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1. AnderssonElffersFelix voelt zich betrokken bij en wil bijdragen aan de 

kwaliteit van het bestuur in de publieke sector. Dat is een 

doelbewuste keuze, waarin het adviesbureau zich wil onderscheiden. 

Dan is het goed het volgende te weten. 

 

2. Kwaliteit is op zichzelf een leeg begrip. Saldo eisen/verwachtingen v. 

resultaten/effecten. Kwaliteit is verbonden met functie. Dat is in uw 

geval de functie van het bestuur in de publieke sector; in de 

democratische rechtsstaat dus. 

 

3. In een democratische rechtsstaat is het bestuur geen producent van 

goederen en diensten aan cliënten. In een democratische rechtsstaat 

gaat om enerzijds de burger als subject en burgerschap als publieke 

functie, anderzijds beteugeling van machten. Het bestuur is één van 

die machten. Over burgerschap is weinig nagedacht. Zo wordt 

gesuggereerd dat burgers meer ruimte krijgen. De praktijk is daaraan 

vaak tegengesteld. De publieke ruimte wordt steeds verder ingeperkt 

door overheid en markt; vaak uw opdrachtgevers. Beteugeling van 

machten vereist evenwicht tussen overheid en maatschappij; tussen 

politiek, bestuur en rechtspraak; tussen beleidsambtenaren en 

uitvoerende ambtenaren. Die evenwichten zijn verbroken. 

 

4. Bij kwaliteit van het bestuur in een democratische rechtsstaat gaat 

om meer dan effectiviteit en efficiëntie. Het gaat ook en met name 

om rechtsgelijkheid en rechtszekerheid; om democratische legitimatie 

en publieke verantwoording. Juist daarin ligt het onderscheid tussen 

de democratische rechtsstaat en een autoritair regime. Adviseurs 

hebben zich dat onvoldoende gerealiseerd bijvoorbeeld bij de 

verzelfstandiging van publieke diensten. Met de verzelfstandiging van 

publieke diensten verdwijnt niet automatisch ook de publieke 



verantwoordelijkheid. Er is een democratisch deficit ontstaan met als 

gevolg ad hoc bemoeienis van ministers en volksvertegenwoordiging. 

Juist het tegengestelde van hetgeen werd beoogd. 

 

5. Een democratische rechtsstaat is, juist in tijden van verandering 

belangrijk door haar kenmerken: democratische legitimatie 

(draagvlak), met ruimte voor diversiteit (democratie impliceert 

diversiteit), met garanties voor persoonlijke en politieke vrijheid en 

met zekerheid door het recht. Zekerheid en gehoord worden maken 

veranderingen mogelijk. Goede adviseurs weten dat als geen ander. 

Maar de democratische rechtsstaat vertoont crisisverschijnselen. 

Burgers hebben geen vertrouwen meer in de politiek. Zij willen dat 

beter wordt geluisterd naar hun problemen én oplossingen 

(evenwicht overheid/maatschappij in het geding). Rechters voelen 

zich klem gezet door politiek en bestuur. Zij geven onvoldoende 

tegenwicht vanuit de eigen rationaliteit (evenwicht 

politiek/bestuur/rechtspraak in het geding). Bestuurlijke 

‘ontsporingen’ zijn aan de orde van de dag en professionals op de 

werkvloer klagen (evenwicht beleid/uitvoering in het geding). Er is 

sprake van een sluipende crisis als betonrot. (Een uitgebreidere 

analyse met voorbeelden in mijn toespraak ‘Verval van de 

democratische rechtsstaat en de rol van de pers’ Kennissymposium 

‘De Staat van Nederland -Terug naar de feiten’ op 21 september 2015. 

Te vinden op: www.expertisecentrumjournalistiek.nl).  

 

6. De crisis is geen ambtelijke crisis die door organisatorische 

maatregelen – een reorganisatie hier, een betere manager daar – kan 

worden opgelost. Het is vooral een politiek - bestuurlijke crisis. De 

politiek weet niet meer wat de eigen functie is en is volledig 

georiënteerd geraakt op- en afhankelijk geraakt van het bestuur. De 

eigen functie van de politiek is het steeds opnieuw bepalen wat het 

algemeen belang vereist, het toedelen van waarden, keuzes maken. 

Daarvoor zijn nodig: visie(s) op waar het met de maatschappij heen 

moet en de rol van de overheid daarin, politiek debat (want er zijn 

meerdere visies; democratie is diversiteit), kennis van de grenzen die 



de democratische rechtsstaat trekt (democratie is meer dan de 

meerderheid beslist; het doel heiligt de middelen niet). Visie, politiek 

debat en kennis vormen het vermogen om als politiek adequaat te 

kunnen reageren op ontwikkelingen in de wereld. Maar de visie is 

verwaterd, het politieke debat is sterk beperkt en de kennis 

ontbreekt. Dat gebrek aan kennis van politici over de grenzen die 

democratie en rechtsstaat trekken wordt niet gecorrigeerd door 

ambtenaren, journalisten of adviseurs. 

 

7. Adviseurs van het bestuur in de publieke sector houden vaak 

doelbewust afstand tot de politiek. Het is hun expertise niet en de 

politiek is in hun ogen onvoorspelbaar en vluchtig. Maar hoe is het 

mogelijk het bestuur in een democratische rechtsstaat goed te 

adviseren als je de politiek buiten haken plaatst en de bestuurlijke 

rationaliteit en de bestuurlijke taal ook je eigen rationaliteit en eigen 

taal zijn? In een democratische rechtsstaat hebben politieke 

rationaliteit en bestuurlijke rationaliteit alles met elkaar te maken. Ze 

staan in een spanningsverhouding met elkaar. De bureaucratie – in de 

Weberiaanse betekenis – ontleent daaraan zijn waarde (inhoudelijk 

deskundig, kritisch onafhankelijk, loyaal). Dat is een verschil met het 

bedrijfsleven. Door alleen uit te gaan van de bestuurlijke rationaliteit 

komt het evenwicht tussen bestuur en politiek, tussen beleid en 

uitvoering, tussen overheid en burgers nog verder uit het lood te 

hangen. 

 

Dit is de context waarbinnen u werkt. Bent u zich daarvan bewust en 

hoe houdt u met deze context rekening bij het kiezen van uw 

uitgangspunten?  

 

8. Wat zouden adviesbureaus als AEF zich in hun werk moeten   

afvragen? Ik doe enkele suggesties, bij wijze van voorbeeld: 

 



– Bezitten we voldoende kennis van het staatsbestel, waarvan het 

bestuur een onderdeel is? Beseffen we dat de verschillende functies 

(politiek, bestuur, rechter) hun eigen rationaliteit en taal hebben? 

Realiseren we ons dat het steeds opnieuw gaat om het zoeken van 

evenwicht daartussen en om het voldoen aan de eisen die aan alle 

overheidshandelen en nalaten in een democratische rechtsstaat 

moeten worden gesteld (rechtszekerheid en rechtsgelijkheid; 

democratische legitimatie en publieke verantwoording; 

doeltreffendheid en doelmatigheid)? Moeten we daarover niet beter 

nadenken en ook onze opdrachtgevers bevragen? 

 

– Houden we voldoende rekening met het feit dat de politiek haar 

functie nauwelijks meer goed kan uitoefenen door gebrek aan 

politieke visie en politieke debat en dat daardoor haar afhankelijkheid 

van het bestuur (en de bestuurlijke rationaliteit) groot is? Als de 

politiek geen duidelijke keuzen meer maakt worden die keuzen – 

impliciet – elders, door het bestuur, gemaakt. Anders gezegd: 

realiseren we ons dat hetgeen het bestuur aanlevert niet politiek 

neutraal is? Zijn we ons bewust van die impliciete politieke keuzen en 

de visie op de publieke sector die daarachter steekt? Worden we niet 

ge- (mis)bruikt voor het ‘witwassen’ van die visie? 

 

– Zetten we voldoende in op de waarden van de bureaucratie: 

inhoudelijk deskundig, kritisch onafhankelijk en loyaal (hetgeen meer 

is dan de minister uit de wind houden)? Beseffen we dat die waarden 

steeds verder zijn weggezakt? Hebben wij, adviseurs, daaraan de 

afgelopen decennia niet belangrijk bijgedragen? 

 

– Bieden we voldoende tegenwicht tegen de ‘ bureaucratisch – 

bedrijfsmatige logica’ die leidt tot meer regels, meer protocollen, 

meer verantwoording, meer controleurs en toezichthouders, meer 

procesmanagers en meer (communicatie-)adviseurs. Of hebben we, 

via onze adviezen, daaraan juist een forse impuls gegeven? 

 



– Geven we voldoende aandacht aan de kwaliteit van het primaire 

proces en dragen we bij aan vergroting van de ruimte voor de 

uitvoerende professionals op de werkvloer? Of oriënteren we ons 

vooral de leiding van publieke diensten, onze opdrachtgevers? Wat 

houdt die professionaliteit van uitvoerders op de werkvloer eigenlijk 

in? Zelf noem ik altijd vier criteria: vakdeskundigheid, beroepsethiek, 

gerichtheid op de individuele cliënt, (publieke) verantwoording. Zijn 

dat ook de criteria waaraan we de kwaliteit van ons eigen werk 

afmeten? 

 

 

 

 

 

 

 


