 
waardoor men zich laat leiden bij de invoering van kwaliteitszorg (Doolaard en 
Karstanje, 2001: 160, 165). Hilhorst (1999: 84, 85) schrijft: ‘Slechte scores tarten de 
professionele trots van de directie en het onderwijsteam en vormen een aansporing om de 
zaken anders aan te pakken.”  Openbaarheid kan directeuren ook steun geven bij het 
doorvoeren van veranderingen in de school. 
In het algemeen zijn onderzoekers sceptisch over de resultaten van deze inspanningen. 
Doolaard en Karstanje (2001: 170) benadrukken dat publiceren van prestatiegegevens 
niet leidt tot kwaliteitsverbetering. Zij noemen als belangrijkste probleem dat de signalen 
geen zicht geven op oplossingen. Wat moet een school doen die slechter scoort dan 
andere scholen? Door de gebrekkige mogelijkheden die scholen hebben om iets te doen 
aan lagere scores kan de openbaarheid juist een negatieve invloed hebben op de sfeer 
onder de docenten (Karsten en Visscher, 2001: 52). 
Ook is het bij het onderwijs belangrijk is om een verschil te maken tussen individuele 
scholen en de sector als geheel. Theoretisch zouden de openheid, effectiviteit en 
legitimiteit van individuele scholen zou kunnen afnemen terwijl de effectiviteit en 
legitimiteit van de sector als geheel toeneemt. Van Duivenboden en Lips (2002: 352, 
353) geven aan dat ook loyaliteit gebonden kan zijn aan een sector. Burgers kunnen zich 
volgens hen loyaal voelen aan de sector in plaats van aan de school. 
 
4.4. Aanbod aan informatie 
 
Voorgeschiedenis44 
 
De Onderwijsinspectie ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. Daartoe 
worden scholen periodiek geïnspecteerd. Vóór 1997 waren de resultaten van deze 
inspecties niet openbaar. Alleen de onderwijsinspectie en de geïnspecteerde school 
kregen het rapport te zien. Andere betrokken overheden zoals gemeenten en het 
Ministerie van Onderwijs kregen de rapporten niet te zien. Het ministerie kreeg over de 
scholen in het algemeen alleen informatie op geaggregeerd niveau. 

                                                
43 Voor 1997 waren er geen kwaliteitskaarten en geen RST-rapporten. De werkwijze van de 
Onderwijsinspectie was enigszins anders. Er waren wel schoolspecifieke rapporten maar deze waren 
gericht op één thema. De rapportages over de thema’s werden ook geaggregeerd tot macrorapportages op 
landelijk niveau. Na 1997 is de inspectie zich echter gaan richten op de beoordeling van de hele school in 
plaats van de beoordeling van een thema. 
44 Deze beschrijving is gebaseerd op de uitgevoerde interviews en op Dronkers & Veenstra (2001). 
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Druk om deze informatie openbaar te maken ontstond vanaf midden jaren negentig naar 
aanleiding van een WOB-verzoek van Trouw. Bekendmaken van de prestatiegegevens 
van scholen was geen idee van de redactie maar van een individuele journaliste. Haar 
motivatie hiervoor is dat zij het als taak van de journalistiek ziet om burgers van 
instrumenten te voorzien om hun burgerschap te kunnen waarmaken.45 Zij vroeg deze 
gegevens aan de Onderwijsinspectie en toen dit verzoek niet werd ingewilligd deed zij 
een WOB-verzoek.46 De minister van OC&W wilde hier niet op ingaan omdat hij vond 
dat de openbaarheid slecht was voor de scholen. Hij beriep zich op de vertrouwensrelatie 
tussen inspecteur en school. De scholen waren het hiermee eens en waren ook geen 
voorstander van openbaarheid. Uiteindelijk gaf de arrondissementsrechtbank van 
Amsterdam op 20 augustus 1997 Trouw gelijk en gaf aan dat het WOB-verzoek moest 
worden ingewilligd. De rechter oordeelde dat het belang van inspectie, toezicht en 
controle ondergeschikt is aan het algemeen belang bij openbaarmaking van de gevraagde 
gegevens. 
De redactie van Trouw bemoeide zich in het begin weinig met de actie van de 
onderzoeksjournaliste. Dat veranderde toen zij de onderwijsgegevens kreeg en hier een 
artikel van vier pagina’s over wilde publiceren met lijsten met gegevens. Toen vond er 
binnen de redactie discussie plaats. Men vroeg zich af of de lezers wel geïnteresseerd 
zouden zijn in deze lijsten. Uiteindelijk stemde de redactie wel in maar wilde wel dat elke 
school een rapportcijfer kreeg. De redactie wilde de analyse ‘harder’  maken voor de 
lezers. Om tot een rapportcijfer te komen betrok de onderzoeksjournaliste professor 
Dronkers erbij. In 1997 werden de cijfers voor het eerst in Trouw gepubliceerd. 
Sindsdien worden elk jaar de cijfers en oordelen van Trouw bekend gemaakt. 
Bij de publicatie van de cijfers was de belangstelling zeer groot. Hier had Trouw niet op 
gerekend. Men had bijvoorbeeld geen extra exemplaren van de krant laten drukken. De 
krant was daardoor snel uitverkocht. Men heeft toen extra exemplaren van de bijlage 
laten drukken. De tweede keer dat de cijfers werden uitgebracht had men wel gerekend 
op belangstelling en waren er extra exemplaren gedrukt. 
De openbaarheid van de cijfers leidde ook tot een veranderingsproces binnen de 
Onderwijsinspectie. De onderzoeksjournaliste van Trouw duidde de veranderingen bij de 
Onderwijsinspectie als ‘glasnost’ . Onder druk van de buitenwacht besloot minister van 
Onderwijs om zelf de informatie openbaar te gaan maken. De beslissing van de minister 
van Onderwijs volgde op discussies binnen de Onderwijsinspectie. De actieve 
openbaarmaking betrof in eerste instantie de schoolrapporten. Openbaarmaking van de 
rapporten leidde soms tot ‘mopperen’ van ouders. Ze snapten de rapporten en de daarin 
gebezigde termen niet altijd. Dat was niet verwonderlijk want de rapporten waren niet 
met dit doel geschreven. De informatie is toegankelijker gemaakt voor ouders door 
middel van de kwaliteitskaarten. Dit zijn documenten van de overheid waarop per 
(vestiging van een) school voor voortgezet onderwijs informatie staat over de resultaten 
van de school (Onderwijsraad, 1999). De eerste kwaliteitskaarten werden uitgebracht in 
                                                
45 In 1997 was de onderzoeksjournaliste van Trouw net terug uit de VS waar zij stage had gelopen op de 
onderzoeksredactie van een krant. In de VS heeft zij kennisgemaakt met Computer Assisted Reporting 
(CAR). CAR heeft betrekking op data-analyse met software. De journaliste vond dit interessant en wilde 
toen zij terug was gekomen in Nederland hiermee experimenteren. Zij werkte binnen de onderwijsredactie 
en wilde dus hiermee experimenteren binnen het onderwijs 
46 Het WOB-verzoek betrof niet alleen de gegevens van de Onderwijsinspectie. Het ging ook om de 
bekostigingsgegevens die het ministerie van OCW had. 
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september 1998. In de kwaliteitskaarten wordt de belangrijkste informatie in eenvoudige 
termen en overzichtelijk gepresenteerd. De kwaliteitskaarten staan overigens niet alleen 
op Internet. Ook in schoolgidsen worden soms de kwaliteitskaarten vermeld. Ook wordt 
een vergelijking gemaakt met gemiddelde scores van scholen. De Onderwijsinspectie 
lijkt tegenwoordig zelf een voorvechter van openbaarheid te zijn. 
De veranderingen bij de Onderwijsinspectie zijn nu ook wettelijk verankerd.47 De 
inspecties door de onderwijsinspectie zijn gebaseerd op de Wet op het Onderwijstoezicht. 
De nieuwe WOT van 1 september 2002 is uitdrukkelijk gebaseerd op de idee dat ouders, 
leerlingen, deelnemers en studenten behoefte hebben aan onafhankelijke informatie over 
de kwaliteit van scholen. De Onderwijsinspectie kan deze informatie leveren. (Inspectie 
van het Onderwijs, 2002)48 
Samenvattend kan worden gesteld dat de openbaarheid in het voortgezet onderwijs is 
geforceerd. De uiteindelijke inwilliging van het WOB-verzoek van Trouw heeft bij de 
Onderwijsinspectie geleid tot een crisis.49 Dit heeft geleid tot fundamentele 
veranderingen binnen de organisatie en ook tot een wetswijziging. Opvallend is dat de 
Onderwijsinspectie zich redelijk snel lijkt te hebben geschikt in haar nieuwe rol. Nu is er 
vanuit de Onderwijsinspectie geen verzet meer tegen de openbaarheid maar gebruikt men 
deze juist om de eigen positie te versterken. 
Bij de bespreking kan nog de opmerking worden gemaakt dat de toenemende 
openbaarheid in het onderwijs niet alleen betrekking heeft op de openbaarheid van 
informatie van de Onderwijsinspectie. Met de invoering van de zogenaamde 
‘kwaliteitswet’  zijn scholen verplicht om ouders en leerlingen via de schoolgids te 
informeren over de werkwijze van de school (Onderwijsraad, 1999: 29; Doolaard & 
Karstanje, 2001: 157, 158). Ook geeft deze wet ouders, leerlingen en personeel wettelijke 
mogelijkheden om klachten in te dienen. De klachtenregeling heeft niet alleen een 
juridische functie maar ook een signaalfunctie en een communicatiefunctie (Vogels, 
2002: 37). Via de klachtenregeling hebben ouders, leerlingen en personeel dus formele 
mogelijkheden om voice te uiten. 
 
Onderwijsinspectie 
 
De Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie Landbouwonderwijs presenteren van alle 
middelbare scholen een ‘kwaliteitskaart’  (www.kwaliteitskaart.nl). Van elke 
school(vestiging) voor voortgezet onderwijs is er een kwaliteitskaart. Daarop staat 
algemene informatie, zoals de signatuur (protestants, openbaar etc.), het aantal leerlingen 

                                                
47 Zie Zoontjens (2001) voor een bespreking van juridische aspecten van openbaarheid in het onderwijs. 
48 Momenteel loopt een debat over de vraag in hoeverre er cijfers van een onafhankelijke instantie bij nodig 
zijn.  Ook de Onderwijsinspectie vraagt zich dit af. De Onderwijsinspectie lijkt na te denken over een rol 
als ‘meta-toetser’ : de Onderwijsinspectie controleert dan niet zelf de kwaliteit van scholen maar beoordeelt 
de kwaliteitszorgprogramma’s (Hilhorst, 1999: 81; Van Bruggen en Mertens, 2001). In een dergelijke 
situatie kunnen ouders met scholen debatteren over de kwaliteit maar beschikken zij wellicht in mindere 
mate over onafhankelijke informatie en is ook vergelijking met andere scholen lastiger. 
49 Gedoeld wordt op een crisis in de zin van het manifest worden van een kloof tussen de maatschappelijke 
verwachtingen en het werkelijk functioneren van een publieke organisatie (zie Dekker, Boin en Hendriks, 
2003: 55). De maatschappelijke verwachting dat de Onderwijsinspectie niet alleen de kwaliteit van het 
onderwijs bewaakte maar ook de samenleving informatie verschafte over het functioneren van scholen 
werd sterker. Voor 1997 deed de Onderwijsinspectie dit niet. 
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en de verdeling van de leerlingen over de opleidingen (VMBO, MAVO, HAVO, VWO). 
Daarnaast bevat de kwaliteitskaart actuele gegevens over zittenblijven, doorstroom en 
examenresultaten. De kwaliteitskaart geeft daarmee een beeld van enkele belangrijke 
kwaliteitsaspecten van de school. Deze schoolresultaten zijn overzichtelijk in kaart 
gebracht voor ouders, leerlingen, scholen en andere belangstellenden. Op deze wijze is 
een vergelijking mogelijk met andere scholen in de regio en het landelijk gemiddelde. 
Op de website wordt aangegeven dat deze informatie is bedoeld om ouders en kinderen te 
helpen bij het maken van een keuze voor een school. Op deze website kan men de naam 
van een school intypen of een plaatsnaam of een afstand van een bepaalde postcode. Van 
de school of de scholen krijgt men dan een kwaliteitskaart te zien. De kwaliteitskaarten 
van de scholen worden niet naast elkaar gezet. Als men met de muis over de cijfers 
beweegt krijgt men de landelijke gemiddelden te zien. Deze worden echter niet vermeld 
in het PDF-document dat kan worden afgedrukt. Ook wordt in deze cijfers geen 
gemiddelde weergegeven maar een brede range. De ontsluiting van de gegevens is vooral 
gericht op de individuele scholen. Vergelijking tussen scholen kan zelf wel worden 
uitgevoerd maar de ontsluiting van gegevens is hier niet op gericht. Men kan niet 
gegevens van verschillende scholen in een tabel naast elkaar te zien krijgen. Ook worden 
geen landelijke gemiddelden vermeld. 
De informanten van de Onderwijsinspectie wezen erop dat op de website wel informatie 
over scholen te vinden is maar dat deze informatie nog geen antwoord geeft op de vraag 
welke school geschikt is voor een specifieke leerling. Een school kan heel goed zijn voor 
bepaalde leerlingen maar minder geschikt voor anderen. Informatie en SPSS-software 
kunnen ouders een eind helpen maar uiteindelijk gaat het toch om mensen. Eén van de 
informanten: “Je wil de keuze voor een school toch niet laten bepalen door een ‘decision 
robot’? Ook geldt dat de Onderwijsinspectie veel ‘harde informatie’  geeft over scholen. 
‘Zachte informatie’  (zoals of er een fietsenstalling is, of er lockers zijn, wat er aan sport 
wordt gedaan, hoe de verkeerssituatie rond de school is) is voor ouders ook van groot 
belang.50 
Bij de onderwijsinspectie zijn niet alleen de kwaliteitskaarten beschikbaar maar ook de 
inspectierapporten. Het gaat hierbij in het voortgezet onderwijs om de RST (Regulier 
Schooltoezicht) rapporten. De rapporten van alle inspecties die na 1 januari 2001 zijn 
gehouden staan op de website.51 Het centrale element van deze rapporten is het 
kwaliteitsprofiel. Dit is een heel stuk uitgebreider dan de kwaliteitskaart (het bovenste 
deel van het kwaliteitsprofiel is ontleend aan de kwaliteitskaart) en in het RST-rapport 
wordt het kwaliteitsprofiel uitgebreid toegelicht. Daarin worden waarderingen gegeven 
voor opbrengsten, onderwijsleerproces, leerlingenzorg en organisatie en beleid. Deze 
oordelen worden in een beschouwing toegelicht. Er is dus niet alleen kwantitatieve 
informatie beschikbaar maar ook kwalitatieve informatie. Verder wordt ook aangegeven 
wat het vervolg van het toezicht is. 
De Onderwijsinspectie stelt scholen in staat om op de website van de Onderwijsinspectie 
een hyperlink naar de school te plaatsen. Dit biedt de school de mogelijkheid om haar 
eigen visie op de kwaliteitskaart of een inspectierapport te geven en ook actuele 

                                                
50 Soms kijkt de Onderwijsinspectie wel specifiek naar bepaalde aspecten (bijvoorbeeld de 
verkeerssituatie). Naar aanleiding van een aspectevaluatie wordt dit dan aangekaart. Deze aspecten worden 
echter niet systematisch in alle evaluaties meegenomen. 
51 Oudere rapporten zijn schriftelijk opvraagbaar bij de Onderwijsinspectie. 
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informatie weer te geven. Volgens de Onderwijsinspectie maken ‘heel wat’  scholen 
gebruik van de mogelijkheid om op hun eigen website informatie over inspectierapporten 
te geven en gaan daardoor de rapporten ‘meer leven’.52 
 
Scholendatabank van Trouw 
 
Op de website van Trouw is een scholendatabase te vinden op www.trouw.nl. Via de 
database van Trouw kun je zoeken naar scholen in je buurt of in een bepaalde plaats. 
Hierbij kun je de identiteit van de school (openbaar, protestants-christelijk, katholiek, 
etc.) en het schooltype (basis, vmbo, mavo, etc.) kiezen. Dan krijg je een lijst met scholen 
die aan de vraag beantwoorden. Wanneer je hierop klikt krijgt je de informatie die Trouw 
heeft over deze scholen. Er is op de website ook een uitgebreide toelichting op de cijfers 
van de middelbare scholen beschikbaar. 
De gegevens in de scholendatabase zijn afkomstig van de Onderwijsinspectie maar soms 
door Trouw opnieuw geïnterpreteerd. De Onderwijsinspectie levert aan Trouw alle cijfers 
over het functioneren van scholen (kwaliteitskaarten en bronbestanden) aan als SPSS-
bestanden. De Onderwijsinspectie stelt zich tegenwoordig coöperatief op bij het 
aanleveren van de gegevens. Sinds twee jaar nodigt de Onderwijsinspectie de journaliste 
van Trouw uit om erover te praten welke bestanden ze nodigt heeft en hoe zij deze 
bestanden aangeleverd wil krijgen. 
Bij Trouw werd Internet in eerste instantie vooral gezien als een verlengstuk van de 
krant. Door artikelen en gegevens op Internet te publiceren kon de krant reclame maken. 
Later is Trouw een scholendatabase gaan maken. Een voordeel van Internet is dat de 
cijfers beschikbaar blijven, ook als men de krant heeft weggegooid. Bovendien biedt de 
Internetsite een aantal handige zoekfuncties voor ouders en leraren. Een mogelijk nadeel 
van Internet is dat de database de mogelijkheden biedt om gegevens uit hun context te 
halen. In de krant staat een verhaal bij de cijfers, op Internet verdwijnt dat. Trouw 
probeert dit risico te beperken door links te plaatsen naar uitgebreide toelichtingen en 
bijbehorende artikelen. 
 
Verschil tussen informatie van Onderwijsinspectie en Trouw 
 
Trouw is begonnen met het publiceren van gegevens over de kwaliteit van scholen maar 
tegenwoordig brengt ook de Onderwijsinspectie actief informatie naar buiten en zijn er 
nog slechts enkele verschillen: 
 

1. De Onderwijsinspectie geeft geen totaaloordeel maar slechts oordelen op 
deelgebieden. Trouw telt deze deelscores op en komt tot een totaaloordeel over de 
school. Dit betekent dat de informatie van Trouw eenvoudiger kan worden 
gebruikt bij het kiezen van een school. Er wordt immers een algemeen oordeel 
over de school uitgesproken. Wel zijn de nuances in dit eindoordeel verdwenen. 

2. De Onderwijsinspectie corrigeert de scores van de scholen voor de populatie. 
Daarbij gaat het onder andere om het percentage van de leerlingen dat een 
tegemoetkoming krijgt in de studiekosten en welk advies de leerlingen van de 
basisschool kregen. De belangrijkste wegingsfactor is echter het percentage 

                                                
52 www.onderwijsinspectie.nl/producten/rapporten_VO/welkom.html  (geraadpleegd 30 juni 2003). 
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allochtone leerlingen. De Onderwijsinspectie publiceert dit percentage niet Trouw 
wel. Ook geeft Trouw het ruwe rendement van de scholen weer, het rendement 
los van de wegingsfactoren. De Onderwijsinspectie doet dit niet.53 

3. Trouw verricht zelf geen onderzoek maar bewerkt de cijfers van de 
Onderwijsinspectie en brengt de informatie vervolgens naar buiten. Volgens één 
van de informanten schuilt hier het gevaar in dat de betekenis van de kwalificaties 
onduidelijk is. Ook legt Trouw de publicaties niet ter controle voor aan de scholen 
omdat ervan wordt uitgegaan dat cijfers die door de Onderwijsinspectie worden 
aangeleverd juist zijn.54 Dit kan ertoe leiden dat er foutieve cijfers worden 
gepubliceerd omdat ofwel er iets misgaat met de verwerking van de cijfers door 
Trouw ofwel scholen de cijfers van de Onderwijsinspectie niet goed controleren 
en pas zien dat de cijfers niet kloppen wanneer deze worden gepubliceerd in 
Trouw. 

 
Andere bronnen over voortgezet onderwijs 
 
Het weekblad Elsevier brengt jaarlijks een publicatie uit over het functioneren van 
scholen. Hierin worden onder andere ‘de tien beste scholen van Nederland’ genoemd. 
Deze publicatie is sterk vergelijkbaar met de publicatie van Trouw maar niet beschikbaar 
via Internet en daarom niet meegenomen in dit onderzoek. 
Een belangrijke bron van informatie vormen verder de websites van scholen. Van de 18 
scholen voor voortgezet onderwijs in de stad Utrecht heeft er slechts één school geen 
website. Deze scholen hebben vooral het karakter van voorlichting, maar bieden – zoals 
we hieronder zullen zien – wellicht meer informatie die ouders en leerlingen gebruiken 
bij de schoolkeuze dan de websites van de Onderwijsinspectie en Trouw. 
Interessant is de link tussen de kwaliteitskaarten en de websites van scholen. Bij de 
kwaliteitskaarten staat nu vaak al de URL van de school vermeld. Geïnteresseerden 
kunnen gelijk doorklikken naar de school. Scholen zouden eventueel op hun website 
kunnen reageren op de cijfers van de Onderwijsinspectie. Scholen kunnen dan bepaalde 
cijfers toelichten. 
 
Conclusies over aanbod van informatie 
 
Op basis van het verkennende onderzoek kom ik tot de volgende bevindingen aangaande 
de mogelijkheden voor maatschappelijke controle via Internet: 
 

− Het aanbod van informatie is tot stand gekomen na een crisis die is gecreëerd door 
het WOB-verzoek van de journaliste van Trouw. Dit heeft geleid tot grote 

                                                
53 De Onderwijsinspectie is van mening dat het stigmatiserend kan werken wanneer de percentages 
allochtone leerlingen bekend worden gemaakt. De inspectie wil voorkomen dat ouders dit soort gegevens 
gaan gebruiken als een graadmeter voor de kwaliteit van scholen.  Trouw is het hier niet mee eens. De 
journaliste van Trouw vindt dat de Onderwijsinspectie ouders onderschat: die lopen een keer langs de 
school en hebben dan een duidelijk beeld. De Onderwijsinspectie benadrukt dat men via de 
kwaliteitskaarten juist aandacht wil vragen voor de kwaliteit van scholen. 
54 Rapporten van de Onderwijsinspectie worden altijd eerst voorgelegd aan de scholen. Zelfs als ze op 
Internet komen te staan zijn ze niet direct openbaar maar kan de school ze eerst met een speciale 
toegangscode bekijken. Dit geeft nog een mogelijkheid tot het corrigeren van fouten. 
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veranderingen en uiteindelijk tot een hoge mate van openbaarheid over de 
kwaliteit van het voortgezet onderwijs. 

− Op Internet wordt informatie over het functioneren van scholen aangeboden door 
een toezichthoudende overheidsinformatie (Onderwijsinspectie) en door een krant 
(Trouw). Trouw presenteert grotendeels dezelfde informatie als de 
Onderwijsinspectie maar geeft ook een eindoordeel (zie ook Veenstra et al (2001) 
voor een uitgebreide vergelijking van de informatie). 

− De informatie die zowel door de Onderwijsinspectie als door Trouw wordt 
gepresenteerd, heeft eerder het karakter van toezichtinformatie dan van keuze-
informatie. De informatie is door de Onderwijsinspectie nooit vergaard met het 
idee om keuze door ouders en leerlingen te faciliteren. 

− De manier waarop de informatie wordt gepresenteerd maakt vergelijk tussen 
scholen eenvoudig. In dit opzicht lijkt Internet meerwaarde te bieden ten opzichte 
van papieren informatie. De gebruiker van de informatie kan nu zelfs allerlei 
overzichten samenstellen. 

− Internet vergroot de toegankelijkheid in tijd en plaats van de informatie. Bij 
informatie op papier moet iemand die kennis wil nemen van de informatie zorgen 
dat hij of zij het juiste nummer van Trouw koopt. Via Internet is de informatie het 
hele jaar door en gratis beschikbaar. 

− Naast kwantitatieve informatie (kwaliteitskaarten en informatie in 
scholendatabase van Trouw) is er ook meer kwalitatieve informatie over het 
functioneren van scholen beschikbaar (RST-rapporten).  

− De cijfers op Internet over het functioneren van scholen meten vooral cognitieve 
zaken en laten aspecten die ouders ook belangrijk vinden, zoals de ‘sfeer’  buiten 
beschouwing. Het cognitieve aanbod is (hoewel een belangrijk onderdeel) slechts 
één aspect van het onderwijs. Trouw spreekt daarom consequent over de 
‘prestatiegegevens’  van scholen en niet over kwaliteitsgegevens. 

− Internet wordt nauwelijks gebruikt als communicatiemedium. Via de website van 
de Onderwijsinspectie kan men – soms – wel terecht komen bij de websites van 
scholen. Voor zover deze websites zijn bekeken vonden daar ook geen debatten 
plaats. Gebruikers kunnen wel een e-mail-bericht naar een school sturen. 

 
4.5. Gebruik van informatie 
 
Bezoek aan de websites en reacties op de informatie 
 
Bij de eerste publicatie van de cijfers over de prestaties van scholen in het voortgezet 
onderwijs in Trouw kwamen zeer veel reacties. Er werd continu gebeld en in de krant 
werden zes extra pagina’s met ingezonden brieven gepubliceerd. De tweede keer waren 
er veel minder reacties maar er wordt – ook nu nog – nog steeds gereageerd. 
Er zijn veel hits op de website van de Onderwijsinspectie. In januari 2003 werd de 
website van de Onderwijsinspectie gemiddeld door ruim 880 bezoekers per dag bezocht. 
Van het totale aantal hits tussen 1 januari 2003 en 16 februari was er 4,5% op de 
kwaliteitskaart. De Onderwijsinspectie weet niet wie de website van de 
Onderwijsinspectie bekijken. Hier heeft men geen onderzoek naar verricht. 
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Van Trouw heb ik geen precieze cijfers kunnen krijgen over het gebruik van de 
scholendatabase. De informant van Trouw gaf aan dat de database de afgelopen jaren 
‘vele tienduizenden, zo niet honderdduizenden keren’  is geraadpleegd. Verder wist hij 
niet wie precies de database heeft bezocht. 
Wanneer wordt gekeken naar reacties op de informatie op de websites blijkt dat bij de 
Onderwijsinspectie gemiddeld per maand zo’n 200 vragen binnenkomen van de info-mail 
van de website. Deze vragen gaan niet alleen over scholen maar betreffen ook algemene 
publieksvragen. Over scholen worden gemiddeld zo’n 125 vragen per maand gesteld. 
Trouw heeft de afgelopen jaren ‘enkele tientallen’  reacties gekregen op de 
scholendatabase op Internet. De reacties waren tweeledig: lof voor de plaatsing en 
anderzijds opmerkingen van scholen dat hun gegevens gewijzigd zijn (met name 
adresgegevens). 
De publicatie ‘Ouders bij de les’  van het SCP (Vogels, 2002) geeft ook informatie over 
het gebruik van Internet bij de schoolkeuze.  Het gebruik van de verschillende media 
staat hieronder weergegeven: 
 

Bezoek scholen 79% 
Advies basisschool 54% 
Info andere ouders 38% 
Schriftelijke info 34% 
Berichten kranten 6% 
Kwaliteitskaart 5% 
Info Internet  1% 
Andere info  17% 
Geen info  2% 

 

Tabel 4.2. Door ouders gebruikte informatie bij de schoolkeuze (voortgezet onderwijs) Bron: Vogels, 2002. 

Bij dit overzicht kan worden opgemerkt dat de categorie Internet vooral betrekking heeft 
op de websites van scholen en dat de kwaliteitskaarten ook vooral via Internet zijn 
geraadpleegd. 
Uit de tabel blijkt dat de Kwaliteitskaarten veel minder belangrijk zijn dan andere 
bronnen van informatie voor de schoolkeuze. Eerder heb ik aangegeven dat ouders meer 
geïnteresseerd zijn in ‘zachte informatie’  over de school dan in ‘harde prestatiecijfers’ . 
De zachte informatie kunnen ouders inderdaad vooral krijgen via bezoek aan scholen, het 
advies van de basisschool en informatie van andere ouders. 
Wel kan bij de tabel worden opgemerkt dat de kwaliteitskaarten toch door een 
significante groep worden geraadpleegd. Verder is het mogelijk dat de informatie van de 
kwaliteitskaarten via een omweg nog veel meer ouders in hun schoolkeuze beïnvloedt. 
De informatie van de kwaliteitskaarten kan namelijk door ouders worden ingebracht in 
gesprekken met andere ouders. Ook is het mogelijk dat de kwaliteitskaarten worden 
gebruikt door de basisscholen bij het uitbrengen van een schooladvies aan ouders. 
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Gebruik van de informatie door burgers 
 
Het SCO geeft aan dat ouders drie rollen hebben in het onderwijs: consument (bij het 
kiezen van een school), cliënt (wanneer het kind op de school zit) en medevormgever 
(ook wanneer het kind op school zit maar nu worden ouders zelfs beschouwd als 
‘partners van de leerkrachten’) (Vogels, 2002: 160 – 164). Deze rollen kunnen worden 
gekoppeld aan de begrippen exit en voice van Hirschman (1970). Als consument heeft de 
ouder vooral de mogelijkheid van exit en als cliënt vooral de mogelijkheid van voice. 
Voor de ouder als medevormgever van onderwijs kan informatie over kwaliteit 
aanleiding geven tot zelfreflectie. 
Over het gebruik van deze informatie over de kwaliteit van scholen voor exit 
(schoolkeuze of het verlaten van een school) wordt veel geschreven. Er zijn echter vooral 
aanwijzingen dat burgers de informatie niet op deze wijze gebruiken. Het bureau B&N 
Marketing heeft in 2002 in opdracht van de gemeente Utrecht onderzoek gedaan naar de 
redenen van ouders om voor een bepaalde school te kiezen. De belangrijkste redenen om 
voor de huidige school te kiezen zijn onderwijskundige/pedagogische aanpak, 
klasgenootjes, vriendjes en familieleden die naar de school gaan, het imago van de 
school, het aantal allochtonen en de veiligheid op school. Minder belangrijke punten zijn 
de omgeving/route naar de school, het schoolgebouw en religie. De prestaties van scholen 
werden door ouders nauwelijks genoemd als reden om te kiezen voor een bepaalde 
school. Ook de NKO heeft de indruk dat individuele ouders zich bij de schoolkeuze van 
hun kind nauwelijks laten leiden door deze cijfers. 
De Onderwijsinspectie weet niet waarvoor burgers de informatie gebruiken. Men heeft 
hier (nog) geen onderzoek naar verricht. Trouw heeft enige jaren geleden de effecten van 
de cijfers op de schoolkeuze onderzocht. Ze keek naar de correlatie tussen scholen die 
goed of slecht scoorden en de keuze voor deze school. Zij concludeerde dat er een effect 
was maar dat dit zwak was. De informanten van de Onderwijsinspectie voegden hieraan 
toe dat er sprake kan zijn van een bepaalde tijd die burgers nodig hebben om te leren 
werken met cijfers over het functioneren van scholen. Zij wezen op Duits onderzoek dat 
aangeeft dat het gebruik van informatie over Hoger Onderwijs-opleidingen door 
studenten en ouders langzaam toeneemt. 
De meeste informanten in het onderzoek benadrukten dat de informatie op de website van 
de Onderwijsinspectie geen keuze-informatie is. De Onderwijsinspectie kan, noch wil, 
alle informatie waar ouders of leerlingen in geïnteresseerd zouden kunnen zijn over 
scholen verzamelen. Daarom staat er ook in de WOT dat scholen hun kwaliteitssystemen 
op orde moeten hebben.55 Voor specifiekere vragen kunnen ouders dan bij de school 
terecht. 
Uit het onderzoek van het SCP blijkt dat hoogopgeleide ouders vaker zelf de keuze 
maken voor een school terwijl laagopgeleide ouders meer afgaan op adviezen van experts 
en dat hoogopgeleide ouders ook vaker gebruik maken van Internet (Vogels, 2002: 43, 
44, 47). Dit wijst erop dat de informatie over het functioneren van scholen door sommige 
ouders veel meer wordt gebruikt dan door andere ouders.  
Ook lijkt de informatie op Internet over het functioneren van scholen (vooralsnog) niet te 
leiden tot veel voice van burgers. Op open dagen en op school-informatiemarkten van één 

                                                
55 Leeuw sprak hier over ‘proportionaliteit’ . Welke informatie de Onderwijsinspectie verzamelt moet in 
overeenstemming zijn met de taak. 
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van de onderzochte scholen worden geen vragen gesteld naar aanleiding van de 
informatie van de Onderwijsinspectie of Trouw en op de andere school stellen slechts 3 á 
4 ouders per jaar vragen naar aanleiding van de kwaliteitskaarten op Internet. De vragen 
hebben in het algemeen betrekking op het verzoek om een toelichting op verschillen met 
andere scholen (bijvoorbeeld: ‘waarom zijn op andere scholen de doorstroomresultaten 
hoger?’). 
Ook ouders van leerlingen op de onderzochte scholen stellen geen vragen over deze 
cijfers. De informanten van de Onderwijsinspectie suggereerden dat ouders de informatie 
kunnen gebruiken wanneer ze een conflict met een school hebben. Ze kunnen dan 
bijvoorbeeld de cijfers gebruiken om te onderbouwen dat de school weinig doet voor hun 
eigen kinderen. Ook de conrector van één van de onderzochte scholen gaf aan dat de 
cijfers pas van belang worden als ouders problemen hebben met de school. Er is echter 
niet bekend óf dit gebeurt en in welke mate. 
 
Gebruik van de informatie door andere controleurs 
 
Zowel de rector van één van de onderzochte scholen als de beleidsmedewerker van één 
van de ouderverenigingen opperde dat de cijfers over scholen op Internet vooral veel 
worden bekeken door mensen uit het onderwijs. Deze kopen ook direct de publicaties van 
Trouw en Elsevier. De beleidsmedewerker van de NKO heeft de indruk dat deze cijfers 
(onbedoeld) een grote rol spelen tijdens vergaderingen van leerkrachten, vergaderingen 
van schoolleiders en schoolbesturen. Deze gremia houden een intern rankingsysteem bij: 
op welke plaats de school dit jaar staat binnen de regio. De conrector van één van de 
scholen gaf aan dat directie en docenten de publiciteit wel belangrijk vinden. Toen de 
school goed scoorde in het onderzoek van Trouw werd het krantenartikel trots 
opgehangen en werd door de directie op koeken getrakteerd. 
De onderwijscijfers worden besproken in de kwaliteitscommissie van één van de 
onderzochte scholen. Ook komen de cijfers van de Onderwijsinspectie en Trouw 
uitgebreid aan de orde in de docentenraad. Er wordt dan gesproken over deelaspecten 
(bijvoorbeeld de overgangsnormen). 
Openbaarheid van de informatie van de Onderwijsinspectie maakt de regisserende taak 
van de gemeente eenvoudiger. Voorheen was het voor de gemeente niet altijd makkelijk 
om deze informatie te krijgen. De informatie was immers niet openbaar en de gemeente 
kreeg deze informatie alleen als de school deze aan de gemeente gaf. Tegenwoordig 
hebben scholen deze keuze niet meer: de informatie is immers openbaar. De gemeente 
maakt zowel gebruik van de kwaliteitskaarten als van de RST-rapporten. De 
kwaliteitskaarten gebruikt de gemeente voor het profiel dat jaarlijks van de scholen wordt 
gemaakt. De rapporten zijn inhoudelijk interessanter en worden gebruikt voor de 
beleidsontwikkeling voor het onderwijsachterstandenbeleid.56 
De kwaliteitskaarten van de Onderwijsinspectie en de cijfers van Trouw worden in één 
van de onderzochte scholen besproken met het bestuur van de oudervereniging en met de 
medezeggenschapsraad. Twee ouders uit het bestuur van de oudervereniging bestuderen 

                                                
56 Sinds 1 augustus 1998 is het onderwijsachterstandenbeleid tot de taken van gemeenten gaan behoren. Het 
gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid richt zich op het voorkomen of bestrijden van de 
onderwijsachterstanden die bij leerlingen ontstaan als gevolg van sociale, economische of culturele 
factoren. 
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de kwaliteitskaarten. Deze worden besproken in het maandelijkse overleg tussen dit 
bestuur en de rector. De rector kan dan uitleg geven over de cijfers. Enige tijd geleden zat 
de MAVO bijvoorbeeld in een dipje. De rector kon toen uitleggen hoe dit kwam en wat 
eraan werd gedaan. Ook in de medezeggenschapsraad komen de kwaliteitskaarten op de 
agenda te staan. De rector stuurt de medezeggenschapsraad dan ook de kwaliteitskaarten 
van omliggende scholen zodat de cijfers kunnen worden vergeleken. In de 
medezeggenschapsraad wordt met de rector gesproken over deze cijfers. 
De lokale media kunnen wel naar aanleiding van de kwaliteitskaarten over scholen of de 
publicatie van Trouw schrijven over de Utrechtse scholen. UN schreef bijvoorbeeld 
recent: ‘De Breul slechtste MAVO van Nederland’. Dergelijke publicaties kunnen wel 
invloed hebben op de schoolkeuze. De rector van één van de onderzochte scholen gaf aan 
dat hij wel bevreesd kan zijn voor dergelijk negatieve publiciteit. Op die manier zou de 
openbaarheid van informatie op indirecte wijze tot exit-gedrag van burgers kunnen  
leiden: openbaarheid kan leiden tot negatieve publiciteit en daarmee imago-schade. En 
het imago van een school is – zo was gebleken uit het onderzoek van B&N Marketing – 
een van de redenen voor ouders om wel of niet voor een school te kiezen. Door de 
conrector van één van de onderzochte scholen werd dit bevestigd: “Het algemene beeld 
van de school in de regio wordt langzaam versterkt of verzwakt door de kwaliteitskaart.” 
Dit betekent volgens hem dat één slechte score geen invloed hoeft te hebben op de 
schoolkeuze. Wanneer de school echter slecht blijft scoren op de kwaliteitskaart kan het 
algemene beeld van de school verslechteren en dit kan wel een negatieve invloed hebben 
op de keuze voor de school. 
De conrector van één van de onderzochte scholen gaf aan dat directeuren van 
basisscholen en docenten van groep acht soms alleen een advies geven wat betreft het 
schooltype (VBO, HAVO of VWO) maar soms geven ze ook aan welke school volgens 
hen geschikt zou zijn voor het kind. Zij willen dit doen op basis van kennis over de 
school. Directeuren en docenten willen een genuanceerd oordeel over de school hebben. 
Wellicht speelt hierbij de informatie op Internet een rol. Op deze manier zouden de 
cijfers op Internet een sterkere invloed kunnen hebben dan via een directe beïnvloeding 
van de keuze van ouders. 
Ook docenten die erover denken op een bepaalde school te gaan werken kunnen gebruik 
maken van de informatie. De Onderwijsinspectie en Trouw hebben er echter nog geen 
zicht op welke groepen nu precies de informatie gebruiken. 
In de Raad van Toezicht van de twee scholen komt het Regulier School Toezicht ter 
sprake. Openbaarheid van informatie over het functioneren van de scholen op Internet 
lijkt echter geen invloed te hebben op de controle die de Raad van Toezicht uitoefent op 
het functioneren van de scholen. 
 
Conclusies over het gebruik van informatie 
 
Op basis van het onderzoek naar het gebruik van de mogelijkheden voor 
maatschappelijke controle kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 
 

− Informatie over scholen wordt vooral gepresenteerd als keuze-informatie. Er zijn 
verschillende relaties tussen de openbaarheid van gegevens en de keuze voor een 
school: 
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o Directe relatie: ouder of leerling neemt kennis van de prestaties van een 
school en laat dit meewegen in de schoolkeuze. Deze relatie lijkt zwak te 
zijn. Er zijn geen aanwijzingen dat deze informatie een belangrijke rol 
speelt in de schoolkeuze. 

o Specifieke, indirecte relatie: anderen nemen kennis van de prestaties van 
een school en beïnvloeden de schoolkeuze van ouders. Hierbij zou het 
bijvoorbeeld kunnen gaan om directeuren van basisscholen en docenten 
van groep acht. Ook kan het gaan om andere ouders. Onduidelijk is hoe 
sterk deze relatie is. 

o Aspecifieke, indirecte relatie: het beeld dat bestaat van een school 
beïnvloedt de schoolkeuze. Dit beeld lijkt te worden beïnvloedt door de 
massamedia. De interviews lijken erop te wijzen dat deze relatie redelijk 
sterk is.  

− Er zijn geen aanwijzingen dat de informatie over de kwaliteit van scholen wordt 
gebruikt door maatschappelijke groeperingen. Er zijn vragen gesteld aan 
ouderverenigingen maar deze hebben niet aangegeven dat ze deze informatie 
gebruiken. 

− De informatie op Internet lijkt veel te worden bekeken door mensen uit het 
onderwijs. Docenten en leidinggevenden willen weten hoe de school scoort in 
vergelijking met andere scholen. Ook is het mogelijk dat docenten de cijfers 
bekijken wanneer ze overdenken om bij een school te solliciteren. 

− Het algemene beeld van een school kan van invloed zijn op de schoolkeuze. De 
invloed van Internet op dit algemene beeld lijkt beperkt. Massamedia (kranten, 
radio en TV) lijken een directere invloed te hebben op de beeldvorming. Vooral 
lokale kranten lijken hierbij een rol te kunnen spelen. 

− Ouders van kinderen die reeds op een school zitten, hebben in het algemeen een 
hoge mate van loyaliteit.57 De loyaliteit kan afnemen wanneer het op school slecht 
gaat met het kind. Op dat moment kunnen ouders wel geïnteresseerd zijn in cijfers 
op Internet om aan te kunnen geven dat de problemen bij de school liggen. 

− Zowel de Onderwijsinspectie als Trouw hebben weinig zicht op wie de informatie 
over schoolprestaties gebruikt en waarvoor. Het zou interessant zijn om dit eens te 
onderzoeken. 

 
4.6. Effecten van maatschappelij ke controle 
 
Effectiviteit en legitimiteit van scholen 
 
De onderzoeksjournaliste van Trouw heeft de indruk dat goede scholen naar aanleiding 
van de cijfers geen actie ondernemen. Ze gaan niet iets bijzonders doen om hun hoge 
score te behouden. Slechte scholen doen alleen iets extra’s wanneer ze een goed 
management hebben dat door heeft dat een slechte score niet alleen is toe te schrijven aan 
externe omstandigheden maar dat het management van de school hier wel degelijk iets 
aan kan doen. 

                                                
57 Hirschman (1970: 93) spreekt van ‘unconscious loyalist behavior’ : mensen zien af van zowel exit als van 
voice. 
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De cijfers van de Onderwijsinspectie kunnen volgens de rector van één van de 
onderzochte scholen bijdragen aan de effectiviteit van de school. Hij gaf aan dat de 
school van de Onderwijsinspectie gratis een adviesrapport krijgt. De kwaliteitskaarten en 
RST-rapporten zetten de scholen aan tot kwaliteitsverbetering. De rector voert naar 
aanleiding van de scores op de kwaliteitskaarten gesprekken met de secties. Bij dit 
gebruik van de cijfers van de Onderwijsinspectie speelt de openbaarheid overigens geen 
rol. Ook de ondervraagde ouderverenigingen gaven aan dat zij de indruk hebben dat 
scholen zich bij hun zorg om kwaliteit veel meer laten leiden door de opmerkingen die 
inspecteurs tijdens schoolbezoeken maken dan door de cijfers van Trouw en de 
Onderwijsinspectie. 
De onderzoeksjournaliste van Trouw gaf aan dat de Montessori-scholen in de eerste 
publicatie van Trouw slecht scoorden. Hierover verscheen een artikel op de voorpagina. 
Dit kwam bij deze scholen hard aan. Ze hebben toen wel actie ondernomen: er is een 
eigen visitatie opgezet.58 Dit heeft geleid tot verbeteringen: vorige jaar scoorden de 
Montessori-scholen aanmerkelijk beter. 
De ondervraagde ouderverenigingen hadden de indruk dat de openbaarheid van cijfers 
een beperkte invloed heeft op het functioneren van scholen. Scholen zullen eerder 
geneigd zijn voor zekerheid in hun aanbod te kiezen. De concurrentiepositie mag niet te 
veel onder druk komen te staan. Ook noemden zij een te grote nadruk op het cognitieve 
element in de school als een mogelijk nadelig effect. Verder gaf één van de 
ouderverenigingen aan dat mogelijk de continuïteit van scholen en hun programma meer 
onder druk komen te staan door snel wisselende leerlingenstromen. 
De rector van één van de onderzochte scholen gaf aan dat goede scores bij de 
Onderwijsinspectie en Trouw bijdragen aan het vertrouwen van de ‘actieve ouders’  (in 
oudervereniging en de medezeggenschapsraad) in de school. Hij weet niet welk effect 
deze cijfers hebben op de andere ouders. Hij denkt dat deze ouders zich vooral zullen 
baseren op hun eigen ervaringen. 
 
Strategisch gedrag van scholen59 
 
De rector van één van de onderzochte scholen gaf aan dat zijn school vrij veel doet voor 
dyslectische kinderen. Deze krijgen extra ondersteuning. Dit trekt ook wel dyslectische 
kinderen aan. De rector wil hier echter niet veel ruchtbaarheid aan geven. Hij wil niet te 
veel dyslectische kinderen aantrekken omdat dit slecht kan zijn voor de scores van zijn 
school. De kwaliteitskaart zou dan negatiever kunnen uitpakken. Ook de bekostiging is er 
niet op gebaseerd dat de school zeer veel leerlingen heeft met bijvoorbeeld dyslexie. 
De rector van één van de onderzochte scholen noemde een ander voorbeeld van 
strategisch gedrag. Hij gaf overigens aan dat zijn school dit gedrag niet vertoont. Als een 
school leerlingen een kans wil geven mogen leerlingen beginnen op de HAVO en moeten 
ze misschien later toch naar de MAVO. Voor de ‘scores’  van de school is dit ongunstig: 

                                                
58 Zie: www.pantarijn.nl/vmo/354.0.html. 
59 In de huidige discussie over het publiceren van CITO-scores van basisscholen wordt ook verwezen naar 
strategisch gedrag van scholen. De heer Visser van de Amsterdams Schoolbegeleidingsdienst noemt enkele 
voorbeelden (NRC Handelsblad, 4 februari 2003). Hij geeft bijvoorbeeld aan dat scholen tegen zwakke 
leerlingen die het schoolgemiddelde naar beneden halen zeggen: blijf op de toetsdag maar thuis. 
Wetenschappelijke cijfers over dergelijk gedrag zijn echter niet beschikbaar. 
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er treedt immers terugval op. Voor een school kan dit een reden zijn om streng te zijn in 
het toelaten van een leerling tot een bepaald schooltype.60 
Een andere vorm van strategisch gedrag betreft het opschroeven van de cijfers voor de 
schoolonderzoeken. Uit het onderzoek naar de schoolprestaties door Trouw in 2003 bleek 
dat examenleerlingen in HAVO en VWO steeds hogere cijfers krijgen voor hun 
schoolonderzoeken (Agerbeek, 2003). Agerbeek (2003) geeft aan: “Scholen die veel 
leerlingen hoger in de onderwijspiramide plaatsen dan de basischool adviseert, hebben 
een relatief groot verschil tussen schoolonderzoek- en examencijfer, blijkt uit 
berekeningen van Trouw. Blijkbaar grijpen deze scholen naar het schoolonderzoekcijfer 
om de slechte resultaten te verzachten die dit beleid tot gevolg heeft.”  
Door strategisch gedrag van scholen komt de Onderwijsinspectie tot een steeds verfijnder 
meetinstrument. In de loop der jaren zijn de cijfers van de Onderwijsinspectie steeds 
verder genuanceerd. Vroeger keek de Onderwijsinspectie alleen naar het percentage 
leerlingen dat slaagde voor het eindexamen. Dit leidde ertoe dat scholen alleen de 
leerlingen over lieten gaan naar de eindexamenklas van wie ze zeker waren dat ze zouden 
slagen. Zo konden ze het slagingspercentage opschroeven. Om dit soort vertekeningen 
tegen te gaan kijkt de Onderwijsinspectie nu ook naar de voorgaande jaren. In het oordeel 
wordt zelfs het oordeel van de basisschool over de schoolkeuze meegenomen. Deze 
aanpassingen van de kwaliteitskaart gaan door. Deze wordt continu aangepast. 
 
Effecten op de Onderwijsinspectie 
 
De openbaarheid heeft ertoe geleid dat de Onderwijsinspectie niet langer alleen zelf de 
kwaliteit van het onderwijs inspecteert maar ook andere belanghebbenden – met name 
burgers – in staat stelt om toezicht uit te oefenen. Dit betekent dat de functie van de 
Onderwijsinspectie verandert is (zie ook Inspectie van het Onderwijs, 2002). 
De veranderingen lijken ook gevolgen te hebben gehad voor de positie van de 
Onderwijsinspectie. De Tweede Kamer wilde meer openbaarheid en onafhankelijke 
informatie voor burgers. Dit maakte het wenselijk  dat de Onderwijsinspectie meer op 
afstand van het ministerie van OCW kwam te staan. Door de veranderingen lijkt de 
autonomie van de Onderwijsinspectie dus te zijn toegenomen. 
De transparantie heeft geleid tot een verzakelijking van de relatie tussen 
onderwijsinspecteur en school. Ter illustratie vertelde één van de informanten van de 
Onderwijsinspectie dat het zelfs een keer was voorgevallen dat een school bij het 
ontvangen van het conceptrapport van de Onderwijsinspecteur bedankte voor het concept 
en zei dat de school dit zou voorleggen aan de juristen van de school. Dit was een 
incident maar duidelijk is dat de scholen veel sterker letten op de formuleringen in de 
rapportages van de Onderwijsinspectie. Ook lijkt de toegenomen openbaarheid ertoe te 
leiden dat inspecteurs voorzichtiger zijn met het vastleggen van observaties. 
Een effect van de openbaarheid op de Onderwijsinspectie is dat deze dienst is gedwongen 
om duidelijk aan te geven hoe er wordt gewerkt. Dit hoeft niet alleen te worden uitgelegd 

                                                
60 Voor de Utrechtse middelbare scholen gelden overigens gemeentelijke procedures. Tot voor kort 
moesten leerlingen aan twee van de volgende drie criteria voldoen: citotoets-score, advies van de 
basisschool en HAGO-toets. Utrechtse scholen waren in de verleiding om streng met deze criteria om te 
gaan. Inmiddels zijn daarom in gezamenlijk overleg tussen de besturen en de gemeente de toelatingseisen 
verzwaard: leerlingen moeten een voldoende score hebben op de citotoets en een advies van de basisschool. 
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aan de scholen (zoals voorheen) maar nu ook aan burgers. Op de website is veel 
informatie te vinden over de werkwijze van de Onderwijsinspectie. 
 
Conclusies 
 
Uit de bespreking van de bevindingen blijkt dat er weinig exit en voice door burgers 
optreedt en dat dit dus ook weinig effect heeft op het beleid van scholen. Er lijken wel 
effecten op te treden door voice van andere maatschappelijke controleurs. Scholen zijn 
gevoelig voor uitingen in de media. Het belangrijkste effect van de openbaarheid lijkt 
echter te zijn dat het zelfreflectie stimuleert. Scholen kijken beter naar de kwaliteit van 
hun onderwijs. Concurrentie met andere scholen lijkt hierbij ook een rol te spelen. 
Een belangrijk aspect bij de effecten van openbaarheid is dat scholen niet streven naar 
zoveel mogelijk leerlingen. Ze willen wel voldoende leerlingen hebben en het sluiten van 
het Niels Stensen College in Utrecht kan worden beschouwd als een schrikbeeld. 
Maximalisatie van aantallen leerlingen is echter niet aan de orde. Reputatie van scholen 
lijkt wel van belang. Scholen lijken wel gevoelig voor media-aandacht die de reputatie 
van de school kunnen aantasten. 
Bij deze bevindingen dient nog te worden opgemerkt dat de cijfers pas korte tijd 
openbaar zijn. Wellicht is het mogelijk dat het langer duurt voordat de effecten zichtbaar 
worden. Dit geldt overigens zowel voor positieve als negatieve effecten: bijeffecten van 
maatschappelijke controle (bijvoorbeeld ‘ teaching to the test’ ) zijn wellicht ook pas na 
enkele jaren zichtbaar. 
De openbaarheid via Internet heeft niet alleen gevolgen voor de scholen. Een effect van 
de openbaarheid op de Onderwijsinspectie is dat deze dienst is gedwongen om duidelijk 
aan te geven hoe er wordt gewerkt. Dit hoeft niet alleen te worden uitgelegd aan de 
scholen (zoals voorheen) maar nu ook aan burgers. 
 
4.7. Beantwoording van de onderzoeksvragen 
 
Op basis van de gepresenteerde resultaten kunnen nu de onderzoeksvragen van deze 
casus worden beantwoord. 
 

1. Welke mogelijkheden biedt Internet voor maatschappelijke controle in het 
voortgezet onderwijs? 

 
De openbaarheid van informatie in het voortgezet onderwijs is de laatste jaren sterk 
toegenomen. De journaliste van Trouw heeft hier een belangrijke rol in gespeeld. Met 
haar WOB-verzoek heeft zij openbaarheid geforceerd. In termen van Kingdon (1984) kan 
de journaliste worden beschouwd als een ‘policy entrepeneur’ . Bij de centrale rol van de 
journaliste kan wel een kanttekening worden geplaatst. De toegenomen openbaarheid 
sluit aan bij bredere maatschappelijke ontwikkelingen en je ziet dat ook in andere landen 
de openbaarheid toeneemt. 
De openbaarheid nam in eerste instantie toe op papier – de publicatie van de gegevens in 
Trouw – maar werd snel vertaald in openbaarheid via Internet. Op Internet wordt 
informatie over het functioneren van scholen aangeboden door een toezichthoudende 
overheidsinformatie (Onderwijsinspectie) en door een krant (Trouw). De Trouw 
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presenteert grotendeels dezelfde informatie als de Onderwijsinspectie maar geeft ook een 
eindoordeel. 
Via Internet lijkt nu veel keuze-informatie aangaande het voortgezet onderwijs 
beschikbaar voor ouders en leerlingen. Deze informatie is echter nooit vergaard om de 
keuze van ouders te ondersteunen (maar wel zó ontsloten dat de informatie toegankelijker 
is voor ouders en leerlingen). De informatie is vergaard in het kader van wettelijke 
toezichtstaken van de Onderwijsinspectie. De websites bevatten vooral informatie over 
cognitieve zaken en laten aspecten die ouders ook belangrijk vinden, zoals de ‘sfeer’  
buiten beschouwing. Het cognitieve aanbod is (hoewel een belangrijk onderdeel) slechts 
één aspect van het onderwijs. Trouw spreekt daarom consequent over de 
‘prestatiegegevens’  van scholen en niet over kwaliteitsgegevens. Via Internet is dus 
alleen maatschappelijke controle op de bijdrage van het onderwijs aan de cognitieve 
vermogens van leerlingen  mogelijk. De Kwaliteitskaarten kunnen worden gebruikt als 
startpunt voor een debat over de prestatie van een school (‘waarom scoort deze school 
lager dan andere scholen?’). De IST-rapporten bieden aanknopingspunten om meer 
specifiek te debatteren over de werkwijze van de school. 
Internet vergroot de toegankelijkheid in tijd en plaats van de informatie. In termen van 
Davenport (1992): de ruimtelijke transparantie neemt toe. Bij informatie op papier moet 
iemand die kennis wil nemen van de informatie zorgen dat hij of zij het juiste nummer 
van Trouw koopt. Via Internet is de informatie het hele jaar door en gratis beschikbaar. 
Ook de analytische transparantie (Davenport, 1992) neemt (enigszins) toe. De manier 
waarop de informatie wordt gepresenteerd maakt vergelijking tussen scholen eenvoudig. 
In dit opzicht lijkt Internet meerwaarde te bieden ten opzichte van papieren informatie. 
De gebruiker van de informatie kan nu zelfs allerlei overzichten samenstellen. 
Vergelijking van scholen aan de hand van specifieke categorieën is echter niet mogelijk. 
De informationale transparantie (Davenport, 1992) – de informatie over werkprocessen – 
neemt slechts beperkt toe. De kwaliteitskaarten bevatten geen informatie over de 
uitvoering van werkprocessen en ook de IST-rapporten geven hier slechts een globaal 
beeld van. 
In deze sector wordt Internet niet gebruikt om de debatfase van maatschappelijke controle 
in de publieke sector te ondersteunen. Internet wordt nauwelijks gebruikt als 
communicatiemedium. Via de website van de Onderwijsinspectie kan men – soms – wel 
terecht komen bij de websites van scholen. Voor zover deze websites zijn bekeken 
vonden daar ook geen debatten plaats. Gebruikers kunnen wel een e-mail-bericht naar 
een school sturen. 
 

2. Op welke manier wordt er gebruik gemaakt van deze mogelijkheden? 
 
Bij het gebruik van de mogelijkheden voor maatschappelijke controle in het voortgezet 
onderwijs is het lastig om te bepalen of maatschappelijke controleurs informatie van 
Internet gebruiken of gebruik maken van dezelfde informatie in papieren vorm. Voor de 
gebruiker lijkt dit vaak weinig uit te maken. 
Ten eerste is gekeken naar het gebruik van informatie op Internet voor de schoolkeuze 
door ouders en leerlingen. Er zijn verschillende relaties tussen de openbaarheid van 
gegevens en de keuze voor een school: 
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− Directe relatie: ouder of leerling neemt kennis van de prestaties van een school en 
laat dit meewegen in de schoolkeuze. Deze relatie lijkt zwak te zijn. Deze 
informatie speelt een beperkte rol speelt in de schoolkeuze. 

− Specifieke, indirecte relatie: anderen nemen kennis van de prestaties van een 
school en beïnvloeden de schoolkeuze van ouders. Hierbij zou het bijvoorbeeld 
kunnen gaan om directeuren van basisscholen en docenten van groep acht. Ook 
kan het gaan om andere ouders. Onduidelijk is hoe sterk deze relatie is. 

− Aspecifieke, indirecte relatie: het beeld dat bestaat van een school beïnvloedt de 
schoolkeuze. Het algemene beeld van een school kan van invloed zijn op de 
schoolkeuze. De invloed van Internet op dit algemene beeld lijkt beperkt. 
Massamedia (kranten, radio en TV) lijken een directere invloed te hebben op de 
beeldvorming. Vooral lokale kranten lijken hierbij een rol te kunnen spelen. 

 
Ten tweede kan worden gekeken naar leerlingen die al op een school zitten. Ouders van 
kinderen op een school hebben in het algemeen een hoge mate van loyaliteit.61 De 
loyaliteit kan afnemen wanneer het op school slecht gaat met het kind. Op dat moment 
kunnen ouders wel geïnteresseerd zijn in cijfers op Internet om aan te kunnen geven dat 
de problemen bij de school liggen. 
Ten derde kan worden bekeken of ouders en leerlingen op basis van informatie op 
Internet een debat aangaan met scholen (voice). De inspectierapporten bevatten 
uitgebreide kwalitatieve informatie over het functioneren van scholen en kunnen  worden 
gebruikt om scholen aan te spreken op hun functioneren. Er zijn echter geen 
aanwijzingen dat ouders of leerlingen dit ook daadwerkelijk doen. 
Bij de andere stakeholders geldt dat de informatie op Internet veel lijkt te worden 
bekeken door mensen uit het onderwijs. Docenten en leidinggevenden willen weten hoe 
de school scoort in vergelijking met andere scholen. Ook is het mogelijk dat docenten de 
cijfers bekijken wanneer ze er over denken om bij een school te solliciteren. Ook 
directeuren en docenten van basisscholen lijken gebruik te maken van de informatie om 
te kunnen adviseren over de schoolkeuze. Ook de gemeente maakt gebruik van de 
informatie op Internet: openbaarheid van de informatie van de Onderwijsinspectie maakt 
de regisserende taak van de gemeente eenvoudiger. Verder worden de kwaliteitskaarten 
van de Onderwijsinspectie en de cijfers van Trouw in één van de onderzochte scholen 
besproken met het bestuur van de oudervereniging en met de medezeggenschapsraad. De 
lokale media schrijven soms naar aanleiding van de kwaliteitskaarten over scholen of de 
publicatie van Trouw over de prestaties van lokale scholen. De Raad van Toezicht van de 
onderzochte scholen maakt geen gebruik van de informatie op Internet. 
De informatie wordt veel bekeken door allerlei stakeholders maar in het onderzoek zijn 
geen voorbeelden gevonden van acties op basis van deze informatie om het beleid van de 
school te veranderen. Onbekend is wat de verschillende stakeholders precies met de 
informatie doen. Een uitzondering vormen wellicht de media. Lokale media schrijven 
artikelen over scholen in de regio naar aanleiding van de informatie van de 
Onderwijsinspectie en Trouw. Deze media kunnen met duidelijke (anders gezegd: 
ongenuanceerde) oordelen komen over scholen. De media kunnen de nadruk leggen op 

                                                
61 Hirschman (1970: 93) spreekt van ‘unconscious loyalist behavior’ : mensen zien af van zowel exit als van 
voice. 
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lijstjes van beste en slechtste scholen. Deze oordelen lijken wel degelijk bedoeld om het 
beleid van scholen te veranderen (of kunnen in ieder geval dat effect hebben). 
Tot slot kan worden opgemerkt dat de informatie veel wordt gebruikt door de scholen 
zelf. De informatie wordt gebruikt als aanzet tot kwaliteitsverbetering. Voorheen 
gebeurde dit waarschijnlijk ook maar nu kunnen andere maatschappelijke actoren ook 
zien welke informatie de scholen hebben. Dit zou tot een grotere druk kunnen leiden om 
daadwerkelijk iets met de informatie te doen.  
 

3. Wat zijn de effecten van maatschappelijke controle in het voortgezet onderwijs via 
Internet? 

 
Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat exit of voice door individuele burgers effect 
heeft op het beleid van scholen. Scholen ontvangen immers weinig voice naar aanleiding 
van de prestatiegegevens op Internet. Aangezien de prestatiecijfers ook slechts een 
beperkte rol spelen in de schoolkeuze, ontvangen scholen ook weinig aanzetten tot 
kwaliteitsverbetering via exit. 
Dit wil echter niet zeggen dat maatschappelijke controle in het voortgezet onderwijs via 
Internet geen effect heeft op scholen. Op de volgende manieren lijkt de openbaarheid wel 
effect te hebben: 
 

− Oordelen van de media kunnen de reputatie van scholen beïnvloeden. Deze 
reputatie is direct van belang voor de school en beïnvloedt op termijn ook de 
schoolkeuze. Scholen kunnen hierop anticiperen en proberen hoger te scoren op 
deze lijstjes. 

− Scholen kijken bij de prestatiecijfers sterk naar elkaar en willen niet voor elkaar 
onder doen. Hoe doet de ‘concurrent’  het? Op welke manier kunnen we zorgen 
dat we beter scoren dan de ‘concurrent’? 

− Openbaarheid van cijfers over prestaties kan scholen aanzetten tot zelfreflectie. 
Als uit de cijfers blijkt dat de school het slechter doet dan vergelijkbare scholen 
(benchmarking), kan dit een aanzet vormen tot kwaliteitsverbetering. 

 
Deze factoren kunnen leiden tot beter scores maar de vraag is of dit ook leidt tot een 
algemene toename van de kwaliteit. In het onderzoek werden enkele vormen van 
strategisch gedrag waargenomen (selectie van leerlingen, kunstmatig opschroeven van 
cijfers). Ook worden allerlei ‘ zachte factoren’ , die van groot belang zijn voor de 
kwaliteit, niet meegenomen in de lijstjes. Dit betekent ook dat de openbare 
kwaliteitsgegevens kunnen leiden tot homogenisering. Doordat scholen langs dezelfde 
meetlat worden gelegd hebben ze wellicht de neiging om kwaliteit op dezelfde manier in 
te vullen.62 
Nu kunnen we overgaan tot een beperking van de vier categorieën: openheid, 
effectiviteit, legitimiteit en efficiency. Hierbij moet worden opgemerkt dat het beeld dat 
hierover uit het onderzoek naar voren komt slechts ten dele is toe te schrijven aan 
Internet. De toename in de openbaarheid is van groot belang, gebruik van Internet draagt 

                                                
62 Agerbeek merkt hierbij op dat er geen tegenstelling hoeft te bestaan tussen ‘harde’  en ‘zachte’  aspecten 
omdat het welbevinden van leerlingen (door zachte aspecten) bijdraagt aan de prestaties van de leerlingen 
(harde aspecten) (e-mail van 17 juli 2003, reactie op concepthoofdstuk). 
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hier (op bescheiden wijze) bij. Uit dit verkennende onderzoek komt het volgende beeld 
naar voren: 
 

− Openheid. De openheid over de prestaties van scholen neemt toe. Voor 1997 
konden burgers, maatschappelijke groeperingen en media immers geen inzage 
krijgen in informatie over de prestaties van scholen. Nu wel. Internet draagt hier 
enigszins aan bij (toename ruimtelijke en analytische transparantie). Het probleem 
van de ‘ rising expectations’  is niet waargenomen. De vraag om informatie over 
scholen neemt wel toe maar niet in die mate dat dit leidt tot onvrede bij burgers. 
Het risico van de digitale tweedeling – vooral hoger opgeleide burgers gebruiken 
de informatie – is reëel en treedt in ieder geval in Engeland en Frankrijk op 
(Karsten & Visscher, 2001: 51). 

− Effectiviteit. De openbaarheid lijkt wel degelijk de effectiviteit van scholen te 
kunnen versterken. Er ontstaat immers een druk tot kwaliteitsverbetering. Hoewel 
het positieve beeld overheerst bestaat het risico dat deze kwaliteitsverbetering 
zich alleen richt op de meetbare factoren. Het risico van ‘goal displacement’  is 
reëel. Er zijn geen voorbeelden gevonden van ritualisering, verkramping en 
fragmentatie. 

− Legitimiteit. Openbaarheid kan wel degelijk de legitimiteit van slecht presterende 
scholen aantasten. Van een inquisitiedemocratie lijkt hierbij echter geen sprake. 
Ook het risico van de onterechte schuldtoewijzing doet zich hier niet voor. 
Opvallend bij deze vorm van maatschappelijke controle is dat het niet alleen gaat 
om slecht presterende organisaties. Ook goed functionerende scholen vallen op. 
Daarmee hoeft deze vorm van openbaarheid geen negatieve gevolgen te hebben 
voor de legitimiteit. Openheid over goede prestaties kan juist de legitimiteit 
vergroten. 

− Efficiency. Deze vorm van openbaarheid lijkt niet bij te dragen aan de efficiency 
van scholen. Er is immers weinig informatie beschikbaar over de input-factoren 
(personeel, gebouwen en geld). Wel zou deze vorm van maatschappelijke controle 
kunnen bijdragen aan de efficiency van de Onderwijsinspectie (zie hieronder). De 
controlekosten nemen wel toe doordat de Onderwijsinspectie meer geld moet 
steken in het openbaar maken van de informatie. 

 
De openbaarheid via Internet heeft niet alleen gevolgen voor scholen. Ook de 
Onderwijsinspectie voert haar werk nu in de openbaarheid uit. Dit lijkt de kwaliteit van 
de Onderwijsinspectie ten goede te kunnen komen. Theoretisch zou het werk ook 
efficiënter kunnen worden uitgevoerd omdat maatschappelijke controleurs 
medetoezichthouders zijn. Er zijn echter geen concrete aanwijzingen gevonden dat dit – 
op dit moment – bijdraagt aan de efficiëntie van de Onderwijsinspectie. Openbaarheid via 
Internet hoeft niet alleen positieve gevolgen te hebben voor de Onderwijsinspectie. De 
openbaarheid lijkt ook de kwaliteit van de inspecties te kunnen aantasten. De verhouding 
met scholen is verzakelijkt en dit kan een goede samenwerking bemoeilijken. 
 



 88

4.8. Belangrij kste bevindingen van deze casus 
 
De onderzoeksvragen zijn beantwoord en de casus is geanalyseerd. Aan het slot van dit 
hoofdstuk wil ik enkele hoofdlijnen naar voren halen. Wat leert deze casus ons nu over 
maatschappelijke controle in de publieke sector via Internet? 
 
1. Weinig exit. Burgers gebruiken de prestatiecijfers van scholen op Internet slechts in 
beperkte mate voor de schoolkeuze. Deze cijfers lijken in het geheel geen rol te spelen bij 
de keuze om een school te verlaten. Het is mogelijk dat er nog een maatschappelijk 
leerproces moet plaatsvinden. Gebruik van deze informatie is nu nog beperkt maar zal in 
de toekomst wellicht toenemen. Openbaarheid over de kwaliteit van scholen is nog van 
recente datum. Het lijkt echter – gezien ervaringen in andere landen – niet waarschijnlijk 
dat de informatie een directe rol zal gaan spelen bij schoolkeuzeprocessen. 
 
2. Weinig voice door burgers en maatschappelijke groeperingen. Ook lijkt de 
openbaarheid van informatie over de prestaties van scholen slechts in beperkte mate te 
leiden tot voice. De cijfers worden besproken in de reguliere overlegorganen maar spelen 
verder een beperkte rol in het debat over de kwaliteit van scholen. Er zijn geen 
voorbeelden gevonden van digitale debatten over de kwaliteit van scholen. De 
toenemende openbaarheid op Internet lijkt vooral gericht te zijn op het faciliteren van 
exit. 
 
3. Wel voice door media. Als derde maatschappelijke controleur had ik de media 
benoemd. Deze spelen in de maatschappelijke controle in het voortgezet onderwijs een 
cruciale rol. Trouw stelt zich op als een aanbieder van informatie maar kan tegelijkertijd 
worden beschouwd als een controleur. Andere, vooral lokale, kranten schrijven ook over 
de prestaties van scholen en kunnen ook worden beschouwd als maatschappelijke 
controleurs. Interessant is dat Internet burgers in staat stelt om deze maatschappelijke 
controleurs te controleren. Alle achterliggende gegevens zijn immers beschikbaar via 
Internet. 
 
4. Wel indirecte effecten. De openbaarheid lijkt wel een directe rol uit te oefenen op het 
beleid van scholen. Zelfreflectie lijkt te worden gestimuleerd. Angst voor negatieve 
publiciteit en concurrentie met andere scholen spelen hierin een rol. Deze zelfreflectie 
kan leiden tot kwaliteitsverbetering maar door de aard van de beschikbare informatie over 
de prestaties van scholen bestaat het risico dat er eenzijdige aandacht komt voor 
cognitieve aspecten van kwaliteit.  
 
Wanneer we nu terugkijken naar de scenario’s die aan het begin van dit hoofdstuk zijn 
gepresenteerd, zien we dat deze scenario’s in de praktijk nauwelijks optreden. Burgers 
maken slechts in zeer beperkte mate gebruik van de kwaliteitsgegevens bij de 
schoolkeuze en ook leidt de openbaarheid van deze gegevens via Internet nauwelijks tot 
voice. Zelfreflectie lijkt een belangrijker effect van de openbaarheid. De vraag die kan 
worden opgeworpen is op de openbaarheid over kwaliteitsgegevens wel de juiste vorm 
van zelfreflectie stimuleert. Ligt het accent niet te sterk op cognitieve aspecten? 
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4.9. Aanbevelingen over maatschappelij ke controle in het voortgezet onderwijs 
 
Op basis van het verrichte onderzoek en op basis van de literatuurverkenning kunnen 
enkele aanbevelingen worden gedaan. Deze aanbevelingen zijn met name gericht op de 
Onderwijsinspectie maar ook deels op andere aanbieders van informatie (bijvoorbeeld 
Trouw). Het uitgangspunt voor mijn aanbevelingen is vooral dat de openbaarheid nu nog 
slechts in beperkte mate bijdraagt aan publieke debatten over het functioneren van 
scholen (voice). De nadruk ligt op het schoolkeuzeproces terwijl men de vraag kan stellen 
of – gezien alle beperkingen die er bestaan ten aanzien van de schoolkeuze – voice niet 
meer zou kunnen bijdragen aan de verbetering van het onderwijs. De volgende 
aanbevelingen pogen dit publieke debat te versterken: 
 
1. Ondersteun ouders en leerlingen bij het maken van de schoolkeuze 
De Onderwijsinspectie richt zich vooral op de kwaliteitskaarten en hoopt hiermee het 
schoolkeuzeproces te ondersteunen. Deze kwaliteitskaarten kunnen echter de indruk 
wekken dat de school die het hoogst scoort voor iedereen het beste zou zijn. Dit is niet 
het geval: sommige scholen passen beter bij bepaalde soorten kinderen. Ouders moeten 
zoeken naar een goede match van school en kind. Bij deze match zijn prestatiegegevens 
van belang maar keuzen kunnen zeker niet alleen op deze prestatiegegevens worden 
gebaseerd. 
Wellicht kan de Onderwijsinspectie het schoolkeuzeproces op aanvullende andere 
manieren ondersteunen. De Question &Answer-sectie van de Contra Costa County of 
Education lijkt een aardig voorbeeld.63 Het schoolkeuzeproces wordt hier uiteen gerafeld 
in verschillende vragen. De volgende vragen komen aan de orde: 
 

− How can I get information about Contra Costa County schools? 
− Which school should my son/daughter attend? 
− How can I find out more about public schools in a particular area?  
− What should I look for in a school? 

 
Via een Internet-applicatie zouden ook aan ouders en leerlingen in Nederland deze 
vragen kunnen worden gesteld. Als ouders en leerlingen over deze informatie beschikken 
kunnen zij wellicht op een betere manieren omgaan met kwaliteitsgegevens over scholen. 
Dit zou het gebruik van de gegevens kunnen verbeteren en ook leiden tot betere signalen 
voor scholen. 
 
2. Ondersteun ouders en leerlingen in het debat met scholen 
De kwaliteitsgegevens zijn niet alleen van belang voor de schoolkeuze (exit) maar ook 
voor het debat tussen ouders en leerlingen enerzijds en docenten, directie en bestuur 
anderzijds over de kwaliteit van scholen. De Onderwijsinspectie (en Trouw) zou dit debat 
ook kunnen ondersteunen. Op de website zou bijvoorbeeld informatie kunnen staan over 
de vraag ‘hoe praat ik met mijn school?’  Deze informatie is dan gericht op empowerment 
van ouders (en leerlingen). Verder stimuleert dergelijke informatie het debat en geeft 

                                                
63 http://www.cccoe.k12.ca.us/about/chose.html. 



 90

daarmee een andere richting aan dan een afrekencultuur. Een dergelijk debat zou wellicht 
ook ten dele digitaal plaats kunnen vinden. 
 
3. Ondersteun ouders en leerlingen in het onderlinge debat 
Aanvullend kan het ook van belang zijn dat ouders en leerlingen met elkaar in debat gaan 
over de kwaliteit van scholen. In de VS bestaan al websites waar ouders hun ervaringen 
met scholen op vermelden. De website wordt in dat geval ook gebruikt als 
communicatiemedium. Hierbij gaat het niet zozeer om de communicatie tussen burgers 
en de publieke organisatie maar om de communicatie tussen burgers onderling óver de 
publieke organisatie. 
 
4. Ondersteun scholen in het debat met de omgeving 
De Onderwijsraad (1999: 48 – 55) geeft aan dat scholen moeten worden ondersteund bij 
de omgang met de opbrengstgegevens. Wat kunnen zij doen om ‘beter te scoren’? Als 
scholen geen gedragsalternatieven zien leidt de openbaarmaking alleen tot demotivatie 
van de slecht scorende scholen. Aanvullend kan worden gesteld dat scholen ook 
ondersteund kunnen worden in de omgang met openbaarheid. Scholen moeten leren om 
een ‘verhaal’  te houden bij de cijfers. Als ze slecht scoren, moeten ze hier een verklaring 
bij geven en ook aangeven op welke manier men gaat zorgen voor verbeteringen. 
 
5. Voorkom een tweedeling 
Internet wordt steeds breder gebruikt maar het risico dat bepaalde groepen geen gebruik 
maken van informatie op Internet is nog steeds groot. De Onderwijsraad (1999: 48 – 55) 
pleit daarom voor het breed toegankelijk maken van gegevens. Niet alle ouders nemen 
kennis van de informatie op Internet. Aanvullend gebruik van andere media is daarom 
noodzakelijk. Men kan hierbij denken aan schoolgidsen maar wellicht ook aan huis-aan-
huis bladen.64 Ook zullen scholen zich moeten inspannen om deze groepen bij het 
publieke debat te betrekken. Het risico bestaat dat bepaalde gezichtspunten in het debat 
nauwelijks naar voren komen. 
 
6. Zorg voor een breed en dynamisch aanbod van informatie 
Nu maakt de informatie vooral opbrengstgegevens bekend. De Onderwijsraad (1999: 48 
– 55) pleit voor informatie over meerdere kwaliteitskenmerken. Naast opbrengstgegevens 
zou het nuttig zijn om ook informatie te vermelden over zaken als het pedagogisch 
klimaat en de zorg voor individuele leerlingen. Ook zaken als de sfeer op een school 
kunnen worden gemeten (bijvoorbeeld door middel van een onderzoek naar tevredenheid 
van ouders en leerlingen). 65 
Dit betekent niet dat de Onderwijsinspectie alle informatie moet verstrekken. Bij de 
openbaarmaking over de kwaliteit van het onderwijs zijn er twee belangrijke aanbieders 

                                                
64 Op een discussiebijeenkomst georganiseerd door de Stichting Rekenschap werd gesteld dat het risico van 
een tweedeling wellicht minder groot is dan vaak wordt gedacht. Bij discussies over maatschappelijke 
controle bestaat de neiging te wijzen op de ‘zwakke groepen in de samenleving’  en aan te geven dat deze 
niet in staat zijn om voor hun eigen belangen op te komen. De ervaringen van de Onderwijsinspectie 
relativeren dit kritiekpunt. In Deventer liet een aantal Turkse moeders duidelijk weten dat zij niet tevreden 
waren over de kwaliteit van het onderwijs (Van Bijlert & Albeda, 2002). 
65 Zie ook Dijkstra et al. (2001) voor suggesties voor verbetering van de informatievoorziening over de 
kwaliteit van scholen. 
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van informatie: de Onderwijsinspectie en de scholen. De Onderwijsraad (1999: 41) is van 
mening dat de Onderwijsinspectie informatie openbaar moet maken over wettelijke 
doelen en de scholen informatie over schoolspecifieke doelen. 
Naast een breed aanbod lijkt ook dynamiek in de informatie van belang. In een 
discussiebijeenkomst georganiseerd door de Stichting Rekenschap werd gesteld dat ‘goal 
displacement’  de grootste bedreiging is voor maatschappelijke controle van het 
onderwijs.66  Scholen zouden zich kunnen gaan richten op kengetallen en willen ‘scoren’  
in plaats van te zorgen voor kwalitatief goed onderwijs. Om dit te voorkomen is het 
noodzakelijk dat de overheid constant blijft ‘ reframen’: de aandacht moet steeds 
verschuiven naar andere issues om te zorgen dat de kwaliteit daadwerkelijk verbeterd. 
 
7. Betrek stakeholders bij het creëren van een aanbod van informatie 
Het aanbod van informatie is nu vooral opgesteld door de Onderwijsinspectie op basis 
van zijn handhavende taken. Om maatschappelijke controle in het voortgezet onderwijs te 
faciliteren dient het aanbod van informatie in overleg met stakeholders te worden 
ontwikkeld (vgl. Karsten et al., 2001: 7). Daarbij gaat het niet alleen om de ‘klanten’  
maar ook om andere stakeholders die betrokken kunnen zijn bij de maatschappelijke 
controle in het voortgezet onderwijs (docenten, gemeenten, etc.). 
 
8. Faciliteer de ontwikkeling van kwaliteitssystemen 
Wanneer voor een debat over de kwaliteit van scholen alleen gegevens beschikbaar zijn 
over de output – de prestatiegegevens – is het moeilijk om een debat te voeren over de 
oorzaken van lagere prestaties en mogelijke oplossingen daarvoor. Gegevens hierover 
kunnen komen uit kwaliteitssystemen van scholen (zie ook Doolaard & Karstanje, 2001: 
171). Openbaarheid van deze gegevens maakt een debat over oorzaken en oplossingen 
van achteruitgang in kwaliteit mogelijk. 
 
9. Monitor de ontwikkeling 
De Onderwijsraad (1999: 48 – 55) geeft ook aan dat het belangrijk is om via monitoring 
te blijven volgen wat de gevolgen zijn van de openbaarmaking van de gegevens. De 
sector is sterk in verandering en ook ouders veranderen in hun keuzeprocessen. Om dit 
collectieve leerproces te ondersteunen dienen ontwikkelingen te worden gemonitord. 
Daarbij kan internationale vergelijking wederom tot belangrijke inzichten leiden.67  

                                                
66J.B.W. van Bijlert & H.D. Albeda, 2002, De transparantie doorzien. Op zoek naar de burger als adviseur, 
Stichting Rekenschap, Amsterdam. 
67 Bij internationale vergelijking is het interessant om te kijken naar Engeland. Daar bestaat al geruime tijd 
het systeem van de ‘ league-tables’ . Deze informatie is bedoeld om ouders een beter inzicht te geven in de 
prestaties van een school. Om deze prestaties te meten moeten leerlingen het hele jaar door testen afleggen. 
De invloed van de cijfers op de scholen is groot en is van groot belang voor de status van een school. Het 
NRC verhaalt hoe in mei 2003 het hoofd van een school voor negen maanden de gevangenis indraaide 
omdat hij werd betrapt op het verbeteren van examenwerk van zijn leerlingen om te voorkomen dat zijn 
school zou dalen op de ranglijst. In het Engelse schoolsysteem zijn de beste scholen ook het duurst. Dit 
betekent dat de kwaliteit wel wordt gemeten maar dat veel ouders genoegen moeten nemen met een school 
die minder hoog scoort. (M (Maandblad van het NRC), 3 mei 2003, ‘Schooluniformen kunnen de Engelse 
klassenverschillen niet verhullen’, pp. 16 – 18) 
In vervolgonderzoek is het interessant om te kijken in welke mate cijfers van Engelse scholen op Internet 
staan en wat hiervan de betekenis is voor maatschappelijke controle. Waarschijnlijk kan hierbij voor een 
groot deel worden geput uit eerder onderzoek. 
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5. Maatschappelij ke controle in de ziekenhuisgezondheidszorg 
 
 
5.1. Twee scenario’s 
 
Scenario 1. Een burger heeft van zijn specialist gehoord dat hij een bepaalde operatie nodig 
heeft. In het ziekenhuis waar hij onder behandeling is geldt echter een lange wachttijd voor deze 
operatie. Geen nood. De burger zoekt op Internet welk ziekenhuis dat enigszins bij hem in de 
buurt ligt de kortste wachttijd heeft voor deze operatie. Hij neemt contact op met dit ziekenhuis en 
laat zich daar opereren. 
 
Bovenstaand fictief voorbeeld geeft aan welke invloed openbaarheid van wachtlijsten van 
ziekenhuizen zou kunnen hebben. Kritische burgers kunnen precies achterhalen waar zij 
het snelst kunnen worden behandeld en laten zich daar dan ook behandelen. Dit zou ertoe 
kunnen leiden dat wachttijden beter worden gespreid over de ziekenhuizen. 
 
Scenario 2. Een andere burger moet ook naar het ziekenhuis voor een operatie. Deze burger 
woont echter maar bij één ziekenhuis in de buurt. Hij kijkt op Internet en ziet dat dit ziekenhuis 
een veel langere wachttijd heeft voor de operatie die hij nodig heeft dan andere ziekenhuizen. 
Deze burger vindt dit vervelend. Hij gaat wel naar het ziekenhuis maar spreekt het ziekenhuis 
erop aan dat de wachttijden lang zijn. Hij is niet de enige burger die dit doet. Ook vele andere 
burgers geven dit signaal aan het ziekenhuis. Deze signalen dringen door tot de directie. Er 
worden vervolgens maatregelen genomen (bijvoorbeeld herontwerp van processen of 
herinrichting van de organisatie) om de wachttijden te verkorten. 
 
Dit scenario geeft aan dat informatie over de wachttijden niet alleen van belang is bij het 
kiezen van een ziekenhuis. Informatie over wachttijden kan ook een rol spelen in het 
debat tussen patiënten en ziekenhuizen over de kwaliteit van de zorg. Het ziekenhuis 
krijgt zo meer feedback van patiënten en dit kan bijdragen aan het verbeteren van de 
kwaliteit van ziekenhuizen.68 
Deze twee scenario’s geven een (zeer) positief beeld van de betekenis die informatie over 
wachtlijsten van ziekenhuizen kan hebben. Wellicht is het ook een nogal naïef beeld. De 
kritische lezer zal wellicht vele kanttekeningen bij deze scenario’s kunnen plaatsen. In dit 
hoofdstuk zal ik dat zelf ook doen. Op basis van onderzoek van de empirie en van de 
wetenschappelijke literatuur zal ik deze twee scenario’s nuanceren. Ik zal aangeven 
welke kanttekeningen er bij de scenario’s kunnen worden geplaatst maar ook welke 
(positieve) effecten nog niet betrokken zijn in deze scenario’s. 
Voor ik verder inga op maatschappelijke controle in de gezondheidszorg zal ik vooraf 
aan de hand van de elementen uit hoofdstuk 2 een korte duiding geven van het terrein en 
daarbij reeds enig zicht geven op de strekking van dit hoofdstuk: 
 

− In dit hoofdstuk zijn de gecontroleerden met name de ziekenhuizen. Dit 
onderzoek heeft betrekking op de ziekenhuisgezondheidszorg. In andere 

                                                
68 Internet kan ook op een andere manier een rol spelen in de gezondheidszorg. Patiënten kunnen zich 
namelijk via Internet onder andere informeren over  ziektebeelden en behandelingswijzen en ook kunnen 
zij via Internet met lotgenoten in contact komen (Van der Kraan, 2001: 39 – 45). Dit gebruik van Internet 
komt in dit hoofdstuk niet aan de orde. 
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zorgsectoren heeft men al enige tijd ervaring met maatschappelijke controle (zie 
ook het kader over Jeugdzorg Limburg). Ook het ministerie van VWS kan als één 
van de gecontroleerden worden beschouwd omdat dit ministerie toch wordt 
aangesproken op de wachtlijsten in de gezondheidszorg. Verder kunnen de 
zorgverzekeraars worden genoemd: deze hebben immers een sturende rol en 
kunnen worden aangesproken op de lange wachttijden. 

− De controleurs lijken vooraf vooral de patiënten te zijn. In de loop van dit 
hoofdstuk zal ik echter aangeven dat er meerdere maatschappelijke controleurs 
kunnen worden onderscheiden. Verschillende actoren kunnen ziekenhuizen op 
hun prestaties aanspreken op basis van de informatie die op Internet beschikbaar 
is. 

− Het object van controle is met name de output van beleid. Op Internet is (vrijwel) 
alleen informatie aanwezig over de wachttijden voor verschillende operaties. Over 
de input (hoeveel patiënten melden zich bij het ziekenhuis aan?) en de throughput 
(waarom moet een patiënt een bepaalde tijd wachten?) is geen informatie 
beschikbaar.69 

− De normen die worden gehanteerd bij de maatschappelijke controle in de 
gezondheidszorg verschillen per maatschappelijke controleur. De informatie over 
wachttijden maakt echter geen genuanceerde oordeelsvorming mogelijk: 
wachtlijsten kunnen alleen worden getoetst op de lengte van de wachttijd.70 

− In de gezondheidszorg hebben burgers wel degelijk de mogelijkheid om de 
sanctie toe te passen dat ze naar een andere ziekenhuis gaan (exit). Ook bestaat er 
de mogelijkheid van voice. Zowel burgers als andere maatschappelijke 
controleurs kunnen hiervan gebruik maken. 

 
Daarmee heb ik het terrein kort geïntroduceerd. Hierbij wil ik nog opmerken dat het 
wachtlijstenbeleid veel raakvlakken heeft met ander beleid. In het nieuwe zorgstelsel gaat 
het bijvoorbeeld om meer marktwerking. Dat heeft waarschijnlijk direct gevolgen voor de 
wachtlijsten. Ook andere wetten (bijvoorbeeld de ziekenfondswet) zullen gevolgen 
hebben voor wachtlijsten. 
 
5.2. Onderzoeksvragen en methode van onderzoek 
 
De onderzoeksvragen voor deze casusstudie zijn direct afgeleid van de algemene 
vraagstelling voor dit onderzoeksrapport. Dit betekent dat de volgende drie vragen zijn 
geformuleerd: 

 
1. Welke mogelijkheden biedt Internet voor maatschappelijke controle in de 

ziekenhuisgezondheidszorg? 
2. Op welke manier wordt er gebruik gemaakt van deze mogelijkheden? 

                                                
69 Bij de wachttijdgegevens gaat het strikt genomen om een ex-ante controle. De wachttijdgegevens geven 
immers geen informatie over past performance. Er is echter wel ook informatie over past performance 
aanwezig (maar niet openbaar). 
70 Algemene norm voor wachttijden zijn de zogenaamde Treek-normen. Deze normen zijn begin 200 
opgesteld door zorgaanbieders en zorgverzekeraars en geven aan dat patiënten voor verschillende typen 
zorg niet langer dan een bepaald aantal weken zouden moeten wachten (Stoop en Berg, 2002a). 
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3. Wat zijn de effecten van maatschappelijke controle in de 
ziekenhuisgezondheidszorg via Internet? 

 
In deze casusstudie naar maatschappelijke controle via Internet in de 
ziekenhuisgezondheidszorg is gebruik gemaakt van de volgende bronnen om tot een 
antwoord te komen op de geformuleerde vragen: 
 

− Er is een korte literatuurstudie verricht naar maatschappelijke controle (via 
Internet) in de gezondheidszorg. Hierbij is onder andere gebruik gemaakt van 
allerlei artikelen in Medisch Contact, de oratie van Kenis (2001) en de rapporten 
van Groenewoud en Huijsman (2003a & 2003b) en van Stoop & Berg (2002b).  

− Er zijn interviews gehouden met het Algemeen Dagblad, de Nederlandse 
Vereniging van Ziekenhuizen, de Consumentenbond, het ministerie van VWS en 
twee ziekenhuizen (Diaconessenhuis en Onze Lieve Vrouwe Gasthuis) (zie 
bijlage 1). Aanvullend zijn via e-mail enkele vragen gesteld aan de Nederlandse 
Consumenten Patiënten Federatie, de NVZ en het Informatiepunt Wachttijden 
Ziekenhuizen Drenthe, (zie bijlage 2). 

− Ter verificatie van de bevindingen is een conceptversie van dit hoofdstuk 
voorgelegd aan alle geïnterviewden en contacten via e-mail. 6 van de 9 hebben 
hierop hun commentaar op het hoofdstuk teruggestuurd.71 Ook is het hoofdstuk 
voorgelegd aan een deskundige op het terrein van de gezondheidszorg (dr. M. 
Trappenburg). 

− Een beperking van het onderzoek is dat geen onderzoek is uitgevoerd onder artsen 
en ook niet onder patiënten. Wel is gesproken met vertegenwoordigers van 
patiënten (NCPF en Consumentenbond). Ook is gebruik gemaakt van onderzoek 
van Berg & Stoop (2002a & 2002b) onder huisartsen en patiënten. 

 
Het onderzoek is te beperkt van grootte om representatief te kunnen zijn. Doel van het 
onderzoek was vooral om meer zicht te krijgen op de complexe relaties tussen aanbod 
van informatie voor maatschappelijke controle, gebruik van deze informatie en de 
effecten hiervan op het onderwijs. Er is meer diepgaand onderzoek nodig om zicht te 
krijgen op het gewicht van de verschillende mechanismen die op basis van dit 
exploratieve onderzoek zijn geïdentificeerd. 
 
5.3. L iteratuur 
 
Decor: marktwerking en vraagsturing in de zorg 
 
Het decor van debatten over openbaarheid in de gezondheidszorg is het debat over 
marktwerking (Van der Kraan, 2001; Van Mil & Van Twist, 2001). De introductie van 
marktwerking verloopt niet soepel en leidt volgens Elly Breedveld juist tot allerlei 
ongewenste effecten.72 Met marktwerking wordt méér en goedkopere zorg beoogd maar 
de zorg is zo complex dat concurrentie nooit goed van de grond komt tenzij er strikte 

                                                
71 Een reactie is ontvangen van Westhoff, Pomp, Engel, Boer, Reinartzt en Buursma. Geen reactie is 
ontvangen van Van Geenen, Hogervorst en Pool. 
72 Volkskrant, 14 mei 2003, p. 17, ‘Gezondheidszorg vervalt snel in oude reflexen’ . 
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mededingingsregels van kracht zijn. Zonder deze regels richten instellingen zich meer op 
het veiligstellen van hun eigen economische belang dan op het maatschappelijk belang.73 
Opvallend in het debat over marktwerking is ook dat het maar de vraag is hoeveel rek er 
in het systeem zit. Als specialisten continu mensen behandelen en de faciliteiten van 
ziekenhuizen optimaal worden benut is het nog maar de vraag of marktwerking leidt tot 
een afname van de wachttijden. De wachttijden kunnen dan wellicht beter worden 
verdeeld over de ziekenhuizen maar dit zal in totaal niet leiden tot een afname van de 
wachttijd.74 
Het debat over vraagsturing hangt nauw samen met het debat over marktwerking. De 
Raad voor de Volksgezondheid definieert vraagsturing als het mogelijk maken dat binnen 
de structuur en de financiering van de gezondheidszorg en de daaraan direct gerelateerde 
beleidsterreinen beter ingespeeld wordt op wat patiënten willen en belangrijk vinden 
(Van der Kraan, 2001: 51). 
Vraagsturing betekent een transformatie van een passieve patiënt naar een actieve 
zorgvrager. Deze zorgvrager is niet afhankelijk maar beschikt over (enige mate van) 
autonomie en zelfbeschikking. Het debat over zelfbeschikking van patiënten wordt door 
sommigen geduid in termen van burgerschap (Van der Kraan, 2001). Burgers zijn geen 
zorgconsumenten maar hebben ook verantwoordelijkheden voor de publieke zaak. 
Burgers hebben competenties nodig om hun burgerschap adequaat te kunnen uitoefenen. 
Daarbij kan worden gedacht aan de volgende competenties: het vermogen om zich in 
iemand anders te kunnen verplaatsen, het vermogen om zichzelf ten opzichte van anderen 
te representeren, het vermogen om aangesproken te kunnen worden op wat men gezegd 
en gedaan heeft en de competentie om voor zijn rechten op te komen en deze desnoods 
op te eisen (Van der Kraan, 2001). 
Bij vraagsturing gaat het om drie ‘pijlers’ : informatie voor de zorgvrager, de rechtspositie 
van de zorgvrager en de financiering van de zorg (bijvoorbeeld het Persoonsgebonden 
Budget) (Van der Kraan, 2001). Een belangrijke kanttekening bij het beschouwen van 
patiënten in termen van burgerschap is dat patiënten door de toestand waarin ze verkeren 
vaak minder goed in staat zijn hun burgerschap uit te oefenen. Ze zijn immers ziek en 
daardoor minder goed in staat zorgvuldige afwegingen te maken. Verder kan nog worden 
opgemerkt dat vraagsturing niet alleen direct door patiënten worden uitgevoerd. 
Zorgverzekeraars spelen een cruciale rol in vraagsturing als zaakwaarnemers van de 
patiënten. 
Berg en Schellekens (2002) benadrukken dat er alleen verantwoorde marktwerking in de 
zorg kan ontstaan als zorgverzekeraars, patiënten en inspectie beschikken over goede 
informatie over de kwaliteit van de zorg. Met openbare gegevens over de prestaties van 

                                                
73 Breedveld geeft aan dat de overheid zich richt op twee lijnen die elkaar kunnen tegenspreken: 
marktwerking en samenwerking tussen instellingen. 
74 In de praktijk lijken vooral afspraken over financiering effect te hebben op wachtlijsten. Tot 1 januari 
2002 maakten verzekeraars productieafspraken met ziekenhuizen. Meerwerk leverde daarbij geen extra 
geld op. Vanaf 1 januari 2002 gold dit niet meer en werd wel betaald voor extra werk (‘boter-bij-de-vis’ ). 
Door het jaar heen werd opnieuw gesproken met de verzekeraar. Dit betekent dat het voor het ziekenhuis 
gunstiger was om wachtlijsten aan te pakken: meer productie levert namelijk meer geld op. De wachtlijsten 
in de gezondheidszorg liepen door de ‘boter-bij-de-vis’  regeling terug van bijna 160.000 wachtenden in 
2001 tot ruim 140.000 wachtenden in 2002. Deze regeling werd echter afgeschaft door minister Bomhoff. 
Verwacht wordt dat de wachtlijsten nu weer kunnen oplopen (Volkskrant, 26 juni 2003, ‘Na maatregel 
Bomhoff groeit wachtlijst weer’ , p. 1). 
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zorginstellingen wordt enerzijds beoogd dat patiënten en financiers keuzen kunnen 
maken op basis van objectieve informatie en anderzijds wordt aan de aanbiederszijde de 
initiatieven tot kwaliteitsverbetering door middel van feedback over performance 
aangemoedigd en versterkt (Groenewoud en Huijsman, 2003a: 34). 
Bij de patiënt (zorgvrager) kunnen twee keuzeprocessen worden onderscheiden: het 
kiezen voor een zorgaanbieder en het kiezen voor een financier (zorgverzekeraar) 
(Groenewoud en Huijsman, 2003a). In beide situaties bevindt de patiënt zich op een 
markt van vraag en aanbod. De gegevens over wachttijden faciliteren de keuzeprocessen 
van patiënten op de hulpverleningsmarkt. Voor de verzekeringsmarkt zijn de gegevens 
over wachttijden indirect van belang. Zorgverzekeraars kunnen zich profileren op het 
terrein van de wachtlijstbemiddeling en zo proberen meer verzekerden aan te trekken. 
Belangrijk voor de bespreking van de effecten van openbaarheid van wachtlijstgegevens 
via Internet is dat vraagsturing niet alleen als doel heeft om de ziekenhuiszorg efficiënter 
te laten functioneren maar dat deze openbaarheid ook bij kan dragen aan de emancipatie 
van de patiënt (ofwel consument ofwel burger). Openbaarheid lijkt immers bij te dragen 
aan de zelfbeschikking van patiënten. 
 
Debat over openbaarheid in de gezondheidszorg 
 
Het debat over openbaarheid van gegevens over wachtlijsten kan worden beschouwd als 
een onderdeel van een breder debat over openbaarheid van prestatiecijfers van 
ziekenhuizen. In de gezondheidszorg neemt de openbaarheid toe. In november 2001 
maakte de NVZ bekend dat ziekenhuizen in hun jaarverslagen zullen beginnen met het 
publiceren van sterftecijfers en infectiepercentages. Niet iedereen vindt de toenemende 
openbaarheid echter een wenselijke ontwikkeling. In het weekblad Medisch Contact 
loopt al enige tijd een discussie over dit onderwerp. 
Sommige auteurs waarschuwen voor allerlei nadelige effecten van openbaarheid en 
vinden dat de openbaarheid te ver doorschiet (Kievit, 2001; Van Everdingen, 2003; 
Medisch Contact, 2002). Van Everdingen (2003) geeft aan dat openbaarmaking 
initiatieven om kwaliteit te verbeteren negatief kan beïnvloeden omdat ziekenhuizen 
primair zouden kunnen gaan streven naar een hoge kwalificatie op gegevens die niet 
bedoeld zijn als kwaliteitsindicator. Ook geeft hij aan dat medische professionals zich 
bedreigd zullen kunnen gaan voelen. Dit zou ook negatieve gevolgen voor de kwaliteit 
van ziekenhuizen kunnen hebben.75 
Geubbels voegt hieraan toe dat openbaarmaking de kwaliteit van informatie kan 
aantasten omdat zorgverleners terughoudend zullen zijn in het registreren van informatie 
over hun prestaties (Medisch Contact, 2002; ook Kievit, 2001). Verder geeft zij aan dat 
openbare informatie over één indicator – zij refereert hierbij naar informatie over 
ziekenhuisinfecties – niet geschikt is als basis voor keuzen door  consumenten. Ook 

                                                
75 Een belangrijk terugkerend thema in de debatten over openbaarheid in de gezondheidszorg is 
‘vertrouwen’ . Berg en Schellekens (2002) geven aan dat openbaarheid van interne prestatie-indicatoren 
vooral leidt tot vruchteloze discussies en verdachtmakingen. Specialisten zijn bang om op ongenuanceerde 
wijze te worden afgerekend op hun prestaties en voor een ‘claimcultuur’ . Vooralsnog neemt het aantal 
claims tegen ziekenhuizen echter niet toe en neemt de gemiddelde betaling per claim af (Volkskrant, 16 
mei 2003, p 2, ‘Vroeger wijn, nu een claim’ .). 
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vreest zij dat ziekenhuizen zich zullen concentreren op die ene openbare indicator terwijl 
juist de kwaliteit van andere, niet gemeten aspecten van zorg wellicht aandacht behoeft. 
Kievit (2001) geeft aan dat openbare rapportages kunnen leiden tot selectie aan de poort: 
moeilijke gevallen worden door ziekenhuizen en artsen eerder geweigerd dan makkelijke 
gevallen. Van Everdingen (2003) werpt ook de principiële vraag op of patiënten wel 
willen beschikken over informatie. Hij verwijst naar onderzoek waaruit blijkt dat 
patiënten die meer informatie hadden ontvangen over een ingreep angstiger waren dan 
patiënten die minder goed waren geïnformeerd. 
In debatten over de openbaarmaking van gegevens wordt vaak verwezen naar de 
Verenigde Staten, waar men al langer ervaring hiermee heeft.76 Van Everdingen (2003) 
geeft aan dat uit Amerikaanse studies blijkt dat deze openbaarmaking van prestatiecijfers 
– overigens via publicaties en krantenartikelen en niet via Internet – vrijwel geen impact 
had op het gedrag van patiënten, verzekeraars en zorgverleners. Patiënten wisten zich 
geen raad met de gegevens door problemen met de toegankelijkheid van gegevens, het 
onvermogen deze te verwerken en het gebrek aan keuzemogelijkheden.77 Zorginkopers 
gebruiken de performance-gegevens nauwelijks om de beste zorgaanbieder te selecteren 
maar wel om zorgaanbieders aan te sporen om verbeteringen aan te brengen in de 
kwaliteit van de zorg (Groenewoud en Huijsman, 2003a: 34). Op de zorgverleners had de 
openbaarheid geen invloed: zij stelden zich gereserveerd op, twijfelden aan de 
betrouwbaarheid en herkenden zich niet in de resultaten. De directies van ziekenhuizen 
ondernamen wel enige actie maar – zo geeft Van Everdingen (2003) aan – het is de vraag 
of zij een kwaliteitsverbetering voor ogen hadden of dat zij streefden naar een hogere 
kwalificatie op de lijstjes met best presenterende ziekenhuizen. Groenewoud en Huijsman 
(2003a) zijn minder cynisch. Zij verwijzen naar Amerikaans onderzoek waaruit blijkt dat 
zorgaanbieders zelf met de gepubliceerde gegevens aan de slag gaan om de kwaliteit van 
de zorgprocessen en zorguitkomsten te verbeteren. 
Een nuancering van het debat vindt plaats wanneer wordt gekeken naar de functies van 
prestatie-indicatoren. Prestatie-indicatoren dienen interne kwaliteitsverbetering, externe 
verantwoording en onderzoek. Gebruik van gegevens die zijn bedoeld voor interne 
kwaliteitsverbetering of onderzoek voor externe verantwoording kan contraproductief 
werken (Berg en Schellekens, 2002; Groenewoud en Huijsman, 2003a). Onderscheid 
tussen interne en externe indicatoren is daarom van groot belang. De benodigde 
contextuele informatie, die bij intern gebruik wel aanwezig is, is bij extern gebruik niet 
voor handen en kan leiden tot misinterpretaties van de gegevens. Gebruik van interne 
indicatoren voor externe verantwoording kan, zo betogen Berg en Schellekens (2002), 
interne verbeterprocessen verstoren of daaraan afbreuk doen. Openbaarheid van externe 
indicatoren kan wel nuttig zijn. 

                                                
76 De Vries (2003) geeft aan dat er in de Verenigde Staten nog weinig onderzoek is verricht naar de 
effecten van openbaarheid. In de VS wordt juist gepleit voor grondig onderzoek naar de effecten van 
openbaarheid om zo een systeem op te kunnen zetten voor ‘consumer choice’  dat positieve effecten heeft 
op de kwaliteit van de zorg. 
77 Groenewoud en Huijsman (2003a: 93, 94) noemen de volgende barrières voor het gebruik van prestatie-
indicatoren door zorggebruikers: tijdsdruk en/of de gezondheidstoestand van de patiënt, schaarste in de 
zorg, geringe waargenomen productverschillen, tussenpersonen en verwijssystemen, alternatieve risico-
reductie methoden (zoals: merkentrouw, van mond-tot-mond informatie, vertrouwen op de hulpverlener) en 
geografische ligging van het zorgaanbod. Zij geven aan dat deze barrières zo hoog zijn dat zorggebruikers 
nauwelijks gebruik maken van prestatie-indicatoren. 



 98

Hoewel de openbaarheid in de gezondheidszorg zowel in Nederland als in andere landen 
toeneemt, zijn er geen heldere aanwijzingen dat dit een positief effect heeft op de 
kwaliteit van de zorg. Op basis van een uitvoerige verkenning van de literatuur 
concluderen Groenwoud en Huijsman (2003a: 94) dat, wanneer alle effecten in rekening 
worden genomen, moet worden geconcludeerd dat er slechts zeer licht bewijs is voor 
effecten van publieke prestatie-informatie op de kwaliteit(sverbetering) van de zorg.78 
 
Informatie over wachtlijsten van ziekenhuizen 
 
In Nederland heeft de discussie op openbaarheid van prestatie-indicatoren zich vooral 
toegespitst op de openbaarheid van wachttijdgegevens.79 Wachtlijsten zijn een ‘overzicht 
van cliënten die in het bezit zijn van een geldig indicatiebesluit, maar bij wie de 
geïndiceerde zorg nog niet (volledig) van start is gegaan’ (NIZW, 2000). Het primaire 
doel van het verstrekken van wachttijdgegevens is het ondersteunen van keuzeprocessen 
door huisartsen en patiënten (Stoop & Berg, 2002b).80 
Kenis (2001) noemt vier kanttekeningen bij de assumptie dat de beschikbaarheid van 
informatie over wachtlijsten ertoe leidt dat consumenten zich aanmelden bij die 
instellingen die een kortere of geen wachtlijst hebben en dat daardoor de gemiddelde 
wachttijd zal afnemen: 
 

1. Cliënten zijn niet noodzakelijk mobiel wat hun zorgconsumptie betreft. Vaak 
willen ze in hun directe omgeving worden behandeld. 

2. Vaak bestaan er formele en technische beperkingen voor het op een andere plaats 
ontvangen van zorg (bijvoorbeeld thuiszorg). 

3. Ook is het zo dat wachtlijsten niet noodzakelijk afschrikken. Ze kunnen ook als 
een indicator van kwaliteit worden begrepen. 

4. Kortere wachtlijsten produceren extra zorgbehoeften. Dit kan komen door het 
zichtbaar worden van de ‘verborgen vraag’. 

 
Deze kanttekeningen betekenen dus dat bekend maken van wachtlijsten niet hoeft te 
leiden tot afnemen van deze wachtlijsten. De wachtlijsten van ziekenhuizen zouden zelfs 
kunnen groeien. Ook geeft Kenis (2001) aan dat openheid over wachtlijsten ongewenste 
effecten voor de effectiviteit kan hebben doordat deze openheid leidt tot strategisch 
gedrag. Ziekenhuizen kunnen bijvoorbeeld lichte aandoeningen prioriteren omdat deze 
sneller kunnen worden behandeld dan zware aandoeningen. Verder geeft hij aan dat het 

                                                
78 In de literatuur over openbaarheid in de gezondheidszorg wordt een onderscheid gemaakt tussen directe 
en indirecte effecten op de kwaliteit van de zorg (Groenewoud en Huijsman, 2003a: 35). Indirecte effecten 
zijn de effecten die optreden doordat verzekeraars, zorginkopers en patiënten de zorg selecteren met de 
beste prestaties. Directe effecten zijn de effecten die optreden doordat de openbaarheid zorgaanbieders 
aanzet tot kwaliteitsverbetering. 
79 Stoop & Berg (2002b: 7) geven terecht aan dat een wachtlijst op zich niet problematisch is. Een 
‘planningslijst’  dient als werkvoorraad voor ziekenhuizen. Wachtlijsten zijn pas problematisch wanneer een 
maximaal aanvaardbare wachttijd wordt overschreden. Problemen zijn niet zozeer gerelateerd aan de lengte 
van de wachtlijst als wel aan de lengte van de wachttijd. 
80 De wachttijdgegevens worden door ziekenhuizen als intern managementtool gebruikt (Stoop & Berg, 
2002b: 31). Dit gebruik van de wachttijdgegevens wordt in dit onderzoeksrapport niet behandeld. Hier gaat 
het slechts om de invloed van de openbaarheid van gegevens over wachttijden. 
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rapporteren van wachtlijsten niet hoeft te leiden tot meer openheid. Er kunnen 
stimulansen ontstaan om gegevens te manipuleren. Het resultaat hiervan zou kunnen zijn 
dat er onjuiste gegevens naar buiten worden gebracht. 
Kenis (2001) heeft aangegeven dat de wachtlijstproblematiek heeft geleid tot een daling 
van de legitimiteit van de gezondheidssector. De vraag is of de openbaarheid van 
wachtlijsten via Internet deze legitimiteit verder doet dalen of dat daarmee juist de daling 
van de legitimiteit kan worden gekeerd. Kenis (2001: 92) suggereert dat de openbaarheid 
burgers niet kan overtuigen dat er krachtdadig wordt opgetreden tegen de wachtlijsten en 
dat daardoor de legitimiteit verder is afgenomen. 
Stoop en Berg (2002a & 2002b) hebben onderzoek gedaan naar de impact van 
elektronische publicatie van wachttijdgegevens. Zij concluderen op basis van een 
procesevaluatie dat deze impact vooralsnog klein is.  Zij gaan hierbij in op vier groepen 
van gebruikers en presenteren voor deze groepen de volgende bevindingen: 
 

− Patiënten kiezen niet alleen op basis van wachttijden. Praktische factoren (onder 
andere afstand) en kenmerken van het ziekenhuis (bijvoorbeeld bezoektijden) 
spelen ook een rol. Verder ondervinden patiënten regelmatig weerstand van de 
specialist die hen behandelt of bij wie ze eerder terecht kunnen. Ook vertrouwen 
patiënten op de doorverwijzing door de huisarts. Ten slotte geldt dat patiënten niet 
altijd duidelijk is hoe zij moeten handelen wanneer ze in een ander ziekenhuis 
willen worden behandeld. 

− Huisartsen gebruiken de gegevens over wachttijden niet voor doorverwijzingen 
maar om een algemene indruk te krijgen van wachttijden. Informatie over 
wachttijden van ziekenhuizen zegt hen niets wanneer ze niet weten waar de 
verschillen aan kunnen worden toegeschreven. 

− Zorgverzekeraars gebruiken de informatie over wachttijden voor 
productieafspraken met ziekenhuizen. Ook zien zorgverzekeraars wachtlijsten als 
een graadmeter voor het functioneren van zorginstellingen: oplopende wachttijden 
kunnen de aanleiding vormen voor een debat met zorginstellingen over de 
mogelijke oorzaken en oplossingen hiervoor. De gegevens over wachttijden 
worden daarbij vergeleken met de Treek-normen. 

− Ziekenhuizen gebruiken de informatie voor het intern afstemmen van de 
capaciteit. Verder kunnen de gegevens worden gebruikt voor het identificeren van 
knelpunten en het opzetten van procesverbeteringen. Ook gebruiken ziekenhuizen 
de gegevens over wachttijden in de onderhandelingen met zorgverzekeraars. 

 
Stoop en Berg (2002a) benadrukten bij deze bespreking dat ziekenhuizen wel op de 
hoogte zijn van de manier waarop wachttijdgegevens worden gegenereerd en de context 
waarbinnen dit gebeurt en andere betrokkenen niet. De gegevens kunnen volgens hen wel 
worden gebruikt als interne indicator maar gebruik als externe indicator is problematisch. 
Zorgverzekeraars gebruiken de gegevens over wachttijden wel als externe indicator maar 
kennen er niet direct een waarde aan toe: oplopende wachttijden worden beschouwd als 
een signaal om te onderzoeken wat er aan de hand is. 
Hoewel Stoop en Berg (2002a) aangeven dat de impact van de elektronische publicatie 
van wachttijdgegevens niet groot is geven zij wel aan dat deze publicatie discussies heeft 
uitgelokt over de wachttijdgegevens, de achtergronden van de wachtlijsten en de kosten 
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van wachtlijsten. Berg en Schellekens (2002) geven aan dat openbaarheid kan leiden tot 
het ‘wakker schudden’ van de organisatie.81 
Openbaarheid hoeft niet alleen positieve effecten op de effectiviteit van ziekenhuizen te 
hebben. Openbaarheid kan leiden tot strategisch gedrag en daarmee tot negatieve effecten 
op de effectiviteit van organisaties.  In de literatuur wordt door verschillende auteurs op 
mogelijk strategisch gedrag van zorgaanbieders gewezen (Berg & Schellekens, 2002; 
Groenewoud en Huijsman, 2003a). Er wordt gewezen op gaming (het verhogen van de 
prijzen voor zorg zonder dat de performance verbetert), creaming (het selecteren van 
goed betalende, weinig zieke patiënten) en dumping (het weigeren van patiënten met wie 
een slechte score kan worden behaald). Stoop & Berg (2002b: 24, 25) wijzen op de 
strategieën van ziekenhuizen achter gegevens over wachttijdgegevens. Ziekenhuizen 
kunnen wachttijdgegevens kunstmatig opschroeven omdat ze geen patiënten meer willen 
opnemen. Ook kan een doel van wachtlijsten zijn het genereren van financiële middelen. 
Volgens Stoop & Berg (2202b: 25) worden ziekenhuizen ook in de huidige situatie 
beloond voor het hebben van wachtlijsten. 
De openbaarheid kan ook negatieve effecten hebben op de effectiviteit van de 
gezondheidszorg door strategisch gedrag van patiënten. De Nederlandse Verenging van 
Ziekenhuizen (NVZ) geeft aan dat patiënten zich in allerlei ziekenhuizen op de wachtlijst 
laten zetten en vervolgens ‘zes van de zeven afspraken niet afbellen’ .82 Dit leidt daarmee 
tot een vervuiling van de wachtlijsten en een afnemende efficiency van ziekenhuizen. 
Op basis van het beperkte onderzoek dat hiernaar is verricht (met name Stoop & Berg 
2002a & 2002b) lijken de effecten van de openbaarheid van wachttijdgegevens op de 
effectiviteit beperkt. Openbaarheid lijkt wel vanzelfsprekend bij te dragen aan de 
openheid. Uit de literatuur over met name de openbaarheid van complicatie-registraties 
blijkt dat dit echter niet altijd zo is. Openbaarheid kan leiden tot minder adequate 
registraties en daardoor tot inadequate gegevens die in de openbaarheid worden gebracht 
(Pronk, 2002). Gegevens worden wel in de openbaarheid gebracht maar de gegevens 
lijken minder betrouwbaar. Men zou kunnen stellen dat daarmee de openheid dus niet 
toeneemt maar afneemt. 
Naast de effecten op de effectiviteit en de openheid wordt in dit onderzoeksrapport ook 
gekeken naar de effecten op de legitimiteit van organisaties. Dit onderwerp komt in de 
literatuur weinig aan de orde. In de literatuur wordt wel veel gesproken over het 
vertrouwen in ziekenhuizen en in specialisten. Men is bang dat het vertrouwen – ofwel de 
legitimiteit – zal afnemen wanneer informatie over bijvoorbeeld mortaliteitscijfers in de 
openbaarheid wordt gebracht. Er worden in de literatuur geen uitspraken gedaan over de 
effecten van de openbaarheid van wachttijdgegevens via Internet op de legitimiteit van 
ziekenhuizen. 
 
Hiermee is een beeld geschetst van de literatuur over openbaarheid van 
(wachttijd)gegevens in de gezondheidszorg en de effecten hiervan op de effectiviteit, 
legitimiteit en openheid van de gezondheidszorg. Het beeld dat uit dit literatuuronderzoek 
naar voren komt is dat openbaarmaking in beperkte mate effect heeft. Ziekenhuizen 

                                                
81 Slechts in een enkel ander land zoals Zweden worden de wachttijdgegevens ook op Internet geplaatst 
(Stoop & Berg, 2002b: 38). Ook in andere landen heeft het publiceren van wachttijdgegevens nauwelijks 
invloed op de keuze van een ziekenhuis door huisartsen en patiënten (Stoop & Berg, 200b: 5, 6). 
82 Volkskrant, 13 juni 2003, p. 1, ‘Steeds meer patiënten blijven weg’ . 
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kunnen worden wakker geschud en zorgverzekeraars kunnen ziekenhuizen aanzetten tot 
verkorting van de wachtlijsten. Strategisch gedrag zou echter ook weer negatieve 
gevolgen voor de effectiviteit kunnen hebben. In de navolgende paragrafen worden de 
resultaten weergegeven van empirisch onderzoek dat is verricht naar de openbaarheid van 
wachtlijstgegevens via Internet, het gebruik van deze gegevens en de effecten hiervan. 
 
5.4. Aanbod van informatie 
 
Voorgeschiedenis 
 
Eind jaren negentig ontstond er in Nederland een discussie over de wachtlijsten in de 
gezondheidszorg. Over de lengte van de wachtlijsten was echter geen precieze informatie 
beschikbaar. De minister van VWS vond het belangrijk dat er inzicht was in deze 
wachtlijsten en verzocht de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) hier een 
systeem voor op te zetten.83 Dit werd de Databank Wachttijden Ziekenhuizen. Dit 
systeem zou enerzijds ziekenhuizen kunnen voorzien in de management-informatie die 
nodig was om de wachtlijsten aan te pakken. Anderzijds was deze informatie belangrijk 
om het ministerie en het parlement reëel inzicht te geven in de wachtlijsten. De databank 
werd volledig gefinancierd door het ministerie van VWS.84 
De leden van de NVZ – de ziekenhuizen – waren in het begin geen voorstander van een 
databank met wachttijden van ziekenhuizen. Men gaf aan dat het geven van inzicht in de 
wachttijden voor de operaties een grote klus was omdat veel ziekenhuizen wel honderd 
verschillende informatiesystemen hebben.85 Ook bestond er angst omtrent het 
onvoorspelbare gebruik van wachttijdgegevens door patiënten en zorgverzekeraars 
(Stoop & Berg, 2002b: 19). Vanuit het ministerie werd er echter sterke druk uitgeoefend 
op de ziekenhuizen. Minister Borst dreigde zelfs dat ziekenhuizen die geen informatie 
gaven over de wachtlijsten niet mee zouden mogen doen aan de wachtlijstgelden. Deze 
dreiging heeft zij nooit uitgevoerd maar het verhoogde wel de druk op ziekenhuizen om 
mee te werken en inzicht te geven in de wachttijden. Uiteindelijk besloten alle 
ziekenhuizen mee te werken aan de databank.86 
De NVZ wilde de gegevens over de wachttijden voor verschillende ingrepen in het begin 
nog niet openbaar maken omdat nog niet alle ziekenhuizen gegevens leverden en ze niet 
steeds werden ververst. Later gingen de meeste ziekenhuizen gegevens aanleveren en 
werden ze ook beter ververst. Toen kon de NVZ deze gegevens wel openbaar maken.87 
Vanaf mei 2000 waren gegevens over de wachttijden voor ziekenhuizen via de website 
van de NVZ beschikbaar voor het publiek. 

                                                
83 Voor die tijd waren er al allerlei lokale initiatieven om de lengte van wachtlijsten in kaart te brengen 
(Stoop & Berg, 2002b: 9). 
84 VWS wilde niet zelf een dergelijk systeem opzetten. VWS is namelijk niet direct verantwoordelijk voor 
de wachtlijsten maar creëert de randvoorwaarden waarbinnen de wachtlijsten kunnen worden aangepakt. 
Als VWS een website zou hebben over wachtlijsten zou dat de indruk kunnen hebben dat dit de 
verantwoordelijkheid van VWS is. 
85 Genereren van gegevens over wachttijden is door allerlei technische vraagstukken niet eenvoudig (Stoop 
& Berg, 2002b: 12 - 19). 
86 Op de websites van de NVZ en het AD staan geen gegevens over de academische ziekenhuizen want 
deze zijn geen lid van de NVZ. 
87 Overigens bevat de databank nu nog niet alle gegevens over de wachttijden voor alle specialismen. 
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Vrijwel direct daarna diende het Algemeen Dagblad het verzoek in om de cijfers te 
mogen gebruiken voor de eigen databank: de Wachtlijsthulp. In de bijlage Diagnose van 
het AD verschenen tot dan toe vooral ‘dramatische verhalen’  over lange wachttijden. Er 
waren ook wel ziekenhuizen met korte wachtlijsten maar dat was niet echt nieuws en dit 
haalde dus de krant niet. Twee journalisten van het AD wilden wel eens een andere 
invalshoek dan de ‘dramatische verhalen’  en kwamen op het idee van de wachtlijsthulp.88 
De informatie over de wachttijden stond al op de website van de NVZ maar je kon 
moeilijk zoeken naar ziekenhuizen met de kortste wachttijd. Je kon alleen per ziekenhuis 
de wachttijd opzoeken. Bij het AD ontstond het idee om het mogelijk te maken om wél te 
kunnen zoeken naar ziekenhuizen met de kortste wachttijd voor een operatie. Hiermee 
beoogde het AD om de lezers te informeren in welk ziekenhuis zij het snelst behandeld 
zouden kunnen worden. Het AD had reeds goede contacten met de NVZ en vroeg het 
NVZ of het de gegevens kon krijgen. De NVZ stemde in met dit verzoek en zegde toe de 
gegevens periodiek toe te sturen.89 
Bij het uitkomen van de wachtlijsthulp van het AD kreeg de website direct veel 
bezoekers. Ook kwam er veel follow-up met artikelen over wachttijden in het AD. Verder 
werd het initiatief aangehaald in een debat tussen de Tweede Kamer en minister Borst. 
Kamerleden complimenteerden het AD en verbaasden zich erover dat het AD wel kon 
wat minister Borst niet was gelukt: zorgen voor een mogelijkheid om ziekenhuizen te 
vergelijken. Ook Borst was positief over het initiatief van het AD. 
Bij deze voorgeschiedenis kan nog worden opgemerkt dat de toenemende openbaarheid 
in de gezondheidszorg niet alleen betrekking heeft op wachttijdinformatie. Ook op andere 
terreinen is de openbaarheid toegenomen. Volgens de Wet op de geneeskundige 
Behandelingsovereenkomsten moeten artsen patiënten informeren over de analyse van 
het ziektebeeld en de behandelingswijze. Verder is de wettelijke basis voor invloed van 
patiënten op de zorg de laatste jaren versterkt door middel van de Wet op de 
Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet Klachtrecht en de 
Kwaliteitswet (Van Mil en Van Twist, 2001). 
 
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen90 
 
De informatie op de website van de NVZ is afkomstig uit de Databank Wachttijden 
Ziekenhuizen.91 Deze databank is een registratie waarbij de wachttijden voor behandeling 
in de ziekenhuizen worden vastgelegd. De Databank Wachttijden Ziekenhuizen is de 
basis voor spiegelinformatie voor de ziekenhuizen, publieksinformatie voor patiënten en 
beleidsinformatie voor VWS. De Databank Wachttijden Ziekenhuizen wordt voor de 
NVZ beheerd door het bureau Prismant. Maandelijks leveren alle ziekenhuizen in 
Nederland gegevens aan over de huidige en historische wachtlijsten en de verwachte 
wachttijden voor de kliniek, dagbehandeling en de toegangstijd voor de polikliniek 

                                                
88 Hun inspiratie voor het idee van bekendmaken van informatie over ziekenhuizen hebben de journalisten 
van het AD uit de VS. Daar bestond een tijdschrift dat de kwaliteit van ziekenhuis evalueerde. Dit idee 
inspireerde de journalisten van het AD. 
89 Maandelijks wordt nu een excel-bestand naar het AD gemaild. 
90 www.nvz-ziekenhuizen.nl 
91 Voor de Databank Wachttijden Ziekenhuizen bestaat een klankbordgroep. Deze groep komt twee maal 
per jaar bij elkaar. In de groep hebben de volgende groepen zitting: NPCF, Consumentenbond, VWS, NVZ, 
VRIN (Vereniging van Revalidatie Instellingen) huisartsen, specialisten en verzekeraars. 
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(Talma & Pieter, 2003). Prismant controleert de gegevens, verwerkt deze in de databank 
en maakt ze gereed voor verdere verspreiding. 
De publieksinformatie over wachttijden staat op de website van de NVZ. Op de website 
staat informatie over de toegangstijden voor de polikliniek en de verwachte wachttijden 
voor de kliniek en de dagbehandeling. Deze gegevens worden gepresenteerd op 
specialismenniveau waarbij voor sommige specialismen nog onderscheid gemaakt wordt 
naar enkele diagnose/verrichtingen-categorieën. De gegevens worden maandelijks 
geactualiseerd. Een gebruiker kan alle wachttijden van een ziekenhuis bekijken of ook 
zoeken naar de kortste wachttijd voor behandeling voor een specialisme of aandoening 
van de ziekenhuizen binnen een bepaald gebied.92 
De historische informatie is niet toegankelijk voor het publiek. Deze informatie is wel 
aanwezig in de NVZ-databank Wachttijden maar alleen beschikbaar voor een selecte 
groep beleidsmakers (Talma & Pieter, 2003). De historische informatie bestaat uit de 
gemiddelde wachttijden van behandelde patiënten, reden van afvoer van patiënten van de 
wachtlijst en het aantal afgevoerde patiënten. Deze historische informatie is geschikt voor 
maatschappelijke controle omdat controleurs in staat worden gesteld een oordeel uit te 
spreken over ‘past performance’. De geschatte wachttijden geven slechts een indicatie 
van het functioneren van ziekenhuizen. 
 
Meerdere definities van wachttijd 
Het begrip wachttijd is geen eenduidig begrip. De NVZ maakt een onderscheid tussen de 
toegangstijd (de tijd die men moet wachten voor een gesprek met een arts) en de 
wachttijd (die tijd die men moet wachten tussen dit gesprek en de ingreep). Het AD telt 
deze twee bij elkaar op en spreekt ook van ‘wachttijd’ . 
 
Algemeen Dagblad 
 
De website van het AD ziet er grofweg hetzelfde uit als de website van de NVZ. Ook 
biedt de website dezelfde zoekopties. Bij het opzetten van de wachtlijsthulp van het AD 
waren er duidelijke verschillen tussen de websites. De website van het NVZ bood geen 
mogelijkheden om ziekenhuizen te vergelijken. Ondertussen heeft de NVZ de website 
aangepast en zijn er nog maar weinig verschillen in het uiterlijk van de websites. 
Een belangrijk verschil tussen de twee websites is dat het AD de wachttijden die 
ziekenhuizen opgeven controleert. Er kunnen kleine verschillen bestaan doordat er intern 
tijd overheen gaat voordat ziekenhuizen gegevens hebben verzameld en verder worden de 
gegevens in de Databank Wachttijden Ziekenhuizen slechts één keer per maand 
geactualiseerd. Dergelijke vertekeningen kunnen echter grote verschillen niet afdoende 
verklaren. Het AD controleert daarom op de volgende drie manieren of er grote 
verschillen bestaan tussen de wachttijden in de databank van de NVZ en de wachttijden 
die ziekenhuizen opgeven aan patiënten: 

                                                
92 In de nabije toekomst – nog in 2003 – komen op de website van de NVZ ook wachttijden voor niet-
electieve zorg op de wachttijd. Hierbij gaat het om zorg die niet door de patiënt maar door de primaire 
behandelaar wordt gekozen (onder andere revalidatiezorg) en ook om zorg in levensbedreigende situaties 
(onder andere open hart chirurgie en radiotherapie). Ook de wachttijden van privé-klinieken en bij 
zelfstandig gevestigde specialisten zullen worden vermeld. Hierbij is de NVZ afhankelijk van 
medewerking. Aanlevering van gegevens is namelijk niet verplicht. 
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1. Feedback van lezers. Het AD vraagt expliciet om feedback van lezers. Wekelijks 

komen er 40 tot 50 reacties van mensen en de meeste van deze reacties gaan 
erover dat opgegeven wachttijden niet kloppen. Deze reacties van mensen worden 
gecheckt bij de ziekenhuizen om te kijken of de opgegeven wachttijden 
daadwerkelijk niet kloppen. 

2. Feedback van verzekeraars. Verzekeraars geven wel eens (zeg 10 keer per maand) 
door dat opgegeven wachtlijsten niet kloppen. Het AD hecht hier veel gewicht 
aan want de verzekeraars baseren zich hierbij op meerdere gevallen terwijl een 
patiënt in het algemeen kritiek op de opgegeven wachttijden slechts baseert op 
zijn eigen geval. 

3. Eigen onderzoek. Belteams van het AD bellen de afsprakenbureaus van 
ziekenhuizen af om de wachttijd te vragen voor ingrepen. Uit deze checks bleek 
dat er belangrijke verschillen bestonden tussen de opgegeven en de 
daadwerkelijke wachttijden. Voorheen voerde het AD ongeveer één keer per 
maand dergelijke checks uit, tegenwoordig gebeurt dit minder vaak. Bij het AD 
bestaat de indruk dat de kwaliteit van de informatie over de wachttijden is 
verbeterd. Er komen ook minder reacties van bezoekers van de website maar dit 
zou ook kunnen komen doordat de website minder wordt bezocht omdat hij niet 
langer direct vrij toegankelijk is. 

 
Als uit deze checks bleek dat de cijfers niet klopten werden de ziekenhuizen vermeld in 
een soort ‘zwarte lijst’  in de krant. De ziekenhuizen – en ook de NVZ – waren hier niet 
zo blij mee. Toch bleef de NVZ wel de gegevens naar het AD sturen. Als gegevens echt 
niet kloppen haalt het AD het ziekenhuis uit de wachtlijsthulp. Het publiceren van de 
‘zwarte lijst’  heeft wel geleid tot een druk op de ziekenhuizen om met goede gegevens te 
komen. Wanneer ziekenhuizen een te gunstig beeld geven van hun wachttijden worden 
zij hiermee geconfronteerd. 
Over het corrigeren van de wachttijden kan wel worden opgemerkt dat hier een bias in 
lijkt te kunnen zitten. Verwacht kan worden dat burgers alleen zullen klagen als ze 
feitelijk langer moeten wachten dan opgegeven, niet als het korter is. 
Een ander verschil tussen de websites van de NVZ en het AD is dat de wachtlijstmonitor 
van het AD weliswaar gratis toegankelijk is maar dat gebruikers zich sinds het voorjaar 
van 2003 eerst moeten registreren. Dit vermindert de toegankelijkheid van de website 
enigszins. 
Een derde verschil is dat op de website van het AD ook (summiere) informatie is te 
vinden over de kwaliteit van ziekenhuizen. In het overzicht van de wachttijden zijn 
sommige ziekenhuizen van een ster voorzien. Dit betekent dat het betreffende 
specialisme als goed is beoordeeld in het jaarlijkse kwaliteitsonderzoek van Elsevier.93 

                                                
93 Over het kwaliteitsoordeel staat op de website van het AD: “De beoordelingen zijn gegeven door bijna 
800 artsen en andere kenners van het ziekenhuisbedrijf. Ziekenhuizen krijgen punten voor tal van 
onderwerpen, zoals patiëntvriendelijkheid, samenwerking met huisartsen en deskundigheid op medisch en 
verpleegkundig gebied. Alleen als meer dan 14 informanten een oordeel hebben gegeven, wordt een 
ziekenhuis in de lijst opgenomen. Het ontbreken van een ster betekent niet per definitie dat het om een 
slecht ziekenhuis gaat.”  Achtergrondinformatie over het kwaliteitsoordelen is niet beschikbaar op de 
website van het AD en ook niet op de website van Elsevier (www.else4.nl). 
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Deze toevoeging betekent dat niet meer alleen wordt gekeken naar de lengte van de 
wachttijd maar ook naar de kwaliteit van het ziekenhuis.  
Een laatste verschil tussen de NVZ en het AD betreft de koppeling tussen de website en 
de krant. Voor het AD moest de wachtlijsthulp ook een journalistieke spin-off leveren; de 
website is immers gratis toegankelijk en de krant wordt verkocht. Op basis van de 
wachtlijsthulp verschijnen maandelijks artikelen in het AD. Het AD geeft bijvoorbeeld 
overzichten van de 10 ziekenhuizen met de langste en de 10 ziekenhuizen met de kortste 
wachttijden voor een bepaalde operatie.  
 
Haringtest, rookworsttest en vergelijking van ziekenhuizen 
De wachtlijsthulp past bij het karakter van het AD. Het AD is namelijk een 
consumentenkrant. Het AD is ook al bekend vanwege zijn haringtest en zijn 
rookworsttest. De wachtlijsthulp biedt ‘consumenten’  hulp bij het kiezen van een 
ziekenhuis. Mensen kunnen eenvoudig zien welk ziekenhuis de kortste wachttijd voor 
een bepaalde operatie heeft. 
 
Informatie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg niet openbaar 
Verschillende media hebben geprobeerd met een WOB-verzoek inzage te krijgen in 
informatie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Informatie van deze 
inspectiedienst zou namelijk inzicht kunnen geven in de kwaliteit van ziekenhuizen. Het 
AD heeft een WOB-verzoek ingediend om de door het Prezies-netwerk verzamelde 
gegevens over infecties in ziekenhuizen vrij te geven. Dit verzoek is door VWS 
afgewezen. Een verzoek van het televisieprogramma Zembla om een visitatierapport van 
de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie is echter wel door de rechter 
gehonoreerd. Dit schijnt de trend te zijn. De inspectie krijgt 25 WOB-verzoeken per jaar 
en het laatste anderhalf jaar heeft de rechter steeds in het voordeel van de 
informatievrager beschikt wanneer het verzoek door VWS was afgewezen. De inspectie 
is bang dat de WOB-verzoeken er uiteindelijk toe zullen leiden dat artsen niet meer 
zullen meewerken aan de registratie van complicaties. Openbaarheid zou dan kunnen 
leiden tot minder transparantie in de gezondheidszorg. (Pronk, 2002) 
 
Andere bronnen over de gezondheidszorg 
 
De websites van de NVZ en het AD geven landelijk informatie over allerlei specialismen. 
Er zijn op Internet verschillende andere bronnen te vinden met informatie over 
wachttijden in regio’s of over specifieke mechanismen. Interessant is dat deze informatie 
door verschillende soorten partijen wordt aangeboden: (1) patiëntenorganisaties, (2) een 
zorgverzekeraar en (3) particulier initiatief. 
 
Patiëntenorganisaties in Gelderland en Limburg 
 
De websites met informatie over wachttijden van patiëntenorganisaties zijn het resultaat 
van een jarenlange discussie tussen de NPCF en het ministerie  van VWS om helderheid 
en transparantie te krijgen in de informatie over wachtlijsten en wachttijden. Dat heeft 
uiteindelijk geresulteerd in vijf pilotprojecten voor het opzetten van Informatiepunten 
Wachttijden gekoppeld aan de IKG's. Deze projecten in Drenthe, Gelderland, Limburg, 
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Den Haag en Utrecht zijn rechtstreeks gefinancierd door VWS. Uiteindelijk zijn van de 
vijf oorspronkelijke pilots nog drie overgebleven die min of meer autonoom maar ook 
samenhangend opereren. 
De Provinciale Patiënten Consumenten Federatie Gelderland besteedt op haar website 
aandacht aan wachttijden.94 Op een kaart van de provincie Gelderland kan worden geklikt 
op de plaatsen waar een ziekenhuis staat. Er is dan een link naar de website van het AD. 
Op de website van de PPCF-Gelderland staat geen eigen informatie over de wachttijden. 
Interessant is dat deze website de mogelijkheid biedt om direct contact op te nemen met 
het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg. Patiënten kunnen dus direct ergens 
terecht met kritiek op de lange wachtlijsten en voor ondersteuning bij keuzeprocessen. 
Op de website van de Patiënten en Consumentenorganisaties Limburg staat informatie 
over wachttijden in de ziekenhuizen in Limburg.95 Deze website met wachttijden zit 
anders in elkaar dan de andere websites. Nu worden de wachttijden van de ziekenhuizen 
in een tabel naast elkaar gepresenteerd. Dit maakt het eenvoudig om niet alleen naar een 
ziekenhuis te zoeken maar ook om snel ziekenhuizen met elkaar te vergelijken. De 
informatie is niet afkomstig van het NVZ maar van het Regionaal Wachttijden Informatie 
Punt (een samenwerkingsverband van Limburgse ziekenhuizen, patiëntenorganisatie, 
zorgverzekeraars en huisartsenvereniging). 
Het Informatiepunt Wachttijden Ziekenhuizen Drenthe geeft informatie over de 
wachttijden van de ziekenhuizen in Drenthe en is opgezet door de patiëntenorganisatie in 
samenwerking met ziekenhuizen in de regio, zorgverzekeraar en huisartsenvereniging.96 
De wachttijden – voor de ziekenhuizen in Drenthe – worden grofweg op dezelfde manier 
worden gepresenteerd als op de websites van de NVZ en van het AD. Ook staat op de 
website dat de vragen en problemen die door patiënten worden gemeld belangrijke 
informatie opleveren over wat patiënten en consumenten willen weten over wachttijden 
in de ziekenhuizen en hoe zij die ervaren. Verder wordt op de website expliciet vermeld 
dat de patiënt keuzevrijheid heeft: “Een patiënt is niet verplicht gebruik te maken van het 
dichtstbijzijnde ziekenhuis. Bent u, na informatie, van mening dat u sneller geholpen wilt 
worden, kunt u zorgverzekeraar Groene Land Achmea (…) verzoeken om 
wachtlijstbemiddeling naar een ziekenhuis met een kortere wachttijd.”  
 
Zorgverzekeraar: AGIS Zorgverzekeringen 
 
Op de website van AGIS Zorgverzekeringen is informatie te vinden over de wachttijden 
in de provincie Utrecht.97 De zoekmachine ziet er verder hetzelfde uit als bij het AD en 
de NVZ. Het enige verschil is dat er geen postcode of afstand hoeft te worden 
aangegeven. De website geeft gewoon het overzicht van alle ziekenhuizen in de regio 
Utrecht. Op de website wordt niets vermeld over de afkomst van de gegevens. De 
zorgverzekeraar vermeldt op de website een telefoonnummer voor wachtlijstbemiddeling. 
Dit kan ook via een webformulier worden aangevraagd. 
                                                
94 http://www.ppcf-gelderland.nl. 
95 http://www.pcllimburg.nl. 
96 Het Informatiepunt Wachttijden Ziekenhuizen Drenthe (www.ziekenhuizendrenthe.nl) is een project van 
het Ziekenhuis Bethesda Hoogeveen, het Diaconessenhuis Meppel, het Scheper Ziekenhuis Emmen, het 
Wilhelmina Ziekenhuis Assen, het Regionaal Patiënten Consumenten Platform, de Zorgverzekeraar Groene 
Land Achmea en de Districts Huisartsen Vereniging Drenthe. 
97 www.agisweb.nl. 



 107 

 
Particulier initiatief: Hartwachtlijst 
 
De Hartwachtlijst vermeldt van verschillende instanties de Nederlandse wachttijden voor 
hartpatiënten.98 De redactie van deze website is in handen van een cardioloog en een 
hartverpleegkundige. De wachttijden die op deze site vermeld staan worden aangeleverd 
door de Stichting Nederlandse Hartpatiënten, de Hartstichting en/of de ziekenhuizen zelf. 
De redactie van de website wil patiënten van informatie voorzien die zij kunnen 
gebruiken om wachttijdbemiddeling door zorgverzekeraars in gang te zetten. De 
initiatiefnemers van de site willen niet alleen informatie geven maar bieden hartpatiënten 
ook steun aan bij het zoeken naar de kortste wachttijd. 
 
Niet algemeen toegankelijke informatie: Consumentenbond en Elsevier 
De resultaten van onderzoek van de Consumentenbond in de gezondheidszorg worden in 
het ledenblad gepubliceerd en zijn voor leden ook beschikbaar via de website. Deze 
informatie is dus niet algemeen toegankelijk en heeft daarmee een ander karakter dan de 
algemeen toegankelijke informatie van de bovengenoemde bronnen. 
In het onderzoek krijgen de volgende punten aandacht: hotelservice, bejegening, 
informatievoorziening en nazorg. Deze onderzoeken geven genuanceerdere en preciezere 
informatie dan de wachtlijsten en kunnen door ziekenhuizen worden gebruikt om interne 
verbeteringen door te voeren. Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld wat patiënten van de 
wachtruimten vinden. Wanneer zij hier niet tevreden over zijn kan het ziekenhuis hier iets 
aan doen. De onderzoeken van de Consumentenbond zijn belangrijk om de kwaliteit van 
het ziekenhuis te verbeteren. Alle deelnemende ziekenhuizen krijgen speigelinformatie en 
kunnen op basis daarvan processen verbeteren. 
Het weekblad Elsevier doet ook onderzoek in de gezondheidszorg en publiceert de 
resultaten hiervan in het weekblad. De resultaten van het onderzoek zijn niet beschikbaar 
via Internet. Het onderzoek bevat geen oordeel van patiënten maar van professionals 
(huisartsen, specialisten, medisch journalisten, etc.). Vergeleken met het onderzoek van 
de Consumentenbond wordt hier meer gekeken naar algemene beelden en lijkt daardoor 
minder handvatten te bieden voor verbetering. 
 

                                                
98 www.hartwachtlijst.nl. 
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Burgers als bron van informatie: Patiëntenmening 
Op de website Patiëntenmening kunnen patiënten hun mening geven over specialisten en 
over afdelingen.99 Ook hierbij kunnen patiënten suggesties voor verbetering doen: “Deze 
website bevat een patiënt-tevredenheidsonderzoek. Hiermee is het mogelijk continu 
actuele patiëntenfeedback te genereren. Een gedeelte van de resultaten zal op de website 
worden getoond. De overige resultaten zijn strikt vertrouwelijk en worden iedere maand 
verzonden naar de betreffende artsen en afdelingen.”  De website is opgezet door de 
Stichting Patiënten Informatiebeheer in overleg met de NPCF, de NVZ en de Orde van 
Medisch Specialisten. De website geeft de resultaten weer van een pilotproject dat loopt 
op de polikliniek Chirurgie van het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. 
Bij specialisten kunnen patiënten een rapportcijfer geven voor deskundigheid (kwam de 
arts deskundig over?), behandeling (wat is uw mening over uw behandeling of het 
behandelvoorstel?), aandacht (luisterde de arts naar uw inbreng?), tijd (nam de arts de tijd 
voor u?) en informatie (heeft de arts u, in begrijpelijke taal, geïnformeerd over uw 
aandoening of de behandeling hiervan?). Bij afdelingen kunnen patiënten een 
rapportcijfer geven voor de deskundigheid (kwam het personeel (niet-arts) deskundig 
over?), patiëntvriendelijkheid (was het personeel (niet-arts) vriendelijk?), wachttijd (wat 
vindt u van de wachttijd voor een afspraak?), wachtkamer (wat vindt u van de wachttijd 
in de wachtkamer?) en hygiëne (vond u de afdeling schoon?). Opvallend is dat de 
rapportcijfers waar men op kan scoren lopen van 4 tot 9. 
Niet iedereen kan de site invullen. Er is een code nodig: “Bij bezoek aan de afdeling 
krijgt u een kaartje met daarop een code. Deze code heeft u nodig om uw mening in te 
vullen.”  Bij de resultaten staan de gemiddelde scores weergegeven per arts en per 
afdeling en staat ook aangegeven hoeveel patiënten hun mening hebben gegeven. 
Deze website biedt patiënten veel mogelijkheden om hun mening te geven. Ook is het 
zeer direct. De vraag is echter wat het op gaat leveren. Patiënten moeten scoren op een 
aantal grove categorieën. Ook is het de vraag of niet alleen ontevreden patiënten dit gaan 
invullen (zelfselectie). Het is wel een aardige directe peiling. 
 
Informatie over rechten van burgers 
VWS heeft in de gehandicaptenzorg een website heeft opgezet over de AWBZ. Op de 
website staat informatie over het beleid en worden ook allerlei mogelijkheden geboden 
om hier op te reageren. Er komen veel reacties (elke dag vele e-mail-berichten). Het ging 
hierbij vaak om praktische vragen. Een gehandicapte vroeg bijvoorbeeld waar hij een 
persoonsgebonden budget kon aanvragen. Veel gestelde vragen werden door VWS 
gebruikt om een FAQ op te stellen. VWS is van plan om een soortgelijke website op te 
zetten over de wachtlijsten voor ziekenhuizen. Deze website biedt geen informatie over 
het functioneren van ziekenhuizen maar is wel belangrijk voor maatschappelijke controle 
omdat de website inzicht biedt in de rechten van burgers. 
 
Conclusies over aanbod van informatie 
 
Over het aanbod van informatie – de mogelijkheden voor maatschappelijke controle – 
kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

                                                
99 www.patientenmening.nl 
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− Openbaarheid van informatie is ontstaan door een (sluimerende) crisis. In dit 

geval betrof het een algemene crisis rond de wachtlijsten (zie ook Kenis, 2003: 
90). Hier ontstond politieke onrust over en dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat 
er informatie over de wachttijden beschikbaar kwam. Deze informatie werd 
overigens in eerste instantie niet verzameld voor burgers. De informatie diende 
vooral het ziekenhuis-management en de beleidsmakers. Later is deze informatie 
ook ter beschikking van burgers gekomen. Net als in het onderwijs speelden 
individuele journalisten daarbij een belangrijke rol. 

− Over de beschikbare informatie kan worden opgemerkt dat de wachttijd een 
‘magere indicator’  is. Het is vaak onduidelijk wat deze indicator betekent. Is de 
specialist heel goed en trekt hij dus veel patiënten? Is er één specialist enige tijd 
ziek geweest? Of is de organisatie niet op orde? Is het ziekenhuis zeer 
klantvriendelijk en trekt het daardoor veel patiënten? Ook hoeven wachttijden niet 
direct een probleem te zijn omdat er enige werkvoorraad nodig is en mensen niet 
altijd direct geholpen worden (bijvoorbeeld behandeling van spataderen liever in 
de winter).100 

− Ook kan worden opgemerkt dat het bij de wachttijden op de websites van de NVZ 
en het AD gaat om prognoses. Dit zegt eigenlijk weinig over hoe goed 
ziekenhuizen presteren. Historische en actuele gegevens geven een accurater 
beeld van de prestaties van ziekenhuizen. Prognoses zijn van groter belang voor 
keuzen van burgers. De historische wachttijden zijn wel beschikbaar maar worden 
niet via Internet openbaar gemaakt. In de Jeugdzorg kiest men daar wel voor (zie 
kader). 

− Interessant is dat informatie over wachttijden op Internet wordt aangeboden door 
allerlei verschillende soorten organisaties. De Nederlandse Vereniging van 
Ziekenhuizen begon ermee en spoedig ging ook het Algemeen Dagblad de 
gegevens aanbieden. Nu worden de gegevens ook aangeboden door 
patiëntenorganisaties, een zorgverzekeraar en een particulier initiatief. 

− Over het aanbod van informatie kan verder worden opgemerkt dat veel 
belangrijke informatie niet of slechts voor een selecte groep beschikbaar is via 
Internet. Het kwaliteitsonderzoek van Elsevier is niet beschikbaar via Internet. De 
informatie op de website van de Consumentenbond is alleen beschikbaar voor 
leden. De keuzegids over Nederlandse ziekenhuizen van de Consumentenbond is 
niet beschikbaar via Internet. De informatie van het AD is wel gratis beschikbaar 
maar men moet zich hiervoor registreren. 

− Een belangrijk verschil in het aanbod van informatie tussen de NVZ en het AD is 
dat het AD de wachttijden die worden opgegeven door de ziekenhuizen 
controleert door feedback van lezers en zorgverzekeraars en door eigen onderzoek 
met belteams. 

                                                
100 Stoop en Berg (2002b: 21 – 23) geven aan dat wachttijdgegevens niet eenduidig zijn. Ten eerste zegt het 
aantal patiënten niets over het soort patiënten. Kenmerken van patiënten zoals leeftijd en medicatie-gebruik 
bepalen de ernst van de wachttijd voor de patiënt. Ten tweede zegt de lengte van de wachtlijst niets over de 
oorzaak hiervan. Een lange wachttijd kan zowel wijzen op hoge kwaliteit – de specialist die het beste is 
trekt de meeste patiënten – als op lage kwaliteit – de langzaamste specialist heeft de langste wachttijden. 
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− Een  opvallende relativering van het belang van Internet bij het creëren van 
mogelijkheden voor maatschappelijke controle komt naar voren uit het onderzoek 
van Prismant (School, 2001: 3). Teletekst wordt zowel patiënten als huisartsen als 
het meest duidelijke en gebruiksvriendelijke medium ervaren. Ook blijken 
huisartsen veel meer gebruik te maken van wachttijdinformatie voor het 
verwijsproces wanneer de informatie hen schriftelijk op naam wordt toegestuurd 
(School, 2001: 3). 

 
Jeugdzorg Limburg: verantwoording afleggen over wachttijden 
Dit hoofdstuk concentreert zich op de wachtlijsten in de ziekenhuisgezondheidszorg. 
Toch is het interessant om een korte vergelijking te maken met informatie over een ander 
zorggebied: de jeugdzorg. De website Jeugdzorg Limburg is interessant omdat deze 
website meer is gericht op het afleggen van publieke verantwoording dan op het 
faciliteren van individuele keuzen.101 Zo wordt op deze website een historisch beeld  
gepresenteerd. De historie van de volgende parameters wordt getoond: aantal zorgvragen, 
nieuwe aanmeldingen, plaatsingen, totaal aantal wachtdagen en gemiddelde wachttijd. 
Per instelling wordt weergegeven hoe de wachttijd de afgelopen tijd is veranderd. Dit 
maakt het mogelijk om te controleren of de instellingen erin slagen de wachttijd te doen 
afnemen. Ook geeft deze wachtlijstmonitor meerdimensionale informatie over 
wachttijden. De website vermeldt het aantal zorgvragen in aantallen en in percentages, 
het aantal cliënten wat wacht op de behandeling van deze zorgvragen, de gemiddelde 
wachttijd in kalenderdagen en het totaal aantal wachtdagen wat opgebouwd is door het 
aantal zorgverzoeken. Dit maakt het mogelijk om tot een meer genuanceerd oordeel te 
komen over de lengte van wachttijden. 
 
4.5. Gebruik van informatie 
 
Bezoek aan de websites 
 
Uit het onderzoek is informatie gekomen over het bezoek aan de websites van de NVZ en 
het Informatiepunt Wachttijden Ziekenhuizen Drenthe. Over de maanden december 2002, 
januari en februari 2003 waren er bij de website van de NVZ: 
 

− 55852 hits bij de webpagina over wachttijden voor het zoeken per ziekenhuis 
− 32077 hits bij de webpagina over wachttijden voor het zoeken per specialisme of 

aandoening 
 
Het is opvallend dat meer mensen zoeken per ziekenhuis dan per specialisme of 
aandoening. Dit lijkt erop te wijzen dat mensen al weten naar welk ziekenhuis ze gaan 
maar wel de wachttijd willen weten. Dit wijst erop dat de website niet wordt gebruikt om 
een ziekenhuis te kiezen. 
De website van het Informatiepunt Wachttijden Ziekenhuizen Drenthe is tussen mei 2001 
en juli 2003 11822 maal geraadpleegd (ruim 450 maal per maand). Het aantal bezoekers 
                                                
101 In het kader van het programma ‘Aanval op de wachtlijsten jeugdhulpverlening Limburg’  heeft de 
Provincie Limburg een website geopend met informatie over de wachttijden 
(http://www.jeugdzorglimburg.nl/). 
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per maand is in deze periode gestaag toegenomen. Ook staat er al anderhalf jaar een 
vragenlijst op de website. De antwoorden op deze vragenlijst geven inzicht in de 
gebruikers van de website.102 In totaal is deze vragenlijst op 18 augustus 2003 336 maal 
ingevuld (en wordt nog steeds ingevuld want het gebruikersonderzoek is nog niet 
afgerond). Uit de antwoorden blijkt het volgende: 

 
− De website wordt redelijk veel geraadpleegd door oudere mensen. 47 % van 

de gebruikers is weliswaar tussen de 20 en 40 jaar oud, maar 38 % is tussen de 
40 en 60 jaar oud. 

− Het merendeel van de gebruikers (70 %) is zeer positief over de website. Ook 
vindt het merendeel van de gebruikers de informatie op de website voldoende 
(63 %). 

 
Reacties op de informatie 
 
De NVZ ontvangt een paar e-mail-berichten per week. Vaak gaat het hierbij om vragen 
waarvoor de burger ergens anders moet zijn (bijvoorbeeld: kan ik me bij u aanmelden?). 
Ook sturen sommigen klachten (bijvoorbeeld: de wachttijd is langer dan op de site 
vermeld staat). 
Het AD krijgt 30 tot 40 e-mail-berichten per week van patiënten. Deze gaan (1) over 
wachttijden die niet kloppen, (2) over ziekenhuizen die ontbreken in de lijst en (3) over 
bedankjes van patiënten die een ziekenhuis hebben gevonden met een kortere wachttijd 
en dus eerder kunnen worden geholpen. 
Aan het Informatiepunt Wachttijden Ziekenhuizen Drenthe hebben in ruim anderhalf jaar 
ruim 120 mensen per telefoon of per e-mail rechtstreeks een (aanvullende) vraag gesteld 
over de wachttijden in de ziekenhuizen in de regio. Dit betrof overigens allerlei vragen 
omtrent de wachttijden dus niet alleen specifiek klachten over de wachttijden. Klachten 
betreffen vaak de opmerking dat de informatie op de website niet klopt met de feitelijke 
tijd die mensen moeten wachten voor een behandeling in het ziekenhuis. 
Naar aanleiding van de informatie lijken er weinig vragen te worden gesteld aan 
ziekenhuizen (of in ieder geval wordt niet expliciet gemaakt dat de vragen over 
wachtlijsten worden gesteld naar aanleiding van de informatie op de websites). Aan het 
Diakonessenhuis worden zeer zelden vragen gesteld. 
 
Gebruik van de informatie door burgers 
 
Het verrichte onderzoek heeft geen directe informatie opgeleverd over het gebruik van 
informatie door burgers. Ook de NVZ en het AD hebben dit niet onderzocht. Het 
onderzoek van Prismant geeft wel enig inzicht, hoewel hierbij niet is gekeken naar de 
landelijke websites maar naar regionale informatie over wachttijden (School, 2001: 19). 
In drie regio’s waar wachttijdinformatie via teletekst en Internet beschikbaar is gesteld 
aan patiënten blijkt 10% van de patiënten de informatie te hebben geraadpleegd, 3% heeft 
de informatie gebruikt bij het maken van een afspraak voor een ziekenhuisbezoek en 1% 

                                                
102 De (voorlopige) uitkomsten van de enquête zijn afkomstig uit overzichten die Buursma op 18 augustus 
2003 heeft opgesteld en mij 19 augustus per e-mail zijn toegestuurd. 
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van alle patiënten heeft op basis van de verstrekte informatie gekozen voor een ander 
ziekenhuis. 
De geïnterviewde journalist van het AD gaf aan dat uit reacties van patiënten blijkt dat zij 
door de informatie op Internet naar een ander ziekenhuis zijn gegaan en daar sneller zijn 
geholpen. Het gaat hierbij met name om operaties die niet gekoppeld zijn aan langdurige 
opname in het ziekenhuis (bijvoorbeeld kijkoperaties). Ook de geïnterviewde 
medewerkster van het Informatiepunt Wachttijden Ziekenhuizen Drenthe heeft de indruk 
dat mensen de informatie op Internet wel degelijk gebruiken om de wachttijden te 
vergelijken en te zoeken naar een ziekenhuis met de kortste wachttijden. De medewerker 
van het OLVG gaf aan dat hij de indruk had dat hoogopgeleide patiënten wel gaan 
shoppen maar ‘Jan met de pet’  niet. 
Verschillende geïnterviewde personen noemden voorbeelden van veranderende keuzen 
door patiënten. De geïnterviewde journalist van het AD noemde als voorbeeld het 
ziekenhuis in Terneuzen. Dit ziekenhuis werd gebeld door allerlei patiënten toen in de 
wachtlijsthulp stond dat zij korte wachtlijsten hadden voor allerlei operaties. De 
geïnterviewde medewerkster van de NVZ noemde als voorbeeld het Maaslandziekenhuis 
in Sittard. Dit ziekenhuis is breed in het nieuws gekomen doordat de wachttijden 
spectaculair waren teruggedrongen. Enkele weken later meldde het ziekenhuis een 
langere wachttijd dan ooit tevoren, vanwege de grote toestroom van patiënten. Het is 
echter de vraag of de genoemde voorbeelden zijn toe te schrijven aan de informatie over 
wachtlijsten op Internet. Veeleer gaat het om de invloed van de ‘klassieke massamedia’  
(kranten en TV). 
De meeste geïnterviewden gaven aan dat zij de indruk hadden dat de invloed van de 
informatie over wachtlijsten op het keuzegedrag van patiënten gering was. Een indirecte 
aanwijzing is dat de Consumentenbond het gebruik van de informatie in het ledenblad 
over de kwaliteit van ziekenhuizen heeft onderzocht en concludeerde dat deze informatie 
door patiënten wel wordt geraadpleegd om te kijken ‘hoe een ziekenhuis het doet’  maar 
weinig wordt gebruikt om een ziekenhuis te kiezen. 
Door veel geïnterviewden werden kritische kanttekeningen geplaatst bij de stelling dat de 
beschikbare informatie het keuzegedrag van patiënten beïnvloedt. Daarbij werd gewezen 
op beperkingen op het gebruik van informatie over wachtlijsten bij het kiezen van een 
ziekenhuis: 
 

− Patiënten kiezen vooral voor een ziekenhuis in de buurt. Als er maar één 
ziekenhuis in de buurt is, is de keuzevrijheid beperkt. Slechts 10% van de 
patiënten is bereid eventueel meer dan 50 kilometer te reizen om elders eerder 
terecht te kunnen (School, 2001: 19).103 

− Patiënten kennen vaak een bepaalde specialist. Zij zullen er niet zo snel voor 
kiezen naar een andere specialist te gaan. 

− Verder speelt de huisarts bij de keuze van patiënten een belangrijke rol. Deze 
verwijst patiënten door naar een bepaald ziekenhuis. 

− Een zieke patiënt is niet de meest weerbare burger. Veel patiënten zijn niet in een 
gemoedstoestand dat zij rustig en weloverwogen een keuzeproces doorlopen. 

                                                
103 Hierbij kan worden opgemerkt dat veel (zo niet alle) bewoners van de Randstad meerdere ziekenhuizen 
binnen een straal van 50 kilometer hebben. Ook deze mensen blijken echter de wachttijdinformatie in zeer 
beperkte mate te gebruiken bij de keuzen van een ziekenhuis. 
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− Patiënten krijgen met steeds meer informatie te maken. Dit kan het kiezen van een 
ziekenhuis juist lastig maken. 

− Patiënten voelen een loyaliteit ten opzichte van het ziekenhuis waar ze worden 
verzorgd. Ze zullen niet snel van ziekenhuis veranderen. 

− Ziekenhuizen zijn niet zijn gericht op switchende  patiënten. Doorsturen van 
dossiers is vaak – door onwil of onkunde – een lastig proces.104 

− Sommige ziekenhuizen geven patiënten uit het eigen postcodegebied voorrang bij 
de behandeling. 

− De gegevens over wachttijden bieden vaak onvoldoende basis voor een rationeel 
keuzeproces omdat een patiënt verschillende behandelingen na elkaar nodig heeft. 

− Voor patiënten is informatie over wachttijden niet het enige dat van belang is. 
Voor hen is het ook belangrijk om iets te weten over de kwaliteit van de medische 
behandeling. Veel patiënten zijn wellicht bereid enige tijd te wachten als zij dan 
beter worden behandeld. 

 
Kiezen van een ander ziekenhuis is echter niet de enige wijze waarop patiënten de 
wachttijdinformatie kunnen gebruiken. In principe kunnen burgers de volgende acties 
ondernemen wanneer zij kennis hebben genomen van de wachttijden voor bepaalde 
ingrepen in verschillende ziekenhuizen: 
 

1. Contact opnemen met de zorgverzekeraar en vragen of deze het ziekenhuis zoekt 
met de kortste wachttijd (‘wachtlijstbemiddeling’); 

2. Het ziekenhuis waar de patiënt onder behandeling is aanspreken en vragen of er 
geen snellere behandeling mogelijk is; 

3. De beheerder van de website inlichten wanneer de wachttijd op de website afwijkt 
van de wachttijd die het ziekenhuis opgeeft. 

 
Ad 1. Wachtlijstbemiddeling door zorgverzekeraar 
 
In principe heeft de patiënt de informatie over wachtlijsten niet nodig. Als de 
zorgverzekeraar weet dat een patiënt op een wachtlijst staat en zijn taak goed verricht 
zorgt hij ervoor dat de patiënt bij het ziekenhuis met de kortste wachttijd terecht komt. De 
patiënt kan de informatie wel gebruiken om te controleren of de zorgverzekeraar zijn 
werk goed doet. Veel patiënten zijn echter nauwelijks op de hoogte zijn van de 
mogelijkheden die verzekeraars bieden voor wachtlijstbemiddeling.105 Ook hebben 
mensen soms de verkeerde verwachtingen van de wachtlijstbemiddeling. Zij denken dat 
ze sneller kunnen worden geholpen bij het ziekenhuis waar ze onder behandeling staan. 
Dit is echter niet het geval. De zorgverzekeraar kan slechts een ziekenhuis zoeken waar 
patiënten sneller kunnen worden behandeld. 
 

                                                
104 Een voorbeeld van onwil om switchende patiënten te helpen is te vinden op de website van het 
Algemeen Dagblad. Een specialist van het Diakonessenhuis in Utrecht weigerde een patiënt die was 
overgestapt van het UMC 
(http://www.ad.nl/artikelen/Gezondheid/Wachtlijsten/Dossier/1015998671958.html). 
105 Interview met J. Boer van de Consumentenbond. 
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Ad 2. Aanspreken van het ziekenhuis 
 
De geïnterviewde journalist van het AD heeft de indruk dat patiënten ziekenhuizen 
aanspreken. De informatie op Internet geeft mensen ‘munitie’  om het gesprek met 
ziekenhuizen aan te gaan. Wanneer zij te horen krijgen dat zij langer moeten wachten dan 
op Internet stond kunnen zij verwijzen naar de informatie op de website van het AD. 
Daarmee voeren zij de druk op, zeker wanneer ziekenhuizen het idee hebben dat er een 
reporter van het AD naar hen toe zou kunnen komen. Het Informatiepunt Wachttijden 
Ziekenhuizen Drenthe stimuleert ook de mondigheid van patiënten met klachten over de 
wachttijden: men adviseert ze om druk uit te oefenen op het ziekenhuis om eerder te 
worden geholpen. 
Men kan zich afvragen of patiënten wel zullen overgaan tot voice. Van Mil & Van Twist 
(2001: noemen de volgende redenen waarom voice in de ziekenhuiszorg beperkt is: veel 
patiënten verblijven slechts kort in een ziekenhuis en patiënten zijn terughoudend om niet 
de boosheid of irritatie te riskeren van iemand van wie zij afhankelijk zijn voor de 
kwaliteit van zorg. 
Vooral assertieve patiënten zullen de wachttijdinformatie gebruiken om het ziekenhuis 
aan te spreken. Zij kunnen het ziekenhuis aanspreken om zelf beter te worden (hoger op 
de wachtlijst te komen) of om de situatie voor alle patiënten te verbeteren (het ziekenhuis 
aanzetten tot meer efficiency). Minder assertieve patiënten kunnen dus gebaat zijn bij 
voice door assertieve patiënten omdat de wachttijden voor iedereen worden teruggebracht 
maar het is ook mogelijk dat zij juist het slachtoffer zijn omdat ze minder snel worden 
geholpen. 
 
Ad 3. Wachttijd wijkt af van wachttijd op Internet 
 
Een interessante situatie treedt op wanneer patiënten door de telefoon van het ziekenhuis 
een andere wachttijd te horen krijgen dan de wachttijd die op Internet staat. Voor 
patiënten kan dit een reden zijn om ziekenhuizen hierop aan te spreken. Vaak nemen de 
patiënten hierover contact op met de beheerder van de website. Het AD krijgt – zoals ik 
hierboven reeds heb aangegeven – vele van dergelijke meldingen. Het AD spreekt 
ziekenhuizen hierop aan. Ook de geïnterviewde medewerkster van het Informatiepunt 
Wachttijden Ziekenhuizen Drenthe gaf aan dat zij ziekenhuizen erop attendeert als er iets 
mis lijkt te zijn met de opgegeven wachttijden. Deze snelle terugkoppeling kan de 
kwaliteit van de informatie verhogen. Ziekenhuizen zijn meestal ook blij met de 
feedback. 
 
Al met al ontstaat het beeld dat een kleine groep patiënten in de ziekenhuiszorg gebruik 
maakt van de informatie op Internet. Het lijkt mogelijk dat bepaalde groepen van 
patiënten kritischer tegenover ziekenhuizen staan. Door de informanten werden met name 
chronisch zieken genoemd. Hierbij kan echter de vraag worden gesteld of deze hun 
informatie vooral van Internet betrekken of van andere bronnen zoals informatie van 
patiëntenverenigingen. 
In andere zorgterreinen lijken meer mogelijkheden te bestaan voor maatschappelijke 
controle doordat patiënten sanctiemogelijkheden hebben in de vorm van een 
persoonsgebonden budget. Als voorbeeld werden de gehandicapten in de AWBZ 
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genoemd. Deze patiënten hebben steeds een dienst nodig en worden daardoor 
weerbaarder. Ze ‘slaan met de vuist op tafel’ . Ook hebben deze patiënten (in theorie) 
meer keuzevrijheid en kunnen ze kiezen hoe ze hun persoonsgebonden budget 
besteden.106 Wederom geldt hierbij de vraag in hoeverre deze patiënten hun informatie 
van Internet halen of uit andere bronnen. 
 
Tevredenheidsonderzoeken 
De nieuwe units van het OLVG dienen tweemaal per jaar een tevredenheidsonderzoek uit 
te voeren onder patiënten, specialisten en medewerkers. Ook zijn de units verplicht om 
lessen te trekken uit kritische opmerkingen en tot verbeteringen te komen. Deze 
tevredenheidsonderzoeken worden nog niet openbaar gemaakt maar op termijn is dat wel 
de bedoeling. Tevredenheidsonderzoeken kunnen worden beschouwd als een manier om 
voice van patienten te creëren. 
 
Zorgplicht van zorgverzekeraars 
In het ziekenfonds hebben zorgverzekeraars een zorgplicht. Dit betekent dat zij ervoor 
moeten zorgen dat een patiënt wordt geholpen. Daartoe kopen ze zorg in bij instellingen 
en bemiddelen ze eventueel bij wachtlijsten. Patiënten kunnen zelf ook een ziekenhuis 
zoeken maar ze hebben wel vooraf toestemming van de zorgverzekeraar nodig. Dit 
betekent dat de zorgverzekeraar een contract moet hebben met het ziekenhuis. In 
Nederland is dit momenteel geen probleem want alle zorgverzekeraars hebben met alle 
ziekenhuizen een contract. Bij ziekenhuizen in het buitenland kan dit wel een probleem 
zijn. Zorgverzekeraars kunnen weigeren een behandeling te betalen wanneer de aanpak 
experimenteel is. Ook kan een zorgverzekeraar zoeken naar een alternatief in Nederland. 
Zorgverzekeraars in het Zuiden en Oosten van het land hebben al contracten met 
Belgische en Duitse ziekenhuizen. Zorgverzekeraars kopen bij ziekenhuizen capaciteit in 
voor verzekerden. Dit betekent dat het hen geld kost wanneer patiënten naar ziekenhuizen 
stappen waar ze geen contract mee hebben. De angst die bij zorgverzekeraars leeft is dat 
veel patiënten naar buitenlandse ziekenhuizen gaan waardoor er te weinig geld zou 
kunnen overblijven om de Nederlandse ziekenhuizen op peil te houden. 
 
Gebruik van de informatie door andere controleurs 
 
Naast burgers zijn er ook allerlei andere stakeholders die de informatie over wachtlijsten 
op Internet bekijken en hier op verschillende wijzen gebruik van maken. Deze 
stakeholders worden hier besproken. 
 
Ziekenhuizen 
 
Ziekenhuizen en specialisten nemen contact op met het AD om aan te geven dat 
wachttijden korter zijn dan op de website staat. De opgegeven wachttijden zijn echter van 
de ziekenhuizen zelf afkomstig. Blijkbaar heeft het ziekenhuis de organisatie van de 
informatievoorziening dan niet goed geregeld. 

                                                
106 Kanttekeningen hierbij zijn dat een adequate omgang met een persoonsgebonden budget de nodige 
bureaucratische competentie vraagt, veel tijd kost en in de praktijk vaak aan allerlei beperkingen is 
onderworpen. 
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Raad van Toezicht 
 
De informatie over wachttijden op Internet wordt niet gebruikt door de Raden van 
Toezicht van de twee onderzochte ziekenhuizen. De Raden van Toezicht sturen op 
afstand en kijken vooral naar strategische en beleidszaken. In het Diaconessenhuis ging 
het hierbij onder meer om de volgende zaken: het verloop van de integratie van de 
organisaties en van de maatschappen, samenwerking met partners in de keten, regionale 
samenwerking met andere ziekenhuizen, ICT-ontwikkelingen, beleid aangaande de 
locatieprofielen, ontwikkelingen met betrekking tot de bouw en diagnose 
behandelcombinaties (DBC's). Veel aandacht ging bovendien uit naar de strategische 
koers van het ziekenhuis binnen een sterk veranderende omgeving, waarbij de introductie 
van marktmechanismen in de gezondheidszorg een vooraanstaande rol speelt. 
 
Huisartsen 
 
Patiënten zien in het algemeen de huisarts als een belangrijke bron van informatie over 
wachttijden. Huisartsen zijn zelf echter verdeeld over de vraag in hoeverre het een taak 
voor huisartsen is om patiënten te informeren over (bronnen van) wachttijdinformatie 
(School, 2001: 3, 13). In sommige gevallen blijken regio’s wachttijdinformatie vooral 
openbaar te maken voor huisartsen (School, 2001: 15). 
Het empirisch onderzoek heeft geen informatie opgeleverd over het gebruik van de  
wachttijdinformatie op Internet door huisartsen. Uit het onderzoek van Prismant komen 
hieromtrent wel aanwijzingen naar voren. Het gebruik van wachttijdinformatie bij 
verwijzingen blijkt sterk te verschillen tussen de onderzochte regio’s (School, 2001). In 
Friesland heeft 75% de wachttijdinformatie geraadpleegd, 60% de informatie ook 
daadwerkelijk gebruikt bij het maken van een afspraak voor ziekenhuisbezoek en 42% 
heeft op basis van deze informatie gekozen voor een ander ziekenhuis dan waar men 
anders naar verwijst. In de regio Utrecht heeft 20% van de huisartsen de 
wachttijdinformatie geraadpleegd, 4% de informatie gebruikt bij het maken van een 
afspraak en 3% op basis van deze informatie gekozen voor een ander ziekenhuis dan 
waar men anders naar verwijst. Het rapport van Prismant geeft geen verklaring voor deze 
grote verschillen tussen de regio’s.107 
De respons van huisartsen op de informatie over wachtlijsten op de website van het AD is 
nihil. De onderzochte ziekenhuizen hebben beide regelmatig overleg met de huisartsen. 
Huisartsen blijken hierbij geïnteresseerd te zijn in informatie over wachttijden. Daarnaast 
zijn ze natuurlijk ook geïnteresseerd in allerlei andere aspecten van de zorgverlening. De 
huisartsen geven wel eens te kennen dat ze sommige wachttijden toch wel heel lang 
vinden. Dit doen ze dan niet op basis van informatie op Internet maar op basis van 
ervaringen van hun patiënten. Huisartsen zijn redelijk nauw betrokken bij het ziekenhuis 
en kennen in het algemeen de specialisten. 

                                                
107 Het verschil tussen Utrecht en Friesland is opmerkelijk. Theoretisch zou men verwachten dat 
organisaties meer met exit te maken hebben en minder met voice wanneer burgers meer keuzevrijheid 
hebben. Dit zou betekenen dat ziekenhuizen in Utrecht meer met exit te maken zouden hebben dan de 
ziekenhuizen in Friesland. In de regio Utrecht zijn immers meer ziekenhuizen en valt meer te kiezen. De 
invloed van de wachttijdinformatie op het verwijsproces van huisartsen wijst echter juist de andere kant op. 
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Cliëntenraad 
 
In het OLVG is geen cliëntenraad en in het Diaconessenhuis komt na de zomer een 
cliëntenraad. Dit betekent dat de ziekenhuizen geen structureel overleg hadden met een 
cliëntenraad waarin de wachtlijsten aan de orde kwamen. Er was wel ad-hoc overleg met 
patiëntenorganisaties maar hierbij kwamen de wachtlijsten niet aan de orde. De 
cliëntenraden van de vier Drentse ziekenhuizen hebben de wachtlijsten en de wachttijden  
op hun agenda gezet om die, aan de hand van cijfers, te onderzoeken en te bespreken met 
de ziekenhuizen.108 
 
Verzekeraars 
 
Door de publiciteit rond de wachtlijsten zijn de verzekeraars een sterkere invulling gaan 
geven aan hun rol. Zij gaan proberen een snelle behandeling te krijgen voor ‘hun’  
patiënt.109 Door de discussie over wachtlijsten zijn meer mensen de rol van verzekeraars 
gaan zien. Verzekeraars zijn belangrijke gebruikers van de websites over wachtlijsten. 
Uit de statistieken van het gebruik van de website kan worden afgeleid dat verzekeraars 
veel gebruik maken van de wachtlijsthulp van het AD. Zij gebruiken deze website voor 
hun wachtlijstbemiddeling. 
Verzekeraars geven wel eens (zeg 10 keer per maand) door dat opgegeven wachtlijsten 
niet kloppen. Het AD hecht hier veel gewicht aan want de verzekeraars baseren zich 
hierbij op meerdere gevallen terwijl een patiënt in het algemeen kritiek op de opgegeven 
wachttijden slechts baseert op zijn eigen geval. 
In het overleg tussen het Diakonessenhuis en de verzekeraar speelt openbare informatie 
zeker een rol bij het maken van afspraken. De verzekeraar moet zich namelijk steeds 
meer profileren om klanten te trekken en probeert dus goed te scoren met ‘zijn 
ziekenhuizen’. Verwacht kan worden dat dit in de toekomst alleen maar toe zal nemen 
met de groeiende marktwerking in de zorg. 
 
VWS 
 
Bij het starten van de wachtlijsthulp van het AD gaf minister Borst aan enthousiast te zijn 
over de website. Sindsdien heeft het AD niets meer van VWS vernomen. Ook de 
medewerker van VWS gaf aan dat de wachtlijsthulp niet wordt gebruikt door het 
ministerie. 
 
Artsen en verpleegkundigen 
 
Artsen en verpleegkundigen kijken niet naar de informatie maar krijgen wel reacties van 
patiënten op de wachttijden. Specialisten krijgen kritiek van patiënten als ze in een traject 
zitten en lang moeten wachten op een volgende behandeling. Verder krijgen 

                                                
108 E-mail-bericht van Buursma (29 juli 2003, reactie op conceptrapport). 
109 Zorgverzekeraars zijn enthousiast over het ziekenhuisvergelijkingssysteem van de Consumentenbond. 
Ze hebben de regie-rol in de zorg maar kunnen deze moeilijk waarmaken. Nu krijgen zij meer informatie 
over de ziekenhuizen. Zij kunnen de ziekenhuizen op deze resultaten aanspreken. 
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verpleegkundigen vaak veel meer signalen van patiënten dan de specialisten. Op elke 
afdeling is er een kwaliteitsfunctionaris. Deze functionarissen krijgen signalen van 
verpleegkundigen door. 
 
Media 
 
De media volgen de ontwikkelingen aangaande wachttijden op de voet. Het AD is hier 
het duidelijkst in. Maandelijks verschijnen in het AD artikelen over de wachtlijsten. Ook 
andere kranten tonen interesse. Het Utrechts Nieuwsblad heeft bijvoorbeeld een artikel 
geschreven over het project verkorting wachttijden bij interne geneeskunde in het 
Diakonessenhuis. 
Door informanten werd benadrukt dat de media vooral geïnteresseerd lijken in slecht 
nieuws. Het Sint Clara Ziekenhuis scoorde in het onderzoek van de Consumentenbond 
vaak onder het gemiddelde. De Consumentenbond wilde juist benadrukken dat de 
informatie voor consumenten beter moet. Kranten zijn echter meer geïnteresseerd in 
sensatie: slecht scorende ziekenhuizen. Sint Clara reageerde hier direct op. Op dezelfde 
dag werd een persconferentie gehouden waarop Sint Clara aangaf waarom zij in het 
onderzoek onder het gemiddelde uitkwamen en wat er werd ondernomen om zaken te 
verbeteren. 
 
Andere ziekenhuizen 
 
Verschillende informanten gaven aan dat ziekenhuizen ‘naar elkaar kijken’ .110 Er is 
echter niet echt sprake van concurrentie. Ziekenhuizen letten op de omgeving omdat ze 
graag mee willen doen met moderne ontwikkelingen die de zorg verbeteren. 
‘Ziekenhuizen willen modern zijn.’  
 
Conclusies over het gebruik van informatie 
 

− Burgers lijken in beperkte mate gebruik te maken van de informatie over 
wachtlijsten. Dit kan worden toegeschreven aan allerlei beperkingen die er 
bestaan om op basis van informatie de keuze te maken voor een ziekenhuis. De 
verwachting uit de literatuur wordt hiermee bevestigd. Er zijn echter wel 
aanwijzingen dat in specifieke gevallen (bijvoorbeeld ingrepen met lange 
wachttijden en waarvoor men slechts kort hoeft te worden opgenomen in een 
ziekenhuis) wel gebruik wordt gemaakt van de informatie op Internet over 
wachtlijsten. 

− Het is lastig om zicht te krijgen op de invloed van informatie over wachttijden 
omdat de gezondheidszorg sterk in beweging is. Er ontstaat steeds meer 
marktwerking. Mogelijkerwijs zal openbare informatie in de toekomst een grotere 
rol gaan spelen in de maatschappelijke controle op ziekenhuizen. De recente 
berichtgeving over patiënten die zich bij vele ziekenhuizen inschrijven, wijst erop 
dat patiënten zich assertiever op gaan stellen.111 

                                                
110 De Databank Wachttijden Ziekenhuizen van het NVZ was ook expliciet gericht op benchmarking: 
ziekenhuizen kunnen zich dan met elkaar vergelijken. 
111 Volkskrant, 13 juni 2003, p. 1, ‘Steeds meer patiënten blijven weg’ . 
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− Behalve burgers is de andere belangrijke stakeholder de zorgverzekeraar. De 
betekenis van de openbaarheid van informatie in de ziekenhuiszorg kan worden 
begrepen in de context van de driehoek ziekenhuizen–patiënten–zorgverzekeraars. 
Zorgverzekeraars kijken goed naar de informatie en gebruiken dit voor 
zorgbemiddeling.112 Ook gebruiken ze de informatie soms bij zorginkoop. 

− De openbaarheid van gegevens over de wachtlijsten lijkt in ieder geval te kunnen 
leiden tot het controleren van de informatie. Het AD controleert – samen met 
patiënten – de informatie die ziekenhuizen verstrekken. Op deze wijze kunnen 
alle stakeholders over adequatere informatie over wachtlijsten beschikken.113 

 
Toekomst van de openbaarheid in de gezondheidszorg via Internet 
In de toekomst zou het AD op de website meer informatie willen plaatsen over de 
kwaliteit van ziekenhuizen. Een eerste stap in die richting is gemaakt door de cijfers van 
Elsevier te gebruiken en sterretjes toe te kennen aan ziekenhuizen. In Nederland bestaat 
bijna geen informatie bestaat over de vergelijking van artsen en van ziekenhuizen. 
Elsevier evalueert ziekenhuizen alleen op basis van zachte gegevens zoals oordelen van 
peers. Voor het AD is het ultieme doel ook harde gegevens over de kwaliteit van 
ziekenhuizen (zoals mortaliteitsgegevens) op de website te kunnen plaatsen. Mogelijke 
perverse effecten ziet men niet als de verantwoordelijkheid van het AD. De 
toezichthouders – met name de Inspectie Gezondheidszorg – zijn hiervoor 
verantwoordelijk. Het AD wil burgers ondersteunen in hun keuze. Via een WOB-verzoek 
probeert het AD gegevens te krijgen maar eigenlijk is het nodig dat de sector hier zelf aan 
meewerkt.114 Dit is bij de wachtlijsten wél gebeurd en daardoor is het gelukt deze 
gegevens te krijgen. 
 
5.6. Effecten van maatschappelij ke controle 
 
Algemene effecten 
 
Toen de wachtlijsthulp van het AD werd geïntroduceerd speelde deze een rol in het debat 
over het aanpakken van de wachtlijsten. Er was toen sprake van dat mensen naar het 
buitenland (België, Spanje, Israël) moesten voor bepaalde operaties. Uit de wachtlijsthulp 
bleek dat er ook gewoon mogelijkheden in Nederland waren. Sindsdien wordt in het 
debat meer nadruk gelegd op het benutten van capaciteit in Nederland. 
Verder gaven organisaties in de gezondheidszorg in die tijd aan dat mensen niet bereid 
zouden zijn om te reizen naar een ander ziekenhuis voor een operatie. Dit stond in een 
rapport van de NVZ en de zorgverzekeraars (maar het AD heeft dit rapport nooit te zien 
gekregen). Het beleid was destijds dat consumenten niet wilden reizen naar een ander 
ziekenhuis en dat er daarom ook geen consumenteninformatie nodig was. Consumenten 

                                                
112 In het onderzoek van  Stoop en Berg (2002a & 2002b) was niet aan de orde gekomen dat 
zorginstellingen de informatie ook gebruiken voor wachtlijstbemiddeling. 
113 De betrouwbaarheid van wachttijdgegevens is een issue in Zweden en Canada. Er wordt getwijfeld aan 
deze betrouwbaarheid (Stoop & Berg, 2002b: 6). 
114 Het AD heeft een verzoek lopen bij de Inspectie Gezondheidszorg om mortaliteitsgegevens van 
ziekenhuizen te krijgen. Hier is tot nu toe niets uitgekomen. In de medische wereld loopt ook een discussie 
over de vraag of deze gegevens openbaar moeten worden. 
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zouden daar immers – zo was men van mening – geen behoefte aan hebben. Het succes 
van de website van het AD wijst erop dat toch wel veel mensen geïnteresseerd zijn in 
deze consumenteninformatie. 
Een mogelijk gevaar van de openbaarheid van gegevens over wachttijden is dat dit kan 
leiden tot teveel nadruk op het terugdringen van de wachtlijsten. Een exclusieve focus op 
de wachtlijsten zou ongewenste effecten kunnen hebben. Mogelijk nemen de wachttijden 
weliswaar af maar groeien tegelijkertijd de kosten voor individuele patiënten. 
 
Effectiviteit van  ziekenhuizen 
 
Op macro-niveau kan worden bekeken of de Nederlandse ziekenhuisgezondheidszorg 
effectiever wordt. Keuzegedrag van patiënten op basis van openbare informatie kan 
leiden tot een betere benutting van de capaciteit in de sector. Wanneer deze capaciteit 
echter volledig wordt benut heeft openbaarheid weinig invloed op de effectiviteit. 
Daarmee lijken de gevolgen van exit van burgers op de effectiviteit van de gehele 
ziekenhuisgezondheidszorg beperkt. 
Ook kan worden bekeken naar de effectiviteit op micro-niveau: worden individuele 
ziekenhuizen effectiever? De meeste ziekenhuizen hebben meer patiënten dan ze kunnen 
behandelen. Vertrek van enkele patiënten heeft dan vooral positieve gevolgen voor het 
ziekenhuis: minder lange wachtlijsten. Dit betekent dat er van exit van patiënten weinig 
dreiging uitgaat. 
Exit van zorgverzekeraars zou wel een belangrijke rol kunnen gaan spelen. 
Zorgverzekeraars kijken steeds sterker naar de lengte van wachtlijsten bij het inkopen van 
zorg. In de toekomst kiezen zorgverzekeraars er mogelijk voor om geen zorg meer in te 
kopen bij ziekenhuizen met te lange wachtlijsten. Vooralsnog treedt dit mechanisme 
echter nog niet op. 
Bij verschillende ziekenhuizen lopen projecten om de wachttijden te verkorten door het 
proces goed te analyseren en te onderzoeken of er geen verbeteringen kunnen worden 
doorgevoerd.115 Deze projecten kunnen niet worden beschouwd als een directe reactie op 
de informatie over wachttijden op Internet; op vele manieren wordt er druk uitgeoefend 
op ziekenhuizen om de wachttijden te verkorten. De openbaarheid van de wachtlijsten is 
echter wel een extra stimulans geweest voor deze projecten. Grofweg zie je met name de 
volgende dingen gebeuren: 
 

− Herontwerp van processen. Een voorbeeld hiervan is het Canisius-Wilhelmina 
Ziekenhuis in Nijmegen. Door efficiënter te werken wist dit ziekenhuis de 
wachttijd voor knie- en heup-operaties terug te brengen van twaalf maanden tot 
zes weken.116 Een ander voorbeeld is het project om de wachtlijsten van de 

                                                
115 De informant van het OLVG gaf aan dat ziekenhuizen ook vrijheid nodig hebben om echt iets te kunnen 
doen aan wachtlijsten. Nu zijn ze echter gebonden aan allerlei regels van de overheid en zorgverzekeraars. 
Deze regels maken het lastig om problemen aan te pakken. Er ontstaan dan een vreemde situatie: 
openbaarheid over problemen maar geen mogelijkheden om deze aan te pakken. 
116 De Gelderlander, 15 februari 2003, ‘Wachtlijst CWZ heup en knie weg. Van 12 maanden naar 6 weken 
door efficiënter werken’. 
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polikliniek interne geneeskunde van het Diakonessenhuis terug te brengen van 
zeven à acht weken tot maximaal één week.117 

− Capaciteit uitbreiden. Een voorbeeld hiervan is het Twenteborg Ziekenhuis In 
Almelo. Dit ziekenhuis probeert de capaciteit uit te breiden door operaties buiten 
de normale werktijd om te verrichten en door een negenurige werkdag in te 
voeren.118 

 
Ook uit het onderzoek van School (2001: 3, 21) blijkt dat het openbaar maken van 
wachttijden er bij bijna de helft van de maatschappen mede toe heeft geleid dat men 
maatregelen heeft genomen ter bekorting van de toegangstijden en wachttijden. Er zijn 
vooral organisatorische maatregelen en maatregelen op het gebied van doelmatigheid 
genomen en in mindere mate zorginhoudelijke maatregelen. Transparantie heeft ertoe 
geleid, zo schrijft School, dat ‘men zijn zaakjes beter is gaan regelen’ . 
Een toename van de effectiviteit hoeft overigens niet te leiden tot een kortere wachttijd. 
Het Maaslandziekenhuis in Sittard is breed in het nieuws gekomen omdat de wachttijden 
spectaculair waren teruggedrongen. Enkele weken later meldde het ziekenhuis een 
langere wachttijd dan ooit tevoren, vanwege de grote toestroom van patiënten. Een ander 
voorbeeld betrof een ziekenhuis in Zeeuws-Vlaanderen.  Toen het AD schreef dat de 
wachttijden voor een staaroperatie in dit ziekenhuis zeer kort waren, zochten grote 
aantallen patiënten contact met dit ziekenhuis. Ook het Tweestedenziekenhuis in Tilburg 
kwam in het nieuws door de korte wachttijden. Daardoor trok dit ziekenhuis patiënten 
aan. Nu heeft het ziekenhuis aangegeven dat patiënten uit de regio voorrang hebben op de 
wachtlijst. 
 
Legitimiteit van ziekenhuizen 
 
In algemene zin zou het effect van de informatie op Internet kunnen zijn dat mensen 
weten waarom er wachttijden zijn en dit accepteren. De informant van het ministerie van 
VWS gaf aan dat het vertrouwen van burgers in de gezondheidszorg wordt beïnvloed 
door het maatschappelijk debat. Twee concrete uitingen hiervan zijn de media en 
verjaardagsfeestjes. Beide kunnen indirect worden beïnvloed door informatie op Internet. 
Als informatie op Internet staat is dit niet voldoende. Deze informatie gaat pas een rol 
spelen wanneer de informatie doordringt tot de media of de borreltafel. Via het AD dringt 
deze informatie door tot de media maar onbekend is in hoeverre de informatie over de 
wachtlijsten aan de borreltafel wordt besproken. Een kanttekening hierbij is dat in het 
maatschappelijk debat de horrorstories domineren. Dit betekent dat het risico bestaat dat 
openbaarheid het negatieve beeld versterkt omdat er meer slecht nieuw naar buiten komt 
(en ook meer goed nieuws maar dit wordt niet meegenomen in de beeldvorming). 
De geïnterviewde medewerkster van het Diakonessenhuis gaf aan dat de informatie over 
de wachttijden niet veel invloed heeft op de legitimiteit van ziekenhuizen. Specifiekere 
informatie over ziekenhuizen (bijvoorbeeld het onderzoek van de Consumentenbond) zou 
het vertrouwen wel kunnen beïnvloeden. 

                                                
117 L. Stoorvogel, 2003, Werken zonder wachtlijst: Poli interne start met doorbraakproject, Dialoog. 
Personeelsblad van het Diakonessenhuis in Utrecht, Zeist en Doorn, Nr. 15, p. 3. 
118 Tubantia, 20 februari 2003, ‘Ziekenhuis onderzoekt kortere wachtlijst’ . 
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Ook benadrukte de geïnterviewde medewerkster van het Diakonessenhuis dat vooral een 
beschrijving van een concreet geval in de media de legitimiteit van het ziekenhuis kan 
beïnvloeden, vooral wanneer het hierbij gaat om fouten die bij een patiënt zijn gemaakt.  
 
Strategisch gedrag van ziekenhuizen 
 
De geïnterviewde medewerker van het ministerie van VWS noemde als voorbeeld van 
strategisch gedrag dat sommige ziekenhuizen hun wachttijden opblazen omdat ze hopen 
dan meer geld te krijgen van de zorgverzekeraars. 
De medewerkster van het Diakonessenhuis gaf aan dat reputatiemanagement steeds 
belangrijker wordt voor ziekenhuizen. Voor het werven van patiënten is dit nog niet van 
zo groot belang. Er is immers een overschot aan patiënten en de zorgvraag blijft 
toenemen. In de toekomst zou het werven van patiënten wel belangrijker kunnen gaan 
worden, vooral voor bepaalde handelingen die ook door andere aanbieders worden 
geleverd (priveklinieken, buitenlandse instellingen). De reputatie is wel van belang voor 
de specialisten en verpleegkundigen die bij het Diakonessenhuis werken: men wil graag 
trots zijn op de organisatie en hierover kunnen praten op verjaardagsfeestjes. 
Bij het onderzoek van de Consumentenbond had het Diakonessenhuis wel degelijk 
geanticipeerd op negatieve publiciteit over de afdeling cardiologie. Binnen de Raad van 
Bestuur was er gesproken over wat men van de resultaten moest vinden en hoe erop 
moest worden gereageerd. Ook was er een concept-persbericht opgesteld voor als er 
reacties in de pers zouden komen. Ook intern was er aandacht besteed. Men had ervoor 
gezorgd dat iedereen op de hoogte was van het onderzoek van de Consumentenbond en 
de reactie van de Raad van Bestuur hierop. Bij deze acties ging het overigens niet alleen 
om het anticiperen op negatieve publiciteit. Bij cardiologie is ook een verbeterproject 
gestart. 
 
Keuzevrijheid of ketenoptimalisering? 
Vergroten van de keuzevrijheid van patiënten worden gezien als een manier om de 
kwaliteit van de zorg te vergroten en de kosten te drukken. Een andere manier om de 
kwaliteit te vergroten is om de zorgketen te optimaliseren. Het Onze Lieve Vrouwe 
Gasthuis in Amsterdam werkt aan het verbeteren van de afstemming tussen huisartsen en 
ziekenhuis. Het OLVG legt – net als de andere ziekenhuizen in Amsterdam – niet zozeer 
het accent op concurrentie tussen ziekenhuizen als wel op het verbeteren van de 
afstemming tussen zorginstellingen (transmuralisering). Hiervoor wordt gebruik gemaakt 
van het software-pakket Zorgdomein. Rond de verschillende ziekenhuizen ontstaan zo 
netwerken van huisartsen die veel weten over het ziekenhuis en patiënten met name 
doorverwijzen naar dat ziekenhuis. Dit betekent ook dat het ziekenhuis terughoudend kan 
zijn in het aannemen van patiënten van andere huisartsen. Nauwere banden met 
huisartsen hebben vooralsnog meer prioriteit dan nadruk op keuzevrijheid van patiënten. 
Hierbij lijkt dus een spanning te bestaan tussen keuzevrijheid van patiënten en 
ketenoptimalisering. 
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Strategisch gedrag van zorgverzekeraars 
 
Zorgverzekeraars gebruiken de informatie die ze krijgen bij de zorgbemiddeling 
(bijvoorbeeld: waar zijn de wachtlijsten lang?) ook bij hun zorginkoop (bijvoorbeeld: 
meer zorg inkopen bij ziekenhuizen met korte wachttijden). Voorheen zag je dit gedrag 
niet omdat er werd uitgegaan van een budgetsystematiek. Nu wordt uitgegaan van een 
‘ recht op zorg’  (de zorgverzekeraar moet ervoor zorgen dat elke verzekerde wordt 
behandeld) en is het voor zorgverzekeraars interessanter om te kijken naar de manier 
waarop de bij hen verzekerden worden behandeld. 
 
Conclusies 
 

− Een algemeen effect van de openbaarheid van wachttijdgegevens via Internet is 
dat de discussie over dit onderwerp is beïnvloed. Uit de gegevens bleek dat er wel 
degelijk nog capaciteit in Nederland was om ingrepen uit te voeren. Verzekeraars 
denken nu ook meer in termen van migratie (mensen kunnen naar andere 
ziekenhuizen gaan). Verder bleek dat mensen wel degelijk geïnteresseerd waren 
in consumenteninformatie. 

− Om de effecten te begrijpen is het belangrijk te beseffen dat ziekenhuizen niet 
streven naar maximalisatie van aantallen patiënten. Ze willen hun capaciteit 
benutten maar vaak niet zo groot mogelijk worden. Dit betekent dat een afname 
van het aantal patiënten niet noodzakelijkerwijs als een negatieve ontwikkeling 
wordt gezien. Negatieve publiciteit of veel klachten van patiënten worden door 
ziekenhuizen overigens wel als ongewenst beschouwd. Dit lijkt erop te wijzen dat 
voice bij ziekenhuizen belangrijker zou kunnen zijn dan exit. 

− Voorkeuren van burgers beïnvloeden het functioneren van het ziekenhuis. Daarbij 
deden zich interessante effecten voor. Opvallend was dat twee ziekenhuizen een 
grotere effectiviteit wisten te bereiken maar dat de ruchtbaarheid daarover in 
kranten uiteindelijk juist leidde tot langere wachttijden. 

− Uit het onderzoek is niet duidelijk geworden wat de effecten zijn van voice door 
kritische patiënten. Theoretisch kan deze voice twee kanten op werken. Voice kan 
leiden tot een algemene verbetering van de prestaties van de gezondheidszorg. De 
mondige en niet-mondige patiënten profiteren in dat geval allebei. Het kan echter 
ook zijn dat kritische patiënten weten te bereiken dat zij sneller worden geholpen. 
Door hun grotere bureaucratische competentie zijn ze sneller aan de beurt. De 
burgers met minder bureaucratische competentie moeten in dat geval juist langer 
wachten. 

− Het functioneren van een ziekenhuis wordt echter achter de schermen sterker 
bepaald door de verzekeraars dan door burgers. Druk van verzekeraars kan leiden 
tot een grotere effectiviteit van ziekenhuizen. Organisatorische maatregelen zoals 
herontwerp van processen en uitbreiden van capaciteit leiden daarmee tot kortere 
wachttijden.  

− De legitimiteit van ziekenhuizen en van de gezondheidszorg lijkt weinig te 
worden beïnvloed door de openbaarheid van wachttijdgegevens op Internet. Een 
koppeling met massamedia heeft pas invloed op de legitimiteit. Dit verklaart dat 
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ziekenhuizen zeer bevreesd zijn voor negatieve publiciteit en hierop proberen te 
anticiperen. 

− Bij verschillende ziekenhuizen lopen projecten om de wachttijden te verkorten. 
Deze projecten zijn een reactie op verschillende signalen dat de wachttijden te 
lang zijn. Openbaarheid van gegevens lijkt ziekenhuizen wel te kunnen aanzetten 
om beter naar zichzelf te kijken en kan een stimulans vormen om de wachttijden 
aan te pakken. 

 
5.7. Beantwoording van de onderzoeksvragen 
 
Op basis van de gepresenteerde resultaten kunnen nu de onderzoeksvragen van deze 
casus worden beantwoord. 
 

1. Welke mogelijkheden biedt Internet voor maatschappelijke controle in de 
ziekenhuisgezondheidszorg? 

 
Openbaarheid van informatie is ontstaan door een (sluimerende) crisis. In dit geval betrof 
het een algemene crisis rond de wachtlijsten (zie ook Kenis, 2003: 90). Hier ontstond 
politieke onrust over en dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat er informatie over de 
wachttijden beschikbaar kwam. Deze informatie werd overigens in eerste instantie niet 
verzameld voor burgers. De informatie diende vooral het ziekenhuis-management en de 
beleidsmakers. Later is deze informatie ook ter beschikking van burgers gekomen. Net 
als in het onderwijs speelden individuele journalisten daarbij een belangrijke rol als 
‘policy enterpreneur’  (Kingdon, 1984). Interessant is dat informatie over wachttijden op 
Internet wordt aangeboden door allerlei verschillende soorten organisaties. De 
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen begon ermee en spoedig ging ook het 
Algemeen Dagblad de gegevens aanbieden. Nu worden de gegevens ook aangeboden 
door patiëntenorganisaties, een zorgverzekeraar en een particulier initiatief. 
De openbaarheid van wachttijdgegevens via Internet is een allereerste stap in het creëren 
van mogelijkheden voor maatschappelijke controle. De bruikbaarheid van deze gegevens 
is (voorlopig) beperkt. De wachttijd is een ‘magere indicator’  en zowel aan de 
aanbodkant als aan de vraagkant omstreden. Aan de aanbodkant is onduidelijk wat 
precies onder wachttijden moet worden verstaan. Verder geldt dat niet direct duidelijk is 
wat een lange wachttijd betekent. Betekent dit dat het ziekenhuis heel goed is en dus zeer 
gewild? Of geldt dat de organisatie van het ziekenhuis onvoldoende is? Aan de vraagkant 
zijn de wachttijden ook omstreden. Wat moet een patiënt met informatie over 
wachttijden? Welke informatie geeft dit hem over het doorlopen van een complex traject 
binnen een ziekenhuis? Wat zegt de wachttijd over de kwaliteit van de zorg die hij kan 
verwachten? Dit maakt gebruik van deze gegevens en de effecten ervan onduidelijk. 
Bij de ziekenhuizen ontstaat sterk het beeld dat de informatie over de wachtlijsten slechts 
een allereerste stap is naar meer openbaarheid (via Internet). Er staat op dit gebied nog 
veel de gebeuren. Allerlei prestatiegegevens die ofwel door ziekenhuizen zelf ofwel door 
anderen (Elsevier, Consumentenbond) worden verzameld kunnen ook beschikbaar 
worden via Internet. Vooralsnog is onduidelijk welk effect dit zal hebben. Amerikaanse 
ervaringen wijzen erop dat de (directe) invloed op de keuze voor een ziekenhuis ook dan 
nog beperkt zal zijn. 
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Internet vergroot de toegankelijkheid in tijd en plaats van de informatie. In termen van 
Davenport (1992): de ruimtelijke transparantie neemt toe. Voorheen moest een patiënt 
allerlei ziekenhuizen afbellen om de wachttijden te achterhalen. Bij informatie op papier 
moet iemand die kennis wil nemen van de informatie zorgen dat hij of zij het juiste 
nummer van het Algemeen Dagblad koopt. Via Internet is de informatie het hele jaar 
door en gratis beschikbaar. Ook de analytische transparantie (Davenport, 1992) neemt 
(enigszins) toe. De manier waarop de informatie wordt gepresenteerd maakt vergelijking 
tussen ziekenhuizen eenvoudig. De informationele transparantie (Davenport, 1992) – de 
informatie over werkprocessen – neemt niet toe. Op de websites is geen informatie te 
vinden over de werkprocessen binnen ziekenhuizen. 
Een  opvallende relativering van het belang van Internet bij het creëren van 
mogelijkheden voor maatschappelijke controle komt naar voren uit het onderzoek van 
Prismant (School, 2001: 3). Teletekst wordt zowel patiënten als huisartsen als het meest 
duidelijke en gebruiksvriendelijke medium ervaren. Ook blijken huisartsen veel meer 
gebruik te maken van wachttijdinformatie voor het verwijsproces wanneer de informatie 
hen schriftelijk op naam wordt toegestuurd (School, 2001: 3). 
In deze sector wordt Internet niet gebruikt om de debatfase van maatschappelijke controle 
in de publieke sector te ondersteunen. Internet wordt nauwelijks gebruikt als 
communicatiemedium. De aanbieders van informatie (AD, NVZ, Informatiepunt 
Ziekenhuizen Drenthe) moedigen wel reacties aan maar deze zijn vooral gericht op het 
controleren van de informatie of het ondersteunen van de patiënten. Internet wordt niet 
gebruikt voor een debat tussen patiënten (en andere stakeholders) en ziekenhuizen. 
 

2. Op welke manier wordt er gebruik gemaakt van deze mogelijkheden? 
 
Een kleine groep van burgers maakt gebruik van de informatie over wachtlijsten voor de 
keuze van een ziekenhuis. Dat het slechts om een kleine groep gaat kan worden 
toegeschreven aan allerlei beperkingen die er bestaan om op basis van informatie de 
keuze te maken voor een ziekenhuis. De verwachting uit de literatuur wordt hiermee 
bevestigd. Er zijn echter wel aanwijzingen dat in specifieke gevallen (bijvoorbeeld 
ingrepen met lange wachttijden en waarvoor men slechts kort hoeft te worden 
opgenomen in een ziekenhuis) wel gebruik wordt gemaakt van de informatie op Internet 
over wachtlijsten. 
Onduidelijk is in welke mate burgers gebruik maken van de mogelijkheden voor voice op 
basis van de informatie over wachttijden op Internet. Er zijn in dit verkennende 
onderzoek geen voorbeelden gevonden van voice van burgers. Veel patiënten verblijven 
slechts kort in een ziekenhuis en patiënten zijn terughoudend om niet de boosheid of 
irritatie te riskeren van iemand van wie zij afhankelijk zijn voor de kwaliteit van zorg 
(Van Mil & Van Twist (2001). Via patiëntenverenigingen vindt wel voice plaats maar 
deze lijkt niet te zijn gebaseerd op de informatie over wachttijden op Internet. 
In termen van Hirschman (1970) zou men kunnen stellen dat de situatie gunstig is. Er is 
een kleine groep alerte burgers en een grote groep inerte burgers. Dit betekent dat de 
ziekenhuizen wel signalen doorkrijgen dat er een probleem is maar tegelijkertijd niet 
direct al hun klanten kwijtraken en daardoor tijd hebben om te recupereren. Men kan zich 
echter afvragen of de groep alerte burgers niet de klein is en dat daardoor de signalen aan 
de ziekenhuizen te zwak zijn. Er treedt immers in zeer beperkte mate exit op. Gesteld kan 
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worden dat de loyaliteit – aan het ziekenhuis of aan een specialist – hoog is. 
Tegelijkertijd zijn er allerlei praktische beperkingen waardoor de patiënt weinig 
mogelijkheden tot exit ziet. Veel loyaliteit in combinatie met weinig (gepercipieerde) 
mogelijkheden tot exit kan ertoe leiden dat er noch exit noch voice plaatsvindt. 
Hirschman (1970: 97) stelt dat deze organisatie recuperatie-mechanismen ontberen. 
Behalve burgers is de andere belangrijke stakeholder de zorgverzekeraar. De betekenis 
van de openbaarheid van informatie in de ziekenhuiszorg kan worden begrepen in de 
context van de driehoek ziekenhuizen–patiënten–zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars 
kijken goed naar de informatie en gebruiken dit voor zorgbemiddeling.119 Ook gebruiken 
ze de informatie soms bij zorginkoop. 
 

3. Wat zijn de effecten van maatschappelijke controle in de 
ziekenhuisgezondheidszorg via Internet? 

 
Een algemeen effect van de openbaarheid van wachttijdgegevens via Internet is dat de 
discussie over dit onderwerp is beïnvloed. Uit de gegevens bleek dat er wel degelijk nog 
capaciteit in Nederland was om ingrepen uit te voeren. Verzekeraars denken nu ook meer 
in termen van migratie (mensen kunnen naar andere ziekenhuizen gaan). Verder bleek dat 
mensen wel degelijk geïnteresseerd waren in consumenteninformatie. 
Om de effecten te begrijpen is het belangrijk te beseffen dat ziekenhuizen niet streven 
naar maximalisatie van aantallen patiënten. Ze willen hun capaciteit benutten maar vaak 
niet zo groot mogelijk worden. Dit betekent dat een afname van het aantal patiënten niet 
noodzakelijkerwijs als een negatieve ontwikkeling wordt gezien. De marktsituatie is bij 
ziekenhuizen heel anders dan bij scholen. Alle ziekenhuizen kampen met een overschot 
aan patiënten. De zorgvraag neemt alleen maar toe. Bij scholen zie je al dat bepaalde 
scholen moeten worden gesloten vanwege een tekort aan leerlingen. Een dergelijke 
situatie doet zich bij ziekenhuizen in het geheel niet voor. Ziekenhuizen lijken daarom 
weinig vatbaar voor exit. Ze hebben vooral te kampen met een patiëntenoverschot. 
Negatieve publiciteit of veel klachten van patiënten worden door ziekenhuizen overigens 
wel als ongewenst beschouwd. Dit lijkt erop te wijzen dat voice bij ziekenhuizen 
belangrijker zou kunnen zijn dan exit. 
Een interessant effect van de openbaarheid van de wachtlijsten is dat dit lijkt te hebben 
geleid tot betere gegevens. De gegevens van de ziekenhuizen worden immers door 
mensen gecontroleerd die via Internet toegang hebben tot de wachttijdgegevens. Dit 
betekent dat het niet meer mogelijk is een te gunstig beeld te geven van de wachttijden. 
Een kanttekening hierbij is dat ziekenhuizen in de wachttijdgegevens die zij doorgeven 
aan de NVZ nog wel een ongunstiger beeld – de wachttijd wordt langer voorgesteld dan 
hij daadwerkelijk is – kunnen schetsen dan er in feite bestaat. Mensen zullen immers niet 
snel contact opnemen met het AD om aan te geven dat zij sneller worden geholpen dan 
op de website stond. 
Voice door kritische patiënten vindt in beperkte mate plaats. Uit het onderzoek is niet 
duidelijk geworden wat de effecten zijn van voice door kritische patiënten. Theoretisch 
kan deze voice twee kanten op werken. Voice kan leiden tot een algemene verbetering 
van de prestaties van de gezondheidszorg. De mondige en niet-mondige patiënten 

                                                
119 In het onderzoek van  Stoop en Berg (2002a & 2002b) was niet aan de orde gekomen dat 
zorginstellingen de informatie ook gebruiken voor wachtlijstbemiddeling. 
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profiteren in dat geval allebei. Het kan echter ook zijn dat kritische patiënten weten te 
bereiken dat zij sneller worden geholpen. Door hun grotere bureaucratische competentie 
zijn ze sneller aan de beurt. De burgers met minder bureaucratische competentie moeten 
in dat geval juist langer wachten. 
Ziekenhuizen zijn beducht voor schade aan hun imago. Wanneer gegevens alleen op 
Internet staan vermeld wordt het imago van de ziekenhuizen nog geen schade 
toegebracht. Er ontstaat wel een probleem als gegevens over lange wachttijden worden 
overgenomen door de media (met name de kranten). Ziekenhuizen zullen negatieve 
publiciteit proberen te voorkomen omdat dit hun legitimiteit aantast. 
Het functioneren van een ziekenhuis wordt achter de schermen sterker bepaald door de 
verzekeraars dan door burgers. Deze verzekeraars maken ook gebruik van de gegevens 
over wachttijden op het Internet. Druk van verzekeraars kan leiden tot een stimulans om 
de wachttijden te verkorten en daarmee tot een grotere effectiviteit van ziekenhuizen. 
Nu kunnen we overgaan tot een beperking van de vier categorieën: openheid, 
effectiviteit, legitimiteit en efficiency. Hierbij moet worden opgemerkt dat het beeld dat 
hierover uit het onderzoek naar voren komt slechts ten dele is toe te schrijven aan 
Internet. De toename in de openbaarheid is van groot belang, gebruik van Internet draagt 
hieraan bij. Uit dit verkennende onderzoek komt het volgende beeld naar voren: 
 

− Openheid. De openheid in de ziekenhuisgezondheidszorg neemt toe. Informatie 
over wachttijden was voorheen moeilijk te krijgen. Internet draagt hier enigszins 
aan bij (toename ruimtelijke en analytische transparantie). Het lijkt hierbij echter 
slechts te gaan om een allereerste stap. Op dit moment is onduidelijk hoe de 
openheid zich verder zal ontwikkelen. Wel is duidelijk dat er een druk is om meer 
openheid te geven waar ziekenhuizen (voorlopig) niet aan kunnen voldoen 
(‘ rising expectations’). Het risico van de digitale tweedeling – vooral hoger 
opgeleide burgers gebruiken de informatie – is reëel maar veel informatie 
verschijnt ook op papier (kranten, voorlichtingsmateriaal van scholen). 

− Effectiviteit. Bij verschillende ziekenhuizen lopen projecten om de wachttijden te 
verkorten. Deze projecten zijn een reactie op verschillende signalen dat de 
wachttijden te lang zijn. Openbaarheid van gegevens lijkt ziekenhuizen wel te 
kunnen aanzetten om beter naar zichzelf te kijken en kan een stimulans vormen 
om de wachttijden aan te pakken. Organisatorische maatregelen zoals herontwerp 
van processen en uitbreiden van capaciteit leiden daarmee tot kortere wachttijden. 
Opvallend was dat twee ziekenhuizen een grotere effectiviteit wisten te bereiken 
maar dat de ruchtbaarheid daarover in kranten uiteindelijk juist leidde tot langere 
wachttijden. De openbaarheid van wachttijden leidt niet tot ‘goal displacement’ . 
Kortere wachttijden krijgen meer aandacht maar vormen niet het enige doel van 
de zorg. Er zijn geen aanwijzingen voor ritualisering en verkramping. Het risico 
van fragmentatie lijkt aanwezig aangezien de concurrentie tussen ziekenhuizen 
wordt gestimuleerd. 

− Legitimiteit. De legitimiteit van ziekenhuizen en van de gezondheidszorg lijkt 
weinig te worden beïnvloed door de openbaarheid van wachttijdgegevens op 
Internet. Een koppeling met massamedia heeft pas invloed op de legitimiteit. Dit 
verklaart dat ziekenhuizen zeer bevreesd zijn voor negatieve publiciteit en hierop 
proberen te anticiperen. Ziekenhuizen lijken hierbij beducht voor onterechte 
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schuldtoewijzing. Zij hebben beperkte mogelijkheden om de wachtlijsten aan te 
pakken maar worden hier wel op aangesproken. Van een inquisitiedemocratie lijkt 
echter geen sprake. Het risico dat assertieve burgers sneller worden geholpen 
bestaat, maar er zijn niet direct aanwijzingen dat dit leidt tot een meritocratie (een 
publieke sector die alleen de burgers ‘die het hardst schreeuwen’ dient). 

− Efficiency. Efficiency van de ziekenhuisgezondheidszorg speelt geen rol in het 
debat over wachttijden. Het gaan niet om de vraag hoe dezelfde wachttijd kan 
worden bereikt met minder middelen. Wel speelt de vraag naar efficiency op de 
achtergrond een rol. De kosten van de gezondheidszorg zijn immers sterk 
gestegen. Ook in onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen kan 
het gaan over efficiency. Dit verkennende onderzoek heeft hierover geen 
informatie opgeleverd. Van stijgende controlekosten is in deze casus nauwelijks 
sprake. Het openbaar maken van de gegevens over wachttijden kost nauwelijks 
geld omdat de databank toch al werd opgebouwd. 

 
5.8. Belangrij kste bevindingen van de casus 
 
De onderzoeksvragen zijn beantwoord en de casus is geanalyseerd. Aan het slot van dit 
hoofdstuk wil ik enkele hoofdlijnen naar voren halen. Wat leert deze casus ons nu over 
maatschappelijke controle in de publieke sector via Internet? 
 
1. Exit door een kleine groep burgers. Openbaarheid over de wachttijden beïnvloedt 
(nog) slechts in beperkte mate de keuze voor een ziekenhuis. In bepaalde gevallen – en 
voor bepaalde groepen – heeft de openbaarheid wel invloed op de keuze voor een 
ziekenhuis. Net als in het onderwijs geldt hier dat er nog een maatschappelijk leerproces 
moet plaatsvinden. Van belang is ook de vraag of er meer informatie over de zorg 
beschikbaar komt. Overigens lijken ervaringen in de Verenigde Staten erop te wijzen dat, 
ook als er meer informatie beschikbaar is, informatie op Internet nauwelijks leidt tot meer 
exit. 
 
2. Weinig voice. Onduidelijk is in welke mate openbaarheid over wachttijden leidt tot 
voice. Het onderzoek lijkt erop te wijzen dat dit slechts beperkt plaatsvindt. Er bestaan 
hiervoor belemmeringen: veel patiënten verblijven slechts kort in een ziekenhuis en 
patiënten zijn terughoudend om niet de boosheid of irritatie te riskeren van iemand van 
wie zij afhankelijk zijn voor de kwaliteit van zorg. Wellicht gaan assertieve patiënten 
over tot voice om hoger op een wachtlijst te komen. 
 
3. Wel voice door media. Als derde maatschappelijke controleur had ik de media 
benoemd. Deze spelen in de maatschappelijke controle in de ziekenhuisgezondheidszorg 
een cruciale rol. Het Algemeen Dagblad stelt zich op als een aanbieder van informatie 
maar kan tegelijkertijd worden beschouwd als een controleur. Interessant is dat Internet 
burgers in staat stelt om deze maatschappelijke controleurs te controleren. Alle 
achterliggende gegevens zijn immers beschikbaar via Internet. 
 
4. Wel indirecte effecten. De openbaarheid over wachttijden via Internet leidt echter wel 
tot een aantal indirecte effecten. De kwaliteit van de informatie neemt toe doordat deze 
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informatie aan onderzoek door burgers en journalisten wordt onderworpen. Verder zijn 
ziekenhuizen bang voor schade aan hun reputatie en proberen ze een goede reputatie te 
krijgen door wachtlijsten aan te pakken. Ook stimuleert de openbaarheid zelfreflectie. 
Concurrentie met andere ziekenhuizen kan daarbij een rol spelen. 
 
Wanneer we nu terugkijken naar de scenario’s die aan het begin van dit hoofdstuk zijn 
gepresenteerd, zien we dat deze scenario’s in de praktijk in beperkte mate optreden. 
Sommige burgers maken in specifieke situaties gebruik van de informatie bij de keuze 
van een ziekenhuis maar dit blijkt slechts om een kleine groep te gaan. Ook lijkt er 
weinig voice door burgers op te treden. Belangrijkere effecten zijn dat de 
zorgverzekeraars de gegevens gebruiken om druk uit te oefenen op de ziekenhuizen om 
de wachttijden te verkorten. Ook zet de openbaarheid ziekenhuizen ertoe aan activiteiten 
te ontplooien om wachttijden te verkorten. Dit kan een direct effect zijn van openbaarheid 
maar kan ook worden toegeschreven aan angst voor imagoschade. 
 
5.8. Aanbevelingen over maatschappelij ke controle in de ziekenhuisgezondheidszorg 
 
Op basis van de literatuur en het empirisch onderzoek kunnen aanbevelingen worden 
gedaan aangaande maatschappelijke controle via Internet in de ziekhuisgezondheidszorg. 
Bij deze aanbevelingen heb ik twee uitgangspunten gehanteerd. Ten eerste is in het 
onderzoek geconstateerd dat er weinig debat plaatsvindt op basis van de informatie over 
de prestaties van ziekenhuizen. Dit publieke debat zou kunnen worden versterkt. Ten 
tweede is geconstateerd dat met de openbaarheid over de wachttijden een begin is 
gemaakt van een toename van de transparantie. Van belang lijkt mij dat de verdere 
toename op zorgvuldige wijze gebeurt. Onderzoek kan hieraan bijdragen. 
 
1. Digitaal debat 
Transparantie in de ziekenhuiszorg moet niet leiden tot accountancy-achtige controle. 
Belangrijk is dat transparantie kan leiden tot een debat en dat daardoor ziekenhuizen, 
artsen, zorgverzekeraars, overheid en samenleving dichter bij elkaar kunnen komen. Het 
idee van een machtsvrij discours van Habermas kan hierbij worden beschouwd als een 
ideaal. Internet kan uitstekend worden gebruikt om een debat vorm te geven. Het medium 
biedt immers allerlei mogelijkheden om informatievoorziening te koppelen aan een 
debat. Dit betekent dat de betrokken partijen meer moeten investeren in een (digitaal) 
debat met patiënten. Tot nu toe ligt het accent te sterk op het beïnvloeden van 
keuzeprocessen van patiënten. 
 
2. Breid het informatie-aanbod uit 
Stoop & Berg (2002b) geven aan dat het voor het gebruik van wachttijdgegevens nodig is 
dat wachttijdgegevens worden toegesneden op patiënt en verwijzer en dat ze worden 
gepresenteerd met andere, voor de verwijzer en patiënt relevante gegevens. Hierbij gaat 
het bijvoorbeeld om gegevens over de wachttijden voor het totale traject en welke 
voorbereidingen en procedures van toepassing zijn op bijvoorbeeld diagnostisch 
onderzoek. 
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3. Zorg voor ondersteuning van patiënten bij het gebruik van wachttijdinformatie 
Stoop & Berg (2002b) geven aan dat een voorwaarde voor het gebruik van 
wachttijdgegevens is dat patiënten in het keuzeproces worden begeleid (door 
bijvoorbeeld huisartsen of verzekeraars). Van veel patiënten kan niet worden verwacht 
dat zij zelf op basis van de beschikbare gegevens een keuze kunnen maken. Professionele 
ondersteuning hierbij is gewenst. Bij het Informatiepunt wachttijden Ziekenhuizen 
Drenthe wordt reeds professionele ondersteuning gegeven aan patiënten die 
ondersteuning wensen bij het zoeken naar informatie over wachttijden en wel via het 
Informatie- en Klachtbureau Gezondheidszorg (IKG). Dit geldt ook voor de 
Informatiepunten in Limburg en Gelderland.120 Wellicht kan de ondersteuning die deze 
IKG’s bieden uit worden gebreid tot een landelijke dekking en kan op de websites over 
wachttijden worden doorverwezen naar deze IKG’s. 
 
4. Onderzoek naar gebruik van informatie 
Bij alle partijen is onbekend wat burgers doen met de informatie op Internet over 
wachttijden van ziekenhuizen. School (2001) heeft enig onderzoek verricht maar dit 
onderzoek is (reeds) enigszins gedateerd en bovendien is niet gekeken naar de websites 
van de NVZ en het AD maar naar regionale informatievoorziening. Het lijkt nuttig om 
onderzoek te doen naar het gebruik van de informatie door burgers. Wellicht kan een 
vragenlijst die via een banner is gelinkt aan de websites van de NVZ, het AD en de 
andere aanbieders hier een manier voor zijn.121 
 
5. Onderzoek naar effecten van maatschappelijke controle 
Bij het onderzoek naar de invloed van maatschappelijke controle via Internet op de 
effectiviteit van de ziekenhuisgezondheidszorg dient een onderscheid te worden gemaakt 
tussen de volgende niveaus: de ziekenhuissector, ziekenhuizen, maatschappen en 
specialisten. Men zou verwachten dat meer effectiviteit van specialisten leidt tot meer 
effectiviteit van maatschappen, ziekenhuizen en uiteindelijk tot een meer effectieve 
sector. Het is echter de vraag of deze relatie altijd triviaal is. 
 
6. Zorg voor reflectie op ontwikkelingen in openbaarheid 
Onderzoek naar het gebruik van informatie en naar de effecten van maatschappelijke 
controle kan de input vormen voor reflectie op ontwikkelingen in openbaarheid. In deze 
reflectie dient het gaan over de wenselijkheid van ontwikkelingen. Het gaat hier dus 
uitdrukkelijk om een normatief debat. De toename van de transparantie lijkt mij 
onafwendbaar maar daarom nog niet onstuurbaar. Het is essentieel dat er een 
maatschappelijk debat plaatsvindt waarbij het niet gaat om de vraag óf de transparantie 
moet toenemen maar op welke wijze deze moet toenemen. 
 

                                                
120 E-mail van Buursman, 29 juli 2003, reactie op concepthoofdstuk. Zie ook Buursman (2002). 
121 Momenteel wordt onderzoek uitgevoerd door het Informatiepunt Wachttijden Ziekenhuizen Drenthe (E-
mail van Buursman, 29 juli 2003, reactie op concepthoofdstuk). Dit onderzoek was echter bij het schrijven 
van dit rapport nog niet afgerond. 
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6. Maatschappelij ke controle op rampenbestr ijding 
 
 
6.1. Twee scenario’s 
 
Scenario 1. Een burger kijkt op Internet en ziet dat er bij hem in de buurt een fabriek 
staat die gevaarlijke stoffen gebruikt bij de productie. Ook ziet hij dat deze fabriek enige 
tijd geleden door de Inspectie Milieuhygiëne is gewezen op enkele tekortkomingen. Deze 
tekortkomingen zijn echter nog steeds niet verholpen. Dit geeft de burger een onveilig 
gevoel. Hij besluit samen met zijn buren een brief naar de fabriek te sturen. Een kopie 
van deze brief wordt naar de plaatselijke krant gestuurd. De fabriek schrijft de burger 
terug dat zij graag een gesprek willen. In dit gesprek zegt het management van de fabriek 
toe dat de vereiste maatregelen zullen worden doorgevoerd. Een maand later ziet de 
burger op Internet dat de fabriek de vereiste maatregelen heeft doorgevoerd. 
 
Naar aanleiding van met name de vuurwerkramp in Enschede is er veel aandacht ontstaan 
voor risicolocaties. Dit heeft ook geleid tot meer informatie over deze risicolocaties op 
Internet in de vorm van zogenaamde ‘risicokaarten’ . Deze informatie kan door burgers 
worden gebruikt om bedrijven aan te spreken op hun functioneren. 
 
Scenario 2. Een burger kijkt op Internet en ziet dat in zijn woonplaats er veel minder 
inspecties bij fabrieken plaatsvinden dan in andere woonplaatsen. Dit geeft hem niet 
bepaald een veilig gevoel. Hij stuurt een e-mail-bericht naar de gemeente waarin hij zijn 
zorgen hierover uitspreekt. De gemeentelijke inspectiedienst antwoordt dat meer 
inspecties gezien de beperkte capaciteit niet mogelijk zijn. De burger is niet gerustgesteld 
en stuurt over het relatief lage aantal inspecties een brief naar de lokale krant. Dit leidt 
tot commotie in de gemeenteraad. De inspectiedienst krijgt meer middelen en kan vaker 
inspecties bij bedrijven uitvoeren. 
 
De risicokaarten bieden niet alleen informatie over bedrijven maar ook over het 
functioneren van inspectiediensten. Burgers kunnen daarmee ook de inspectiediensten 
aanspreken op hun functioneren. Worden er wel voldoende inspecties uitgevoerd?  
De beschreven scenario’s geven een (zeer) positief beeld van de betekenis die informatie 
over risicolocaties kan hebben. Wellicht is het ook een nogal naïef beeld. De kritische 
lezer zal wellicht vele kanttekeningen bij dit scenario kunnen plaatsen. In dit hoofdstuk 
zal ik dat zelf ook doen. Op basis van onderzoek van de empirie en van de 
wetenschappelijke literatuur zal ik deze scenario’s nuanceren. Ik zal aangeven welke 
kanttekeningen er bij de scenario kunnen worden geplaatst maar ook welke (positieve) 
effecten nog niet betrokken zijn in het scenario. 
Voor ik verder inga op maatschappelijke controle op rampenbestrijding zal ik vooraf aan 
de hand van de elementen uit hoofdstuk 2 een korte duiding geven van het terrein en 
daarbij reeds enig zicht geven op de strekking van dit hoofdstuk: 
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− In dit hoofdstuk zijn de gecontroleerden met name bedrijven, 
vergunningverlenende diensten en handhavende diensten. Interessant aan dit 
terrein is dat de maatschappelijke controle dus niet alleen de overheid of 
organisaties met een publieke taak betreft maar ook private bedrijven. 

− De controleurs lijken vooraf vooral individuele burgers en ook maatschappelijke 
groeperingen (bijvoorbeeld milieu-organisaties) te zijn. Hierbij kan het gaan om 
bestaande maatschappelijke organisaties maar ook om groeperingen die worden 
gevormd in het kader van maatschappelijke controle (bijvoorbeeld buurtbewoners 
die zich verenigen in het verzet tegen een fabriek). 

− Het object van controle is met name de output van beleid: welke vergunningen 
zijn verleend aan bedrijven, welke handhaving heeft plaatsgevonden en zijn er 
rampenbestrijdingsplannen opgesteld door gemeenten? 

− De normen die worden gehanteerd bij de maatschappelijke controle ten aanzien 
van risicolocaties verschillen per maatschappelijke controleur. In vergelijking met 
de andere casus lijkt de wet hier een grotere rol te spelen: houden bedrijven zich 
aan de wet en voldoen overheden aan hun wettelijke verplichtingen? 

− Ten aanzien van risicolocaties hebben burgers een beperkte mogelijkheid tot exit. 
Verhuizen is immers een zeer drastische stap. Wel zouden risicolocaties invloed 
kunnen hebben op de beslissing van burgers om ergens te gaan wonen. 
Mogelijkheden tot voice zijn er in ieder geval. Voice zou zich kunnen richten op 
bedrijven maar ook op vergunningverlenende en handhavende diensten. 

 
Rampenplannen, rampenbestrijdingsplannen en aanvalsplannen 
Rampenplannen bevatten een inventarisatie van risico’s in een gemeente. Op basis 
hiervan wordt bepaald welke eisen er worden gesteld aan de gemeentelijke organisatie 
om adequaat om te gaan met rampen. Rampenplannen worden vastgesteld door de 
gemeenteraad. 
Rampenbestrijdingsplannen geven aan hoe men dient te handelen bij een ramp die een 
concreet object betreft. Wat moet er worden gedaan als een fabriek die gevaarlijke stoffen 
produceert in brand vliegt? De burgemeester geeft opdracht voor het opstellen van een 
rampenbestrijdingsplan. Dit wordt door deskundigen opgesteld. De burgemeester stelt het 
rampenbestrijdingsplan vast. Aanvalsplannen (waar is de ingang, waar zijn de gevaarlijke 
stoffen) en bereikbaarheidskaarten kunnen deel uitmaken van deze 
rampenbestrijdingsplannen. Rampenbestrijdingsplannen zijn wettelijk verplicht, 
aanvalsplannen en bereikbaarheidskaarten niet. 
Voor rampenplannen en rampenbestrijdingsplannen gelden geen inspraakprocedures. 
Burgers worden niet bij het vaststellen van deze plannen betrokken. Wel worden ze over 
deze plannen geïnformeerd wanneer ze zijn vastgesteld. Rampenbestrijdingsplannen zijn 
vaak niet openbaar. Deze plannen kunnen namelijk gevoelige informatie bevatten over 
bedrijven en zouden kunnen worden gebruikt door concurrentie, inbrekers of terroristen. 
Het landelijk model van het ministerie van BZK biedt wel de mogelijkheid om aan te 
geven of er een rampenbestrijdingsplan is opgesteld of niet. 
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6.2. Onderzoeksvragen en methode van onderzoek 
 
De onderzoeksvragen voor deze casusstudie zijn direct afgeleid van de algemene 
vraagstelling voor dit onderzoeksrapport. Dit betekent dat de volgende drie vragen zijn 
geformuleerd: 
 

1. Welke mogelijkheden biedt Internet voor maatschappelijke controle op de 
rampenbestrijding? 

2. Op welke manier wordt er gebruik gemaakt van deze mogelijkheden? 
3. Wat zijn de effecten van maatschappelijke controle op de rampenbestrijding via 

Internet? 
 
In deze casusstudie naar maatschappelijke controle via Internet in de rampenbestrijding is 
gebruik gemaakt van de volgende bronnen om tot een antwoord te komen op de 
geformuleerde vragen: 
 

− Er zijn interviews gehouden met beleidsmedewerkers van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken, de provincie Friesland, de provincie Utrecht en de gemeente 
Eindhoven (zie bijlage 1). 

− Via e-mail zijn vragen gesteld aan een medewerkster van de non-profit 
organisatie Buurtonline en een beleidsmedewerkers van de gemeente Middelburg 
(zie bijlage 2). 

− Ter verificatie van de bevindingen is een conceptversie van dit hoofdstuk 
voorgelegd aan alle geïnterviewden en contacten via e-mail. 5 van de 6 hebben 
hierop hun commentaar op het hoofdstuk teruggestuurd.122 Ook is het hoofdstuk 
voorgelegd aan een deskundige op het terrein van de rampenbestrijding (prof. dr. 
P. ‘t Hart). 

− Er is geen onderzoek uitgevoerd onder burgers. Ook zijn er geen gesprekken 
gevoerd met medewerkers van maatschappelijke groeperingen of media. 

 
Het onderzoek is te beperkt van grootte om representatief te kunnen zijn. Doel van het 
onderzoek was vooral om meer zicht te krijgen op de complexe relaties tussen aanbod 
van informatie voor maatschappelijke controle, gebruik van deze informatie en de 
effecten hiervan op het onderwijs. Er is meer diepgaand onderzoek nodig om zicht te 
krijgen op het gewicht van de verschillende mechanismen die op basis van dit 
exploratieve onderzoek zijn geïdentificeerd. 
 
6.3. Aanbod van informatie 
 
Voorgeschiedenis 
 
Het aanbod van informatie over rampenbestrijding, milieuvergunningen en handhaving is 
enorm toegenomen na de vuurwerkramp in Enschede. In het Kabinetsstandpunt 
Vuurwerkramp werd expliciet gesproken over het verbeteren van het inzicht in het 
                                                
122 Een reactie is ontvangen van Van Asten, De Vries, Eijbersen, Blankert en Terlouw. Geen reactie is 
ontvangen van Godthelp 
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veiligheidsbeleid. BZK is in overleg met de VNG en het IPO aan de slag gegaan met het 
ontwikkelen van een model voor een risicokaart om provincies en gemeenten te 
ondersteunen in hun veiligheidsbeleid en risicocommunicatie. Op basis van de risicokaart 
kan de burger beter geïnformeerd de dialoog met de overheid aan over het gemeentelijk 
veiligheidsbeleid.123 
Naar aanleiding van de vuurwerkramp is het ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) is begonnen met het samenstellen van 
een overzicht van risicobedrijven in het kader van de voorbereiding van registratieplicht 
risicosituaties. Ook op provinciaal en gemeentelijk niveau heeft de vuurwerkramp in 
Enschede geleid tot veel aandacht voor het openbaar maken van informatie over risico-
locaties. Soms wordt hierbij expliciet verwezen naar de vuurwerkramp. Op de website 
van de provincie Overijssel staat bijvoorbeeld: “De vuurwerkramp in Enschede heeft 
duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is dat we inzicht hebben in de veiligheidsrisico's in 
onze samenleving. Het gaat hierbij met name over de risico's van grote ongelukken en 
rampen.”  
Opzetten van een risicokaart is nu nog niet verplicht maar wordt dat in de toekomst wel. 
De nieuwe Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding, die momenteel ter 
behandeling bij de Tweede Kamer ligt, vraagt van gemeenten dat zij informatie geven 
over de rampenbestrijding aan burgers. Het gaat hierbij om actieve openbaarmaking. De 
risicokaart is hiervoor een methode. De openbaarheid van informatie over risicolocaties 
krijgt daarmee een wettelijke basis. 
 
Plannen voor landelijke risicokaart 
Het ministerie van BZK ontwikkelt een landelijk model voor risicokaarten. BZK zal niet 
zelf een risicokaart beheren; dan zullen de provincies doen.124 De risicokaart is namelijk 
gekoppeld aan onder andere het verlenen van vergunningen. Burgers kunnen daar vragen 
over stellen en dan moeten ze bij provincies en gemeenten zijn. In de nieuwe Wet 
Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding – die waarschijnlijk in januari 2004 zal 
intreden – staat dat provincies de plicht krijgen een risicokaart te beheren en gemeenten 
krijgen de plicht de gegevens aan te leveren. 
Verschillende provincies hebben reeds risicokaarten ontwikkeld maar allen hebben 
toegezegd zich te zullen conformeren aan het model van BZK. Het Functioneel Ontwerp 
voor de Risicokaart wordt waarschijnlijk in juni 2003 afgerond. Vervolgens zullen de 
provincies aan de slag gaan met de implementatie van de kaart. 
Bij de landelijke risicokaart wordt uitgegaan van een groeimodel. Eerst komt de basale 
informatie over risico’s op de kaart en vervolgens kan deze informatie worden aangevuld 
met andere informatie. In de toekomst zal er waarschijnlijk ook informatie over de 
handhaving op de risicokaart komen. Ook zullen rampenplannen van gemeenten 
waarschijnlijk op de risicokaart komen. 
 

                                                
123 Toespraak Staatssecretaris de Vries van BZK, Conferentie ‘Veiligheidsbeleid: Werk in uitvoering’ , 28 
maart 2002, Willem II Stadion Tilburg. 
124 Op landelijke niveau komt er wel een Centraal Register Risico-situaties Gevaarlijke Stoffen. VROM is 
hiervoor verantwoordelijk. Dit register wordt ook via Internet beschikbaar gemaakt en zal in de toekomst 
ook via de risicokaarten van de provincies toegankelijk worden gemaakt. 
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Provincie Friesland 
 
In oktober 2001 is de risicokaart van Friesland gepubliceerd.125 De risicokaart geeft een 
beeld van de risico's en de mogelijke effecten van incidenten die in deze provincie plaats 
kunnen vinden. De risicokaart is een verzameling van gegevens over risico-bronnen 
(bedrijven waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt en vervoer van gevaarlijke 
stoffen) en risico-ontvangers, stadions, discotheken, ziekenhuizen en andere plaatsen 
waar veel mensen tegelijk aanwezig kunnen zijn.  Gebruikers kunnen via de website een 
kaart te zien krijgen van hun gemeente. Op deze kaart staan de risicobronnen en risico-
ontvangers aangegeven. Wanneer de cursor op de risicobronnen of risico-ontvangers 
wordt geplaatst verschijnen er allerlei gegevens. 
De risicokaart is het resultaat van project dat in augustus 2000 is begonnen om de 
provinciale samenwerking op het gebied van de rampenbestrijding te verbeteren. Bij dit 
project zijn de provincie, de gemeenten, de waterschappen, de politie, de brandweer en de 
GGD betrokken. De aanleiding voor dit project was dat er weliswaar een jaarlijkse 
voorbereiding op een mogelijke ramp rond de elfstedentocht plaatsvond maar dat de 
ervaring en routine hiermee niet kon worden gebruikt bij andere mogelijke rampen. Het 
project kwam in een stroomversnelling naar aanleiding van twee rampen: de 
vuurwerkramp in Enschede en een ramp met de uitstoot van giftig gas in Drachten. Deze 
rampen leiden tot een gevoel van urgentie waardoor er meer geld beschikbaar kwam voor 
het project. 
Het project begon met het in kaart brengen van de risico’s van de provincie Friesland. 
Ten eerste werd bepaald welke rampen zich voor zouden kunnen doen in de provincie 
Friesland. Bij het in kaart brengen van deze rampen werd gebruik gemaakt van de 
scenario’s die het ministerie van BZK heeft opgesteld. Ten tweede werd een risicokaart 
ontwikkeld voor gebruik door de organisaties die met de rampenbestrijding te maken 
hebben. Op deze kaart werd (versnipperde) informatie van de verschillende deelnemende 
organisatie samengebracht. De provincie koos voor een digitale kaart omdat men van 
mening was dat een digitale presentatie van de vraagstukken verhelderend werkt. 
De ontwikkeling van de risicokaart was niet expliciet gericht op burgers maar diende de 
overheidsorganisaties. Van het begin af aan is wel steeds het uitgangspunt geweest dat de 
kaart openbaar moest zijn. De provincie ging uit van een ‘meekijkende burger’ . De 
openbaarheid van de risicokaart was om twee redenen van belang: 
 

1. Communicatie over risico’s. De burgers moeten kunnen weten welke risico’s zich 
voor kunnen doen. 

2. Verantwoording over prioriteiten. De overheid gaf via de risicokaart burgers de 
mogelijkheid om te achterhalen welke prioriteiten er worden gesteld. 

 
De risicokaart bevat alleen de risicolocaties. Zij geeft niet aan op welke manier de 
overheid met rampen om zal gaan. Het idee was dat burgers naar aanleiding van de 
informatie over de risicolocaties vragen zouden kunnen stellen aan de gemeente. 
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de rampenplannen. De risicokaart is een 
gemeenschappelijk project van vele overheidsorganisaties, maar wanneer burgers vragen 
hebben dienen zij zich te wenden tot de gemeente. Via hun website linken alle gemeenten 
                                                
125 http://www.friesland.nl/html-ned/teksten/risicokaart/_begin.htm 
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door naar de risicokaart. Sommigen hebben alleen een link naar de risicokaart, anderen 
vermelden ook nog informatie. 
Vooralsnog bevat de risicokaart van de provincie Friesland geen informatie over de 
handhaving van vergunningen.  In de toekomst wil de provincie wel ook informatie over 
de handhaving (bijvoorbeeld de Milieu-inspectie) op de kaart vermelden. 
 
Provincie Utrecht 
 
De risicokaart van de provincie Utrecht geeft inzicht in effecten van eventuele 
calamiteiten in de provincie Utrecht.126 Waar mogelijk zijn de risico's op calamiteiten 
vermeld. De bezoeker van de website kan zoeken op bedrijven en instellingen, vervoer 
gevaarlijke stoffen en natuurrampen. Op de kaart staan bedrijven en instellingen (rode 
stippen), waarvan een aantal met een verhoogd risico (grote rode stippen). Voor meer 
informatie over effecten en risico’s kan de bezoeker van de website zowel de rode stippen 
als de cirkels eromheen aanklikken. 
Het initiatief voor een inventarisatie van risico’s in de provincie Utrecht kwam van de 
Commissaris van de Koningin (wettelijk de toezichthouder op de rampenbestrijding door 
gemeenten in zijn provincie). In 2000 gaf hij aan dat hij het belangrijk vond dat er een 
overzicht kwam. Gemeenten hadden namelijk allemaal verschillende inventarisaties van 
risico’s volgens verschillende methoden waardoor er moeilijk een overzicht kon worden 
verkregen. Bij de inventarisatie waren gemeenten, politie, brandweer, geneeskundige 
hulpdienst, waterschappen en milieudiensten betrokken.127 In het project was de 
provincie de trekker en hield de regierol. Aanvankelijk was het voor de provincie niet 
eenvoudig medewerking te krijgen van andere betrokkenen maar na de ramp in Enschede 
kwam het project goed op gang.  De inventarisatie van risico’s duurde uiteindelijk van 
begin 2001 tot halverwege 2002. Risico’s werden geïnventariseerd volgens de ramptypen 
die door BZK worden onderscheiden. De gegevens werden aangeleverd door gemeenten 
en milieudiensten en werden vervolgens verwerkt door een adviesbureau. Dit bureau 
analyseerde de gegevens en legde de resultaten uiteindelijk vast in een database. 
Het doel van de inventarisatie was in eerste instantie een overzicht van risico’s voor 
bestuurders. Over openbaarheid werd in het begin niet nagedacht. Dit veranderde na de 
ramp in Enschede en het rapport hierover van de Commissie Oosting. De Commissaris 
van de Koningin gaf toen aan dat hij het ook belangrijk vond dat burgers inzicht kunnen 
hebben in de risico’s. Dit vormde de aanzet tot het opzetten van de risicokaart. Dit is een 
project van de provincie alleen. De gegevens uit de inventarisatie met de andere partners 
worden gebruikt maar de anderen zijn verder niet betrokken bij de risicokaart. 
In de toekomst zal de website ook een grotere rol gaan spelen bij risicocommunicatie. Op 
de website komt bijvoorbeeld te staan wat een rampenplan nu precies is en ook wat 
burgers moeten doen als ze een sirene horen. De provincie Utrecht neemt deze informatie 
over van de provincie Limburg die deze informatie nu al op de website heeft staan. 
Naar aanleiding van de inventarisatie van risico’s heeft de provincie de gemeenten ook 
gevraagd naar de rampenbestrijdingsplannen. De helft van de gemeenten had deze 
plannen liggen, de andere helft heeft toegezegd dat deze voor 2004 klaar zullen zijn. In 
de toekomst wil de provincie het bestaan van deze rampenbestrijdingsplannen ook gaan 

                                                
126 www.provincie-utrecht.nl 
127 Sommige gemeenten hebben samen een milieudienst in het kader van de Gemeenschappelijke Regeling. 
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monitoren. In de toekomst is het de bedoeling dat ook op de website informatie komt te 
staan over de rampenbestrijdingsplannen. Het zou hierbij kunnen gaan om simpelweg een 
indicatie of er een plan bestaat of niet, maar ook zouden de plannen via de website 
kunnen worden ontsloten. Wanneer de provincie dit nu al zou doen zou blijken dat de 
helft van de gemeenten geen rampenbestrijdingsplan heeft. De website zou dan bijna het 
karakter krijgen van een ‘zwarte lijst’ . In de toekomst mag de website misschien dit 
karakter wel krijgen maar gemeenten, zo vindt de provincie, moeten eerst een kans 
krijgen om plannen op te stellen. 
De provincie plaatst binnenkort informatie over de handhaving van provinciale 
milieuvergunningen op de risicokaart. Er loopt een project handhaving en dit wordt 
gekoppeld aan de risicokaart. Er komt geen informatie over de handhaving van 
vergunningen door gemeenten op de risicokaart. De provincie kan dit namelijk niet 
afdwingen. 
 
Buurtonline 
 
Via buurtonline.nl kan een burger bekijken welke risicolocaties er bij hem of haar in de 
buurt te vinden zijn.128 De burger hoeft slechts zijn postcode in te typen en er verschijnt 
een lijst met risicolocaties. Buurtonline heeft zelf geen gegevens verzameld: de cijfers 
zijn overgenomen van de internet site van VROM en het RIVM. De gegevens waren dus 
al beschikbaar, alleen zijn ze door Buurtonline van een ruimtelijke component voorzien. 
Hierdoor kunnen burgers veel gemakkelijker bekijken wat er in de eigen buurt speelt. 
Buurtenonline is – zo geeft een woordvoerder van de organisatie zelf aan – een 
‘hobbyproject’ . Er zijn drie medewerkers die in hun vrije tijd de boel onderhouden. 
Verder is er een flink aantal geregistreerde buurtvrijwilligers die voor hun eigen buurt 
informatie verzamelen en publiceren. Buurtenonline stelt zich ten doel zoveel mogelijk 
buurtgebonden informatie aan de buurtbewoner beschikbaar te stellen. Vaak gaat het 
hierbij om het heraanbieden van openbare informatie. 
 
Middelburg 
 
De risicokaart van de gemeente Middelburg vormt een onderdeel van het project om te 
komen tot een digitale Zeeuwse risicokaart. De risicokaart van de Gemeente Middelburg 
is een pilot. De risicokaart geeft een beeld van de risico’s en de mogelijke effecten van 
incidenten die in de Gemeente Middelburg plaats kunnen vinden.129 Het project om te 
komen tot een risicokaart voor de hele Provincie Zeeland wordt uitgevoerd in opdracht 
van Gedeputeerde Staten van Zeeland. Bij het project zijn alle partijen betrokken die een 
rol kunnen vervullen bij bestrijding van rampen in Zeeland.130 Uit al deze betrokken 
partners is een projectteam samengesteld. De centrale doelstelling van het projectteam is 
het inzichtelijk maken van risicovolle situaties voor hulpdiensten (en burgers) en waar 
                                                
128 www.buurtenonline.nl/gkaart.htm. 
129 http://www.middelburg.nl/internet/risico/middelburg/risicokaart.htm. 
130 De betrokken partners zijn: de Provincie Zeeland, de Zeeuwse gemeenten, de Zeeuwse waterschappen, 
de Regionale Brandweer Zeeland, GHOR Zeeland, Politie Zeeland, KLPD-dienst Waterpolitie, 
Rijkswaterstaat directie Zeeland, Provincie West-Vlaanderen, Provincie Oost-Vlaanderen, Provincie 
Antwerpen, Regionale inspectie Milieuhygiëne Z.W. en de Stuurgroep Samenwerking Openbare Veiligheid 
Zeeland 
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mogelijk het versterken van de regionale samenwerking bij de voorbereiding op 
calamiteiten. 
Op de website wordt expliciet gevraagd om de inbreng van burgers: “Voor het verder 
verbeteren en actueel houden van de risicokaart wordt niet alleen van de betrokken 
diensten informatie verwacht. Ook de hulp van de burgers bij het opsporen van 
ontbrekende gegevens of het aanvullen van bestaande gegevens wordt op prijs gesteld. 
De kaart is een momentopname en moet continu worden vernieuwd.”  Er wordt echter ook 
aangegeven dat de risicokaart niet is opgezet voor burgers maar is bedoeld voor de 
hulpdiensten (brandweer, GGD en politie). Deze gebruiken de risicokaart om snel de 
benodigde gegevens op te kunnen roepen als daar behoefte aan is en onderlinge 
afstemming makkelijker te maken. Het voordeel van de kaart voor de 
burgers/omwonenden is – zo geeft men aan op de website – de zekerheid dat de 
rampbestrijdingsorganisatie is toegespitst op realistische incidenten. Gerichte 
voorbereiding dus, met efficiënt werkende hulpdiensten, betere samenwerking en 
gezamenlijke oefeningen. 
 
Gemeente Eindhoven 
 
Op de website van de gemeente Eindhoven is informatie te vinden over risicovolle 
bedrijven.131 De gemeente heeft als taak toe te zien of deze bedrijven hun zaken goed op 
orde hebben en houden. De gemeente wil dat inwoners van Eindhoven weten waar 
risicovolle bedrijven staan, welke gevaarlijke stoffen ze gebruiken en wat de gemeente 
aan controle doet. Daarom heeft de gemeente Eindhoven een risicokaart opgezet.  
Interessant is dat op de risicokaart van de gemeente Eindhoven ook informatie wordt 
gegeven over de controles. Zo valt er bijvoorbeeld over een tankstation te lezen: 
 

Resultaat132 
*** 28 mei 2002 RB controle *** 
Vergunningsituatie op orde, strijdigheden geconstateerd 
 
*** 16 juli 2002 Hercontrole *** 
certificaat vloeistofdichte bestrating ontbreekt nog, bestuursdwang aangezegd 
 
*** 26 september 2002 *** 
Per brief certificaat vloeistofdichtheid overlegd, tekortkoming daarmee opgelost 
 
* **  7 november 2002 hercontrole ***  
Tekortkomingen zijn opgelost 
 
Aktiepunten:  
Rb controle kwartaal 3 2003  

 
                                                
131 www.eindhoven.nl. 
132 RB-controle is een afkorting voor "Risicovol Bedrijf controle". De Milieudienst Regio Eindhoven 
controleert alle bedrijven die als risicovol zijn aangemerkt ten minste eenmaal per jaar op alle relevante 
milieuaspecten en daarnaast besteden ze extra aandacht aan veiligheidsaspecten. De beoordeling op 
veiligheidsaspecten geschiedt waar nodig in samenwerking met de dienst Brandweer en Rampenbestrijding 
en de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer. 
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Wederom vormde de ramp in Enschede een stimulans voor de risicokaart. Na de ramp in 
Enschede besloot de burgemeester van Eindhoven extra aandacht te besteden aan 
veiligheid en risicovolle locaties.133 Deze inventarisatie leidde tot een overzicht van 
ongeveer 100 risicovolle bedrijven. Om het risico te bepalen werd bij deze bedrijven 
gekeken naar de aard van de stoffen die daar zijn opgeslagen of worden gebruikt, de 
hoeveelheid van deze stoffen en de organisatie (dat wil zeggen: de manier waarop men 
met deze stoffen omgaat). 
Ten behoeve van de risicokaart is een samenwerkingsverband gevormd van de Dienst 
Algemene en Publieke Zaken, Milieudienst, Brandweer en Dienst Stedelijke 
Ontwikkeling en Beheer. De Milieudienst voert elk jaar een controle uit bij bedrijven. Bij 
tekorten volgen vervolgafspraken. Dit betekent dat de Milieudienst bij sommige 
bedrijven wel 4 of 5 keer in een jaar langskomt. Soms kan een controle aanleiding geven 
tot een aanpassing van de vergunning. De Brandweer voert elke twee jaar een controle uit 
en de Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer elke drie jaar. Verder geldt voor deze 
controleurs hetzelfde als voor de Milieudienst. 
In januari 2001 werden de resultaten van deze inventarisatie van risicovolle bedrijven op 
Internet geplaatst. De burgemeester vond dat burgers het recht hadden om te weten welke 
risico’s er zich in hun omgeving bevonden. Ook wilde hij situaties zoals in Enschede 
voorkomen waar mensen dachten dat ze in de buurt van een papierfabriek woonden. Deze 
eerste publicatie op Internet had nog geen grafisch karakter. In juni 2002 werd een 
grafische risicokaart op Internet geplaatst. Burgers kunnen met deze kaart inzoomen op 
locaties in de stad. Daar vinden zij informatie over de aard en de hoeveelheid gevaarlijke 
stoffen die op deze locaties zijn opgeslagen. Ook kan de burger er een overzicht vinden 
van de controles die hebben plaatsgevonden. Bij controles gaat het zowel om de ex-ante 
controles (vergunningverlening) als de ex-post controles (handhaving). 
Van het begin af aan staan alle risicovolle bedrijven op de kaart. Ook de bedrijven die 
alles op orde hebben worden vermeld. De risicokaart is nadrukkelijk geen ‘zwarte lijst’ : 
alle bedrijven worden vermeld. Wel betekent de risicokaart dat het voor burgers 
inzichtelijker wordt welke bedrijven tekort schieten bij controles. Bedrijven die de 
resultaten van een controle hebben verwerkt kunnen dit per e-mail doorgeven. Dan wordt 
op de risicokaart vermeld: ‘Maatregel ingevoerd, controle volgt’ . Het voordeel hiervan 
voor het bedrijf is dat men niet hoeft te wachten tot een volgende controle voordat men 
kan aangeven dat de situatie reeds is verbeterd. 
 
Overige risicokaarten134 
 
Risicokaart Limburg135 
 
Deze risicokaart lijkt sterk op de risicokaart van de provincie Friesland. Wanneer de kaart 
zelf wordt bekeken staat er naast de kaart een lijst met soorten locaties (tankstation met 
                                                
133 De burgemeester was de drijvende kracht achter de activiteiten die leidden tot de risicokaart. Hierbij kan 
worden opgemerkt dat deze burgmeester, Welschen, tevens voorzitter is van de landelijke werkgroep 
‘handhaving op niveau’ . 
134 In deze paragraaf gaat het om risicokaarten waarvan alleen de website is onderzocht. Er heeft – in 
tegenstelling tot de voorgaande risicokaarten – geen contact plaatsgehad met beheerders of ontwikkelaars 
van de risicokaart. 
135 http://risicokaart.limburg.nl 
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LPG, opslag en verkoop consumentenvuurwerk, radioactieve stoffen met vergunning van 
VROM). De gebruiker kan hierop klikken en krijgt dan de locaties op de kaart te zien. 
Ook kan het kaartbeeld worden gekozen en ontstaan er mogelijkheden om naar 
bijvoorbeeld de risicoafstand van wegen en het transport over water. 
Ook bevat deze website enige achtergrondinformatie over de risicokaart. Ten eerste 
worden soorten risico’s beschreven. Zo wordt bijvoorbeeld voor LPG-tankstations 
beschreven (1) wat het gevaar is, (2) waardoor het gevaar ontstaat, (3) hoe ver het gevaar 
kan komen, (4) wanneer iemand gevaar loopt, (5) hoe snel het gevaar ontstaat en (6) of je 
je kunt beschermen tegen het gevaar. Ten tweede worden de wettelijke aspecten van 
veiligheid beschreven. Aangegeven wordt wanneer een gemeente een rampenplan en een 
rampenbestrijdingsplan moet opstellen. Er wordt ingegaan op de informatieplicht.  
Verder wordt ingegaan op de relatie tussen risico’s en wetgeving op het gebied van 
ruimtelijke ordening en milieu. 
 
Risicokaart Noord-Holland 
 
De provincie Noord-Holland is in 2002 gestart met een pilot risicokaart.136 Deze kaart 
bevat gegevens over die risicovolle inrichtingen waarvoor de provincie het bevoegd 
gezag is.  De risicokaart bevat 40 bedrijven en informatie over transport van gevaarlijke 
stoffen over water, de weg, het spoor en door buisleidingen. Bovendien zijn uit openbare 
bronnen de locaties van LPG tankstations in de kaart opgenomen. Het LPG 
tankstationbestand bleek enkele onnauwkeurigheden te bevatten en wordt momenteel 
gecorrigeerd. 
De pilot is gestart in het kader van het Provinciaal Milieubeleidsplan en is een 
vingeroefening voor de uitgebreidere risicokaart die in september 2003 verschijnt. De 
kaart bevat dus slechts een deel van de risicovolle objecten in Noord-Holland. Ook op 
deze risicokaart staan risicobronnen, transport en effecten. Er staan dus geen gevoelige 
gebouwen op deze kaart. 
Voor reacties wordt via de website verwezen naar het Milieu Informatie Punt waar 
burgers informatie kunnen krijgen over vergunningen van bedrijven onder bevoegd gezag 
van de provincie. 
 
Gemeente Enschede 
 
De gemeente Enschede heeft naar aanleiding van de vuurwerkramp het project Risico's 
van Bedrijven gestart en informatie over dit project op een website geplaatst.137 Men 
geeft expliciet aan dat de medewerking en inbreng van bedrijven en burgers nodig zijn 
voor een duurzame en veilige stad.  
Via de website legt de gemeente verantwoording af over haar veiligheidsbeleid. De 
discussienota over het beleid voor Externe Veiligheid is beschikbaar via de website. Deze 
rapportage bestaat uit een (kort) beleidsvoorstel en een (uitgebreide) nota van 
overwegingen. Ook wordt uitgebreid verslag gedaan van het project ‘Risico’s van 
bedrijven’ . 

                                                
136 http://risicokaart.noord-holland.nl. 
137 http://www.enschede.nl/risicovanbedrijven/. 



 141 

Verder is op de website een risicokaart te vinden. Op deze kaart staan met name LPG-
tankstations en winkels waar consumentenvuurwerk is opgeslagen vermeld. Ook is er een 
categorie “overige bedrijven” . Als je met de cursor op het bedrijf gaat staan verschijnt er 
korte informatie over het bedrijf. 
Ook bevat de website een meldpunt voor burgers. Hierover staat op de site: “Risico’s die 
burgers in hun directe omgeving rond bedrijven ervaren, of waar zij via anderen van 
horen, zijn niet altijd bij de gemeente bekend. Toch vormen deze risico’s een belangrijk 
onderdeel van het onderzoek naar risico’s van bedrijven en kunnen zij aanleiding vormen 
voor nader onderzoek. Om inzicht te krijgen in deze risico’s heeft de gemeente een 
meldpunt geopend waarop de door burgers ervaren risico’s van bedrijven gemeld kunnen 
worden.”  Burgers kunnen meldingen via een webformulier doorgeven (en voorheen ook 
telefonisch). 
 
Provincie Overijssel 
 
Ook de provincie Overijssel heeft een (pilot)risicokaart met gevaarlijke stoffen, transport 
en overige risico’s (brand natuurgebied, overstroming, luchtvaartongevallen).138 De 
risicokaart is in eerste instantie bestemd voor burgers. Via internet kan de risicokaart 
geraadpleegd worden. Daarnaast is de risicokaart bestemd voor de professionele 
gebruiker zoals gemeenten, provincies, waterschappen, politie en brandweer. Over het 
doel van de risicokaart valt het volgende te lezen: “Het doel van de interactieve 
risicokaart is het geven van een (zo goed als) volledig en actueel beeld van de 
veiligheidsrisico's in een bepaald gebied. De overheid kan hiermee inwoners van een 
bepaald gebied informeren over de risico's. Daarnaast is de risicokaart zowel een 
communicatiemiddel als een informatie-, beleids- en besluitvormingsinstrument.”  
 
Risicoatlassen van Verkeer en Waterstaat 
Op het gebied van transport doen zich ontwikkelingen voor die vergelijkbaar zijn met de 
risicokaarten. Op de website van het ministerie van Verkeer en Waterstaat zijn sinds mei 
2003 risicoatlassen voor wegvervoer, hoofdvaarwegen en spoor aanwezig. Deze atlassen 
bevatten overzichten van risico’s bij calamiteiten met vervoer van gevaarlijke stoffen. De 
gegevens worden echter niet weergegeven in de vorm van een interactieve kaart: het gaat 
om PDF-documenten. Volgens het Financieele Dagblad leggen deze risicoatlassen het 
gedoogbeleid van de overheid bloot: in dertien gevallen is er volgens het FD mogelijk 
sprake van overtreding van de normen.139 
 
Evaluatie van het informatie-aanbod 
 
Bij de evaluatie van het informatie-aanbod is gekeken naar de volgende punten: 
 

− Met welke doelen zijn de risicokaarten ontwikkeld? 
− Welke informatie is beschikbaar via de websites? 
− Op welke wijze wordt deze informatie aangeboden? 

                                                
138 http://risicokaarten.prv-overijssel.nl/index.htm. 
139 Het Financieele Dagblad, 1 mei 2003, Gevarenatlas van vervoer gevaarlijke stoffen voor burgers anders 
dan voor beleidsmakers, p. 3. 
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− Hoe is de informatie gerelateerd aan overheidsbeleid? 
− In welke mate en op welke wijze wordt Internet gebruikt voor communicatie? 

 
Doelen. De risicokaarten zijn in het algemeen ontwikkeld om de samenwerking tussen de 
betrokken overheidsorganisaties te ondersteunen. De informatie is dus niet vergaard ten 
behoeve van de informatievoorziening aan burgers. Deze informatie is openbaar gemaakt 
vanuit de idee dat de burger recht heeft op informatie over risico’s. Onduidelijk is welk 
gedrag wordt verwacht van burgers. Vaak wordt benadrukt dat burgers recht hebben op 
de informatie. De koppeling met gedrag die bij onderwijs en gezondheidszorg duidelijk 
bestaat, bestaat hierbij niet. Een achterliggend doel lijkt te zijn dat overheidsorganisaties 
niet het verwijt willen krijgen dat ze burgers niet hebben ingelicht. Openbaarheid van 
gegevens over risicolocaties kan in dit opzicht worden beschouwd als een vorm van 
‘blame avoidance’. 
 
Inhoud van de informatie. De websites bevatten informatie over risicobronnen en risico-
ontvangers. De gemeente Eindhoven heeft ook informatie over de handhaving op de 
website staan. Daarmee is dit de enige website die ook mogelijkheden creëert om 
handhavende diensten te controleren. De provincies Friesland en Utrecht hebben ook 
plannen om deze informatie op de website te plaatsen.140 Bij veel risicokaarten bestaan 
plannen om te vermelden of een gemeente een rampenplan heeft opgesteld of niet. In de 
provincie Utrecht heeft dit geleid tot een druk op gemeenten om een rampenplan op te 
stellen. Gemeenten lopen anders het risico dat burgers kunnen zien dat andere gemeenten 
al wel een rampenplan hebben opgesteld en hun eigen gemeente nog niet. 
 
Vorm van de informatie. De grafische vormgeving van de websites maakt de informatie 
in het algemeen makkelijk toegankelijk voor leken. Een uitzondering is de website van de 
gemeente Middelburg. Op deze risicokaart worden allerlei termen gebruikt (CPR 15-2, 
PR 10-6) die toch moeilijk als algemeen bekend kunnen worden beschouwd. Ook is het 
gebruik van de kaart niet echt eenvoudig.141 
 
Relatie met overheidsbeleid. Bij veel websites is de relatie met het beleid van de overheid 
(rijk, provincie of gemeente) weinig helder. Een uitzondering was wederom de gemeente 
Enschede. Deze gemeente gaf op de website ook helder aan wat haar beleid is inzake 
risicolocaties. 
 
Gebruik van Internet voor communicatie. De meeste websites zijn vooral gericht op het 
aanbieden van informatie en niet zozeer op communicatie met burgers. Er wordt wel een 
e-mail-adres vermeld maar in het algemeen niet expliciet gevraagd om de inbreng van 
burgers. Een uitzondering was de website van de gemeente Enschede. Via een 
meldformulier kan een burger aangeven wat zijn zorg is over de risico’s van een bedrijf. 
                                                
140 De openbaarmaking van informatie over de handhaving lijkt aan te sluiten op landelijke ontwikkelingen. 
De inspecteur van de Inspectie Verkeer en waterstaat (IVW) Ferdinand Mertens pleit dat alle 
toezichthouders een Internetsite ontwikkelen waarop staat welke vergunningen objecten hebben en welke 
‘ toezichtsgeschiedenis’  die bedrijven hebben (verbeterpunten, sancties, e.d.) (Raad van Secretarissen-
generaal, 2002: 108). 
141 In de toekomst (fase 2) zal de kaart overigens gebruiksvriendelijker worden gemaakt en beter worden 
afgestemd op burgers. 
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6.4. Gebruik van informatie 
 
Bezoek aan websites 
 
De risicokaart van de provincie Friesland levert per maand gemiddeld 1500 hits op. De 
provincie heeft een korte vragenlijst op de risicokaart gezet om te achterhalen wie naar de 
risicokaart kijken. Hieruit bleek dat ongeveer de helft bestaat uit burgers (meestal uit de 
provincie Friesland) en de andere helft uit professioneel geïnteresseerden. Hierbij gaat het 
onder andere om adviesbureaus en makelaars. Buiten deze groepen bleken ook veel 
andere mensen geïnteresseerd te zijn. Het ging hierbij onder andere om mensen van 
gemeenten die bezig waren met het opzetten van een vergelijkbare applicatie. 
De website van de Provincie Utrecht heeft tussen de 300 en 1000 bezoekers per maand. 
De risicokaart wordt niet veel geraadpleegd door burgers. Het zijn meer professionele 
gebruikers op het gebied van veiligheid en ruimtelijke ordening. Deze professionals 
komen van private en publieke organisaties. 
De risicokaart van Buurtonline wordt hooguit enkelen malen per dag geraadpleegd. De 
gebrekkige belangstelling kan volgens de contactpersoon liggen aan de manier waarop 
het wordt gepresenteerd. Men verwacht deze informatie vermoedelijk niet op 
Buurtenonline en bovendien kan deze informatie alleen via een sub-sub-menu worden 
gevonden. 
De eerste zes weken na de opening van de risicokaart van de gemeente Eindhoven in 
2002 waren er 5500 hits. Daarna daalde het aantal hits. Nu zijn er gemiddeld ongeveer 
700 à 1000 hits per maand. 
Bij de risicokaarten gaat het niet om zeer grote aantallen bezoekers. Ter nuancering kan 
erop worden gewezen dat het aantal bezoekers bij face-to-face bijeenkomsten veel lager 
is. Gemeenten in de provincie Friesland hebben ook op de traditionele manier 
voorlichting gegeven over het nieuwe beleid inzake rampenbestrijding. Er zijn door 
verschillende gemeenten voorlichtingsavonden georganiseerd. Hiervoor bestond zeer 
weinig belangstelling. 
 
Reacties op de informatie 
 
De risicokaarten hebben niet geleid tot grote commotie. De beleidsmedewerker van de 
gemeente Eindhoven gaf ter illustratie hiervan aan dat er geen ingezonden brieven in de 
krant zijn verschenen. Ook bij de beheerders van de websites kwamen niet veel reacties 
op de risicokaarten binnen. Buurtonline ontvangt vrijwel geen reacties van burgers op de 
risicokaart. Burgers in de gemeente Eindhoven stellen af en toe naar aanleiding van de 
risicokaart vragen aan de Milieudienst. Het gaat hierbij steeds om vragen die eenvoudig 
zijn te beantwoorden. Aan de provincie Friesland werden in totaal vijf vragen per e-mail 
gesteld en telefonisch één vraag. Deze vragen betroffen met name opmerkingen over het 
feit dat risicolocaties op een verkeerde plek op de kaart stonden en ook over ontbrekende 
locaties. 
De provincie Utrecht krijgt ongeveer 3 reacties per maand op de website. Het gaat hierbij 
met name om burgers die aangeven dat ze het een goed initiatief vinden en burgers die 
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aangeven dat ze hebben gehoord dat een bedrijf bij hen in de buurt ook gevaarlijk is.142 
Al deze mensen krijgen antwoord van de provincie. Als burgers aangeven dat een bedrijf 
bij hen in de buurt ook gevaarlijk is wordt dit uitgezocht. Dan gaat het steeds om 
bedrijven die wel op de ‘ longlist’  van de risico-inventarisatie staan maar niet zo 
gevaarlijk zijn dat ze op de kaart komen. Dat wordt dan aan de burger medegedeeld.143 
In totaal zijn er 17 reacties via het meldpunt van de gemeente Enschede binnen gekomen. 
De reacties hebben niet alleen betrekking op gevoelens van onveiligheid rond concrete 
bedrijven in de woonomgeving, maar in enkele gevallen ook op algemeen ervaren 
gevoelens van onveiligheid. Ook kwamen er reacties binnen over ontoegankelijkheid van 
nooddeuren in een openbaar gebouw en ontruimingsoefeningen in een kantoorgebouw. 
De informatie over concrete bedrijven is meegenomen in het onderzoek. Degenen die 
hebben gereageerd, zijn of worden geïnformeerd over wat er met de melding is gedaan. 
Het beeld dat is ontstaan uit algemeen ervaren gevoelens van onveiligheid kan voor een 
deel worden herleid naar onzekerheid van burgers over de aard en grootte van 
veiligheidsrisico’s van bedrijven. Dit laatste inzicht is een reden om meer gericht te 
communiceren over risico’s van bedrijven, via voorlichting aan het algemene publiek – 
onder meer via deze website – en zo nodig aan concrete personen. 
 
Gebruik van informatie door burgers 
 
De ondervraagde beheerders van de risicokaarten hebben geen zicht op het gebruik van 
informatie door burgers. Het dominante beeld is dat burgers kennis willen nemen van de 
risico’s maar dat dit niet leidt tot handelingen. De informatie vormt voor burgers geen 
aanleiding om op grote schaal vragen te gaan stellen aan gemeenten of provincies. 
 
Gebruik van informatie door anderen 
 

− Makelaars. Uit onderzoek van de provincie Friesland blijkt dat de risicokaart 
wordt geraadpleegd door makelaars. Makelaars zijn geïnteresseerd in de vraag of 
de ligging van huizen ten opzichte van effectgebieden de prijs van huizen zou 
kunnen beïnvloeden. 

− Bedrijven (risico-ontvangers). In Eindhoven wordt de kaart ook geraadpleegd 
door bedrijven die zich ergens gaan vestigen en willen weten of er risicovolle 
bedrijven in de buurt zijn. 

− Bedrijven (risicobronnen). Alle beheerders van risicokaarten hadden de gegevens 
over bedrijven gecheckt voordat deze op de website werden geplaatst. Toch 
kwamen er nog reacties van bedrijven. In de provincie Utrecht kwamen er 75 
reacties van bedrijven. Bij het binnenkomen van reacties van de bedrijven nam de 
provincie contact op met de betreffende milieudienst om te checken of het bedrijf 
gelijk had. Soms bleek er inderdaad een fout in de gegevens te zitten. Dan werd 

                                                
142 Ook komen er reacties van adviseurs die acquisitie willen plegen (bijvoorbeeld voor het opruimen van 
mijnen). 
143 Een voorbeeld van een vraag naar aanleiding van de Utrechtse risicokaart en het antwoord hierop : een 
man uit Maarssen vroeg waarom het tankstation tegenover het bejaardentehuis waar hij woonde niet op de 
risicokaart stond. De provincie zocht dit uit en het bleek dat het tankstation geen LPG-tank had. Dit werd 
geantwoord aan de burger. 
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dit aangepast. In andere gevallen stond op de risicokaart de risico’s verbonden aan 
de stoffen die een bedrijf maximaal mag hebben volgens de milieuvergunning. 
Deze situatie deed zich ook voor in Friesland.  Bedrijven reageerden soms omdat 
zij vonden dat de gegevens niet klopten. Dit was onder andere het geval wanneer 
bedrijven wel een vergunning hadden om bepaalde gevaarlijke stoffen op te slaan 
maar daar geen gebruik van maakten. De provincie gaat echter uit van de 
vergunning. Ze kan immers niet nagaan of het bedrijf later wel deze stoffen 
opslaat. Als ze dat echt niet doen moet de vergunning worden veranderd. Voor de 
bedrijven was het van belang om het effectgebied klein te houden omdat ze bang 
zijn dat dit kan worden gebruikt door omwonenden die reeds een conflict hebben 
met het bedrijf. 

− Maatschappelijke groeperingen. De medewerker van de provincie Utrecht 
vertelde ook dat een groep van burgers in Bilthoven de risicokaart hadden 
gebruikt in acties om een bedrijf in hun buurt weg te krijgen. De risicokaart werd 
door de burgers gebruikt als ammunitie in hun proces tegen het bedrijf. Het 
bedrijf heeft de rechtszaak overigens gewonnen bij de Raad van State. 

− Gemeenten. De medewerkster van de provincie Friesland merkte op dat de 
risicokaart een rol heeft gespeeld bij bestemmingsplannen. Bij het opstellen van 
deze plannen wordt zeker gekeken naar de effectgebieden. Ook de gemeente 
Eindhoven gaat de risicokaart gebruiken als bronmateriaal bij de komende 
actualisering van de Eindhovense bestemmingsplannen. 

 
Conclusies over gebruik van informatie 
 
Het gebruik van de risicokaarten is beperkt. De kaarten worden redelijk vaak 
geraadpleegd maar dit leidt in zeer beperkte mate tot handelingen van burgers of andere 
stakeholders. Interessant is dat het gebruik van de informatie over risicolocaties op 
verschillende manieren is gerelateerd aan beleidsprocessen: (1) als input voor 
beleidsprocessen (bijvoorbeeld planning van woonwijken), (2) voor monitoring (vooral 
van de handhaving) en (3) als output van beleidsprocessen (is de vergunning wel terecht 
verleend?). 
 
Naming and shaming 
De provincie Limburg wil Internet ook gebruiken voor ‘naming and shaming’. Bedrijven 
die hardnekkig milieuregels blijven overtreden worden op de website vermeld. 
Gedeputeerde Driessen hoopt dat de actieve openbaarmaking een afschrikeffect zal 
hebben en dat bedrijven eerder geneigd zullen zijn overtredingen ongedaan te maken.144 
In februari 2003 was in de Volkskrant te lezen dat deze informatie in april 2003 op de 
website zou komen, maar toen ik de website in juli 2003 raadpleegde was de informatie 
nog niet aanwezig. 
 

                                                
144 Volkskrant, 27 februari 2003, Limburg zet ‘vuile’ bedrijven voor straf op internet, p. 3. 
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6.5. Effecten van maatschappelij ke controle 
 
Effectiviteit 
 
Verschillende respondenten gaven aan dat maatschappelijke controle vooral kan werken 
als een ‘stok achter de deur’ : door de openheid gaan de gemeenten – ondanks het geringe 
aantal hits – harder aan de slag met rampenplannen en rampenbestrijding. De 
medewerkster van de provincie Friesland gaf aan dat voordat de openbaarheid verplicht 
werd sommige gemeenten uitgingen van het principe ‘wat niet weet, wat niet deert’ . Men 
beargumenteerde dat het soms prettiger is voor burgers om niet op de hoogte te zijn van 
alle mogelijke gevaren. Dit argument kon echter ook worden gebruikt om de gebrekkige 
kwaliteit van de eigen organisatie te maskeren. De openbaarheid leidde echter tot een 
druk om de gemeenten om de kwaliteit van de rampenbestrijding te verbeteren. 
Toen de gemeente Eindhoven begon met de risicokaart waren 10 van de 94 bedrijven in 
orde, nu is 85 % in orde. De risicokaart lijkt daarmee de effectiviteit van het 
veiligheidsbeleid te hebben vergroot. De risicokaart leidt er toe dat openbaar is welke 
tekorten er bij bedrijven bestaan. Bedrijven vinden dat niet prettig. Ze zijn ook bang dat 
deze informatie wordt opgepikt door de media en dat daardoor hun reputatie schade 
oploopt. Daardoor reageren ze nu sneller op tekortkomingen en zijn er nu minder 
tekortkomingen. 
In de provincie Friesland heeft de toegenomen transparantie in één geval geleid tot acties 
van de gemeente (Datumadeel). Door de kaart zag de gemeente dat er een LPG-tank dicht 
in de buurt van een woonwijk stond. De gemeente is hierover gaan praten met de 
exploitant en de tank is uiteindelijk verwijderd. 
 
Legitimiteit 
 
Vergroten van de legitimiteit speelt een rol bij het opzetten van risicokaarten. De 
informant van de provincie Utrecht wees erop dat het vertrouwen van burgers in de 
overheid afneemt wanneer zij het idee hebben dat de overheid informatie achterhoudt. Hij 
gaf aan dat mensen in Enschede vooral boos waren op de overheid omdat zij niet wisten 
dat de vuurwerkfabriek er stond. Openbaarheid kan echter ook leiden tot een afname van 
vertrouwen wanneer burgers bijvoorbeeld kunnen zien dat hun gemeenten geen 
rampenbestrijdingsplannen hebben opgesteld. 
 
Effect op bedrijven 
  
In veel gevallen hebben bedrijven veel minder stoffen in voorraad dan volgens hun 
vergunning is toegestaan. Openbaarheid kan leiden tot druk op bedrijven om een 
aanpassing van een vergunning te vragen. De medewerker van de provincie Utrecht 
noemde het voorbeeld van een verfhandel die volgens de risicokaart allerlei risico’s 
creëerde omdat de verfhandel een vergunning had om veel stoffen in huis te hebben. In 
de praktijk had de verfhandel echter veel minder stoffen in huis. De risicokaart baseert 
zich echter op de vergunning. Dit was een stimulans voor de verfhandel om zijn 
vergunning te veranderen. In de gemeente Eindhoven heeft de risicokaart ertoe geleid dat 
risicovolle bedrijven nu hun zaken stukken beter op orde hebben dan enkele jaren 
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geleden. Inmiddels heeft Eindhoven per risicovol bedrijf een risicoprofiel laten opstellen 
met daarin ondermeer de gegevens over het Plaatsgebonden Risico en het Groepsrisico. 
Die resultaten zijn recentelijk voorgelegd aan betrokken bedrijven. Dat heeft er in een 
aantal gevallen toe geleid dat een bedrijf heeft besloten een bepaalde gevaarlijke stof in 
beperktere mate of helemaal niet meer op te slaan of te gebruiken en parallel daaraan een 
gewijzigde (beperktere) vergunning aan te vragen. In de gemeente Eindhoven lijken 
bedrijven dus kritischer te worden ten opzichte van de vraag met welke gevaarlijke 
stoffen men wil werken en zijn minder geneigd een (te) ruime vergunning aan te vragen. 
 
Openbaarheid in de Verenigde Staten 
In Nederland neemt de openbaarheid over risico’s toe maar in de Verenigde Staten gaat 
men op dit punt nog veel verder. In Houston vindt communicatie tussen het beleidsteam 
en operationele eenheden plaats via Internet. Media en burgers kunnen dan direct 
‘meekijken’  bij de aanpak van de crisis want de Internet-verbinding is openbaar. (Van der 
Weijde, Spruijt & Groot, 2001) 
 
6.6. Beantwoording van de onderzoeksvragen 
 
Op basis van de gepresenteerde resultaten kunnen nu de onderzoeksvragen van deze 
casus worden beantwoord. 
 

1. Welke mogelijkheden biedt Internet voor maatschappelijke controle op de 
rampenbestrijding? 

 
De mogelijkheden voor maatschappelijke controle op de rampenbestrijding zijn sterk 
toegenomen. De vuurwerkramp in Enschede heeft een belangrijke rol gespeeld bij het 
vergroten van de openbaarheid van gegevens over risicolocaties. Vóór de ramp was hier 
weerstand tegen (’we moeten burgers niet onnodig ongerust maken’), na de ramp is het 
argument dat burgers recht hebben om te weten wat er zich in hun omgeving bevindt 
gaan prevaleren. Openbaarmaking via Internet speelt een belangrijke rol in deze nieuwe 
ontwikkelingen. 
De risicokaarten zijn in het algemeen ontwikkeld om de samenwerking tussen de 
betrokken overheidsorganisaties te ondersteunen. De informatie is dus niet vergaard ten 
behoeve van de informatievoorziening aan burgers. Deze informatie is openbaar gemaakt 
vanuit de idee dat de burger recht heeft op informatie over risico’s. Onduidelijk is welk 
gedrag wordt verwacht van burgers. Vaak wordt benadrukt dat burgers recht hebben op 
de informatie. De koppeling met gedrag die bij onderwijs en gezondheidszorg duidelijk 
bestaat, bestaat hierbij niet. Een achterliggend doel lijkt te zijn dat overheidsorganisaties 
niet het verwijt willen krijgen dat ze burgers niet hebben ingelicht. Openbaarheid van 
gegevens over risicolocaties kan in dit opzicht worden beschouwd als een vorm van 
‘blame avoidance’. 
De meeste websites bevatten slechts informatie over risicobronnen en risico-ontvangers. 
Deze websites bieden alleen mogelijkheden voor maatschappelijke controles op de 
verlening van vergunningen. Bij veel risicokaarten bestaan plannen om te vermelden of 
een gemeente een rampenplan heeft opgesteld of niet. Dit creëert voor burgers 
mogelijkheden om gemeenten hierop te controleren. Heeft de gemeente al wel een 
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rampenplan? De gemeente Eindhoven heeft daarnaast ook informatie over de handhaving 
op de website staan. Daarmee is dit de enige website die ook mogelijkheden creëert om 
handhavende diensten te controleren en ook de ‘compliance’ van bedrijven. Bij 
verschillende andere overheden bestaan ook plannen om handhavingsinformatie openbaar 
te maken. 
Opvallend is dat de actieve openbaarmaking van gegevens in deze sector net als bij het 
onderwijs wettelijk zal worden verankerd. De nieuwe Wet Kwaliteitsbevordering 
Rampenbestrijding, die momenteel ter behandeling bij de Tweede Kamer ligt, vraagt van 
gemeenten dat zij informatie geven over de rampenbestrijding aan burgers. De 
openbaarheid van informatie over risicolocaties krijgt daarmee een wettelijke basis. 
Internet vergroot de toegankelijkheid in tijd en plaats van de informatie. In termen van 
Davenport (1992): de ruimtelijke transparantie neemt toe. Voorheen moest een burger 
naar de gemeente om informatie te achterhalen, nu is deze informatie on-line 
beschikbaar. Ook de analytische transparantie (Davenport, 1992) neemt toe. De manier 
waarop de informatie wordt gepresenteerd maakt het makkelijker om deze informatie 
vanuit verschillende perspectieven te bekijken. De informationele transparantie 
(Davenport, 1992) – de informatie over werkprocessen – neemt niet toe. Op de websites 
is geen informatie te vinden over de werkprocessen (zowel de vergunningverlening als de 
handhaving). 
De meeste websites zijn vooral gericht op het aanbieden van informatie en niet zozeer op 
communicatie met burgers. Er wordt wel een e-mail-adres vermeld maar in het algemeen 
niet expliciet gevraagd om de inbreng van burgers. Een uitzondering was de website van 
de gemeente Enschede. Via een meldformulier kan een burger aangeven wat zijn zorg is 
over de risico’s van een bedrijf. 
 

2. Op welke manier wordt er gebruik gemaakt van deze mogelijkheden? 
 
De risicokaarten worden redelijk vaak geraadpleegd maar dit leidt niet tot exit of voice 
door burgers. Exit is sowieso lastig: burgers zouden immers moeten verhuizen. Voice is 
wel een optie maar lijkt in de praktijk weinig voor te komen. Reacties op de risicokaarten 
van burgers hebben vooral het karakter van verzoeken om aanvullende informatie of 
verduidelijking. Het dominante beeld is dat burgers kennis willen nemen van de risico’s 
maar dat dit niet leidt tot handelingen. 
De risicokaarten worden geraadpleegd door allerlei andere stakeholders (makelaars, 
bedrijven, maatschappelijke groeperingen, gemeenten). Het gebruik is divers: makelaars 
gebruiken bijvoorbeeld de informatie ten behoeve van de bepaling van prijzen van 
huizen, gemeenten gebruiken de kaarten bij hun bestemmingsplannen. Er is één 
voorbeeld gevonden van een maatschappelijke groepering die de risicokaart gebruikte in 
acties om een bedrijf in hun buurt weg te krijgen. 
Interessant is dat de informatie op Internet – in tegenstelling tot de voorgaande twee 
casus – nauwelijks wordt gebruikt door de media. Angst voor media-aandacht bestaat wel 
bij bedrijven maar uit dit verkennende onderzoek zijn geen voorbeelden naar voren 
gekomen van aandacht door de media. 
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3. Wat zijn de effecten van maatschappelijke controle op de rampenbestrijding via 
Internet? 

 
Interessant aan deze casus is dat – ondanks het beperkte gebruik van de informatie – er 
toch wel degelijk effecten zijn. Openbaarheid leidt tot een druk op overheidsorganisaties 
om beter te presteren. Interessant hierbij is de provincie Utrecht die van plan is op de 
risicokaart aan te geven of gemeenten een rampenbestrijdingsplan hebben of niet. De 
website krijgt daarmee bijna het karakter van een ‘zwarte lijst’ : burgers kunnen direct 
zien welke gemeenten nog niet aan hun verplichtingen hebben voldaan. Je zou kunnen 
zeggen dat een effect van de openbaarheid is dat de machtspositie van de provincie ten 
opzichte van de gemeenten wordt versterkt. Zonder openbaarheid kunnen gemeenten 
makkelijker het opstellen van rampenbestrijdingsplannen uitstellen.145 
De openbaarheid legt ook druk op de bedrijven. Interessant is dat het in beslotenheid voor 
hen geen probleem is om een vergunning te hebben voor allerlei stoffen terwijl het bedrijf 
lang niet al deze stoffen in huis heeft. Voor de gemeente is dit echter wel lastig. De 
gemeente houdt dan rekening met allerlei risico’s terwijl deze er in wezen niet zijn. Door 
de openbaarheid wordt het bedrijf gestimuleerd om een passende vergunning aan te 
vragen. Belangrijker waren de effecten in Eindhoven. Daar leidde openbaarheid van 
handhavingsgegevens tot meer ‘compliance’ bij bedrijven. 
De openbaarheid van de risicokaarten wordt ook gebruikt om de informatie te verbeteren 
doordat burgers openbare informatie kunnen bekritiseren of aanvullen. Op sommige 
websites – onder andere de website van de gemeente Middelburg – wordt deze 
doelstelling expliciet genoemd. Ook bij de wachttijden van ziekenhuizen leidde 
openbaarheid tot betere informatie. 
Vergroten van de legitimiteit speelt een rol bij het opzetten van risicokaarten. Het 
vertrouwen van burgers in de overheid kan immers afnemen wanneer zij het idee hebben 
dat de overheid informatie achterhoudt. Cynischer kan worden gesteld dat dat de 
risicokaarten een rol spelen bij ‘blame avoicance’. Na de vuurwerkramp was een 
belangrijk punt van kritiek op de gemeente Enschede dat veel burgers niet wisten dát er 
een vuurwerkfabriek in hun wijk stond. Provincies en gemeenten zouden dit kritiekpunt 
nu kunnen pareren door te wijzen op de openbare informatie op de risicokaarten. 
Niemand kan meer claimen dat h/zij niet was geïnformeerd. 
Nu kunnen we overgaan tot een beperking van de vier categorieën: openheid, 
effectiviteit, legitimiteit en efficiency. Hierbij moet worden opgemerkt dat het beeld dat 
hierover uit het onderzoek naar voren komt slechts ten dele is toe te schrijven aan 
Internet. De toename in de openbaarheid is van groot belang, gebruik van Internet draagt 
hier (op bescheiden wijze) bij. Uit dit verkennende onderzoek komt het volgende beeld 
naar voren: 
 

− Openheid. De openheid over de (voorbereiding op de) bestrijding van rampen 
neemt toe. Allerlei informatie die voorheen niet beschikbaar was, is nu wel 
beschikbaar. Gebruik van Internet zorgt hierbij voor een toename in de ruimtelijke 
en analytische transparantie. Van ‘ rising expectations’  lijkt geen sprake. Er wordt 
wel gedacht over het toevoegen van informatie over de handhaving maar dit 

                                                
145 De medewerker van de gemeente Utrecht benadrukte dat versterking van de machtspositie niet het doel 
was van de provincie. De provincie was vooral gericht op serviceverlening aan burgers en gemeenten. 
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wordt intern aangezwengeld en niet onder druk van maatschappelijke controleurs. 
Het risico van de digitale tweedeling – vooral hoger opgeleide burgers gebruiken 
de informatie – is weinig reëel omdat de informatie toch weinig wordt 
geraadpleegd en bovendien druk van burgers vaak het algemeen nut dient en niet 
direct het individueel nut.146 

− Effectiviteit. De effectiviteit van de voorbereiding op de rampenbestrijding neemt 
toe. Een duidelijke indicatie hiervan is dat bedrijven een passende vergunning 
aanvragen. Een ander punt is de grotere compliance van bedrijven bij de 
handhaving. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor ritualisering, goal 
displacement, verkramping of fragmentatie. 

− Legitimiteit. De legitimiteit van gemeenten die niet beschikken over een 
rampenplan kan in het geding komen. Van ‘ rising expectations’  is geen sprake. 
Het risico dat slechts burgers uit bepaalde wijken de risicokaarten raadplegen is 
aanwezig, maar concrete aanwijzingen hiervoor zijn niet gevonden. 

− Efficiency. Het openbaar maken van informatie via de risicokaarten kost geld. In 
dat opzicht kan worden gesproken over een toename van de controlekosten. Daar 
tegenover staat dat de handhaving effectiever verloopt en handhavende diensten 
wellicht met minder geld toe zouden kunnen. Netto zou dit kunnen leiden tot een 
efficiency-winst. 

 
6.7. Belangrij kste bevindingen van de casus 
 
De onderzoeksvragen zijn beantwoord en de casus is geanalyseerd. Aan het slot van dit 
hoofdstuk wil ik enkele hoofdlijnen naar voren halen. Wat leert deze casus ons nu over 
maatschappelijke controle in de publieke sector via Internet? 
 
1. Geen exit. Burgers gebruiken de risicokaarten niet om te bepalen of ze willen 
verhuizen. Ook zijn er geen aanwijzingen dat ze de risicokaarten raadplegen om te 
bepalen of ze ergens willen gaan wonen. In deze casus lijkt exit van burgers geen relevant 
mechanisme. 
 
2. Geen voice door burgers en maatschappelijke groeperingen. Er vindt geen voice 
plaats. Burgers laten niet van zich horen. Ze stellen hoogstens verhelderende vragen. Ook 
treedt en nauwelijks voice op van andere maatschappelijke controleurs. 
 
3. Geen voice door de media. Ook de media lijken nauwelijks te reageren op de 
toegenomen mogelijkheden voor maatschappelijke controle. Risicokaarten hebben niet 
geleid tot artikelen in kranten over risico’s. 
 
4. Wel indirecte effecten. De openbaarheid lijkt wel een directe rol uit te oefenen op het 
beleid van gemeenten. Zelfreflectie lijkt te worden gestimuleerd. Gemeenten worden 
aangezet op plannen voor rampenbestrijding op orde te hebben. Ook worden bedrijven 

                                                
146 Wel bestaat het risico dat in bepaalde welgestelde wijken meer maatschappelijke controle plaatsvindt 
dan in andere wijken. Uit het onderzoek zijn hierover geen aanwijzingen naar voren gekomen maar dit kan 
wel een risico voor de toekomst zijn. 
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gestimuleerd een passende vergunning aan te vragen. Een ander indirect effect is dat de 
naleving  van regels lijkt te verbeteren door de openbaarheid over handhaving. 
 
Wanneer we nu terugkijken naar de scenario’s die aan het begin van dit hoofdstuk zijn 
gepresenteerd, zien we dat deze scenario’s in de praktijk nauwelijks optreden. Burgers 
maken slechts in zeer beperkte mate gebruik van de risicokaarten. Bedrijven en 
gemeenten handelen echter alsof burgers – en andere controleurs zoals media en 
maatschappelijke groeperingen – wel gebruik maken van de informatie. De mogelijkheid 
van maatschappelijke controle stimuleert gemeenten en bedrijven om op adequatere wijze 
om te gaan met rampenbestrijding. 
 
6.8. Aanbevelingen over maatschappelij ke controle op rampenbestrijding 
 
Op basis van het verrichte onderzoek en op basis van de literatuurverkenning kunnen 
enkele aanbevelingen worden gedaan. Het eerste uitgangspunt voor mijn aanbevelingen 
is dat maatschappelijke controle wel degelijk kan bijdragen aan de openheid, effectiviteit, 
legitimiteit en efficiency van de handhaving. Het voorbeeld van Eindhoven verdient naar 
mijn mening navolging. Het tweede uitgangspunt is dat er nog weinig debat plaatsvindt 
over de voorbereiding op de rampenbestrijding. Internet biedt hier echter wel 
mogelijkheden voor. De volgende aanbevelingen pogen maatschappelijke controle via 
Internet op de rampenbestrijding te versterken: 
 
1. Gegevens over handhaving ook op Internet 
Alleen de risicokaart van de gemeente Eindhoven bevatte niet alleen gegevens over 
risico’s en vergunningen maar ook over de handhaving. De openbaarheid over de 
handhaving lijkt te leiden tot een effectievere handhaving: bedrijven voeren sneller 
aanpassingen door omdat ze bang zijn voor negatieve publiciteit. 
 
2. Wettelijke openbaarheid van handhavinggegevens 
Wettelijk ligt vast dat de verlening van vergunningen openbaar moet zijn. Iedereen mag 
weten wie welke vergunning heeft verkregen. Dit geldt echter niet voor de handhaving. 
De resultaten van de handhaving zijn niet openbaar. Dit kan als een lacune worden 
beschouwd. 
 
3. Vraag expliciet om inbreng van burgers 
Op de meeste risicokaarten worden burgers worden vooral beschouwd als ontvangers van 
informatie. Ze kunnen vragen stellen wanneer hen bepaalde zaken onduidelijk zijn. 
Burgers kunnen echter ook worden beschouwd als producenten van informatie. Zij 
kunnen aangeven of bepaalde informatie onjuist of adequaat is. 
 
4. Besteed aandacht aan risicocommunicatie 
Openbaarheid van informatie moet worden vergezeld van heldere risicocommunicatie. 
Interessant is dat de Gemeente Eindhoven nu bezig is met het ontwikkelen van tools voor 
de risicocommunicatie van bedrijven. Bedrijven kunnen dan op een goede manier met 
omwonenden communiceren over risico’s. 
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7. Lessen uit het empir isch onderzoek 
 
 
7.1. Inleiding 
 
In de voorgaande hoofdstukken zijn de resultaten van het empirisch onderzoek 
gepresenteerd. Dit onderzoek bestond uit een breedte-onderzoek naar mogelijkheden voor 
maatschappelijke controle via Internet en drie diepte-onderzoeken naar mogelijkheden, 
toepassingen en effecten van maatschappelijke controle in het voortgezet onderwijs, de 
ziekenhuisgezondheidszorg en de rampenbestrijding. 
In dit hoofdstuk zal ik op basis van de gepresenteerde resultaten de drie centrale vragen 
van dit onderzoeksrapport beantwoorden: 
 

1. Welke mogelijkheden biedt Internet voor maatschappelijke controle? 
2. Op welke manier wordt er gebruik gemaakt van deze mogelijkheden? 
3. Wat zijn de effecten van maatschappelijke controle via Internet? 

 
Vervolgens zal ik de resultaten van het onderzoek gebruiken om te komen tot een nadere 
invulling van maatschappelijke controle. In hoofdstuk 2 heb ik een eerste beeld geschetst 
van maatschappelijke controle. Het empirisch onderzoek heeft uitgewezen dat dit beeld 
een andere uitwerking behoeft. Ik zal maatschappelijke controle verder uitwerken aan de 
hand van burgerschap, stakeholders en openbaarheid. 
 
7.2. Mogelij kheden voor maatschappelij ke controle 
 
De eerste vraag die in hoofdstuk 1 werd opgeworpen was: 
 

Vraag 1. Welke mogelijkheden biedt Internet voor maatschappelijke controle? 
 
In hoofdstuk 1 had ik verder aangegeven dat hierbij met name aandacht zou worden 
besteed aan een viertal deelvragen. Deze deelvragen worden hier gebruikt om de 
bevindingen van het breedte- en casusonderzoek te ordenen. 
 

Vraag 1.1. Welke informatie is beschikbaar voor maatschappelijke controle? 
 
Er is een variëteit aan informatie beschikbaar over allerlei zaken in de publieke sector 
(zie hoofdstuk 3). Bij de gecontroleerde organisaties bleek het niet slechts om 
overheidsorganisaties te gaan maar ook over non-profit en profit organisaties. 
Maatschappelijke controle heeft namelijk niet alleen betrekking op de overheid maar – in 
bredere zin – op de publieke zaak. Een bedrijf dat onvoldoende voorzorgsmaatregelen 
neemt tegen rampen is ook onderhevig aan maatschappelijke controle. Interessant is dat 
met name in het voortgezet onderwijs en de rampenbestrijding ook informatie 
beschikbaar is over de handhavende taken van de overheid. Maatschappelijke controleurs 
kunnen hierdoor deze handhavende diensten controleren maar ook non-profit en profit-
organisaties controleren. 
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De informatie betreft met name de output en de outcome van processen in de publieke 
sector. Er wordt bijvoorbeeld niet aangegeven waarom er wachtlijsten zijn maar wel hoe 
lang de wachttijden zijn. Hetzelfde gold voor het voortgezet onderwijs en de 
rampenbestrijding en ook het breedte-onderzoek leverde de conclusie op dat er weinig 
informatie beschikbaar is over de uitvoering van werkprocessen. Er is vooral informatie 
beschikbaar over resultaten. 
In twee van de onderzochte sectoren (voortgezet onderwijs en 
ziekenhuisgezondheidszorg) werd de informatie op de websites vooral gepresenteerd als 
keuze-informatie. Burgers werden ondersteund bij het kiezen van een school of 
ziekenhuis. Het afstemmen van de informatie op websites op keuze van burgers (exit) kan 
ertoe leiden dat kritische burgers ‘stemmen met hun voeten’ .147 
 

Vraag 1.2. Wie creëert de mogelijkheden voor maatschappelijke controle? 
 
In het breedte-onderzoek werden de volgende aanbieders van informatie waargenomen: 
publieke organisaties (informatie over het eigen functioneren en informatie over andere 
organisaties), media, maatschappelijke organisaties, private partijen, maatschappelijke 
controleurs, onderzoeksinstellingen, institutionele controleurs. Uit de casusonderzoeken 
bleek dat aanbieders op elkaar reageren. De Onderwijsinspectie ging bijvoorbeeld pas 
informatie aanbieden toen Trouw daarmee was begonnen. De Nederlandse Vereniging 
van Ziekenhuizen paste haar aanbod van informatie aan toen het Algemeen Dagblad ook 
informatie ging aanbieden. 
Uit de studies in het voortgezet onderwijs en de ziekenhuisgezondheidszorg bleek dat 
Trouw en het Algemeen Dagblad een belangrijke rol speelden in het leveren van ‘ ruwe 
gegevens’  voor burgers. Burgers kunnen deze gegevens gebruiken om daar voor hen 
relevante informatie uit te halen. Bardoel (1997: 83) spreekt in dat geval over 
‘ instrumentele journalistiek’ . Met dit gebruik van Internet hebben de media geen brede 
oriënterende functie maar snijden informatie op maat voor specifieke doelgroepen. 
Trouw en Algemeen Dagblad richten zich via Internet niet zozeer op een breed publiek 
als wel op individuele gebruikers. Ook is de instrumentele journalistiek niet gericht op 
oriëntatie op vraagstukken – zoals de krant dat is – maar sterker gericht op actie door de 
gebruikers van de informatie. 
In veel gevallen is de aanbieder van informatie ook de leverancier ervan 
(Onderwijsinspectie, provincies en gemeenten bij risicokaarten), maar regelmatig is de 
aanbieder slechts een ‘doorgeefluik’  van informatie (Trouw, Algemeen Dagblad). Deze 
‘doorgeefluiken’  voeren zelf in het algemeen wel een analyse op de beschikbare 
gegevens uit of creëren op andere wijzen meerwaarde. Verder bleken in sommige 
gevallen burgers zelf informatie te leveren (Algemeen Dagblad). 
 

                                                
147 Bij deze redenering past een relativering. Informatie via Internet vormt voor burgers altijd maar een 
klein element. Belangrijker is de directe ervaring van burgers. Debatten (met scholen en ziekenhuizen) 
worden vooral ook gevoerd vanuit eigen ervaringen. Informatie op Internet speelt hierbij hooguit een 
ondersteunende rol. 
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Vraag 1.3. Waarom worden deze mogelijkheden gecreëerd? 
 
Uit de drie casusonderzoeken bleek dat in alledrie de gevallen crises kunnen leiden tot 
openbaarheid (WOB-verzoek in onderwijs, sluipende crisis in de gezondheidszorg en 
vuurwerkramp in Enschede). Deze crises worden soms gecreëerd of gebruikt door 
journalisten die optreden als ‘policy enterpreneur’  (Kingdon, 1984). Politieke 
machthebbers kunnen na een crisis wellicht nog proberen veranderingen tegen te houden 
maar tegenhouden van openbaarheid is lastiger. Ook verschuift de ‘burden of argument’ : 
eerst moest men aangeven waarom informatie toch wel openbaar moest worden terwijl 
men na een crisis vaak goede argumenten moet geven waarom informatie niet openbaar 
mag zijn. 
De mogelijkheden van maatschappelijke controle via Internet maken daarmee deel uit 
van een algemene trend naar meer openbaarheid van bestuur. In de drie onderzochte 
sectoren nam de openbaarheid van informatie ook op andere (elkaar aanvullende) 
manieren toe. Internet speelt hierbij vooral in de rampenbestrijding een belangrijke rol. 
Voor het voortgezet onderwijs – en in mindere mate voor de ziekenhuisgezondheidszorg 
– geldt dat de informatie ook op papier aanwezig is. 
Juridische kaders zijn voor de mogelijkheden van maatschappelijke controle via Internet 
zeker van belang. Voor de informatieverschaffing is de openbaarheidwetgeving van 
belang. Interessant was dat de WOB de basis biedt voor openbaarheid maar dat in twee 
van de onderzochte sectoren de (actieve) openbaarheid was vastgelegd in (recente) 
sectorspecifieke wetten (Wet op het Onderwijstoezicht, Wet Rampenbestrijding).148 
 

Vraag 1.4. Welke rol speelt Internet bij het creëren van mogelijkheden 
 
De belangrijkste meerwaarde van Internet voor maatschappelijke controle is dat de 
informatie onafhankelijk van plaats en tijd beschikbaar is. In termen van Davenport 
(1993) is de ruimtelijke transparantie door Internet vergroot omdat men overal waar men 
toegang heeft tot Internet de informatie kan bekijken. Vroeger moest men daarvoor vaak 
naar bibliotheken of overheidsgebouwen. Van technische mogelijkheden van Internet om 
informatie te zoeken, prestaties te vergelijken, informatie grafisch te presenteren en 
informatie te analyseren – de analytische transparantie (Davenport, 1992) – wordt al 
gebruik gemaakt maar nog slechts in beperkte mate. In het Verenigd Koninkrijk en de 
Verenigde Staten werden meer voorbeelden gevonden van websites die mogelijkheden 
boden om zelf gegevens te analyseren. 
De informationele transparantie – de transparantie met betrekking tot operationele 
werkprocessen is nauwelijks vergroot. Bij de meeste websites lag het accent op de 
uitkomsten van werkprocessen. Weinig websites geven precieze informatie over het 
verloop van processen. In mijn promotie-onderzoek (Meijer, 2002) was juist een 
belangrijke bevinding dat met name de informationele transparantie – de transparantie 
over de uitvoering van werkprocessen – toenam. Dit wijst erop dat er (nog) geen 
koppeling is tussen operationele informatiesystemen en websites. Dit zijn (vooralsnog) 
gescheiden informatiedomeinen. 

                                                
148 In een (juridisch) vervolgonderzoek zou het interessant kunnen zijn om de juridische kaders van 
verschillende sectoren met elkaar te vergelijken. Wellicht levert dit meer inzicht op in maatschappelijke 
controle via Internet in de verschillende sectoren. 
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Internet wordt in beperkte mate gebruikt als communicatiemedium ten behoeve van 
maatschappelijke controle in de publieke sector. Eén-op-één communicatie wordt wel 
ondersteund: op de meeste websites staat een e-mail-adres of een webformulier voor 
reacties. Er werd slechts één voorbeeld gevonden van een koppeling tussen informatie 
over de uitvoering van beleid en een digitaal debat. Publieke debatten over de publieke 
sector vinden niet of nauwelijks plaats via Internet. 
 
Het algemene beeld dat uit het empirisch onderzoek naar voren kwam was dat de 
mogelijkheden voor maatschappelijke controle via Internet zich nog in de kinderschoenen 
bevinden. De aanzetten tot het creëren van mogelijkheden hebben echter geleid tot 
allerlei belangwekkende discussies over openbaarheid. Het ziet ernaar uit dat de 
openbaarheid de komende jaren verder zal toenemen. De belangrijkste vraag in deze 
debatten is niet langer of de openbaarheid moet toenemen maar hoe de openbaarheid 
moet toenemen en hoe deze openbaarheid goed kan worden in andere arrangementen 
opdat de openbaarheid bijdraagt aan de openheid, effectiviteit, legitimiteit en efficiency 
van de publieke sector in het informatietijdperk. 
 
7.3. Toepassing van maatschappelij ke controle 
 
De tweede vraag die in hoofdstuk 1 werd gesteld was: 
 

Vraag 2. Op welke manier wordt er gebruik gemaakt van deze mogelijkheden? 
 
In hoofdstuk 1 had ik verder aangegeven dat hierbij met name aandacht zou worden 
besteed aan een viertal deelvragen. Deze deelvragen worden hier gebruikt om de 
bevindingen van het casusonderzoek te ordenen. 
 

Vraag 2.1. In welke mate en op welke wijze maken burgers gebruik van de 
mogelijkheden? 

 
De informatie op de onderzochte websites wordt redelijk veel geraadpleegd. Er was 
echter weinig informatie beschikbaar over wie deze informatie raadplegen en waarvoor 
de informatie wordt gebruikt. Opvallend was dat de websites in het voortgezet onderwijs 
en de ziekenhuisgezondheidszorg veel meer werden geraadpleegd dan de risicokaarten. 
Een simpele verklaring is dat deze informatie niet van belang is voor keuzeprocessen van 
burgers. Een andere verklaring is dat er in de sectoren onderwijs en gezondheidszorg veel 
meer direct betrokkenen zijn (met name docenten, artsen en verpleegkundigen, 
verzekeraars). 
Burgers maken slechts in beperkte mate gebruik van de mogelijkheden voor 
maatschappelijke controle. In het voortgezet onderwijs wordt de informatie redelijk veel 
geraadpleegd maar leidt dit niet tot exit (beïnvloeding van de schoolkeuze) of voice 
(mondelinge of schriftelijke reacties op de informatie aan scholen). Ook in de 
ziekenhuisgezondheidszorg leidt de openbaarheid niet tot voice maar lijkt er – bij een 
kleine groep burgers – wel exit op te treden. In de rampenbestrijding treedt er geen exit 
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en ook geen voice van burgers op.149 
Mogelijk is er ten aanzien van maatschappelijke controle een leerproces nodig en wellicht 
al gaande. Er lijken aanwijzingen te zijn dat burgers in andere landen meer gebruik 
maken van informatie over het functioneren van publieke organisaties. Wellicht ‘ leren’  
burgers in Nederland hier ook mee om te gaan. Een andere mogelijkheid is dat 
toezichthoudende burgers laten alleen van zich horen als er iets mis is. In de onderzochte 
gevallen was dit wellicht in onvoldoende mate het geval: organisaties deden het redelijk 
goed. Dit kan de reden zijn waarom organisaties niets van burgers te horen kregen.150 
 

Vraag 2.2. In welke mate en op welke wijze maken maatschappelijke 
groeperingen gebruik van de mogelijkheden? 

 
Informatie op Internet werd in het voortgezet onderwijs en in de 
ziekenhuisgezondheidszorg niet gebruikt door maatschappelijke groeperingen 
(ouderverenigingen of patiëntenverenigingen). Wel werd de informatie in enige mate 
gebruikt door vertegenwoordigingen van burgers. Bij middelbare scholen gaat het onder 
andere om de medezeggenschapsraad en de ouderraad, bij ziekenhuizen gaat het met 
name om de patiëntenraden. In het overleg tussen directies van scholen en deze 
vertegenwoordigingen speelt openbare informatie op Internet een rol. In het geval van de 
ziekenhuisgezondheidszorg zijn veel cliëntenraden nog in oprichting en kon dus nog niet 
worden onderzocht of deze vertegenwoordigingen gebruik maakte van de informatie op 
Internet. 
Bij de rampenbestrijding werd er één voorbeeld gevonden van een groep buurtbewoners 
die informatie van een risicokaart gebruikte in haar verzet tegen een fabriek. Onduidelijk 
is in hoeverre het hier om een incident ging of om de voorloper van een bredere trend. 
Onbekend is in hoeverre er in het buitenland meer actiegroepen zijn die gebruik maken 
van dergelijke informatie op Internet. 
 

Vraag 2.3. In welke mate en op welke wijze maken de media gebruik van de 
mogelijkheden? 

 
Bij maatschappelijke controle spelen de media een dubbele rol. Enerzijds zijn de media 
zelf maatschappelijke controleurs. Door publicaties  beïnvloeden zij het beleid van de 
overheid. Anderzijds zijn de media ook intermediairen voor controle door burgers en 
maatschappelijke groeperingen. In de onderzochte gevallen was de informatie op Internet 
vaak een spin-off van de kranten. 

                                                
149 Opgemerkt kan worden dat de casus verschillen in keuzevrijheid voor burgers. In de gezondheidszorg is 
deze het grootst, in het onderwijs kleiner en bij risicolocaties het kleinst. Mensen willen soms best een eind 
reizen naar een ander ziekenhuis. Ze zullen echter niet snel van school wisselen en ook niet snel gaan naar 
een school die veel verder is. Mensen zijn niet gauw bereid te verhuizen vanwege een risicolocaties. 
150 Afgaande op de beschrijving van Van den Brink (2002: 27) over de assertieve habitus van moderne 
burgers zou men hier meer voice van verwachten: “Die houding neemt [de burger] niet alleen aan 
tegenover particuliere ondernemingen maar ook bi j (diensten van) de overheid. En dat gaat – dienstdoende 
functionarissen in het openbaar vervoer, de sociale dienst en het onderwijs weten er inmiddels alles van – 
met de nodige assertiviteit gepaard.”  Deze assertiviteit kan de vorm krijgen van (fysiek) geweld maar kan 
er ook toe leiden dat burgers klachten indienen of een belangenvereniging oprichten. 



 157 

Onder druk van commerciële overwegingen kunnen de media met duidelijke (anders 
gezegd: ongenuanceerde) oordelen komen over publieke organisaties. De media waren 
met name van belang in het voortgezet onderwijs en de ziekenhuisgezondheidszorg. De 
media kunnen de nadruk leggen op lijstjes van beste en slechtste organisaties. Deze 
oordelen lijken wel degelijk bedoeld om het beleid van organisaties te veranderen (of 
kunnen in ieder geval dat effect hebben). 
Interessant is dat de informatie op Internet over de rampenbestrijding – in tegenstelling 
tot de andere twee casus – nauwelijks wordt gebruikt door de media. Angst voor media-
aandacht bestaat wel bij bedrijven maar uit dit verkennende onderzoek zijn geen 
voorbeelden naar voren gekomen van aandacht door de media. 
 

Vraag 2.4. Welke andere actoren maken gebruik van de informatie over de 
prestaties van publieke organisaties op Internet? 

 
Een belangrijke bevinding van het onderzoek was dat openbare informatie over het 
functioneren van publieke organisaties niet alleen wordt gebruikt door ‘het publiek’  
(burgers, maatschappelijke groeperingen en media) maar ook door andere stakeholders. 
Op basis van de casusstudies kunnen de volgende voorbeelden worden genoemd: 
 

− Financiers van publieke organisaties kunnen gebruik maken van de 
mogelijkheden voor maatschappelijke controle. Informatie over wachttijden in 
ziekenhuizen wordt gebruikt door verzekeringsmaatschappijen. Deze gebruiken 
de informatie ten behoeve van wachttijdbemiddeling maar ook om afspraken met 
ziekenhuizen te maken over levering van zorg. 

− Maatschappelijke controleurs die wel een mogelijkheid tot exit hebben zijn 
(potentiële) werknemers. Zij krijgen allerlei informatie over het functioneren van 
publieke organisaties maar openbare informatie kan hier toch iets aan toevoegen 
(zeker voor potentiële werknemers). Voor werknemers geldt verder hetzelfde als 
voor burgers. Ook hierbij geldt dat teveel exit-mogelijkheden kan gaan ten koste 
van voice en ook hier kan er een tweedeling ontstaat tussen hoog kwalitatieve 
organisaties met kwaliteitsbewuste medewerkers en laag kwalitatieve organisaties 
met medewerkers met minder kwaliteitsbewustzijn. 

− Informatie op Internet lijkt in enige mate van belang te zijn voor poortwachters. 
Bij het middelbaar onderwijs zijn dit de directeuren van basisscholen en in de 
gezondheidszorg zijn dit de huisartsen. Deze poortwachters kunnen grote invloed 
hebben op de keuze van burgers voor een middelbare school of een ziekenhuis. 
Openbare informatie over deze organisaties op Internet kan een rol spelen bij hun 
adviezen en doorverwijzingen aan burgers. Dit kan worden beschouwd als een 
indirecte vorm van exit. 

− Openbare informatie lijkt veel te worden geraadpleegd door de gecontroleerde 
organisaties zelf. Medewerkers van scholen en ziekenhuizen willen weten hoe zij 
het zelf doen in vergelijking tot anderen. Deze informatie kan worden gebruikt 
voor interne debatten over kwaliteitsverbetering. 

 
In het algemeen kan worden gesteld dat het gebruik van de mogelijkheden voor 
maatschappelijke controle via Internet (nog) beperkt is. De informatie over het 
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functioneren van de publieke sector wordt veel bekeken maar dit leidt in beperkte mate 
tot acties van burgers, maatschappelijke groeperingen, media en andere stakeholders. 
 
7.4. Effecten van maatschappelij ke controle 
 
De derde vraag die in hoofdstuk 1 werd gesteld was: 
 

Vraag 3. Wat zijn de effecten van maatschappelijke controle via Internet? 
 
Ook deze vraag was uitgewerkt in een aantal deelvragen. Deze deelvragen worden hier 
gebruikt om de bevindingen van het casusonderzoek te ordenen. Vooraf wil ik opmerken 
dat openbaarheid via Internet een element is in een breed veranderingstraject. De effecten 
van de afzonderlijke elementen zijn moeilijk te meten (diffuse effecten). De 
Onderwijsraad (1999: 47) merkt op dat de invloed van het openbaar worden van 
opbrengstgegevens op het functioneren van scholen en het (keuze)gedrag van ouders en 
leerlingen niet kan worden geïsoleerd van effecten van tal van andere, verwante 
ontwikkelingen welke min of meer gelijktijdig plaatsvinden (zie ook Kartsen & Visscher, 
2001: 38). Voor de andere sectoren lijkt hetzelfde te gelden. Zowel in de 
gezondheidszorg als in de rampenbestrijding vinden gelijktijdig allerlei veranderingen 
plaats. Isoleren van het effect van maatschappelijke controle via Internet is hierbij lastig. 
 

Vraag 3.1. Welke gedragingen van maatschappelijke controleurs leiden tot 
effecten? 

 
Maatschappelijke controle door individuele burgers heeft in de onderzochte sectoren 
weinig effect. Dit komt doordat raadpleging van de informatie door de burgers 
nauwelijks leidt tot exit of voice. De onderzochte organisaties krijgen dus van burgers 
geen signalen dat ze moeten veranderen. 
Ook leiden de mogelijkheden voor maatschappelijke controle via Internet niet (of 
nauwelijks) tot signalen van maatschappelijke groeperingen dat organisaties hun beleid of 
de uitvoering daarvan moeten aanpassen. 
Vanuit de media ontvangen publieke organisaties wel signalen. Internet lijkt zelf hierbij 
niet direct te leiden tot sancties. Negatieve publiciteit op Internet heeft weinig gevolgen. 
Negatieve publiciteit in kranten en op TV wel. Pas wanneer informatie op Internet 
doorsijpelt naar de kranten heeft deze informatie effect.151 De reputatie van een 
organisatie kan schade oplopen. Verder kan hierover worden opgemerkt dat organisaties 
proberen slechte publiciteit te voorkomen. Angst voor het doorsijpelen van negatieve 
informatie over het functioneren van de organisatie via Internet naar massamedia zet 
bedrijven aan tot actie. Dit bevestigt de stelling van Heeks (1998: 13) dat publieke 
organisaties vooral door massamedia onder druk worden gezet. 
Openbare informatie lijkt ook te leiden tot reflexieve controle. Openbaarheid zet de 
desbetreffende organisaties aan tot kwaliteitsverbetering. Ook als zij hier niet op worden 
aangesproken door andere zullen zij toch proberen om slechte scores te voorkomen. 
Vreemde ogen dwingen. 

                                                
151 Internet biedt wel interessante mogelijkheden om de massamedia te controleren. Burgers kunnen 
eenvoudig beweringen van journalisten checken omdat achterliggende gegevens openbaar zijn. 
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Stakeholders (zorgverzekeraars, toezichtorganen) spreken organisaties op verschillende 
manieren aan op hun prestaties. Dit doen zij niet alleen naar aanleiding van de informatie 
op Internet maar deze informatie kan hier wel een rol bij spelen. Deze signalen kunnen 
voor organisaties zeker aanleiding vormen om hun beleid te wijzigen. 
 

Vraag 3.2. Wat zijn de effecten van maatschappelijke controle via Internet op de 
effectiviteit van publieke organisaties? 

 
Uit het casusonderzoek komen aanwijzingen dat maatschappelijke controle via Internet 
wel degelijk lijkt te leiden tot beleidsveranderingen. Scholen proberen beter te scoren op 
de kwaliteitskaarten, ziekenhuizen proberen hun wachttijden terug te brengen, gemeenten 
stellen rampenplannen op en bedrijven houden zich aan de aanwijzingen van 
toezichthouders. Hoewel het positieve beeld overheerst zijn de in hoofdstuk 2 genoemde 
risico’s wel aanwezig. Bij scholen en ziekenhuizen lijken vooral de risico’s van goal 
displacement en fragmentatie relevant. Individuele instellingen richten zich vooral op 
goede scores en het is maar de vraag of hierdoor de kwaliteit toeneemt en of deze 
toename de gehele sector betreft.152  
 

Vraag 3.3. Wat zijn de effecten van maatschappelijke controle via Internet op de 
efficiency van publieke organisaties? 

 
Hierboven is reeds aangegeven dat op Internet weinig informatie staat over de uitvoering 
van werkprocessen. De informatie concentreert zich op de output en outcome. In verband 
hiermee staat de bevinding dat de maatschappelijke controle via Internet zich nauwelijks 
richt op het vergroten van de efficiency. Maatschappelijke controleurs (burgers, 
maatschappelijke groeperingen en media) lijken hier niet in geïnteresseerd. 
Maatschappelijke controle kan overigens wel bijdragen aan de efficiency van het 
toezicht. In de casus rampenbestrijding werden hier aanwijzingen voor gevonden en ook 
bij de inspectie van het onderwijs lijken hier mogelijkheden te liggen. 
 

Vraag 3.4. Wat zijn de effecten van maatschappelijke controle via Internet op de 
legitimiteit van publieke organisaties? 

 
Vergroten van de legitimiteit lijkt een overweging van de betrokken publieke organisaties 
om de openbaarheid te vergroten.153 Hierbij gaat het zeker niet alleen om de 
gecontroleerde organisaties maar ook om de toezichthoudende organisaties 
(Onderwijsinspectie en provincies). Uit het onderzoek blijkt echter niet of het vertrouwen 
toeneemt. Er lijken aanwijzingen te zijn dat het vertrouwen in publieke organisaties 

                                                
152 Er bestaat een spanning tussen de toenemende beschikbaarheid van informatie over het presteren van 
scholen en ziekenhuizen en tendensen richting kwaliteitsmanagement. Het gaat hierbij om een spanning 
tussen een smalle en een brede definitie van kwaliteit. De informatie over prestaties die naar buiten komt 
concentreert zich in het algemeen op een beperkt aantal criteria. Scholen en ziekenhuizen lijken te worden 
gestimuleerd juist op deze criteria goed te scoren en dit kan leiden tot perverse effecten. 
153 Kenis (2001: 22, 23) schrijft hierover: “De neo-institutionalistische theorie stelt verder dat vooral 
organisaties, die in hoge mate met institutionele omgevingen te maken hebben en bovendien moeilijk op 
hun outcome kunnen worden beoordeeld (zoals scholen, ziekenhuizen, ministeries), eerder aandacht 
hebben voor het verhogen van hun legitimiteit dan van het vergroten van de effectiviteit.”  
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(slecht scorende scholen en ziekenhuizen en gemeenten zonder rampenplan) juist af kan 
nemen.  Onterechte schuldtoewijzing lijkt vooralsnog weinig op te treden maar in het 
onderwijs en de gezondheidszorg is men hier zeer beducht voor. De inquisitiedemocratie 
treedt in enkele gevallen op. Een duidelijk voorbeeld is de slecht scorende school die in 
een lokale krant aan de schandpaal werd genageld. De koppeling tussen Internet en de 
massamedia maken dit risico zeer reëel. Ook het risico van de meritocratie is met name in 
het geval van het voortgezet onderwijs en de ziekenhuisgezondheidszorg reëel. De 
mogelijkheden voor maatschappelijke controle stimuleren vooral exit-gedrag van burgers 
en lijken daarmee de kans te vergroten dat kwaliteitsbewuste burgers niet het 
prestatieniveau voor iedereen opkrikken maar slechts hun eigen positie weten te 
verbeteren. 
 

Vraag 3.5. Wat zijn de effecten van maatschappelijke controle via Internet op de 
openheid van publieke organisaties? 

 
Voor de openheid geldt dat er wel degelijk meer informatie beschikbaar is over publieke 
zaken. Deze informatie wordt ook – zeker in het voortgezet onderwijs en de 
ziekenhuisgezondheidszorg – redelijk veel bekeken. Het risico van ‘ rising expectations’  
lijkt echter aanwezig. Vooral in de ziekenhuisgezondheidszorg loopt er een hevige 
discussie over openbaarheid over de kwaliteit van ziekenhuizen. Openbaarheid van 
wachtlijsten kan er in dit geval toe leiden dat het ontbreken van openbaarheid over de 
kwaliteit van ziekenhuizen meer in het oog springt. Daarnaast speelt ook het risico van 
een digitale tweedeling. Er zijn echter geen cijfers bekend over de sociale kenmerken van 
raadplegers van de websites over voortgezet onderwijs, ziekenhuisgezondheidszorg en 
rampenbestrijding en dus is onbekend of deze tweedeling zich voordoet. 
 

Vraag 3.6. Hoe kunnen de effecten van maatschappelijke controle worden geduid 
in termen van algemene maatschappelijke trends? 

 
Een algemeen punt dat op alle vier de criteria betrekking heeft is de relatie tussen 
individuele organisaties en de hele sector. Van Duivenboden en Lips (2002) maken een 
onderscheid tussen de loyaliteit aan één organisatie en loyaliteit aan de publieke 
dienstverlening en concluderen dat de loyaliteit aan een organisatie kan afnemen terwijl 
de loyaliteit aan de sector toeneemt. Dit onderscheid kan ook betrekking hebben op de 
openheid, legitimiteit, effectiviteit en efficiency. Ik vraag me hierbij wel af of de 
positieve discussie van Van Duivenboden en Lips gerechtvaardigd is. Er lijken eerder 
aanwijzingen te zijn dat nadruk op individuele effectiviteit negatieve gevolgen kan 
hebben voor de openheid, legitimiteit, effectiviteit en efficiency van de gehele sector. 
Men lijkt er vanuit te gaan dat nadruk op een grotere effectiviteit van afzonderlijke 
instellingen ook de gehele productiviteit van de sector verhoogt. Het is maar de vraag of 
dit altijd zo is: fragmentatie kan ook juist tot het tegengestelde effect leiden. 
Een tweede mogelijke algemene ontwikkeling die in hoofdstuk 2 is besproken betrof een 
explosie van maatschappelijke controle waarbij elk foutje zou worden belicht. Voor deze 
ontwikkeling is in de drie casus geen steun gevonden. Het gebruik van de mogelijkheden 
voor maatschappelijke controle blijft vooralsnog beperkt. 
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Ten derde is in meer algemene zin in hoofdstuk 2 de vraag opgeworpen of 
maatschappelijke controle de opkomst van een ‘audit society’  versterkt en bijdraagt aan 
de McDonaldization van de overheid. Het empirisch onderzoek geeft hier geen uitsluitsel 
over. Opvallend is wel dat de nadruk steeds ligt op vergelijkbaarheid, 
kwantificeerbaarheid en keuzegedrag van burgers. Dit zijn zaken die aansluiten bij de 
opkomst van een ‘audit society’  en bijdragen aan de McDonaldization van de overheid. 
De voice-functie van burgers en groepen van burgers, die juist het accent kan leggen op 
een publiek debat over wenselijkheden en onwenselijkheden aangaande de publieke 
sfeer, lijkt vooralsnog bij maatschappelijke controle via Internet weinig aandacht te 
krijgen. 
 
7.5. Reflectie op de theorie van Hirschman 
 
In hoofdstuk 2 zijn op basis van het werk van Hirschman (1970) 5 stellingen 
geformuleerd over maatschappelijke controle in de publieke sector. Nu kan worden 
bekeken wat de theoretische bevindingen ons leren over deze stellingen en daarmee over 
de theorie van Hirschman. 
 

Stelling 1. Burgers kiezen voor exit wanneer er (1) een (geloofwaardig) alternatief 
is, (2) de ‘switching costs’  laag zijn, en (3) de loyaliteit aan de organisatie laag is. 
 

De drie voorwaarden uit deze stelling gaan het meeste op voor de gezondheidszorg. Bij 
scholen zijn er wel alternatieven maar zijn de ‘switching costs’  hoger. Ook de loyaliteit 
lijkt hoger. Bij rampenbestrijding is er in het algemeen geen alternatief of slechts ten 
koste van zeer hoge ‘switching costs’  (verhuizen). Op basis hiervan kan – volgens 
Hirschman – worden verwacht dat in de gezondheidszorg het meeste exit-gedrag zal 
optreden. Dit lijkt ook het geval te zijn. Het gaat hierbij niet om exit op grote schaal maar 
wel om meer exit dan in de andere twee onderzochte sectoren. 
 

Stelling 2. Burgers kiezen voor voice wanneer (1) er geen (geloofwaardig) 
alternatief is; (2) hun invloed en onderhandelingsmacht groot is, (3) de loyaliteit 
aan de organisatie hoog is. 

 
Voor de gezondheidszorg en het onderwijs impliceert dit dat vooral leden van 
patiëntenraden en medezeggenschapsraden over zullen gaan tot voice. Daar zijn 
inderdaad wel enige aanwijzingen voor gevonden. Bij de rampenbestrijding is geen 
onderbouwing van deze stelling gevonden: er was geen alternatief voor handen maar er 
was ook weinig voice van burgers. 
 

Stelling 3. Exit en voice hebben optimale effecten op organisaties bij een 
adequate menging van alerte en inerte burgers is. De organisatie krijgt dan 
signalen over kwaliteitsverlies maar heeft ook tijd om zich te herstellen want niet 
alle burgers lopen direct weg. 

 
In alle drie de sectoren hebben publieke organisaties vooral te maken met inerte burgers: 
het exit-gedrag is beperkt. De voice komt echter niet alleen van burgers maar ook van 
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andere maatschappelijke controleurs (media, financiers). De vraag is echter of de 
onderzochte organisaties wel voldoende signalen ontvangen. Veel loyaliteit in combinatie 
met weinig (gepercipieerde) mogelijkheden tot exit kan ertoe leiden dat er noch exit noch 
voice plaatsvindt. Hirschman (1970: 97) stelt dat deze organisatie recuperatie-
mechanismen ontberen. 
 

Stelling 4. Gedrag van alerte burgers heeft positieve effecten voor alle burgers 
wanneer ze door voice het kwaliteitsniveau van de organisatie omhoog weten te 
krikken. 

 
Als alerte burgers door voice het kwaliteitsniveau van organisaties weten te verbeteren, 
profiteren inderdaad alle burgers daarvan. De vraag is echter of ze ook voice kunnen 
inzetten ten behoeve van hun eigen gewin. Daar lijken aanwijzingen voor te zijn. Burgers 
kunnen voice gebruiken om hoger op de wachtlijst van een ziekenhuis te komen. Of om 
te zorgen dat een gevaarlijke fabriek niet in hun buurt komt. Het onderscheid tussen de 
groepen burgers heb ik echter in dit verkennende onderzoek onvoldoende kunnen maken. 
In vervolgonderzoek is het van groot belang dat dit punt verder wordt uitgewerkt. 
 

Stelling 5. Gedrag van alerte burgers heeft negatieve effecten voor andere burgers 
wanneer zij zich terugtrekken uit slecht functionerende organisaties en alle alerte 
burgers zich wenden tot dezelfde, relatief beter presterende organisaties. 

 
Deze stelling lijkt vooral van toepassing op het onderwijs. Daar kunnen burgers zich 
terugtrekken in ‘betere scholen’ . Hier wordt momenteel veel over gesproken maar er zijn 
nog geen directe aanwijzingen dat dit zich inderdaad voordoet. In vervolgonderzoek zou 
het interessant zijn om te bekijken of  de ‘betere scholen’  met meer voice op basis van de 
informatie over de school op Internet te maken hebben dan minder goed scorende 
scholen. 
 
De theorie van Hirschman is behulpzaam bij het verder uitwerken van resultaten. Uit het 
onderzoek is echter gebleken dat maatschappelijke controle in de publieke sector via 
Internet niet alleen op basis van de theorie van Hirschman kan worden geduid. Daarvoor 
concentreert Hirschman zich teveel op individuele burgers en geeft zijn theorie te weinig 
inzicht in het gedrag van andere controleurs en de effecten ervan. Een aanvulling van het 
theoretische perspectief is daarom nodig. 
 
7.6. Naar een nieuwe invulling van maatschappelij ke controle 
 
In hoofdstuk 2 heb ik maatschappelijke controle gedefinieerd als een vorm van invloed 
uitoefenen en van medebepaling van beleid in de publieke sector door ‘het publiek’  
(burgers, maatschappelijke groeperingen en media) op basis van oordelen over de 
prestaties in het verleden. Deze definitie heb ik gehanteerd in het empirisch onderzoek. 
Bij het onderzoeken van dit concept werd mij echter langzaam steeds duidelijker dat de 
uitwerking van maatschappelijke controle onbevredigend was. In deze paragraaf wil ik 
maatschappelijke controle, zoals beschreven in hoofdstuk 2, op drie manieren nader 
uitwerken. 
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Drie rollen van burgers 
 
Ideeën over maatschappelijke controle impliceren dat men verwacht dat burgers bereid 
zijn om tijd en energie te steken in het controleren van publieke organisaties. Men kan 
zich afvragen of deze aanname terecht is. Wellicht hebben burgers betere dingen te doen? 
Om meer zicht te krijgen op de rol van de burger is zicht nodig op de verschillende rollen 
van de burger in de beschreven vormen van maatschappelijke controle.154 De volgende 
rollen zijn hierbij geïdentificeerd: 
 

1. Consument. De burger wil onderwijs of gezondheidszorg, heeft keuzevrijheid 
en wil het beste alternatief kiezen. Deze rol sluit aan bij het patroon dat ik aan 
het einde van hoofdstuk 3 ‘ individuele belangen en individuele keuzen’ heb 
genoemd. 

2. Medetoezichthouder. De burger ondersteunt de toezichthouder – een 
overheidsorganisatie – in haar taak. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om de 
ondersteuning van de milieu-inspectie (risicokaarten) maar ook van de 
Onderwijsinspectie. In hoofdstuk 3 sprak ik van ‘ individuele belangen en 
collectieve keuzen’. 

3. Controleur. De burger assisteert de volksvertegenwoordiging in het 
controleren van de overheid. Een voorbeeld hiervan vormen de cijfers over 
gemeenten op Internet in het Verenigd Koninkrijk. In hoofdstuk 3 sprak ik 
van ‘collectieve belangen en collectieve keuzen’. 

 
De bespreking van burgers door Hirschman (1970) sluit vooral aan op de burger als 
consument. Deze burger is uit op individuele nutsmaximalisatie door middel van exit of 
voice. Maximalisatie van het individuele nut kan bijdragen aan het collectieve nut maar 
dit is niet het eerste uitgangspunt. 
De bespreking van Edwards (2003) over burgerschap in de informatiesamenleving lijkt 
geschikt om de rol van de burger als medetoezichthouder en als controleur te begrijpen. 
Tegenover het progressieve ideaal van de politiek actieve en geïnformeerde burger plaatst 
hij het beeld van de toezichthoudende burger (of monitorial citizen): “De 
toezichthoudende burger staat op zijn rechten, heeft ook nog steeds een morele 
gevoeligheid voor de noden van andere mensen en is aanspreekbaar voor collectieve 
belangen, maar hij kan zich ontslagen weten van de aanspraken van 
burgerschapsopvattingen die onredelijke offers van hem vergen.”  (Edwards, 2003: 207) 
De burger kan worden beschouwd als een ‘alerte toeschouwer’ . 
De rollen van maatschappelijke groeperingen en media liggen in het verlengde van deze 
rollen van burgers. Maatschappelijke groeperingen kunnen zich met name richten op de 
rol van burgers als consumenten (bijvoorbeeld de Patiënten Consumenten Federatie), op 

                                                
154 De RMO (2000: 7) kenmerken de rol van burgers met de term ‘ individueel verantwoordelijkheidsbesef’ . 
Deze term plaatst de soevereiniteit en de maatschappelijke betrokkenheid van burgers in elkaars verlengde. 
De Raad (2000: 12) geeft ook uitdrukkelijk aan dat er een spanning bestaat tussen deze twee waarden. 
Teveel nadruk op de soevereiniteit van burgers kan leiden tot claimgedrag of free riding, een te zwaar 
accent op verantwoordelijkheidsbesef kan leiden tot het verwaarlozen van individuele rechten. De RMO 
pleit er daarom voor te zoeken naar een manier waarop deze waarden elkaar kunnen versterken. 
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de rol van burgers als medetoezichthouders (bijvoorbeeld de milieubeweging) of op de 
rol van burgers als controleurs (bijvoorbeeld Stichting Rekenschap). Ook de media 
kunnen zich tot burgers – die toch ook hun lezers zijn – in verschillende rollen richten. 
De websites van Trouw en het AD over het onderwijs en de ziekenhuisgezondheidszorg 
richten zich vooral tot burgers in de rol van consumenten. In andere publicaties richten de 
media zich vooral tot burgers in de rol van medetoezichthouders (bijvoorbeeld over de 
bouwfraude) of burgers als controleurs (bijvoorbeeld over de overschrijdingen bij de 
aanleg van de Betuweroute). 
 
Stakeholder perspectief 
 
Uit het onderzoek naar maatschappelijke controle via Internet is gebleken dat de effecten 
van de openbaarmaking van informatie over het functioneren van publieke organisaties 
niet alleen zijn toe te schrijven aan het gedrag van maatschappelijke controleurs. Publieke 
organisaties hebben niet alleen met burgers te maken maar ook met andere stakeholders 
(overheid, potentiële werknemers en bedrijven). Voor scholen geldt bijvoorbeeld dat niet 
alleen ouders maar ook docenten, de gemeente en omwonenden geïnteresseerd zijn in de 
informatie. Al deze actoren kunnen maatschappelijke controle uitoefenen. Stakeholders 
hebben verschillende soorten relaties met de publieke organisatie en hebben ook 
verschillende belangen. Stakeholders kunnen tegenstrijdige belangen hebben. Dit kan 
leiden tot een verhoging van kwaliteit van de organisatie maar ook tot inertie. 
Voor sommige stakeholders zal de openbaarheid via Internet weinig opleveren: zij 
hadden voorheen toegang tot vertrouwelijke informatie. Voor andere stakeholders maakt 
de openbaarheid wel verschil. Daarnaast maakt het ook nog eens verschil dat 
stakeholders weten dat informatie openbaar is. Dit kan namelijk betekenen dat een 
stakeholder druk voelt om iets te doen met informatie die hij voorheen ook had maar toen 
niet openbaar was. 
Verwacht kan worden dat de openbaarheid de configuratie van stakeholders – oftewel het 
controle-arrangement – rond een publieke organisatie (of beter: rond een publieke zaak) 
zal beïnvloeden. Ook kunnen door de nieuwe vormen van communicatie die Internet 
mogelijk maakt verbindingen ontstaan in de configuratie die voorheen niet bestonden. 
Deze veranderingen in de configuratie zullen vervolgens het functioneren van de 
publieke organisatie beïnvloeden. 
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Stakeholders en publieke verantwoording 
In zijn perspectief op publieke verantwoording zet de Algemene Rekenkamer (2002) 
ook de stakeholders centraal. Publieke verantwoording wordt in deze optiek beschouwd 
als een dialoog met de betrokkenen en belanghebbenden bij de organisatie. 
Verantwoording biedt hierbij de publieke organisatie verschillende kansen. 
Verantwoording: 
 

− wekt vertrouwen; 
− kweekt begrip voor problemen en dilemma’s; 
− vergroot de betrokkenheid van degenen aan wie verantwoording wordt afgelegd; 
− versterkt de legitimiteit en accentueert de zelfstandigheid van de organisatie; 
− verbetert de bedrijfsvoering. 

 
In de publicatie van de Algemene Rekenkamer (2002) noemt de rector-magnificus van 
de Universiteit van Twente studenten, hun ouders, bedrijven, overheden, 
maatschappelijke organisaties en peers als stakeholders. Deze stakeholders worden 
actief benaderd door de universiteit. De positie van stakeholders bij maatschappelijke 
controle verschilt enigszins van deze positie bij maatschappelijke verantwoording. 
Publieke verantwoording suggereert dat de publieke organisatie de dialoog start en het 
speelveld bepaalt. Bij maatschappelijke controle is dit anders. Mogelijk neemt de 
gecontroleerde organisaties niet eens deel aan het debat. 

 
Openbaarheid in de informatiesamenleving 
 
Openbaarheid – zo is gebleken – is een kernelement van maatschappelijke controle. 
Bardoel (1997: 109) stelt openbaarheid bijna gelijk aan maatschappelijke controle. Deze 
studie heeft ons enkele dingen geleerd over openbaarheid. Inzicht in het karakter van 
openbaarheid is cruciaal voor ons begrip van maatschappelijke controle in de publieke 
sector via Internet. 
 

− Effect van openbaarheid: vreemde ogen dwingen. Uit het empirisch onderzoek 
bleek dat de openbaarheid, zonder dat iemand daar gebruik van maakt, effecten 
heeft op de organisatie. Dit sluit aan bij de bevindingen van Edwards. Edwards 
(2003: 212) benadrukt: ‘Transparantie in combinatie met de (dreiging van) 
interventie kan een belangrijke bijdrage leveren aan responsiviteit.”155 Interessant 
is dat Edwards ‘dreiging van’ tussen haakjes plaatst. Blijkbaar hoeven er niet echt 
interventies plaats te vinden om de responsiviteit van de overheid al te verhogen. 
De organisatie wordt zelf aan het denken gezet over het eigen functioneren 
doordat informatie openbaar wordt gemaakt. Men weet immers nooit of 
maatschappelijke controleurs de organisatie zullen aanspreken op de prestaties. 
Dit kan een aanzet vormen tot kwaliteitsverbetering omdat de organisatie wordt 
gedwongen hierover na te denken en dit openbaar te maken. Ook kan dit ertoe 

                                                
155 Responsiviteit betekent bij Edwards (2003: 26) dat er overeenstemming bestaat tussen het handelen van 
het politieke bestuur en de gelijke gewogen voorkeuren van burgers met betrekking tot het handelen. 
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leiden dat de verschillende onderdelen van de organisatie hun werk beter op 
elkaar moeten afstemmen. 

− Versnipperde openbaarheden. Maatschappelijke controle in het informatietijdperk 
is vooral ook versnipperde controle. Bardoel (1997: 185) geeft – in zijn 
bespreking van journalistiek in de informatiesamenleving – aan dat de opdeling 
van publiek over meer podia zal leiden tot een anders geformeerde en anders 
functionerende openbaarheid. Habermas houdt vast aan wat Bardoel (1997: 107) 
omschrijft als een omvattende openbaarheid. Bardoel (1997: 115) geeft zelf aan 
dat met de opkomst van nieuwe media openbaarheid een (nog) meer gelede 
structuur krijgt. Hij benadrukt dat er in aansluiting op maatschappelijke trends als 
individualisering en differentiatie meer deelopenbaarheden en meer 
mogelijkheden tot publieksvorming ontstaan. De verrichte studie onderstreept dit. 
De mogelijkheden voor maatschappelijke controle richten zich op specifieke fora 
en zullen vooral leiden tot versnipperde publieke debatten. Waar bij parlementaire 
controle alle thema’s samenkomen bij één forum – het parlement – is dat bij 
maatschappelijke controle niet het geval. Maatschappelijke controle is 
versnipperde controle.  

 
Daarmee is een overzicht gegeven van de bevindingen en ben ik ook ingegaan op de 
theoretische implicaties van het onderzoek. Voor een wetenschapper is het onderzoek 
daarmee in wezen afgerond, voor mensen en organisaties die in de praktijk te maken 
hebben met maatschappelijke controle in de publieke sector via Internet wordt het daarna 
pas interessant. Wat moeten we doen, nu we dit alles weten? 
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8. Aanbevelingen156 
 
 
8.1. Aanbevelingen aan publieke organisaties 
 
Algemeen 
 
Managen van verwachtingen 
Bij maatschappelijke controle moet aandacht worden besteed aan het managen van 
verwachtingen (Romzek & Dubnick, 1987). Dit is nodig om te voorkomen dat burgers te 
hoge eisen gaan stellen aan (1) het functioneren van de publieke sector en (2) de 
beschikbaarheid van informatie. Managen van verwachtingen is nodig om de ‘duistere 
kant van doorzichtigheid’  (verlies aan legitimiteit) te voorkomen. 
Ten behoeve van het verwachtingsmanagement is het in ieder geval van groot belang dat 
de doelstellingen van beleid bekend worden gemaakt en dat de resultaten aan deze 
doelstellingen worden gerelateerd. Twee punten van discussie kunnen dan immers uit 
elkaar worden gehaald: (1) heeft de publieke organisatie de doelstellingen voldoende 
behaald? en (2) heeft de organisatie zich de juiste doelstellingen gesteld? 
 
Sociaal kapitaal 
De Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling (2000: 28) pleit ervoor om bij 
maatschappelijke controle aan te sluiten bij het bestaande sociaal kapitaal. Welke 
netwerken en contacten bestaan er al rond publieke zaken? Op welke manier kunnen deze 
worden versterkt? De Raad benadrukt dat het uitgangspunt voor maatschappelijke 
controle vertrouwen dient te zijn en niet geïnstitutionaliseerd wantrouwen en pleit voor 
een meer ‘humane organisatiecontext’  (RMO, 2000: 57). Dit zou kunnen leiden tot een 
relativering van ‘dominante rationaliteiten van grootschaligheid, bureaucratie en 
uniformiteit’ . De in dit onderzoeksrapport beschreven toepassingen van Internet lijken 
deze ‘dominante rationaliteiten’  echter juist te versterken. Het lijkt interessant om te 
zoeken naar manieren om Internet om een ‘menselijkere wijze’  in te vullen. 
Internet biedt allerlei mogelijkheden om gemeenschappen van mensen te ondersteunen of 
zelfs te vormen (Van de Boomen, 2000). Een interessant aanknopingspunt bij de 
toepassing van Internet ten behoeve van maatschappelijke controle is de ‘ ideology of 
hacking’  (Söderberg, 2002). Deze beweging richt zich op het creëren van nieuwe 
publieke ruimten en nieuwe gemeenschapsvormen. Deze ideologie kan worden 
beschouwd als de basis voor de Open Source Movement waarvan LINUX het meest 
bekende resultaat is. Deze beweging kan worden beschouwd als een reactie op 
Taylorisme en legt juist de nadruk op menselijke aspecten zoals creativiteit en 
gemeenschapszin. 
 

                                                
156 Bij het opstellen van deze aanbevelingen is gebruik gemaakt van de suggesties die deelnemers aan de 
werkconferentie ‘Maatschappelijke verantwoording in de publieke sector’  hebben gedaan (zie bijlage 1). 
Aan deze werkconferentie op 18 juni in Den Haag namen ruim 30 mensen deel van ministeries, Algemene 
Rekenkamer, lagere overheden en maatschappelijke organisaties. Aan de deelnemers werd gevraagd om 
aanbevelingen te doen aan het ministerie van BZK, intermediairen, maatschappelijke controleurs en 
(gecontroleerde) organisaties met een publieke taak. 
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Informatievoorziening 
 
Maatschappelijke controle als meta-controle 
Maatschappelijke controle wordt eenvoudiger wanneer publieke organisaties resultaten 
van zelfcontroles via Internet aanbieden aan maatschappelijke controleurs. Deze 
zelfcontroles dienen dan wel te zijn afgestemd op de behoeften van maatschappelijke 
controleurs. Maatschappelijke controle krijgt dan de vorm van controle op de 
zelfcontrole: meta-controle dus. De rapporten van de visitaties van de vijf ZBO’s van de 
Handvestgroep is een voorbeeld van (mogelijkheden voor) metacontrole.157 
 
Stem informatie af op de gebruikers 
Bij het aanbieden van informatie via Internet ten behoeve van maatschappelijke controle 
is inzicht in de gebruikers van belang. De gebruikers zijn van belang om te bepalen welke 
informatie er moet worden aangeboden via de website en op welke manier deze 
informatie dient te worden aangeboden. 
Organisaties kunnen bijvoorbeeld overleggen met stakeholders over de vraag over welke 
indicatoren informatie op Internet moet worden geplaatst. Stakeholders hoeven dan niet 
alleen te reageren op een bestaand aanbod van informatie maar kunnen zo ook een 
actieve rol spelen bij het vaststellen van de meetlat waarlangs het functioneren van een 
organisatie wordt gelegd. 
Organisaties met een publieke taak dienen te achterhalen wie de gebruikers zijn en wat 
voor hen relevant is. Een (kort) vragenformulier op de website kan behulpzaam zijn bij 
het vergroten van inzicht in de gebruikers. Deze inzichten kunnen worden gebruikt om de 
informatie op betere wijze aan te bieden. 
 
Register met aanwezige informatie 
Een minimale eis is dat op elke website een duidelijk register aanwezig is met aanwezige 
documenten. Nu bevatten de meeste websites wel zoekfuncties maar deze werken vaak 
gebrekkig. Ook overzichten van websites zijn vaak onduidelijk. Gebruikers moeten 
kunnen nagaan welke informatie er is; dit is iets anders dan dat ze informatie kunnen 
vinden wanneer ze specifiek iets zoeken.158 
 
Debat 
 
Digitaal debat 
Internet biedt niet alleen mogelijkheden om de informatievoorziening te verbeteren maar 
ook mogelijkheden voor debat. Aan Edwards (2003) kunnen de volgende aanbevelingen 
worden ontleend voor het faciliteren van een debat: 
 

1. Debatten moeten alleen worden gestart als ze interessant zijn voor potentiële 
deelnemers en niet slechts vanuit bestuurlijke doelstellingen. Een mogelijkheid 
hiervoor is burgers mogelijkheden te geven om zelf onderwerpen voor debat aan 
te laten dragen. 

                                                
157 www.publiekverantwoorden.nl. 
158 De Commissie Toekomst Overheidscommunicatie (2001) pleit ervoor dat bestuursorganen worden 
verplicht een activiteitenindex op te stellen.  
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2. Debatten moeten zo zijn ingericht dat eerst de perspectieven van de 
maatschappelijke controleurs naar voren komen en dán pas het perspectief van de 
gecontroleerde organisatie. Dit begint al bij het formuleren van vraagstellingen. 

 
Verder pleit Edwards (2003) er expliciet voor om Internet-discussies niet alleen te laten 
gaan over beleidsvorming maar wel degelijk ook over beleidsmonitoring en 
beleidsevaluatie (oftewel maatschappelijke controle). 
 
Face-to-face debat 
De debatfase krijgt op Internet weinig aandacht. De vraag is of dit een probleem is. 
Leeuw (2000: 167) wijst erop dat juist een koppeling tussen grootschalige 
dataverzameling en ontsluiting en kleinschalige dialogen tussen burgers, klanten en 
beleidsmakers interessant is. Hij noemt hierbij het voorbeeld van de kwaliteitskaarten. In 
dit geval lijkt het wel belangrijk dat organisaties het voortouw nemen met het organiseren 
van dergelijke debatten. Ouderavonden en overleg met patiënten lijken hiervoor 
geschikte gelegenheden. 
 
Klachtenregeling 
Edwards (2003) pleit voor goede klachtenregelingen. Bij toezichthoudend burgerschap 
past dat burgers pas van zich laten horen wanneer zij daar reden toe zien. Er is sprake van 
‘sporadisch interventionisme’. Dit betekent dat publieke organisaties die goed 
functioneren waarschijnlijk geen signalen door krijgen van burgers: daar is immers geen 
reden toe. Als burgers wel signalen willen doorgeven moeten ze daar mogelijkheden toe 
hebben. 
 
Ook ex-ante debatten 
In een bespreking van onbedoelde effecten van outputsturing pleit Leeuw (2000: 164, 
165) voor meer nadruk op ex-ante controle. Voor maatschappelijke controle via Internet 
lijkt dit ook van belang. Burgers, maatschappelijke groeperingen en media dienen ook 
vooraf te worden betrokken bij debatten over het functioneren van (publieke) 
organisaties. In dergelijke debatten kunnen ook afspraken worden gemaakt over welke 
informatie men over het functioneren van de organisatie zal leveren en welke betekenis er 
kan worden gehecht aan prestatie-indicatoren. 
 
Debat over informatie 
Op basis van informatie kan een debat worden gevoerd over het functioneren van 
publieke organisaties en bedrijven. Daarnaast is het ook van groot belang dat er een debat 
wordt gevoerd over de beschikbare informatie. Welke openbare informatie willen 
burgers, maatschappelijke groeperingen, journalisten en andere stakeholders hebben? Dit 
debat zal een doorgaand karakter hebben. Internet kan ook worden gebruikt om dit debat 
te ondersteunen. 
 
Reputatiemanagement 
Organisaties met een publieke taak zullen zich moeten bekwamen in het debat over hun 
functioneren. Beslotenheid is immers steeds minder een optie. De vraag die centraal staat 
bij reputatiemanagement is hoe een publieke organisatie om kan gaan met openbare 
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informatie. Hoe kan een organisatie reageren op slecht nieuws over de prestaties van een 
organisatie? 
 
Sancties 
 
Geef burgers mogelijkheden om hun oordeel openbaar te maken 
Maatschappelijke controleurs hebben vaak weinig sanctiemogelijkheden. 
Maatschappelijke groeperingen en media kunnen wegen vinden om in het openbaar hun 
mening kenbaar te maken maar voor individuele burgers is dit lastig. Een suggestie 
hiervoor is het vergroten van mogelijkheden om burgers om in het openbaar – via 
Internet – hun mening over publieke organisaties te geven. Burgers hebben zo via 
negatieve publiciteit een sanctiemogelijkheid. Websites waar mensen hun mening kunnen 
geven over restaurants kunnen hierbij als voorbeeld dienen (zie bijvoorbeeld 
http://www.dinnersite.nl). 
 
8.2. Aanbevelingen aan het ministerie van BZK 
 
Systeemverantwoordelijkheid vraagt ondersteuning van publieke én private organisaties 
De belangrijkste taak van BZK lijkt te zijn om organisaties te ondersteunen en stimuleren 
bij het vormgeven van mogelijkheden voor maatschappelijke controle. De vraag is of het 
BZK zich hierbij kan beperken tot publieke organisaties. Wellicht dient BZK – vanuit een 
‘systeemverantwoordelijkheid’  – zich ook te richten op private partijen in hun rol als 
intermediair of maatschappelijk controleur. De overgang van government naar 
governance vraagt dat BZK in algemene zin maatschappelijke controle in de publieke 
sector faciliteert. De overheid is niet langer de enige sturende actor in de samenleving en 
ook niet de enige controleur. Een eenzijdige oriëntatie op overheidsorganisaties is dus 
onvoldoende bij het ondersteunen van maatschappelijke controle in de publieke sector. 
BZK dient uitwisseling van ervaringen tussen allerlei verschillende partijen te stimuleren. 
Ook kan de opbouw van kennis over (de effecten van) maatschappelijke controle in de 
publieke sector te ondersteunen. Concreet zou het ministerie bijvoorbeeld ‘best pratices’  
kunnen etaleren. 
 
Kwaliteit van het controleproces 
Bij het gebruik van Internet voor maatschappelijke controle in de publieke sector ligt tot 
nu toe de nadruk op het uitbreiden van het aanbod van informatie. In de 
casushoofdstukken heb ik laten zien dat openbaarheid leidt tot een roep om meer 
openbaarheid. Hoewel een toename van transparantie wenselijk is, is het voor BZK 
verstandig om niet alleen in te zetten op meer openbaarheid. Belangrijk is vooral dat de 
kwaliteit van het controleproces toeneemt en dat dit bijdraagt aan de effectiviteit, 
legitimiteit, efficiency en openheid van de publieke sector. Dit betekent dat er aandacht 
nodig is voor de debatfase en sanctiefase van controleprocessen. Meer openbaarheid leidt 
niet automatisch tot een beter controleproces. BZK dient ook aandacht te besteden aan 
het faciliteren van digitale debatten en te zoeken naar passende sanctiemogelijkheden. 
 
Naast deze algemene aanbevelingen kunnen ook drie specifieke punten worden genoemd. 
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Electronic reading room 
In de Verenigde Staten staat sinds 1996 in de Freedom of Information Act (FOIA) dat 
elke federale overheidsorganisatie een algemeen toegankelijke elektronische leeszaal 
moet hebben (Vaughn, 2000). Deze ‘ leeszaal’  op de website van organisaties bevat 
documenten die in het algemeen toegankelijk zijn voor het publiek. Ook dient de 
‘ leeszaal’  voorzien te zijn van zoekfaciliteiten. De elektronische leeszaal kan worden 
beschouwd als een uitbreiding van de actieve openbaarheid. Deze ‘ leeszalen’  kunnen ook 
de documenten bevatten die frequent zijn opgevraagd met een beroep op de FOIA.159 
Ook Nederlandse overheidsorganisaties zouden elektronische leeszalen op hun websites 
kunnen inrichten. De openbaarheid van de overheid kan daarmee sterk worden verbeterd 
en daardoor ontstaan er meer mogelijkheden voor maatschappelijke controle.160 Door 
daar de documenten te vermelden die frequent zijn opgevraagd kan een koppeling 
worden gemaakt tussen passieve en actieve openbaarheid. BZK zou actief kunnen gaan 
ijveren voor de invoering van elektronische leeszalen in Nederland.161 
 
Workshops over maatschappelijke controleerbaarheid162 
Een manier om maatschappelijke controle via Internet te verbeteren zijn workshops 
waarbij overheidsfunctionarissen en stakeholders (maatschappelijke organisaties, 
universiteiten, journalisten) met elkaar praten over toegang tot informatie. Dergelijke 
workshops zijn reeds georganiseerd door de Rights in Records Institute en Transparency 
International. Het doel van deze workshops is om de overheid te helpen bepalen welke 
informatie beschikbaar moet worden gemaakt aan burgers ten behoeve van de 
maatschappelijke controle op de overheid (Barata et al., 2002: 78). Tijdens de workshops 
identificeren de deelnemers gemeenschappelijk knelpunten en geven ze aan welke 
prioriteiten er moeten worden gesteld bij het beschikbaarstellen van informatie. Deze 
workshops zijn met name georganiseerd in ontwikkelingslanden maar desalniettemin 
lijken dergelijke workshops ook interessant voor maatschappelijke controle via Internet 
in Nederland. BZK zou een trekkende rol kunnen spelen door enkele van dergelijke 
workshops te organiseren. 
 
Solidariteit of het recht van de sterkste? 
Bovens (2003) geeft aan dat hij bang is voor een tweedeling en het onderzoek in het 
voortgezet onderwijs en de ziekenhuisgezondheidszorg bevestigt deze vrees. Iedereen 
heeft weliswaar toegang tot Internet maar hoogopgeleide burgers weten beter gebruik te 
maken van de toegenomen mogelijkheden. Vooralsnog is onduidelijk wat de effecten van 
mogelijkheden voor maatschappelijke controle door hoogopgeleide burgers zullen zijn. 
Weten zij de situatie voor alle burgers te verbeteren? Of alleen voor zichzelf? Dit zijn 
zeer belangrijke vragen voor de democratische rechtsstaat. Het lijkt nuttig wanneer BZK 

                                                
159 Voor een overzicht van de FOIA-websites in de VS: http://www.usdoj.gov/04foia/other_age.htm. 
160 Ook de Raad voor het Openbaar Bestuur (2003) pleitte onlangs voor meer actieve openbaarheid. 
161 Ook de Commisie Toekomst Overheidscommunicatie (2001) pleit er in zijn aanbevelingen voor om – 
analoog aan de praktijk in de VS –  informatie, die reeds vijf maal via een WOB verzoek is verstrekt, 
onmiddellijk geanonimiseerd via Internet openbaar te maken. 
162 K. Barata, P. Cain, D. Routledge and J. Wamukoya, 2002, Information for Accountability Workshops: 
Their Role in Promoting Access to Information. In: Archives and the Public Good. Accountability and 
Records in Modern Society, R.J. Cox and D.A. Wallace (eds.), Quorum Books, Westport, pp. 67 – 87. 
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laat onderzoeken in hoeverre en in welke situaties de tweedeling tot negatieve effecten 
kan leiden en te zoeken naar manieren om deze negatieve effecten te voorkomen. 
 
8.3. Aanbevelingen aan intermediairen 
 
Voor intermediairen zijn verscheidene van de aanbevelingen aan organisaties met een 
publieke taak van belang. Hierbij kan vooral worden gewezen op het versterken van het 
sociaal kapitaal. Daar lijkt een belangrijke rol voor intermediairen te liggen. Ook geldt 
voor intermediairen dat zij informatie dienen af te stemmen op gebruikers, Internet 
kunnen gebruiken voor debatten, etc. Daarnaast kunnen echter ook specifieke 
aanbevelingen voor intermediairen worden genoemd. 
 
Ondersteunen van de toezichthoudende burger 
Edwards (2003) geeft een aanzet tot ideeënvorming over instituties die het 
toezichthoudend burgerschap kunnen ondersteunen. Hij gaat hierbij vooral in op de rol 
van intermediairen. Een belangrijke eis is dat intermediairen aan burgers toegang moeten 
geven tot informatie die door hen gescand kan worden. Bij deze eerste eis kunnen 
websites met informatie over de overheid een belangrijke rol spelen. Men moet echter 
niet verwachten dat burgers continu deze websites raadplegen en het functioneren van 
publieke organisaties op de voet volgen: “De toezichthoudende burger zal deze 
informatie gewoonlijk niet inzien of hoogstens af en toe specifieke punten scannen, maar 
hij heeft altijd de mogelijkheid om over de schouder van intermediairen mee te kijken en 
desgewenst te interveniëren.”  (Edwards, 2003: 210) Edwards suggereert overigens dat 
deze eis niet alleen geldt voor intermediairen maar ook aan overheidsorganisaties zelf kan 
worden gesteld. Hij benadrukt het belang van publieke toegankelijkheid van 
overheidsinformatie. 
 
Controleerbaarheid 
Ook is het belangrijk dat de intermediairen zelf controleerbaar zijn. Hoe gaan ze te werk? 
Waar komt informatie vandaan en hoe komen intermediairen tot oordelen? Burgers 
moeten in staat zijn om intermediairen te beoordelen. 
 
Beoordeel informatie van de publieke sector 
Intermediairen geven veelal informatie van publieke organisaties door. Hierin moeten zij 
niet te passief zijn. Intermediairen moeten kritisch kijken naar de indicatoren die publieke 
organisaties hanteren. Geef niet zomaar informatie door maar onderzoek wat de publieke 
organisatie wel heeft gemeten en wat niet. 
 
Empowerment van burgers 
Intermediairen moeten niet zichzelf centraal stellen maar de burger ondersteunen: 
opleiden, stimuleren en faciliteren van gebruik van Internet-informatie door de burgers. 
Informatie moet daartoe worden vertaald voor gebruik door burgers. 
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8.4. Aanbevelingen voor verder onderzoek 
 
Internationaal onderzoek 
In verder onderzoek is het van belang om niet alleen naar Nederland te kijken maar ook 
in andere landen maatschappelijke controle in de publieke sector te bestuderen. Andere 
landen zijn enerzijds interessant omdat institutionele arrangementen en de 
voorgeschiedenis daarvan sterk kunnen verschillen van de situatie in Nederland. In het 
Verenigd Koninkrijk bestaat er bijvoorbeeld al een lange geschiedenis met de 
vergelijking van scholen. Vergelijking van ziekenhuizen – en zelfs van artsen - vindt in 
de Verenigde Staten al langer plaats. Daarnaast is in hoofdstuk 3 gebleken dat Internet in 
andere landen – met name in de Angelsaksische wereld – al sterker wordt gebruikt ten 
behoeve van maatschappelijke controle in de publieke sector. Nederlandse publieke 
organisaties en intermediaren zouden hiervan kunnen leren. 
 
Onderzoek naar verschillende vormen van openbaarheid 
In verder onderzoek lijkt het van belang om nauwkeurig te kijken naar verschillende 
vormen van openbaarheid en de effecten die dit heeft op organisaties. In het onderzoek 
werden verschillende gradaties van openbaarheid geïdentificeerd: (1) toegankelijk voor 
specifieke stakeholders (bijvoorbeeld benchmark-informatie over ziekenhuizen), (2) 
informatie alleen toegankelijk voor leden (voorbeeld: website van de Consumentenbond), 
(3) openbaar maar wel aanmelden (websites van het AD en Trouw) en (4) volledig 
openbaar. Tot nu toe was Internet vooral gericht op volledige openbaarheid. Opvallend is 
dat kranten als het AD en Trouw de laatste tijd hebben gekozen voor 
aanmeldingsprocedures. Neemt de openbaarheid via Internet in de toekomst af? Daar lijkt 
het vooralsnog niet op maar het risico bestaat wel dat maatschappelijke controle in de 
toekomst vercommercialiseert. Dit zou een tweedeling tussen burgers versterken. 
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Bij lage 1. Gebruikte bronnen in het verkennende onderzoek 
 
A. Overzicht van de onderzochte Nederlandse websites 
 
risicokaart.limburg.nl Risicokaart van de Provincie Limburg 
www.ad.nl/consumentengeld/misdaadmeter/index.html Misdaadmeter van het Algemeen Dagblad 
www.ad.nl/gezondheid/wachtlijsten/ Wachtlijsthulp van het Algemeen Dagblad 
www.amsterdam.nl (doorzoeken op basisonderwijs) Cito-toets-scores van de Amsterdamse 

basisscholen 
www.bestuursinformatie.amsterdam.nl Bestuursinformatie Amsterdam: openbare 

gemeentestukken van Amsterdam 
www.betuweroute.nl Informatie over de voortgang van de aanleg van de 

Betuweroute 
www.breda.nl Gemeente Breda heeft op haar website het 

burgerjaarverslag staan 
www.burger.overheid.nl Initiatief van BZK om de digitale dienstverlening 

te verbeteren. 
www.burgerklacht.nl Private organisatie biedt burgers de mogelijkheid 

om klachten over gemeenten in te dienen. 
www.buurtonline.nl/gkaart Kaart met risicolocaties van het initiatief 

Buurtonline 
www.coelo.nl Atlas van de lokale lasten van het Centrum voor 

Onderzoek van de Economie van de Lagere 
Overheden van de Rijksuniversiteit Groningen 

www.enschede.nl/risicovanbedrijven/ Risicokaart van de gemeente Enschede 
www.friesland.nl/html-ned/teksten/risickaart/ Risicokaart van de Provincie Friesland 
www.hslzuid.nl Informatie over de voortgang van de aanleg van de 

HSL-Zuid 
www.kiesmetzorg.nl Informatie over thuiszorgorganisaties, 

verpleeghuizen en verzorgingstehuizen in 
Nederland 

www.kwaliteitskaart.nl Onderwijsinspectie geeft kerncijfers over het 
functioneren van middelbare scholen 

www.leidscherijn.nl Informatie van de gemeente Utrecht over Leidsche 
Rijn 

www.minbzk.nl/contents/pages/00000745/ 
politiemonitor_2001_6-01.pdf 

Enquête-onderzoek op het gebied van veiligheid 
(Ministerie van Binnenlandse Zaken) 

www.nvz-ziekenhuizen.nl/pub/html/wachtlijsten.php Wachtlijsthulp van de Nederlandse Vereniging 
van Ziekenhuizen 

www.ombudsman.nl Rapporten van de Nationale Ombudsman 
www.publiekverantwoorden.nl Vijf ZBO’s leggen verantwoording af en geven de 

resultaten weer van onafhankelijke visitaties 
www.rekenkamer.nl Rapporten van de Algemene Rekenkamer 
www.rekenschap.nl Portal van de ‘maatschappelijke controleur’ 

Stichting Rekenschap 
www.rivm.nl/vtv/data/atlas/zkvv_ambu_a011.htm Geografisch beeld van de volksgezondheid en de 

gezondheidszorg in Nederland door het RIVM 
(Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne) 

www.rotterdam.nl (doorklikken op gemeentebestuur 
en rapporten, nota’s en andere publicaties) 

Veiligheidsindex van de gemeente Rotterdam  

www.soest.nl Website van de gemeente Soest bevat het 
burgerjaarverslag 

www.tramtunnel.nl Kritische informatie over de aanleg van de 



 182 

tramtunnel 
www.trouw.nl/scholendatabase/ Informatie over het functioneren van middelbare 

scholen van het dagblad Trouw 
www.utrecht.nl Op de website van de gemeente Utrecht zijn 

allerlei monitoren te vinden 
www.utrechtsnieuwsblad.nl (doorklikken op Leidsche 
Rijn) 

Informatie van Utrechts Nieuwsblad, Berenschot 
en Universiteit Utrecht over Leidsche Rijn 

www.uwv.nl Gegevens van de Uitvoering Werknemers-
verzekeringen over de WAO-instroom van grote 
werkgevers 

www.wachtlijstaanpak.nl Bundeling van informatie over wachtlijsten in de 
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 

 
B. Overzicht van de onderzochte Buitenlandse websites 
 
home.nyc.gov Informatie over het Citywide Accountability 

Program van de stad New York 
star.cde.ca.gov State Board of Education van de staat California 

geeft informatie over het functioneren van 
scholen 

www.agw.wales.gov.uk Informatie van de Rekenkamer in Wales 
www.appliedsurveyresearch.org/cap_report.htm Gemeenschappelijk project van verschillende 

groepen in Santa Cruz County (USA) om 
gegevens over de gemeenschap te verzamelen en 
openbaar te maken 

www.audit-commission.gov.uk Informatie van de Britse Rekencommissie 
www.audit-scotland.gov.uk Informatie van de Schotse Rekenkamer 
www.bvpi.gov.uk Britse website met informatie over het 

functioneren van lokale overheden 
www.cabinet-office.gov.uk/machine/index.asp Informatie over het Britse Intelligence and 

Security Committee 
www.ccc.govt.nz Jaarrapporten van de gemeente Christchurch in 

Nieuw-Zeeland 
www.cccoe.k12.ca.us Contra Costa County Office of Education (USA) 

geeft informatie over het functioneren van 
scholen 

www.dfes.gov.uk/performancetables/ Kwantitatieve informatie over de prestaties van 
scholen van het Engelse Ministerie van Onderwijs 

www.doh.gov.uk Statistische gegevens over de geozndheidszorg 
van het Engelse Ministerie van Gezondheid 

www.ewgli.org European Working Group for Legionella 
Infections 

www.healthyvermonters.info Programma van de Amerikaanse staat Vermont 
om de gezondheid van de bevolking te verbeteren 

www.nao.gov.uk Informatie van de Britse Rekenkamer 
www.nasdac.faa.gov Informatie over veiligheid van de luchtvaart van 

het Amerikaanse Federal Aviation Agency 
www.ofsted.gov.uk Inspectierapporten van Engelse scholen 
www.oppaga.state.fl.us/government/ Parlement van Florida geeft informatie over het 

functioneren van de overheid 
www.schoolwisepress.com Amerikaans bedrijf geeft informatie over scholen 
www.scorecard.org Amerikaanse Environmental Defense geeft 

informatie over milieuvervuiling en risico’s voor 
de volksgezondheid 
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www.statewatch.org Europese website van netwerk van vrijwilligers 
die zich inzetten voor burgerrechten en openheid 
in de EU 

www.upmystreet.com Engelse informatie over overheidsdiensten in de 
omgeving (zoeken op postcode). 

www.venteinfo.dk Deense website over wachttijden in de 
gezondheidszorg 

 
C. Geraadpleegde deskundigen 
 

− Interview met Jan Schrijver en Jörgen van der Heijden, XPIN, 14 januari 2003. 
− Interview met Hein Albeda van Stichting Rekenschap, 21 januari 2003. 
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Bij lage 2. Gebruikte bronnen in het casusonderzoek ‘voortgezet onderwijs’  
 
A. Informanten 
 

− J. Couwenberg, Rector van scholengemeenschap De Klop, 18 februari 2003. 
− G. van Oostrum, Conrector beheer op het Sint Gregorius College, 7 maart 2003. 
− F. Leeuw, Hoofdinspecteur Hoger Onderwijs en F. Janssens, Coördinerend 

Inspecteur, Onderwijsinspectie, 20 december 2002. 
− M. Agerbeek, Onderzoeksjournalist, Trouw, 5 februari 2003. 
− R. Strijbos, Beleidsmedewerker lokaal onderwijsbeleid, Gemeente Utrecht, 6 mei 

2003. 
 
B. Vragen gesteld via e-mail 
 

− R. de Heer, Beheerder scholendatabase van Trouw, Antwoorden binnen op 11 
februari 2003. 

− M. van Rooyen, Beleidsadviseur, Nederlandse Katholieke Vereniging van 
Ouders, Antwoorden binnen op 5 maart 2003. 

− T. Gelmers, Beleidsadviseur, Vereniging voor Openbaar Onderwijs, Antwoorden 
binnen op 27 februari 2003. 

− J. Couwenberg, Rector van scholengemeenschap De Klop, Antwoorden binnen op 
3 maart 2003. 

 
C. Geraadpleegde websites 
 

− www.onderwijsinspectie.nl 
− www.trouw.nl 
− www.kwaliteitskaart.nl 
− www.voo.nl 
− www.nko.nl 
− www.deklop.nl 
− www.gregorius.nl 
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Bij lage 3. Gebruikte bronnen in het casusonderzoek ‘ ziekenhuisgezondheidszorg’  
 
A. Informanten 
 

− H. Engel, Manager Medische Dienstverlening OLVG, 17 maart 2003. 
− R. van Geenen, Redacteur bij het Algemeen Dagblad, 12 maart 2003. 
− L. Westhoff, PR-Functionaris bij het Diaconessenhuis, 10 maart 2003. 
− J. Boer, Beleidsmedewerker Consumentenbond, 7 maart 2003. 
− J. Pool, Projectleider Informatiebeleid en Gegevensbeheer Zorg, NVZ, 4 maart 

2003. 
− J. Hogervorst, In- en Externe Communicatie NVZ, 7 januari 2003 (telefonisch 

interview). 
− A. Pomp, Coördinator Wachtlijsten, Directie Curatieve Zorg, Ministerie van 

VWS, 7 april 2003. 
 
B. Vragen gesteld via e-mail 
 

− E.M.Y. Buursma, Beleidsmedewerker Informatiepunt Wachttijden Ziekenhuizen 
Drenthe, Antwoord binnen op 14 mei 2003. 

− J. Hogervorst, In- en Externe Communicatie NVZ, Antwoord binnen op 31 
december 2002. 

− M. Reinartz, Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie, Antwoord binnen op 
17 februari 2003. 

 
C. Geraadpleegde websites 
 

− www.ad.nl 
− www.ziekenhuizendrenthe.nl 
− www.nvz-ziekenhuizen.nl 
− www.ppcf-gelderland.nl 
− www.pcllimburg.nl 
− www.agisweb.nl 
− www.hartwachtlijst.nl 
− www.jeugdzorglimburg.nl 
− www.patientenmening.nl 
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Bij lage 4. Gebruikte bronnen in het casusonderzoek ‘ r isicolocaties’  
 
A. Informanten 
 

− R. van Asten, Senior beleidsmedewerker integrale veiligheid, gemeente 
Eindhoven, 29 april 2003. 

− R. de Vries, Projectleider, Directie Rampenbeheersing en Brandweer, Ministerie 
van BZK, 25 april 2003. 

− J. Eijbersen, Beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid, provincie Utrecht, 
9 april 2003. 

− H. Godthelp, Beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid, provincie 
Friesland, 17 januari 2003. 

 
B. Vragen gesteld via e-mail 
 

− A. Blankert, Buurtonline, Antwoorden binnen op 30 december 2002 en 10 januari 
2003. 

− T. Terlouw, Gemeente Middelburg, Antwoord binnen op 1 april 2003. 
 
C. Geraadpleegde websites 
 

− www.buurtenonline.nl/gkaart.htm 
− www.middelburg.nl/internet/risico/middelburg/risicokaart.htm 
− www.eindhoven.nl 
− http://risicokaart.limburg.nl 
− http://risicokaart.noord-holland.nl. 
− http://www.enschede.nl/risicovanbedrijven/. 
− http://risicokaarten.prv-overijssel.nl/index.htm. 
− http://www.friesland.nl/risicokaart2/startrisicokaart.htm 
− www.verkeerenwaterstaat.nl�
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Bij lage 5. Aanbevelingen van de deelnemers aan de werkconferentie 
‘maatschappelij ke verantwoording in de publieke sector’  
 
Gecontroleerde organisaties met een publieke taak werden de volgende aanbevelingen 
gedaan: 
 

− Heb de moed om actief openbaarheid te zoeken en het functioneren van de 
organisatie ter discussie te stellen. Ook werd organisaties aanbevolen om werk te 
maken van het publieke debat en iets met de uitkomsten te doen. Verder werd 
gewezen op het belang van inzicht in de gebruikers. Probeer te achterhalen wie de 
gebruikers zijn en wat voor hen relevant is. Tenslotte werd gewezen op het 
creëren van een prikkel voor openbaarheid via Internet: neem een ‘ Internetfan’  op 
in het klantenpanel. 

 
Aan maatschappelijke controleurs werden de volgende aanbevelingen gedaan: 
 

− Belangrijk voor de maatschappelijke controleurs is dat deze ook controleerbaar 
zijn. Verder zouden maatschappelijke controleurs elkaar ook kritisch kunnen 
volgen. Maatschappelijke controleurs kunnen zelf ook Internet gebruiken, 
bijvoorbeeld voor de beoordeling van ZBO’s. Ook moeten controleurs niet 
zichzelf centraal stellen maar de burger ondersteunen: opleiden, stimuleren en 
faciliteren van gebruik van Internet-informatie door de burgers. Informatie moet 
daartoe worden vertaald voor gebruik door burgers. Ook dienen maatschappelijke 
controleurs een maatschappelijke discussie via massamedia te entameren. 

 
Uit de werkconferentie kon voor BZK de volgende aanbeveling worden gedistilleerd: 
 

− BZK dient vooral uitwisseling van ervaringen te stimuleren. Het ministerie zou 
bijvoorbeeld ‘best pratices’  kunnen etaleren. Ook kan het ministerie actieve 
openbaarmaking stimuleren. Het idee van de elektronische leeskamers (zie 
hieronder) zou door BZK kunnen worden gepromoot. 

 
Aan intermediairen werden de volgende aanbevelingen gedaan: 
 

− Het is belangrijk dat intermediairen hun neutraliteit bewaken. Verder dienen zij de 
informatie te geven waar echt om wordt gevraagd. Wellicht zouden ze hiervoor 
een gebruikersonderzoek kunnen doen. Ook is het belangrijk dat de 
intermediairen zelf controleerbaar zijn. Hoe gaan ze te werk? Waar komt 
informatie vandaan en hoe komen intermediairen tot oordelen? Een laatste punt 
was dat intermediairen kritisch moeten kijken naar de indicatoren die 
overheidsorganisaties hanteren. Geef niet zomaar informatie door maar onderzoek 
wat de overheidsorganisatie wel heeft gemeten en wat niet. 

 
 
 
 


