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Visitatiecommissie Algemene Bestuursdienst 

Aanleiding 
• Tijdens het Commissiedebat Functioneren Rijksdienst met de vaste commissie 

Binnenlandse Zaken van 14 september jl. hebt u toegezegd de Kamer te 
informeren over de opdrachtverstrekking voor de visitatiecommissie 
Algemene Bestuurdienst (ABD).  

• In een brief van 21 oktober j.l. heeft de vaste commissie Binnenlandse Zaken 
u verzocht om een aantal aandachtspunten mee te nemen in het voorstel voor 
de visitatiecommissie. De commissie verzoekt u hierin om de Kamer te 
informeren over de manier waarop de aandachtspunten betrokken zullen 
worden in het vervolgtraject voordat de werving en formele 
opdrachtverstrekking zullen plaatsvinden. 

Geadviseerd besluit 
U wordt gevraagd in te stemmen met de conceptbrief aan de Tweede Kamer, deze 
te ondertekenen en te versturen. 

Kern 
Bijgaande brief gaat in op het doel, de reikwijdte, de onderzoeksvragen en de 
samenstelling van de visitatiecommissie. De aandachtspunten van de vaste 
commissie Binnenlandse Zaken zijn hierin meegenomen. 

Toelichting 
De aandachtspunten van de vaste commissie Binnenlandse Zaken waren als 
volgt: 
• Betrek nadrukkelijk de blik van buiten de politiek en bestuurlijke wereld bij 

het onderzoek. Betrek ook een aantal personen van buiten de Rijksoverheid 
bij het onderzoek, vertegenwoordiging vanuit het bedrijfsleven en de publieke 
sector kunnen een verfrissende toegevoegde waarde hebben; 

• Kies ook een praktische benadering waardoor mensen die kijk hebben op de 
praktische uitvoering mee kunnen kijken; 

• Onderzoek casuïstiek, kies een diversiteit aan casussen die een gemêleerd 
beeld geven van meerdere processen waar de ABD een rol speelt; 

• Kijk bij de werkzaamheden van de ABD zeker ook naar tijdelijke opdrachten 
(hoe ze tot stand komen en hoe gekozen wordt voor ondersteuning van een 
kwartiermaker/adviescommissie en wat dies meer zij). 

 
In de brief worden het doel, de reikwijdte, de onderzoeksvragen en de 
samenstelling van de visitatiecommissie als volgt geformuleerd: 
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• Doel: Doel van de onafhankelijke visitatiecommissie is om de effectiviteit 
van het beleid en de manier waarop uitvoering wordt gegeven aan dit 
beleid, te toetsen. 

• Reikwijdte: De visitatie zal zich in beginsel richten op de organisatie die 
uitvoering geeft aan de doelstellingen en uitgangspunten van het ABD-
stelsel, Bureau ABD. De visitatiecommissie zal worden gevraagd om alleen 
te kijken naar tijdelijke opdrachten als het ABD functies (in oprichting) 
betreft, omdat bureau ABD daar ook volledig bij betrokken is. Daarnaast 
zal de visitatiecommissie worden gevraagd te kijken naar de processen 
rond de interim functievervulling bij opdrachten van ABD interim en 
ABDTOPConsult. 

• Onderzoeksvragen: Voor de visitatiecommissie zijn drie hoofdvragen 
geformuleerd: 

o Zijn de maatregelen die genomen zijn nav het USBO rapport, het 
coalitieakkoord en moties vanuit de Tweede Kamer, uitgevoerd en 
geïmplementeerd in de organisatie? 

o Zijn er signalen dat de huidige werkwijze wel of niet aansluit bij 
de doelstellingen die gesteld zijn? 

o Zijn er aanbevelingen om de kwaliteit en de effectiviteit van de 
werking van het ABD-stelsel te verbeteren?  

Binnen deze vragen zal de visitatiecommissie gevraagd worden om een 
aantal thema’s expliciet mee te nemen, zoals functieduur en 
domeinspecifieke expertise, functioneren van topambtenaren, 
opgavegericht werven en selecteren, transparantie, publiek leiderschap, 
aandacht voor uitvoering en diversiteit en inclusie.  
De visitatiecommissie krijgt de ruimte om documentatie in te zien, 
gesprekken te voeren binnen en buiten de organisatie, casuïstiek te 
bekijken en mee te kijken in de praktische uitvoering van het beleid. 

• Samenstelling van de visitatiecommissie: Voor de visitatiecommissie 
zullen naast leden met politiek-bestuurlijke ervaring ook leden worden 
gezocht uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de 
wetenschap. 
 

Uitvoering 
In de brief geeft u aan na het versturen van de brief te starten met de werving 
van de commissieleden. Over de te benaderen leden van de visitatiecommissie 
wordt u op een later moment geïnformeerd. De visitatie zal in het najaar van 
2023 plaatsvinden. De visitatie zelf zal één week duren, waarna een rapport met 
aanbevelingen zal worden opgeleverd (ook in het najaar 2023). Voorafgaand aan 
de visitatie vindt een zelfscan door de organisatie plaats en zal de 
visitatiecommissie worden voorzien van relevante documentatie.  
 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Kamerbrief visitatiecommissie 
ABD 
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