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De kinderopvangtoeslagaffaire veroorzaakte een 
schokgolf binnen de Rijksoverheid. Om het vertrouwen 
te herstellen is een fors pakket aan maatregelen 
aangekondigd, die aansluit op de overheidsbrede 
beweging Werk aan Uitvoering. JenV haakt daarbij aan 
met de JenV-brede Werkagenda: een programma dat 
vele reeds ingezette trajecten verbindt en versterkt.
 
De JenV-brede Werkagenda draagt bij aan het verster-
ken van de menselijke maat in de dienstverlening, het 
maken van begrijpelijke en uitvoerbare wet- en 
regelgeving en het actiever ophalen van signalen hoe 
beleid en wetgeving in de praktijk uitpakt. De 
werkagenda draagt ook bij aan het op orde brengen 
van de randvoorwaarden waaronder het verbeteren 
van de samenwerking, het op orde brengen van de 
informatievoorziening en het versterken van ambtelijk 
vakmanschap.
 
De maatregelen die voortkomen uit de verschillende 
onderzoeksrapporten zijn vertaald naar twaalf 
sporen. De eerste zes sporen zijn in lijn met de zes 
sporen van de werkagenda van Werk aan Uitvoering 
(WaU). De overige sporen komen voort uit onder 
andere de Parlementaire ondervragingscommissie 
Kinderopvangtoeslag (POK) en de Tijdelijke commissie 
Uitvoeringsorganisaties (TCU).
 
In dit jaarbericht vertellen we wat het doel van de 
verschillende sporen is, wat we in het afgelopen jaar 
bereikt hebben en waar we in 2022 verder aan gaan 
werken.
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Het vertrouwen in de overheid is geschonden. 
Dat hebben actuele rapportages waar onder 
‘Ongekend onrecht’ van de Parlementaire 
ondervragingscommissie Kinderopvang
toeslag (POK) pijnlijk duidelijk gemaakt. 
Pijnlijk voor burgers, beschamend voor ons 
als overheidsmedewerkers. 

Jarenlang is de overheid gericht geweest 
op efficiency en effectiviteit – ik kan me 
eigenlijk niet anders herinneren dan dat 
ik als rijksambtenaar te maken had met 
taakstellingen en bezuinigingen. Maar 
waar efficiency belangrijker wordt dan de 
menselijke maat, kan beleid uit de rails gaan 
lopen. Op meerdere fronten hebben we 
als overheid gefaald en het is goed dat nu 

duidelijk is waar het aan schort. We moeten 
terug naar de menselijke maat.

Herstel van vertrouwen is een lange weg. Die 
gaan we de komende jaren afleggen door te 
werken aan onze processen, communicatie 
en samenwerking. Overheidsbreed gebeurt 
dat met Werk aan Uitvoering; binnen 
JenV wordt het gedegen opgepakt met 
de JenVbrede Werkagenda. Over twaalf 
sporen wordt er over de volle breedte van 
JenV gewerkt aan het verbeteren van de 
dienstverlening. Daar is geld voor nodig, 
maar minstens zo belangrijk is onze mindset.

Want wat voor alle inwoners van Nederland 
geldt, geldt ook voor de doelgroepen van 

Voorwoord

Terug naar de menselijke maat
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JenV: mensen zijn nu eenmaal niet allemaal 
hetzelfde. Het is aan ons om te zorgen dat 
we daar oog voor hebben en houden. Niet 
elke burger is zelfredzaam, maar toch moet 
iedereen hetzelfde ingewikkelde formulier 
invullen. 

Dus gaan we kijken naar onze processen. 
Die richten we vaak in zoals wij denken 
dat goed is, maar hoe pakt dat uit voor 
burgers die met onze dienstverlening te 
maken hebben? Ook onze veelal verouderde 
informatietechnologie heeft impulsen nodig. 
Er is een flinke inhaalslag te maken.

Het verbeteren van communicatie en 
samenwerking lopen als een rode draad 
door de JenV brede Werkagenda. 
Uitvoeringsorganisaties zijn gewend om 
opdrachten uit te voeren, ook als we iets 
eigenlijk niet kunnen. We moeten dus leren 
om het goede gesprek met de politiek 
te voeren en duidelijker te zijn over onze 
mogelijkheden en onmogelijkheden. 

Daar hebben we iedereen bij nodig. Ik weet 
dat JenV vaak in de wind heeft gestaan. 
Dat heeft ons verkrampt. We moeten beter  
luisteren naar elkaar. Neem de medewerkers 
van het Centraal Justitieel Incasso Bureau 
die aan de bel bleven trekken, omdat ze 
constateerden dat burgers van de wal in de 
sloot belandden door het ontbreken van een 
betalingsregeling. Ze gaven niet op en dat 
heeft uiteindelijk tot structurele oplossingen 
geleid waarmee veel leed wordt voorkomen. 

Overal in de organisatie zie ik de energie en 
de overtuiging om dit traject voort te zetten. 
Als je bij JenV werkt, dan werk je mee aan een 
maatschappelijke opgave. Of je nu aan de 
balie staat, of in de directiekamer, je draagt 
bij aan het functioneren van de rechtsstaat. 
En als het even kan, draag je bij aan een 
mooier Nederland. Daar gaat de JenVbrede 
Werkagenda bij ondersteunen.

Ric de Rooij, pSG
 

Voorwoord
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Het wat, waarom en hoe van de 
JenV-brede Werkagenda

5  •  WaU Jaarbericht 2021

De kinderopvangtoeslagaffaire veroor zaakte 
een schokgolf binnen de Rijks overheid. 
Om het vertrouwen te herstellen is een fors 
pakket aan maatregelen aange kondigd, die 
aansluit op de overheidsbrede beweging 
Werk aan Uitvoering. JenV haakt daarbij 
aan met de JenV-brede Werkagenda: een 
programma dat vele reeds ingezette 
trajecten verbindt en versterkt. 

In het voorjaar van 2021 is Annemarie Veen
kamp aangesteld als programmamanager, 
om opvolging te geven aan maatregelen die 
voortkwamen uit de 
kinderopvangtoeslagaffaire. Dat werd al snel 
verbreed met maatregelen die voortvloeien 
uit andere onderzoeksrapportages en de 
overheids brede beweging Werk aan 
Uitvoering (WaU). De adviezen tot 
verbetering bleken vergelijkbaar. 

De komende jaren verbindt de JenVbrede 
Werkagenda vele initiatieven en verbeter
trajecten, met de volgende gemeen
schappelijke doelen: 

1. goede en passende dienstverlening met 
oog voor de persoonlijke omstandigheden 
van burgers, 

2. doelmatige en uitvoerbare beleid wet en 
regelgeving, 

3. een goede feedbackloop om signalen uit 
de praktijk sneller en beter op te pakken 
en 

4. aandacht voor de samenwerking tussen 
politiek, beleid, uitvoering en toezicht.  

Om deze doelen te bereiken moeten ICT/
informatievoorziening, vakmanschap, 
financiering en de besturing op orde zijn.

De JenVbrede Werkagenda draagt zo bij 
aan het versterken van de menselijke maat in 
de dienstverlening, het herstel van ver
trouwen en toekomstbestendige wet en 
regelgeving. Daarmee geeft de JenVbrede 
Werkagenda ook opvolging aan de interne 
beweging JenVNext Level naar een open 
transparante organisatie, het op orde krijgen 
van de basis, wendbaar zijn, sturen op nu én 
de lange termijn en het zijn van een lerende 
organisatie.

Wat, 
waarom 
en hoe
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Waarom is dit programma gestart? 
“De probleemanalyses die voortkomen uit de 
POK en WaU hebben ook betrekking op JenV. 
Ook bij JenV lopen uitvoeringsorganisaties 
tegen soortgelijke problemen aan. Burgers 
kunnen in de knel komen door tekort
komingen in onze taakuitoefening. Hoe 
kunnen we onze dienstverlening beter 

afstemmen op de doelgroepen van JenV? 
Hoe leggen we de focus op de uitvoering? En 
hoe halen we actiever signalen op en volgen 
we ze op? De JenVbrede Werkagenda geeft 
ons de kans om de uitvoering beter in positie 
te brengen, onze taakuitoefening te ver
beteren en veel meer oog te hebben voor de 
menselijke maat in het uitvoeringsproces.”

Drie vragen aan programmamanager 
Annemarie Veenkamp

MENU

Voorwoord

Achtergrond

De sporen

Spoor 1

Spoor 2

Spoor 3

Spoor 4

Spoor 5

Spoor 6

Spoor 7

Spoor 8

Spoor 9

Spoor 10

Spoor 11

Spoor 12



7  •  WaU Jaarbericht 2021

Hoe wordt het programma ingericht 
en uitgevoerd?
“Onze aanpak sluit aan bij de beweging van 
de overheid die de komende tien jaar de 
menselijke maat gaat versterken in de 
dienstverlening aan burgers en bedrijven. Er 
zijn veel maatregelen, dus we zullen prioriteit 
moeten aanbrengen. De uitvoering van de 
maatregelen vraagt commitment van onze 
bestuurders en managers. In veel organi
saties liepen al verbetertrajecten. Veel wordt 
gewoon in de lijn opgepakt. De werkagenda 
is geen traditioneel ‘programma’: alles is 
zoveel mogelijk belegd op de plek waar het 
moet gebeuren.”

“De JenVbrede Werkagenda heeft de maat
regelen die voortkomen uit de verschillende 
onderzoeksrapporten vertaald naar twaalf 
sporen. De eerste zes sporen liggen in de lijn 
van de zes sporen van de werkagenda van 
Werk aan Uitvoering. De overige sporen 
komen voort uit onder andere de toe
slagaffaire (POK).” 

Wat is er tot nu toe gebeurt en 
hoe gaan we verder?
“Elk spoor heeft een eigen aanpak. Voor een 
aantal sporen zijn ambassadeurs afkomstig 
uit verschillende JenVonderdelen benoemd. 
Zij motiveren en inspireren collega’s en 
denken mee over de aanpak. Andere sporen 
worden opgepakt door JenVonderdelen die 
hier al een rol in vervullen. Als programma 
zijn wij er voor de JenVbrede afstemming en 
beweging. We verbinden, stimuleren en 
faciliteren waar nodig. We hebben een 
stuurgroep ingericht waar we met hoofden 
van taakorganisaties, beleidsDG’s, bedrijfs
voeringsdirecteuren, toezichthouders én de 
de sui generis organisaties aan tafel zitten. 
Uiteraard hebben de Nationale Politie, het 
Openbaar Ministerie en de Rechtspraak 
hierin een onafhankelijke positie. Samen en 
individueel gaan we aan de slag met de 
uitvoering en doorwerking van de 
maatregelen in ons handelen.” 

“Het nieuwe coalitieakkoord brengt voor ons 
ook een kans met zich mee. Bij de uitvoering 
ervan willen we handelen in het gedachten
goed van de werkagenda. Dus dat betekent: 
oog voor de menselijke maat en aandacht 
voor de uitvoering s praktijk; bij het totstand
komen van beleid, wet en regelgeving 
burgers, uitvoerders en stakeholders tijdig 
betrekken en zorgen dat ze worden gehoord 
tijdens de uitvoering. Ik hoop dat we dit jaar 
de ambitie van het anders denken en doen 
concreet kunnen maken. Dit jaarbericht laat 
zien dat vele JenVcollega’s er hard mee aan 
de slag zijn.”

“Ik hoop dat we dit jaar 
de ambitie van het anders 
denken en doen concreet 
kunnen maken”
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Dienstverlening met
oog voor de persoonlijke 
situatie van burgers

Spoor

Spoor 1 gaat aan de slag met het verbeteren 
van de dienstverlening aan burgers. Veelal is 
overheidsdienstverlening zo efficiënt mogelijk voor 
de overheid ingericht, afgestemd op de ‘gemiddelde 
burger’. Daarmee kunnen andere burgers tussen 
wal en schip vallen; zo beschikt ongeveer 1 op de 5 
mensen over onvoldoende digitale vaardigheden/
middelen om mee te kunnen komen. Ook mensen met 
bijvoorbeeld schulden- of multiproblematiek lopen 
nog steeds kans door regelgeving verder in de knel te 
komen. Daarnaast zijn er burgers die in een lastige 
situatie verzeild zijn geraakt en tijdelijk persoonlijke 
hulp nodig hebben. Al deze situaties vragen om 
maatwerkoplossingen. Daarom ambieert JenV 
dienstverlening waarin oog is voor de persoonlijke 
context van burgers. 

1
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Wat is het doel van Spoor 1?
De dienstverlening aan burgers en bedrijven 
verbeteren. Dat betekent:
•  Meer oog voor de persoonlijke situatie 

van burgers en de menselijke maat in de 
dienstverlening. We moeten rekening 
houden met het doevermogen 
(vaardigheden, kennis, handelings
perspectief) van burgers en meer 
maatwerk moeten leveren om te 
voorkomen dat burgers door overheids
maatregelen verder in de knel komen. 

•  De uitvoering moet over de juiste 
middelen kunnen beschikken om goed 
uitvoering te kunnen geven aan beleid, 
wet en regelgeving.

•  Signalen over knelpunten in dienst
verlening moeten actief worden 
opgehaald en snel worden opgepakt.

Welke resultaten willen we bereiken?
•  Inventariseren – Hoe werken JenV

organisaties aan het verbeteren van de 
dienstverlening? We hebben zicht op 
knelpunten: waar zijn verbeteringen nodig 
en hoe zijn die te realiseren? 

•  Verbeteren – We zorgen dat (diensten van) 
organisaties toegankelijk zijn en blijven 
voor alle doelgroepen door begrijpelijke 
informatie, goede bereik baarheid, extra 
laagdrempelige voorzieningen/
ondersteuning voor wie dat nodig heeft.

•  Feedbackloop inrichten   We houden 
zicht op signalen: zijn uitvoerders 
voldoende in staat feedback over de 
dienstverlening en daarmee over de 
werking van beleid, wet en regelgeving 
in de praktijk op te halen en terug te 
koppelen? Komen de signalen op de juiste 
plekken en hoe wordt er gehoor aan 
gegeven? (zie ook spoor 9  
feedbackloop)

•  Sturing  De kwaliteit van dienstverlening 
wordt een vast onderdeel in de 
sturingsgesprekken (zie ook Spoor 4  
Sturing in de driehoek).

Wat is het afgelopen jaar gedaan?
In een inventarisatieronde gaven 36 taak
organisaties antwoord op vragen als: hoe 
staat het met de dienstverlening, waar lopen 
ze tegenaan, wat zouden ze graag willen 
aanpakken en wat is daarvoor nodig? Uit de 
inventarisatie bleek dat er al veel aandacht is 
voor deze vraagstukken. JenVorganisaties 
vinden een goede dienstverlening urgent en 
onderkennen dat er op dit vlak nog veel te 
doen is. 

Wat zijn vervolgstappen?
In 2022 zetten we in op:
•  Het inspireren van de JenVorganisaties 

door het verzamelen en delen van kennis 
én mooie voorbeelden binnen en buiten 
het JenVdomein.

•  De kwaliteit van de dienstverlening komt 
in de sturingsgesprekken (zie ook spoor 4) 
op de agenda te staan. In samenspraak 
met JenVonderdelen formuleren we 
handvatten waaruit op te maken is hoe 
het staat met de kwaliteit van de 
dienstverlening en wat daarin extra nodig 
is. Belangrijk hierin is om ook de reacties 
van burgers en ketenpartners mee te 
nemen.

Spoor 1
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“Beleid wordt veelal gemaakt voor ‘de grote 
groep’. Maar er kunnen zich altijd situaties 
in het leven voordoen waardoor iemand 
tussen wal en schip valt. En dat betreft niet 
alleen mensen die niet zelfredzaam zijn 
of niet digitaal vaardig, het kan iedereen 
overkomen. Ook voor hen moet de overheid 
er zijn. Daar moeten we elkaar scherp op 
houden in onze dienstverlening.” 

“Als Raad voor Rechtsbijstand organiseren 
we advocaten en mediators voor mensen 
in onder andere geschil of conflictsituaties. 
Voor veel burgers die een beroep op ons 
doen, zijn we een laatste toevluchtsoord. Ze 
zitten in de knel en alle eerdere stappen die 
ze hebben gezet, hebben niets opgeleverd. 
De Raad is er dan om deze mensen te 
ondersteunen bij hun zoektocht naar 
rechtsbescherming. Soms betreft dit ook 
bescherming tegen de overheid.  Van onze 
kant vergt dat uiterste zorgvuldigheid; een 
aanvraag voor rechtsbijstand afwijzen mag 
niet lichtvaardig gebeuren.”

“Elke organisatie heeft zo z’n eigen blinde 
vlekken. In dit traject kunnen we elkaar 
daar op attenderen. Ook wij hebben als 
organisatie een koers bepaald, maar zetten 
graag de luiken open om van elkaar te 
leren. De toeslagenaffaire heeft belangrijke 
lessen opgeleverd; elke organisatie heeft 
daar conclusies uit getrokken en werkt 
aan verbetering van de dienstverlening. 
Wat me daarin opvalt, is dat de oude 
reflex van efficiënt willen werken zich snel 
weer aandient. Natuurlijk is efficiëntie niet 
onbelangrijk, maar het mag de menselijke 
maat niet in de weg zitten. Als we het oude 

We moeten elkaar scherp houden
in onze dienstverlening

Irene Nijboer, directeur Raad voor Rechtsbijstand, ambassadeur spoor 1

efficiëncydenken vervangen door ‘bedoeling 
denken’, kan er beter recht worden gedaan 
aan wat er werkelijk wordt beoogd met 
beleid en regelgeving, zodat de burger zich 
beschermd weet.”
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Toch rechtsbijstand dankzij regeling Ratz

Burgers die rechtsbijstand nodig hebben, maar niet voldoen aan de huidige regels 
vanwege vermeende zelfredzaamheid, kunnen toch rechtsbijstand krijgen als ze 
er zelf niet uitkomen en er in de praktijk ook geen andere instantie is die hen kan 
helpen. Dit kan op basis van Ratz, (Regeling adviestoevoeging zelfredzaamheid), 
een tijdelijke regeling die door de minister is ingesteld op advies van de Nederlandse 
Orde van Advocaten, het Juridisch Loket en de Raad voor Rechtsbijstand. 

Na deze kortdurende hulp kan de advocaat op basis van de regeling ook uitge-
breidere rechtsbijstand vergoed krijgen, als blijkt dat er veel tijd mee gemoeid is. De 
regeling is van start gegaan op 1 juli 2021 en loopt tot uiterlijk 1 maart 2022. Op basis 
van de opgedane (leer)ervaringen en een uitgebreide evaluatie van de regeling 
wordt met behulp van een onafhankelijke commissie een advies aan het ministerie 
van Justitie en Veiligheid uitgebracht over een passende definitieve voorziening. 
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“Ik er hecht buitengewoon veel waarde aan 
dat Justis bereikbaar blijft voor iedereen. Dat 
betekent dat wij als screeningsautoriteit niet 
alleen inzetten op digitale toegankelijkheid, 
maar ook op persoonlijke toegankelijkheid. 
Ons klantcontactcentrum moet bereikbaar 
zijn voor onze afnemers, en zij moeten zich 
gehoord voelen. De toeslagenaffaire heeft 
laten zien dat alleen digitale toegankelijkheid 
niet volstaat. Je moet als organisatie een 
menselijk gezicht blijven tonen aan de 
omgeving.”

“Wat mij opvalt is dat eigenlijk alle JenV
organisaties al bezig zijn met deze vraag
stukken. Op heel verschillende manieren. Als 
ambassadeurs van Spoor 1 hoeven we dus 
niets op te gaan leggen; we gaan vooral 
ondersteunen wat er uit de organisaties 
komt. Met kennisdeling, samen kijken hoe 
je ontwikkelingen kunt meten, enzovoort. 
Elke organisatie zit anders in elkaar en 
bedient andere doelgroepen, dus er is 
geen gezamenlijke ‘mal’ waar alles in moet 
passen. Spoor 1 vergroot de kans om daarin 
van elkaar te leren.”

“Hoe herken je signalen en trends die iets 
zeggen over je dienstverlening? Justis levert 
zestien verschillende producten vanuit diverse 
afdelingen, dus het is best ingewikkeld om 
daarin een rode draad te ontdekken. Wij 
gaan nu op elke afdeling iemand aanstellen 
om signalen te verzamelen, die we dan in het 
MT bespreken.”

Je moet als organisatie een 
menselijk gezicht blijven tonen 
aan de omgeving

Iep Visser, directeur Justis, ambassadeur spoor 1 

“Ik hecht er buitengewoon 
veel waarde aan dat 
Justis bereikbaar blijft 
voor iedereen”
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NBPB Award voor 
verbeterde dienstverlening

Het CJIB kreeg zomer 2021 de NBPB 
Award uitgereikt van de Nederlandse 
Beroepsvereniging van Bescher-
mings bewindvoerders. Het CJIB 
ontving de prijs vanwege de grote 
stappen die de uitvoeringsinstantie 
heeft gezet in de dienstverlening, met 
als focus: het beter helpen van 
mensen met financiële problemen en 
laaggeletterden. NBPB-Voorzitter 
Annette Druijf zegt daarover op de 
website van de beroepsvereniging”: 
“De inspanningen die het CJIB levert 
met als doel de communicatie een-
voudiger te maken en de samen-
werking met bewindvoerders te 
verbeteren wordt enorm gewaar-
deerd door onze leden”.  

“Burgers moeten in ieder geval antwoorden 
op hun vragen gemakkelijk kunnen vinden 
op onze website. Onze dienstverlening 
moet herkenbaar en toegankelijk zijn. Dat 
betekent meer dan een goede digitale 
toegankelijkheid, begrijpelijke informatie 
en een goede bereikbaarheid. Wie niet 
digitaal vaardig is, moet ons ook telefonisch 
of bijvoorbeeld met behulp van een loket bij 
bibliotheken – waar we mee samenwerken 
 kunnen benaderen. Daar werken we bij het 
CJIB al geruime tijd aan. Met resultaat.”

“Het CJIB – dat ook optreedt namens diverse 
andere rijksoverheidsorganisaties in het 
kader van Centralisatie Rijksincasso  krijgt 
veel te maken met schuldenproblematiek 
van burgers. Daarin is het heel cruciaal dat 
we die signalen vroeg goed onderkennen en 
vervolgens de persoonlijke dienstverlening er 
goed op inrichten. En vanzelfsprekend ruimte 
nemen voor maatwerk. Soms kun je formeel
juridisch 100% juist handelen, maar daarmee 
toch een oplossing niet dichterbij brengen. 
Daar moeten we persoonsgericht beslissen. 
Goede dienstverlening hoort daarbij voorop 
te staan. Altijd. “

Het is cruciaal dat we signalen 
vroegtijdig goed onderkennen

Albert Hazelhoff, algemeen directeur Centraal Justitieel Incassobureau, 
ambassadeur spoor 1     
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Sinds september 2021 kan een aantal 
juristen van de afdeling bezwaar en beroep 
van het UWV in Den Haag en juristen van 
het Juridisch Loket rechtsreeks met elkaar 
een casus bespreken waarvoor beide 
organisaties snel een oplossing of helderheid 
zoeken. Resultaat: burgers worden sneller en 
nauwkeuriger geholpen, met een informele 
oplossing of betere uitleg. 
Ilse Dresscher (projectleider) en André van 
Hofwegen (adviseur) zijn betrokken bij het 
deelprogramma Burgergerichte overheid dat 
naast deze pilot ook andere experimenten 
opzet, begeleidt en evalueert. Henriëtte 
Reinstra is projectleider van het Juridisch 
Loket, een onafhankelijke organisatie die 
burgers gratis advies en informatie geeft. 

Wat is het doel van deze pilot?
Henriëtte: “Wij geven samen met UWV de 
samenwerking in de praktijk vorm. Het 
hoofddoel is klanten die een besluit van het 
UWV hebben ontvangen laagdrempelig 
in een vroegtijdig stadium een oplossing 
bieden voor een probleem met deze 
overheidsinstantie. Bij een ‘negatief’ besluit 
proberen we in overleg met UWV te kijken 
wat er nog mogelijk is om te voorkomen dat 
het escaleert en een juridisch geschil wordt. 

We weten dat overheidsorganen soms lastig 
te benaderen zijn; voor burgers is lang niet 
altijd duidelijk wie ze moeten hebben en 
waar ze hun verhaal kunnen doen om uit 
te leggen wat er aan de hand is; ze voelen 
zich vaak niet gehoord. De veronderstelde 
zelfredzaamheid van burgers wordt groter 
geacht dan dat die daadwerkelijk is. Dat 
geldt ook voor mensen die goed kunnen 
lezen en hoger opgeleid zijn. Als je op een 
hoog stressniveau zit, dan snap je echt niet 
alles gelijk. Bij deze pilot hebben wij korte 
lijnen en kunnen we heel snel in gesprek 
komen met UWVmedewerkers.”
Ilse: “Uitvoeringsorganisaties hebben 
bepaalde werkprocessen ingericht die soms 
weinig ruimte bieden voor maatwerk en de 
menselijk maat. Die processen zijn gemaakt 
vanuit efficiency en bulkverwerking. Dat 
maakt de speelruimte van uitvoerende 
ambtenaren soms heel klein; het is geen 
onwil, maar medewerkers zijn niet altijd in de 
positie om inwoner, burger en mensgericht 
te handelen. Met deze pilot willen we 
bereiken en bekijken hoe we informeel en 
aan de voorkant meer mogelijk maken zodat 
we het juridische traject en bezwaarfases 
kunnen voorkomen. Als het nodig is, moet er 
een procedure komen, maar wat we hier en 

Meer vertrouwen, minder 
onnodige procedures

Pilot Burgergerichte Overheid UWV-Juridisch loket

Het deelprogramma Burgergerichte Overheid zet zich in om het vertrouwen tussen burger 
en overheid te vergroten. Daarbij nemen we het procedeergedrag van de overheid onder de 
loep. Doel van dit programma is de problemen van burgers in een zo vroeg mogelijk stadium 
oplossen en onnodige juridische procedures voorkomen. We duiken in de praktijk van dit 
voornemen en spreken met Ilse Dresscher, André van Hofwegen en Henriëtte Reinstra “De 
veronderstelde zelfredzaamheid van burgers wordt groter geacht dan dat die daadwerkelijk 
is. Dat geldt ook voor mensen die goed kunnen lezen en hoger opgeleid zijn. Als je op een hoog 
stressniveau zit, snap je niet gelijk alles.”
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ook bij andere pilots zien, is dat we aan de 
voorkant onnodige procedures en daarmee 
werk, leed en kosten kunnen voorkomen.”

Wat zijn de reacties over deze pilot?
André: “De geluiden zijn op meerdere 
fronten positief. UWVmedewerkers ervaren 
dat ze meer kunnen doen voor een burger; 
dat geeft hen een goed gevoel. We hebben 
in deze pilot meer verschillende soorten 
cases kunnen oplossen dan vooraf ingeschat. 
Medewerkers zien meer kansen en signalen 
en pakken die op. Daarnaast hebben de 
medewerkers van het Juridisch Loket nu veel 
meer kennis over werkwijze en routes van het 
UWV waardoor ze burgers soms ook zonder 
hulp van UWV kunnen helpen.”
Henriëtte: “Onze juristen overleggen met 
juristen van de afdeling bezwaar en beroep 
van het UWV zowel op casusniveau als op 
beleidsniveau. Om klanten goed te kunnen 
adviseren en te helpen, is het belangrijk 
dat we goed op de hoogte zijn van het 

beleid en werkwijze van het UWV. Dankzij 
de samenwerking en de korte lijnen kunnen 
we dit persoonlijk bespreken en snel deze 
informatie delen. Door deze samenwerking 
hebben we in een aantal gevallen een 
probleem van een klant vroegtijdig kunnen 
oplossen waardoor er geen bezwaar hoefde 
te worden ingediend.”

Zijn er al resultaten?
André: “Er worden meer zaken behandeld 
dan verwacht en de ervaringen vanuit zowel 
UWV als het Juridisch Loket zijn positief. We 
weten zeker dat er informele oplossingen 
zijn gekomen waardoor procedures zijn 
voorkomen. Half 2022 evalueren we de pilot, 
dan weten we meer.”
Ilse: “We krijgen terug dat mensen zich 
gehoord voelen en dat waar mogelijk 
hun probleem is opgelost. Dat staat echt 
in contrast met voorheen, toen informeel 
contact met UWV moeilijker was; UWV
klanten hadden vooral het gevoel dat ze 
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een toets op een checklist waren. Deze 
samenwerking met burgergerichte aanpak 
heeft drie grote voordelen: 1) professionals 
krijgen hier energie van omdat zij van nature 
graag mensen goed willen kunnen helpen, 2) 
de burger ziet sneller een oplossing of krijgt 
begrijpelijke uitleg en 3) de overheid heeft 
minder onnodige bezwaarprocedures.”

Wat is het vervolg?
André: “We bekijken uitbreiding op drie 
gebieden. We zijn deze de pilot gestart met 
een bepaald type zaken. We bekijken of we 
kunnen uitbreiden naar andere gebieden 
zoals arbeidsongeschiktheid. Daarnaast 
onderzoeken we of we deze werkwijze 
met het Juridisch Loket ook bij andere 
uitvoeringsorganisaties kunnen inzetten, 
bijvoorbeeld bij IND en SVB. De derde optie 
is deze werkwijze openstellen voor andere 
eerstelijns hulpverleners zoals  vakbonden of 
brancheorganisaties.” 

Heb je vragen over het deelprogramma 
Burgergerichte Overheid? Wil je een pilot 
inbrengen of pilotlocatie worden? 
Stuur een e-mail naar 
burgergerichteoverheid@minjenv.nl
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dat mensen zich 
gehoord voelen.”



Digitale agenda Spoor

Een toekomstvast digitaal informatielandschap 
binnen JenV. Dat is de bestemming van Spoor 
2. Volgens de probleemanalyse van Werk aan 
Uitvoering krijgt nieuw beleid en de implementatie 
daarvan veel aandacht. Tegelijkertijd wordt er weinig 
prioriteit geschonken aan innovatie van processen 
en ICT-systemen en het op orde brengen én houden 
daarvan. Gevolg is dat er wel beperkt budget is om 
aanpassingen in wet- en regelgeving door te voeren, 
maar dat geld voor noodzakelijke vernieuwing van 
het ICT-landschap achterwege blijft. Er is alleen geld 
voor dringend onderhoud. Doordat modernisering 
en life cycle management te weinig aandacht 
hebben gekregen, zijn ICT-systemen sluipenderwijs 
verwaarloosd. 

Die verwaarlozing is riskant, want op termijn kan 
het de continuïteit van dienstverlening door de 
Rijksoverheid in gevaar brengen. Dat geldt ook voor 
die van JenV. Ook binnen ons ministerie is er een 
achterstand ontstaan. Een inhaalslag is nodig. 

2
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Wat is het doel van Spoor 2?
Het versterken en toekomstvast maken van 
de informatievoorziening binnen JenV. Dat 
is het doel van Spoor 2. Met als hoger doel: 
goede dienstverlening aan burgers mogelijk 
maken. In het kort wordt gewerkt aan 4 
verbeteringen:

1. Verouderde ICT-systemen vernieuwen en 
herontwerpen: ook systemen waarmee 
we burgers en bedrijven niet meer goed 
kunnen bedienen. 

2. Informatie beter beveiligen: JenV heeft 
veel kritieke systemen en informatie. 
De maatschappelijke belangen zijn 
groot, onze digitale weerbaarheid 
wordt steeds heviger op de proef 
gesteld en cybercriminelen opereren 
steeds professioneler. Daarom is het 
noodzakelijk om onze informatie steeds 
beter te beschermen. 

3. Informatiegedreven werken: Informatie is 
steeds belangrijker voor de ontwikkeling, 
uitvoering en evaluatie van beleid. Dit 
betekent dat we informatie goed moeten 
vastleggen en ontsluiten. 

4. Ketens digitaler maken: Als de hele 
keten goed geïnformeerd is, leidt dit tot 
adequate beslissingen, betere sturing en 
meer wendbaarheid in een veranderende 
wereld. Oplossingen van één organisatie 
moeten daarom aansluiten op de ketens 
waar deze organisatie deel van uitmaakt 
– en omgekeerd. 

Wat is er het afgelopen jaar gedaan?
•  De knelpunten en risico’s binnen JenV 

zijn in kaart gebracht. Deels zitten die in 
gezamenlijke digitale agenda’s, deels 
in die van individuele organisaties. 
We hebben ook onderzocht hoe die 
knelpunten zijn ontstaan.  

•  We hebben in kaart gebracht welke 
financiering nodig is om onze 
informatievoorziening toekomstvast 
te maken. Dit is ingebracht in de 
kabinetsformatie. 

•  Een gevarieerde groep JenVmede
werkers heeft nagedacht over hoe we 
in de toekomst beter kunnen sturen op 
onze ICTvoorzieningen zodat er geen 
achterstanden meer kunnen ontstaan – 
ook financieel. 

Welke resultaten zijn er dit jaar te 
verwachten?
Met het coalitieakkoord heeft een aantal 
JenVorganisaties geld toebedeeld gekregen 
waarmee in ieder geval een flink deel van de 
verouderde ICTsystemen aangepakt kunnen 
worden. Voor de knelpunten waarvoor geen 
geld is toegewezen, wordt gekeken of er op 
een andere manier geld beschikbaar kan 
komen. 

Er wordt een veranderstrategie ontwikkeld 
over hoe de digitale agenda in de toekomst 
bestuurd moet worden binnen JenV. 
Uitgangspunt daarbij is dat bestaande 
mechanismen die structurele financiering in 
de weg staan, moeten worden weggenomen. 

Spoor 2
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“Omdat de informatievoorziening binnen 
JenV niet overal voldoende toekomstvast is 
georganiseerd, zien we problemen ontstaan 
in primaire processen. We zien bij onze 
uitvoeringsorganisaties dat medewerkers 
met verouderde systemen werken, zodat zij 
informatie moeilijk kunnen ontsluiten. En we 
zien ook dat applicaties misschien toereikend 
zijn voor nu, maar niet mee kunnen met 
de vraag van de toekomst. Medewerkers 
moeten niet met dit soort problemen belast 
worden in hun werk. Je moet er niet aan 

denken dat je bijvoorbeeld niet meer bij je 
dossiers kunt komen, omdat vernieuwing op 
zich laat wachten of budgetten ontoereikend 
zijn voor beheer. We moeten er alles aan 
doen om onze informatievoorziening zowel 
inhoudelijk als financieel en technisch zo 
toekomstvast mogelijk te organiseren. Dat is 
echt nodig, want informatievoorziening en IT 
zijn met ons werk vervlochten. 

Gelukkig zie ik dat financiële claims hiervoor 
niet uit het begrotingsmandje vallen. Er wordt 
echt onderkend dat die claims onlosmakelijk 
verbonden zijn met onze primaire processen, 
terwijl IT vijf jaar geleden nog hooguit als 
secundaire randvoorwaarde werd gezien.” 

‘Medewerkers moeten niet 
met IT-problemen belast worden 
in hun werk’

Emine Özyenici, hoofddirecteur Bedrijfsvoering en CIO JenV

“Informatievoorziening 
en IT zijn met ons werk 
vervlochten”
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“Ik zie een toekomstvast landschap, waarin 
informatie goed stroomt en partijen elkaar 
probleemloos weten te bereiken dankzij 
modern ingerichte ICT. En waarin we niet 
steeds te maken hebben met noodzakelijke 
reparatieacties. De berg legacy die we 
hebben opgebouwd, is groot. Die werken we 
nu weg, maar het mag ons in de toekomst 
niet meer gebeuren. 

Kijkend naar onder andere de kinder opvang
toeslagaffaire is het noodzakelijk dat we ons 
verbinden aan de samenleving. We kunnen 
van maatschappelijk grote waarde zijn door 
de samenleving goed van dienst te zijn. Maar 
het staat of valt met een goed ingerichte 
informatievoorziening. We moeten dus 
blijvend aan de slag!” 

‘Onze dienstverlening staat of valt 
met goede informatievoorziening’

Wijnand Lodder, algemeen directeur, Justitiële Informatiedienst

“Het is noodzakelijk dat we ons 
verbinden aan de samenleving”
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“Ik heb verkend waar de knelpunten en 
risico’s in het ICT zitten voor de bestaande 
en toekomstige dienstverlening van JenV. 
Wat me opviel is dat het zeker niet ligt aan 
de kwaliteit van de plannen. De bevindingen 
die zijn opgehaald worden daarin verwerkt. 
Na gesprekken met CIO’s binnen JenV heb ik 
meer begrip gekregen voor hun uitdagingen. 
De wensen vanuit politiek en beleid zijn 
begrijpelijk. Maar er moet ook ruimte zijn in 
de agenda, in het besef dat veranderingen in 
IT niet snel gaan en dat iedere CIO al zoveel 
ballen in de lucht moet houden.
 
De kloof tussen politiek, beleid en uitvoering 
wordt als grootste zorgpunt genoemd 
in het rapport Werk aan Uitvoering. We 
móeten die verschillende werkelijkheden bij 
elkaar brengen en het hebben over onze 
gezamenlijke informatievoorziening. Vergelijk 
het met een knikkerbaan met buisstukken 
die op elkaar moeten aansluiten. Ontbreekt 
ergens een stuk of is de buis ergens te smal, 
dan stopt de knikker met rollen. Dat schetst 
de opgave waar we samen voor staan.”

‘We moeten de verschillende 
werkelijkheden bij elkaar brengen’

Mustafa Kedilioglu, projectleider Verkenning Digitale Agenda JenV

“Het ligt niet aan de 
kwaliteit van de plannen”
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Versterken 
wetgevingskwaliteit

Spoor

De rapporten van POK, TCU en WaU laten zien dat 
de kloof tussen uitvoeringsinstanties, departementen 
en parlement te groot is. Zo wordt nog te vaak 
aangenomen dat alleen nieuwe wetgeving een 
probleem kan aanpakken. Daarnaast is er vaak nog 
te weinig ruimte voor maatwerk,  is de regelgeving 
niet goed doenlijk voor burgers en niet uitvoerbaar 
door uitvoeringsorganisaties of andere overheden. 
Het versterken van de wetgevingskwaliteit is erop 
gericht om daar gezamenlijk vanuit wetgeving, 
beleid en uitvoering verbetering in te brengen. 

3
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Wat is het doel van het versterken van de 
wetgevingskwaliteit?
Versterking van de kwaliteit van beleid 
en wetgeving vergroot het vertrouwen 
van de burger in de overheid. Beleid en 
wet en regelgeving dienen oplossingen te 
bieden voor maatschappelijke problemen, 
bescherming te bieden en welvaart te 
bevorderen. Dit vraagt om duidelijke, 
evenredige en werkbare regels, die 
proportioneel zijn in de toepassing en met 
zo min mogelijk ongewenste neveneffecten. 
De wet moet vrijheid en ruimte voor burgers 
waarborgen, maar ook zekerheid bieden. 
De voormelde rapporten onderstrepen 
de urgentie om hieraan te voldoen. 
Daarom is het essentieel om al in de 
fase van beleidsvorming goed te bezien 
of wetgeving nuttig en noodzakelijk is, 
effectief en doelmatig, evenredig, maar ook 
uitvoerbaar en handhaafbaar. Het kabinet 
vindt  bovendien dat wetgeving minder 
gericht moet zijn op beheersing, maar 
ruimte moet geven door meer te vertrouwen 
op de professionaliteit van uitvoerders 
en op andere vormen van sturing en 
verantwoording.

Welke resultaten zijn er dit jaar te 
verwachten?
In de kabinetsbrief van afgelopen juni over 
wetgevingskwaliteit zijn twee actielijnen 
opgesteld voor de versterking van de 
wetgevingskwaliteit en de versterking van 
de overheidsbrede wetgevingstoets. Op 
dit moment wordt in nauwe samenwerking 
met de departementen en andere actoren 
gewerkt aan een implementatieplan. 

Versterking wetgevingskwaliteit 
•  Openheid over de gemaakte instrument

keuzes en de verkenning van geschikte 
oplossingen. 

•  Toepassing Aanwijzingen juridische 
functie Rijk, monitoring via kwaliteits
rapportage.

•  Versterking van de samenwerking 
tussen de juridische directies van de 
departementen. 

•  JenV zal nog meer fungeren als sparring
partner voor andere departementen bij 
het voorbereiden van nieuwe wet en 
regelgeving. 

•  Doorontwikkeling Internetconsultatie en 
andere ICTapplicaties wetgevingsproces. 

Versterking interdepartementale 
wetgevingstoets 
•  Selectie van voorstellen die diepgaand 

worden getoetst. 
•  Focus op prioriteiten: menselijke maat, 

doenvermogen, uitvoerbaarheid (JenV) en 
antidiscriminatie (BZK). 

•  Vroegtijdige betrokkenheid JenV bij 
complexe beleid en wetgevingstrajecten.

•  Expliciete bespreking van de conclusie uit 
de wetgevingstoets in de ministerraad. 

•  Periodiek tweejaarlijks openbaar advies 
over ‘Staat van de wetgevingskwaliteit’.

•  Aanbod toetsing initiatiefwetgeving en 
amendementen. 

•  Reflectie op uitvoeringsconsequenties van 
amendementen. 

Spoor 3
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“Sinds eind november wijd ik mij voor de volle 
100% aan het versterken van de rijksbrede 
wetgevingskwaliteit. Het is een concreet 
proces volgend op de brief die JenV 25 juni 
2021 naar de Tweede Kamer stuurde. Hierin 
stellen we een aantal actielijnen (zie kader, 
red.) voor om de kwaliteit van wetgeving en 
beleid te versterken. Twee actielijnen uit deze 
brief vallen onder mijn verantwoordelijkheid: 
Versterking wetgevingskwaliteit en Verster
king interdepartementale wetgevingstoets. 
Natuurlijk volg ik de ontwikkelingen op 
de andere drie actielijnen; alles staat in 
verbinding.   

Actielijnen
Om niet in ‘splended isolation’ iets uit te 
vinden werken Lotte van der Laan en ik 
nauw samen met de centrale juridische 
directies van alle departementen, de Raad 
van State, de Tweede Kamer én andere 
actoren en betrokkenen. Versterking van de 
wetgevingskwaliteit is niet alleen iets van 
‘justitie’. Dit is een interdepartementaal traject 
dat we alleen in samenwerking kunnen 
waarmaken. 
Wij zijn binnen deze actielijnen niet alleen 
voor de wetgevingskolom bezig; we werken 
met wetgeving én beleid én uitvoering. 

‘Samen kunnen we het beter’

Geran Kaai, projectdirecteur Versterking wetgevingskwaliteit (DWJZ) 
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Mijn opdracht kán alleen in en door die 
driehoek verstevigd en verbeterd worden. 
In mijn ogen is het wetgevingsproces niet 
lineair, het is een cyclisch en soms ook een 
concentrisch proces. Om beleid en wetgeving 
te verbeteren is continue verbinding tussen 
beleid, wetgeving, uitvoering en de burger 
nodig, die iedere keer in een ‘loop’ elkaar 
informeren. Dit is echt een belangrijke 
beweging voor de wetgevingskwaliteit.

Rode draden 
We hebben meer dan zeventig mensen 
gesproken; van directies juridische zaken 
en afdelingshoofden tot de Autoriteit 
Persoonsgegevens, het Adviescollege 
toetsing regeldruk, de Raad van State 
en wetenschappers. Dat heeft veel input 
gegeven over mogelijkheden om de 
wetgevingskwaliteit te verbeteren en de 
interdepartementale wetgevingstoets te 
versterken. Al die informatie gebruiken we 
om een gedragen implementatieplan te 
schrijven. We zijn nu bezig rode draden en 
oplossingsrichtingen te destilleren om de 
lijn voor de komende periode uit te zetten. 
Daarin nemen we uiteraard ook zaken uit het 
nieuwe coalitieakkoord mee.

De grote uitdaging zit ‘m vooral daarna; 
iedereen is er nu van overtuigd dat wetten 
en beleid maken samen moet gebeuren. 
Maar hoe bewegen we iedereen om ook 
zo te gaan werken? Ik geloof in het goede 
gesprek; met departementen onderling, in 
de driehoek, tussen alle directies juridische 
zaken, tussen ambtelijke dienst en politiek of 
in de ministerraad. 
 
Binnen- en buitenwereld 
Ik voel me gesteund door de nieuwe minister 
voor Rechtsbescherming; hij heeft gezegd 
dat hij zich hard wil gaan maken voor de 
versterking  van de wetgevingskwaliteit. 
En goed dat dit onderwerp ook ín De 
Tweede Kamer speelt. De politiek heeft als 
medewetgever immers ook een belangrijke 

rol in dit kwaliteitsverbeteringstraject. 
Tweede Kamerlid Kees van der Staaij doet 
met zijn Werkgroep aanbevelingen om 
wetgevingsprocessen ook binnen de Tweede 
Kamer te verbeteren door bijvoorbeeld een 
rapporteur aan te stellen. Deze rapporteur 
behandelt dan namens alle fracties een 
bepaald wetsvoorstel en kan gecoördineerd 
een inbreng geven op een wetsvoorstel. 
Werken op dit thema is ook werken aan de 
maatschappelijke kwaliteit van wetgeving: 
Voldoet de wet aan het doel waarvoor die is 
ingesteld? De uitvoering van de wet gebeurt 
in die buitenwereld, terwijl wij nog vaak 
instrumenteel en vanuit onze binnenwereld 
beginnen met denken. Dit project is – zoals 
ik in het begin al zei  niet alleen van JenV. 
Versterking van wetgevingskwaliteit is een 
interdepartementaal thema, met vele niet 
te onderschatten andere actoren. Samen 
kunnen we het beter, ga dat goede gesprek 
aan!”

“De politiek heeft als 
medewetgever ook een 
belangrijke rol in dit 
kwaliteitsverbeteringstraject.”
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Integraal 
afwegingskader

Spoor

Alles in het Integraal afwegingskader voor beleid 
en regelgeving (IAK) is erop gericht om handvatten 
te geven om goed beleid te maken, goed te 
implementeren, tussentijds een zinvolle ‘proof of 
the pudding’ te doen en zinnig te evalueren. Dit 
instrument wordt helaas nog te weinig gebruikt.
Het vernieuwde IAK zal daarom gebruiksvriendelijker 
worden en meer structuur bieden bij het maken 
van beleid en wetgeving. Het herziene IAK geeft op 
een praktischere en concretere manier handvatten 
om de juiste informatie op het juiste moment in een 
beleidsproces op tafel te krijgen, bijvoorbeeld als 
het gaat om de gevolgen voor mogelijk betrokken 
uitvoeringspartijen of de financiële implicaties. Het 
IAK helpt juiste keuzes en afwegingen maken en 
onbedoelde hardvochtigheden voorkomen.

3
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Wat is het doel van Herziening IAK?
Een gebruikersvriendelijk en vereenvoudigd 
IAK draagt bij aan kwalitatief hoogwaardig, 
transparant tot stand gekomen beleid en 
wetgeving waarvan de consequenties voor 
de uitvoering en de samenleving in beeld zijn 
gebracht en meegewogen.

Wat is het afgelopen jaar gedaan?
Het programmaplan is geaccordeerd en er is 
gestart met de herziening van het IAK. In het 
laatste kwartaal van 2021 zijn er verschillende 
deelprojecten gestart die betrekking hebben 
op: 
•  Inhoud IAK. 
•  Ontwikkeling digitale tool voor. 

beleidsmedewerker om zijn/haar weg te 
vinden door het IAK.  

•  Organisatorische aanpassingen en 
governance (o.m. beschrijving rollen en 
verantwoordelijkheden; communicatie 
over uitkomsten en beslismomenten IAK
afwegingen).

Welke resultaten zijn er dit jaar te 
verwachten?
•  Vereenvoudigd IAK.
•  Beslisondersteunende digitale tool voor 

makkelijker gebruik.
•  Toepassing van het IAK wordt geborgd in 

het beleidsproces.
•  IAK in (rijksbreed) opleidingsprogramma. 

Wat zijn vervolgstappen?
•  Analyseren en opleveren deelproducten 

en diensten.
•  Promotie IAK.
•  IAK in opleidingen verankeren.
•  Activiteiten om te stimuleren dat het IAK 

daadwerkelijk wordt toegepast.
•  Monitoren van toepassing IAK.

Spoor 3
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“De reden waarom ik deze opdracht 
heb aangenomen, is dat ik van een goed 
instrument naar een goede manier van 
werken wil. Dat is echt mijn motto met het 
IAK. Het gaat niet alleen om IAKvragen 
beantwoorden en afvinken. Ik wil dat we 
vanaf dag 1 dat we het probleem op onze 
tafel krijgen niet denken: Hoe gaan we dit 
oplossen? We moeten éérst weten: Wie 
hebben hier ook mee te maken? Instinctief 

moeten we gaan denken: wie zijn betrokken, 
met hen over het probleem praten en bezien 
of we dat delen en dán pas zoeken naar 
oplossingen.

Cockpit
Herziening IAK gaat in samenhang met 
andere sporen. Samen met Annemarie 
zit ik in de cockpit om alles met elkaar te 
verbinden. Toetsen van doenvermogen in 
de Dienstverlening (spoor 1) is goede input 
voor een optimale uitvoeringstoets en dus 
een betere uitvoering van een nieuwe wet of 
regel. Informatievoorziening (spoor 2) moet 
écht naar voren worden getrokken in de 
beleidsvoorbereiding; 95% van beleid komt in 
een ICTsysteem terecht.

Het resultaat van toepassing van IAK, of 
liever van de gehele feedbackloop, zorgt 
voor goede afstemming met de doelgroep, 
betrokken uitvoeringsorganisaties, hand
havers en inspecteurs. Die afstemming maakt 
beleid duidelijker en beter onderbouwd en 
zorgt voor eenduidiger communicatie erover 
met de Tweede Kamer, de samenleving. 
Bovendien levert het een doelenboom op die 
maakt dat je na jaren goed kan evalueren. 

Simone Dobbelaar, voorzitter Interdepartementale 
werkgroep Herziening IAK, coördinator IAK binnen JenV en 
MT-lid Financiële Directie JenV

‘Van goed instrument naar 
goede manier van werken’
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“Het gaat niet alleen om 
IAK-vragen beantwoorden 
en afvinken.”
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Het IAK helpt in mijn ogen echt dat we alles 
zo helder hebben dat iedereen kan zien en 
begrijpen waarom we iets doen en welke 
waarden we daarbij nastreven.

Dubbele pet
We professionaliseren ook de uitvoeringstoets 
(zie elders in dit jaarbericht, red). Daarin is 
veel aandacht voor de manier van evalueren. 
Dat betekent dat uitvoeringsorganisaties zich 
goed kunnen voorbereiden op de concrete 
doelen; bijvoorbeeld door nulmeting of 
tussentijdse metingen.

Om JenV te motiveren het IAK meer in te 
zetten, zijn we binnen onze financiële 
afdeling heel streng met artikel 3.1 van 
de Comptabiliteitswet 2016. Daarin zitten 
belangrijke vragen uit het IAK. Artikel 3.1 moet 
je invullen als je een brief naar de Kamer wilt 
sturen, dat helpt zeker als het over geld gaat.  
Binnen FinancieelEconomische Zaken 

(FEZ) van JenV proberen wij altijd antwoord 
op deze vragen te krijgen. Hiermee geven 
we een boost aan het gebruik van de 
uitvoeringstoets én dat de uitvoering aan 
tafel zit bij beleidsvorming! Elk plan dat wij 
naar het ministerie van Financiën sturen heeft 
onderbouwing met ‘3.1 CW’. Dat is inderdaad 
heel instrumenteel, maar dat is de eerste stap 
van hoe wij JenV gaan bewegen structureel 
te werken aan versterking van wet en 
beleidskwaliteit en de feedbackloop.

Dat hebben we te lang onvoldoende gedaan, 
maar nu hebben we de mogelijkheden 
ervoor en worden we gesteund door het 
coalitieakkoord. Het is mooi dat ik wat 
dit betreft een dubbele pet op heb; als 
coördinator kan ik binnen JenV aandacht voor 
IAKvragen en met onze goede casussen kan 
ik in mijn rol als voorzitter de IAKbetrokkenen 
bij andere departementen enthousiasmeren 
en motiveren.”

31  •  WaU Jaarbericht 2021

“Ik zit in de cockpit 
om alles met elkaar 
te verbinden.”
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“We willen met elkaar dat bij het beleids
proces de uitvoering wordt betrokken, dat we 
oog hebben voor de maatschappij en voor 
burgers; dat alles kan het IAK bevorderen en 
stimuleren. Als we dit instrument toepassen, 
kunnen we goed aan die doelstellingen 
voldoen. Het doel van de herziening IAK is 
ook om ervoor te zorgen dat het vaker en 
op het juiste moment wordt gevonden en 
toegepast; het is nog te onbekend en er wordt 
onvoldoende op het gebruik ervan gestuurd. 

Het IAK is een instrument en dus geen doel 
op zichzelf, maar wel heel rijk gevuld en 
bevat belangrijke onderdelen – zoals de 
doenvermogentoets, de uitvoeringstoets 
 voor een goede inrichting van het 
beleidsproces. Het helpt bij het doorlopen 
van de beleidscyclus; het houdt je bij de les 
en voorkomt afleiding door witte vlekken of 
de waan van de dag. Dat vraagt ook om 
sturing op de toepassing van dit instrument.

Paraplu 
Het IAK staat niet op zichzelf; het is een soort 
paraplu met veel onderdelen en het heeft de 
feedbackloop ingebed; het beleidsproces is 
namelijk nooit af. Als je merkt bij bijvoorbeeld 
de uitvoeringstoets dat wat we beogen 
niet of onvoldoende kan worden bereikt, 
dan moet je én kún je het beleid of de wet 
nog aanpassen. Wie het IAK goed inzet, 
wordt erop gewezen hoe belangrijk het is 
om de hele omgeving van dat beleids of 
wetsontwerp bij het ontstaansproces te 
betrekken. Ik zie het IAK als een paraplu, 
maar het is feitelijk een cirkel waarbij het 
proces telkens kan worden verbeterd en 
waar we elke keer van kunnen leren.

Lucien Weide, Projectleider Herziening IAK (interdepartementaal)

‘Het IAK is een instrument en 
geen doel op zichzelf’
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“Het IAK staat niet op 
zichzelf; het is een soort 
paraplu.”
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Meer ‘reclame’
De herziening van het IAK is in een ander 
daglicht gekomen door de kinderopvang
toeslagaffaire. Ik vind dat we afgelopen jaar 
echt een mijlpaal hebben bereikt omdat we 
het voor elkaar hebben gekregen met steeds 
meer perspectieven aan tafel zitten; naast 
wetgevers, steeds meer beleidsmakers en 
uitvoerder. 2021 was een jaar van zaaien, in 
2022 gaan we oogsten en dat maakt dat 
alles steeds concreter. 

De aandachtspunten voor het komend jaar 
zijn: IAK beter inbedden in opleidingen, 
digitale ondersteuningen opzetten, meer 
‘reclame’ een aandacht voor het IAK, meer 
toezien op het inzetten ervan en dan vooral 
focus op de beleidscyclus en input vanuit de 
feedbackloop. Tot slot het IAKinstrument 
gebruiksvriendelijker maken zodat het  
beter aansluit bij de werkwijze van elk 
departement of onderwerp.”
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Kenniscentrum voor beleid 
en regelgeving

Het Kenniscentrum voor beleid en 
regelgeving (KBCR) heeft een eigen 
site. Op www.kbcr.nl vind je het 
IAK en de Handreiking ambtelijke 
bijstand bij initiatiefwetgeving, het 
Draaiboek voor de regelgeving en 
de Instrumenten overheidsjuristen. 
Die bevatten praktische formats en 
modelbrieven. Veel sitebezoekers 
komen vanwege de links naar 
voorportalen, onderraden, inter-
departementale commissies en meer. 

Interdepartementale redacties 
waarin alle ministeries vertegen-
woordigd zijn ontwikkelen en 
actualiseren de site, bedoeld voor 
juristen en beleidsmedewerkers.
Het Kenniscentrum maakt een 
podcast over het wetgevingsproces 
waarin deskundigen binnen en buiten 
de Rijksoverheid vertellen over hoe 
wetten tot stand komen en werken.

“We zitten met steeds 
meer perspectieven 
aan tafel.”

MENU

Voorwoord

Achtergrond

De sporen

Spoor 1

Spoor 2

Spoor 3

Spoor 4

Spoor 5

Spoor 6

Spoor 7

Spoor 8

Spoor 9

Spoor 10

Spoor 11

Spoor 12



Interdepartementale opdracht -  
Doenvermogen
“De hedendaagse samenleving stelt hoge 
eisen aan de redzaamheid van burgers. 
Redzaamheid vraagt niet alleen het nodige 
denkvermogen, maar ook ‘doenvermogen’. 
Om redzaam te zijn moet je een plan kunnen 
maken, in actie komen, volhouden en kunnen 
omgaan met verleiding en tegenslag. Lang 
niet alle burgers zijn in alle omstandigheden 
hiertoe in staat. Vooral in stresssituaties staan 
deze vermogens onder druk. De overheid 
heeft soms te hoge verwachtingen van het 
doenvermogen van burgers.” Dit is een 
passage uit het WRR rapport Weten is nog 
geen doen.  
 
Wat is het doel van de opdracht - 
Doenvermogen? 
Het inzetten op inzichten van het doen
vermogen van burgers is één van de aan
bevelingen van de POK en TCUrapporten 
die is overgenomen in het nieuwe Coalitie
akkoord. Binnen de Directie Wetgeving en 
Juridische Zaken (DWJZ) is een projectgroep 
aan de slag als inter departementale 
aanjager voor een betere inbedding en 
toepassing van doenvermogen. 

Wat is het afgelopen jaar gedaan? 
In 2021 heeft de Academie voor de Wetgeving 
samen met het Kurt Lewin Institute een aantal 
kosteloze webinars over doenvermogen 
georganiseerd voor beleidsambtenaren en 

Gebruik maken van inzichten over 
doenvermogen en gedrag burger
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Bij het maken van beleid, de totstandkoming van de wet en de uitvoering ervan 
moeten we meer en beter rekening houden met het doenvermogen van burgers. 
JenV zet zich als (interdepartementale) aanjager in voor een betere inbedding 
en toepassing van doenvermogen. Binnen JenV zetten we ons ook actief in om de 
toepassing van gedragsinzichten te versterken.

juristen vanuit de gehele Rijksoverheid. 
Daarnaast verzorgden senior onderzoekers 
van het Kenniscentrum Psychologie en 
Economisch Gedrag workshops over dit 
thema voor toetsers die zich bezighouden 
met de overheidsbrede wet gevingstoetsing. 
Komend jaar komt er een vervolg op deze 
workshops. Verder heeft de projectgroep 
incidenteel bijgedragen aan projecten en 
onderzoeken gericht op doenvermogen van 
de ministeries van Economische zaken en 
Financiën.

Welke resultaten zijn er dit jaar te 
verwachten?
Vanaf 2022 houdt de projectgroep zich als 
aanjager interdepartementaal bezig met het 
ontwikkelen en inbedden van de (in het 
Coalitieakkoord aangekondigde) doen
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vermogentoets. Door kennis en ervaringen 
overheidsbreed in te brengen, worden 
departe menten en uitvoeringsorganisaties 
aan gemoedigd om doenvermogen een plek 
te geven in de gehele wetgevings en 
beleidscyclus. Wanneer de werkzaamheden 
rondom de doenvermogentoets daarvoor 
ruimte bieden, adviseren we daarover in 
interdepartementale vraagstukken of zetten 
we onderzoeksprojecten of pilots op. Dit werk 
is aanvullend op de departementale inzet die 
hiervoor nodig is, en is bedoeld als een 
vliegwiel om de toepassing van gedrags
inzichten snel en breed te laten indalen.

Het traject herziening Integraal afwegings
kader voor beleid en wetgeving (zie het 
artikel elders in deze uitgave, red) spreekt 
ook de expliciete intentie uit om aandacht 
voor en kennis over doenvermogen te 
bevorderen. Het toepassen van inzichten over 
doenvermogen moet vaste praktijk worden 
bij uitvoeringsinstanties en departementen.
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Departementale opdracht -  
Gedragsinzichten
De directie Innovatie, Kennis & Strategie (IKS) 
zet zich binnen JenV in om gedrags weten
schappelijke kennis meer te benutten in het 
beleidsproces. Er is hierin al beweging: op 
sommige plekken zijn gedrags weten schap
pers werkzaam of worden ze ingehuurd. 
Voorbeelden van recente successen van de 
inzet van gedragsexpertise zijn:
•  preventie van incidenten tijdens de 

jaarwisseling, waardoor de inzet van 
politiecapaciteit is beperkt,

•  tegengaan van voedselverspilling in 
penitentiaire inrichtingen waardoor 25% 
minder voedsel hoeft te worden 
ingekocht,

•  aanpak van straatintimidatie, waardoor 
jongeren (behorend tot de onderzoeks
groep) verbale straatintimidatie minder 
acceptabel vinden en sneller geneigd zijn 
in te grijpen als het zich voordoet.

 
Binnen Directie IKS is een gedragsdeskundige 
gestart. Hij zal het binnen JenV bestaande 
gedragsnetwerk verder uitbouwen en 
verbinding houden met het Rijksbrede 
netwerk, vijf tot zeven veldexperimenten 
initiëren en begeleiden, adviseren over het 
toepassen van gedragsinzichten en via de 
JenVacademie een opleidingsmodule 
verzorgen.

“Redzaamheid vraagt 
niet alleen het nodige 
denkvermogen maar ook 
doenvermogen”
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Versterken 
uitvoeringstoets

Spoor

Uitvoeringsorganisaties krijgen te maken met een 
grotere hoeveelheid, complexere en gedetailleerdere 
wet- en regelgeving. In de politieke en ambtelijke 
dynamiek met grote druk op snelle implementatie 
wordt niet altijd de ruimte genomen om alle 
gevolgen in kaart te brengen. Daardoor komt 
de uitvoering onder druk te staan. Om inzicht te 
krijgen op de impact van nieuw beleid of wetgeving 
op de doelgroep én de organisaties zet JenV in op 
het versterken van de uitvoeringstoets. Hierdoor 
komen de randvoorwaarden voorafgaande aan de 
implementatie beter in beeld. Op basis daarvan 
kan er besluitvorming plaatsvinden over onder 
meer financiële middelen en capaciteit Zo kunnen 
taakorganisaties het beleid of de wet beter en 
mensgerichter uitvoeren.

3
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Wat is het doel van de Uitvoeringstoets?
•  In kaart brengen van de impact van 

nieuw beleid, wet of regelgeving op de 
doelgroep en de organisaties. Voor de 
impact op de uitvoerende organisaties 
wordt onder meer gekeken naar 
uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid, 
impact op ICTsystemen/ 
informatievoorziening en gemoeide 
kosten.

•  Inzicht krijgen in de keteneffecten van 
nieuw beleid of wetgeving.

•  Voortdurend afstemmen tussen beleid en 
taakorganisaties over de uitvoerbaarheid 
en haalbaarheid van de beoogde 
effecten.

•  Bepalen van de randvoorwaarden om 
beleid of wetgeving goed te kunnen 
uitvoeren.

•  Inhoudelijke voorbereiding op het 
driehoeksoverleg (zie Spoor 4).

Wat is het afgelopen jaar gedaan?
•  Professionaliseren van de JenV

uitvoeringstoets door ervaring met goede 
voorbeelden en kansen voor verbetering 
steeds te verwerken in de uitvoeringstoets.

•  Vaker en op meerdere plekken binnen 
JenV aandacht geven aan de waarde van 
dit kwaliteitsinstrument.

Welke resultaten zijn er dit jaar te 
verwachten?
•  Beter inzicht in uitvoerbaarheid en 

impact van nieuw beleid of wetgeving 
op de organisatie en de doelgroep en 
zo optimaal bijdragen aan de gewenste 
effecten en negatieve bijeffecten 
voorkomen.

•  De taakorganisaties beter in staat stellen 
om hun taken uit te voeren, waardoor de 
dienstverlening verbetert en daarmee de 
relatie tussen burger en overheid.

Wat zijn vervolgstappen?
•  In het voorjaar 2022 in de bestuursraad 

van JenV set ‘spelregels’ voor de uit
voeringstoets vaststellen.

•  Community opzetten van ervarings
deskundigen en geïnteresseerden.

•  Ontwikkelen van een praktische app: 
een JenVvragengenerator. Vanaf medio 
maart draaien hiervoor de eerste pilots.

Spoor 3
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“Wat ik heel belangrijk en waardevol vind 
aan het werkelijk goed inzetten van de 
uitvoeringstoets is dat je als taakorganisatie 
samen met de opdrachtgever en eigenaar 
de randvoorwaarden kan vaststellen 
voorafgaande aan de implementatie van 
nieuw beleid of wetgeving. Hierbij moet je 
uiteraard rekening houden met het gegeven 
dat je ook je huidige taken goed moet kunnen 
blijven uitvoeren. We zeggen als mens en ook 
als ministerie niet graag ‘nee’; de uitkomst 
van een uitvoeringstoets kan helpen om niet 
zomaar in het diepe te springen. Ik denk 

namelijk dat het voor bestuurlijke verandering 
goed is om soms te zeggen: ‘Nee, tenzij…’ 
Dat zorgt uiteindelijk voor meer en kwalitatief 
betere beoogde effecten.

Niet sexy
De uitvoeringstoets is binnen JenV niet sexy; 
jammer want het kan ons werk heel JenV
breed echt verbeteren. Bovendien staat 
de uitvoeringstoets inmiddels genoemd op 
pagina 1 van het Coalitieakkoord. Genoeg 
reden om aan dit instrument extra aandacht 
te schenken. Daarom ga ik een community 

‘Dankzij uitvoeringstoets springen 
we niet zomaar in het diepe’

Robbert van Overmeire, Clustercoördinator Directie Eigenaarsadvisering
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opzetten van ervaringsdeskundigen en 
geïnteresseerden om samenwerking 
te bevorderen en ‘lessons learned’ uit 
te wisselen. Ik zie heel waardevolle 
experimenten, bijvoorbeeld een quick scan, 
een snelle versie van een uitvoeringstoets. 
Deze helpt om al ‘ver’ voor de werkelijke 
invoering te sparren tussen beleidsmakers 
en de betrokken taakorganisatie(s). Zo’n 
preuitvoeringstoets maakt op voorhand al 
beter beleid, voorkomt fouten en voorziet 
al voorafgaand aan de invoering mogelijke 
negatieve – of positieve – neveneffecten. Ik 
verwacht dat een goede uitvoering van de 
uitvoeringstoets grote voorspellende waarde 
heeft.  

Fijn slijpen 
Ook ben ik – samen met opdrachtgevers en 
taakorganisaties – bezig met het vaststellen 
en fijn slijpen van een set ‘spelregels’ voor de 
uitvoeringstoets 1) in de voorbereiding ervan, 
2) bij de uitvoering van de toets en 3) –niet 
onbelangrijk   voor het traject daarna! Dat is 
nodig voor verdere professionalisering van dit 
prachtige instrument. Sommige afdelingen 
en organisaties zijn echt al goed bezig, maar 
JenVbreed moeten we op dit onderwerp 
nog een ontwikkelslag maken. Ik draag daar 
graag mijn steentje aan bij.”

“De uitvoeringstoets is 
niet sexy; jammer want 
het kan ons werk echt 
verbeteren.”
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Centrale thema’s in 
de uitvoeringstoets 

•  Uitvoerbaarheid

•  Handhaafbaarheid 

•  Inschatting haalbaarheid 
beoogde invoeringsdatum 

•  Effecten op de doelgroep 
(doenvermogen en menselijke 
maat)

•  Inschatting van benodigde 
capaciteit van taakorganisatie of 
keten

•  Effecten op de uitvoeringskosten

•  Duiding van mogelijke risico’s en 
knelpunten

•  Impact en haalbaarheid op IV/ICT

•  Communicatie over de nieuwe 
regeling

•  Gegevensuitwisseling, 
verantwoordings- en 
beleidsinformatie. 



Samenwerking en 
sturing in de driehoek

Spoor

De samenwerking tussen taakorganisaties en 
departement en de sturing op maatschappelijke 
opgaven vindt plaats in de zogeheten ‘driehoek’: de 
eigenaar van de opgave (de pSG), de opdrachtgever 
(beleids-DG) en de opdrachtnemer (DG of bestuur 
van een uitvoeringsorganisatie). Spoor 4 onderzoekt 
wat er nodig is voor een goed gesprek en benoemt 
de ingrediënten. Trefwoorden: vertrouwen, gelijk-
waardigheid, rolvastheid, heldere afspraken en 
gezamenlijk opgavegericht werken. 

4

JenV is interdepartementaal aanjager voor Spoor 4 
dat zich richt op het verbeteren van de samenwerking 
en sturing in die driehoek. Die verbetering is nodig 
om een eenduidigere invulling en werkwijze van 
het model te creëren en thema’s als meervoudig 
opdrachtgeverschap en principes voor samenwerking 
in de driehoek uit te werken. Ook JenV is daarmee aan 
de slag.
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Wat is het doel van Spoor 4?
Het doel is om te komen tot een intensieve, 
duurzame samenwerking en sturing tussen 
taakorganisaties en ministeries, zodat 
maatschappelijke opgaven beter gezamenlijk 
worden volbracht. Spoor 4 wil dit bewerk
stelligen door de gesprekken en de werking 
van de driehoek te verbeteren. Dat gebeurt 
door het inventariseren van knelpunten en 
ervaringen met het werken in een driehoek, 
maar ook door verdiepende gesprekken te 
voeren met adviseurs en bestuurders van 
driehoeken over principes voor samen
werking. 

Spoor 4 raakt hiermee aan Spoor 5 (Statuur 
van de uitvoering) en Spoor 9 (Signalen 
(herkennen en opvolgen). Door in de 
driehoek de Stand van de Uitvoering (zie 
Spoor 5) te bespreken, komt er aandacht 
voor strategie en de lange termijn van de 
betreffende taakorganisatie. Bovendien 
ontstaat er meer ruimte om te spreken over 
de opvolging van signalen uit de organisatie 
(Spoor 9), doordat men meer tijd voor elkaar 
neemt aan de bestuurlijke tafel in de 
driehoek (Spoor 4).

Wat is het afgelopen jaar gedaan? 
•  Interdepartementaal is er veel informatie 

opgehaald in driehoeken en interviews 
met eigenaarsadviseurs. Daarnaast zijn 
er themasessies georganiseerd over een 
aantal inhoudelijke knelpunten, zoals 
driehoekssturing, ketensturing en meer
voudig opdrachtgeverschap. 

•  Er zijn samenwerkingsprincipes 
geformuleerd. 

•  Voor JenV lag het accent op dit spoor op 
het sturingsmodel in relatie tot de ketens. 
In 2021 zijn samen met de pSG en diverse 
bestuurders knelpunten en oplossings

richtingen geïnventariseerd en twee 
specifieke cases besproken. Daarnaast 
zijn er strategische gesprekken in de 
driehoeken georganiseerd om meer over 
het lange termijnperspectief te spreken. 

Welke resultaten zijn er dit jaar te 
verwachten? 
•  Met Spoor 4 gaan we interdepartemen

taal in het komend halfjaar verder met de 
samenwerkingsprincipes en maken we 
een toolkit om het gesprek in de driehoek 
eenvoudiger te voeren. Daarnaast gaan 
we verder met de inhoudelijke knelpunten 
zoals ketensturing en driehoeksturing. 
Daarbij worden ook grote trajecten als de 
brede evaluatie van organisatiekaders 
(BZK) en het IBO agentschappen (Fin) 
betrokken. Ook bekijken we specifiek wat 
opdrachtgevers nodig hebben en hoe 
opdrachtgevers onderling meer erva
ringen kunnen uitwisselen.

•  We gaan met diverse driehoeken in 
gesprek om de principes voor samen
werking te toetsen en aan te scherpen. 

•  Diverse onderwerpen van de JenVbrede 
Werkagenda lenen zich voor een gesprek 
in de driehoek, zoals de stand van de 
uitvoering, uitvoeringstoetsen, invoerings
toetsen (zie Sporen 3 en 9) en het 
openstaan voor signalen uit de 
samenleving.

•  Via het sturingsmodel werkt JenV breder 
aan het beter bereiken van de maat
schappelijke opgaven. Om dat voor 
elkaar te krijgen, is het van belang om te 
werken aan gezonde organisaties, waarin 
evenwicht is tussen taken en beschikbare 
middelen. Via de (gesprekken in) de 
driehoek werken we hier gezamenlijk 
aan. 

Spoor 4
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“Op papier lijkt zo’n driehoek een eenvoudig 
model: een opdrachtgever die beleid maakt, 
een opdrachtnemer die uitvoert en een 
eigenaar die de continuïteit bewaakt. Maar 
in de praktijk is het heel divers. Elke driehoek 
is anders. In bemensing, in soort organisatie, 
in complexiteit. Hoe werk je samen, hoe doe 
je het met elkaar? Daarover gaat het op dit 
spoor. Kernbegrippen daarin zijn rolvastheid, 
vertrouwen en gelijkwaardigheid. Daar 
werken we aan op dit traject.”

“WaU constateerde dat de samenwerking in 
de driehoek soms niet goed gaat. Dat kan 
te maken hebben met de complexiteit van 
de opdracht, of het feit dat er een keten bij 
betrokken is. Dan zijn er veel wederzijdse 
afhankelijkheden, veel verschillende 
belangen en ook beschikken niet alle 
betrokkenen over de juiste of voldoende 
middelen. Is dan wel helder wie zich op 
welke manier tot wie moeten verhouden?” 

Rolvastheid, vertrouwen en 
gelijkwaardigheid

Rianne van Alphen, plv. directeur Eigenaarsadvisering
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soms niet goed”
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“We hebben het afgelopen jaar veel voor
beelden van samenwerking in driehoeken 
verzameld via interviews, themasessies 
en op andere manieren. Dat doen we 
vanuit onze rol als adviseurs van het 
interdepartementale Spoor 4 in opdracht 
van onze pSG. We hebben driehoeken van 
verschillende ministeries de vraag gesteld: 
hoe werkt het bij jullie? Daaruit zijn de 
samenwerkingsprincipes voortgekomen die 
Rianne noemt.”

“Het sturingsmodel is een instrument om 
gezamenlijk aan een maatschappelijke 
opgave te werken. Het helpt om er vanuit 

verschillende perspectieven naar te kijken: 
beleid, continuïteit en maatschappelijk effect. 
Alles wat we doen, moet ten dienste staan 
van de maatschappelijke opgave waar we 
voor staan.”

“Binnen JenV kijken we vooral naar de drie
hoeken in relatie tot ketens. Neem COA, die 
zit als opdrachtnemer in een driehoek, maar 
maakt ook deel uit van de migratieketen. 
Daardoor is COA bijvoorbeeld mede afhan
kelijk van de IND. Hoe verhoudt zich dat tot 
elkaar? Wat is ervoor nodig om dat beter te 
maken? Daar werken we aan op dit spoor.”

Het sturingsmodel helpt om vanuit 
verschillende perspectieven te kijken

Sophie Simmelink, Directie Eigenaarsadvisering (DEA)
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Vergroten statuur en 
aantrekkelijkheid van
de uitvoering 

Spoor

Spoor 5 richt zich op de positie van de uitvoering. 
De WaU-beweging maakt duidelijk dat de druk 
op de uitvoeringsorganisaties enorm is door de 
dynamiek in de samenleving, door de veelheid en 
gedetailleerdheid van beleid, door niet passende 
besturing- en bekostigingsmodellen en de reflex 
op incidenten. Er moet meer balans zijn tussen wat 
de politiek belooft aan de samenleving en wat de 
uitvoeringsorganisaties kunnen waarmaken.
Dit spoor heeft tot doel dat de positie van 
uitvoerende organisaties verbetert. 

In het verlengde van dit spoor is JenV actief aan 
de slag met de ‘Stand van de uitvoering’ waarin 
uitvoerende organisaties verwoorden welke 
dilemma’s en knelpunten zij in hun dagelijkse 
praktijk én in interactie met burgers zien.

5
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Wat is het doel van Spoor 5?
•  Het spoor ‘Vergroten statuur en aantrekke

lijkheid van de uitvoering’ gaat bijdragen 
aan een gelijkwaardigere positie van de 
uitvoering en een intensievere samenwer
king tussen met name uitvoering en beleid 

•  Er dient meer synergie tussen beleid en 
uitvoering te komen. Dat betreft zowel 
gelijkwaardige beloning als invloed, leren 
en ontwikkelen en mobiliteit. De belangen 
van de uitvoering moeten blijvend op de 
kaart komen.

Welke resultaten zijn er dit jaar te 
 verwachten?
Om de aandacht voor de uitvoering structu
reel te versterken en de voortgang op de 
verschillende domeinen te kunnen volgen, 
gaan de afzonderlijke uitvoerders jaarlijks een 
‘Stand van de Uitvoering’ opstellen. Daarin 
maken ze de dilemma’s inzichtelijk waarmee 
professionals worstelen en delen ze overzich
telijk signalen met het kabinet en het parle
ment. Deze rapportage wordt bij de meeste 
JenVorganisaties gekoppeld aan het jaarver
slag. De uitvoering signaleert niet alleen, maar 
draagt ook oplossingsrichtingen aan. Dit biedt 
kansen voor het professionele gesprek in de 
driehoek en met de Tweede Kamer, zorgt voor 
meer aandacht voor de uitvoering en kan zo 
bijdragen aan oplossingen voor uitvoerings
dilemma’s.  Daarnaast wordt er gewerkt aan 
een continue dialoog, zodat JenV op die 
manier blijft werken aan het verder verbeteren 
van de uitvoering van beleid.

De verschillende Standen van de Uitvoering 
worden verwerkt in een jaarlijkse Rijksbrede 
Staat van de Uitvoering. Een betere positio
nering van de uitvoering gaat op termijn 
bijdragen aan een betere samenwerking 
tussen politiek, uitvoering en beleid.

Wat is het afgelopen jaar gedaan?
Stand van de Uitvoering:
•  Er is een handreiking voor uitvoeringsor

ganisaties opgesteld voor het opstellen 
van de Stand van de Uitvoering. 

•  Alle JenVorganisaties die deelnemen aan 
de SBB en de SBB+ is gevraagd een 
Stand van de Uitvoering op te stellen bij 
hun jaarverslag 2021.

•  Taakorganisaties die geen jaarverslag 
maken, is gevraagd een apart document 
op te maken.

•  Toezichthouders en onderzoeksbureaus 
richten hun verslag op de eigen organi
satie.

•  Er zijn diverse voorbereidingen getroffen 
voor de interdepartementale Staat van de 
Uitvoering

Vergroten statuur en aantrekkelijkheid van de 
uitvoering:
Er zijn diverse voorbereidingen getroffen om 
de positionering van de uitvoering te verbe
teren. Dit deelspoor raakt ook aan andere 
sporen waaronder Spoor 3 (Doeltreffende en 
uitvoerbare beleid wet en regelgeving), 
Spoor 4 (De samenwerking binnen de drie
hoek), Spoor 6 (Relatie politiek) en het JenV 
WerkprogrammaSpoor 12 (Ambtelijk vak
manschap).

Wat zijn vervolgstappen?
Staat van de Uitvoering:
•  Najaar 2022 verschijnt de eerste Staat van 

de Uitvoering
Vergroten statuur en aantrekkelijkheid van de 
uitvoering:
•  Het functiewaarderingssysteem FuMa 

wordt tussen nu en 2024 aangepast, met 
als doel een gelijkwaardigere rol voor de 
uitvoering.

•  Aandacht voor ambtelijk vakmanschap in 
overheidsopleidingen (zie ook Spoor 12).

Spoor 5
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“Voor burgers is het cruciaal dat de uitvoering 
goed functioneert, dat ze weten waar ze aan 
toe zijn en kunnen vertrouwen op een goed 
functionerende overheid. In de uitvoering 
gebeurt het: dáár zit de daadwerkelijke 
interactie met de samenleving. Daar moeten 
de juiste vragen worden gesteld.”

“Dat behelst veel meer dan vragen uit het 
jaarverslag, zoals ‘waarvoor kunt u bij ons 
terecht, wat zijn onze kengetallen, hoe gaan 
we om met ons personeel en hoe is onze 
financiële verantwoording’. Het gaat er juist 
om dat we nu gaan kijken vanuit het per
spectief van de publieke dienstverlening: hoe 
doet de overheid het voor de burger? Wat 
hebben we kunnen betekenen, waar zijn we 
tegenaan gelopen, hoe zijn wij in gesprek, 
hoe functioneren we ten opzichte van onze 
maatschappelijke opgave?”

“Ik ben vooral actief op Spoor 5. Dat gaat 
niet alleen om het functioneren van het Rijk, 
maar over het functioneren van overheids
organisaties en publieke dienstverlening over 
de hele linie. Een van de thema’s daarin is de 
Staat van de uitvoering. De overheidsbrede 
trekkersgroep van dit spoor stelt zich ten doel 
de statuur en de aantrekkelijkheid van de 
uitvoering te vergroten. Dan gaat het om 
begrippen als waardering, gehoord en 
gezien worden, uitvoeringsorganisaties op de 
kaart zetten. Daar moeten politiek, uitvoering 
en beleid samen aan werken.”

“Statuur en aantrekkelijkheid van de uit
voering gaat ook over ambtelijk vakman
schap en over de samenwerking met beleid. 
Het belang van dat laatste kan ik niet genoeg 

benadrukken. Om een goede overheid te 
kunnen zijn voor burgers, moeten uitvoering 
en beleid nauw blijven samenwerken.” 

“Ik loop zelf ook erg warm voor de burger
dialoog en het gesprek met andere organi
saties in je werkveld. Zo gaan we als IND 
bijvoorbeeld graag het gesprek aan met 
Vluchtelingenwerk en de advocatuur. 
Dergelijke gesprekken leiden namelijk tot 
meer begrip over en weer en je bouwt aan 
vertrouwen. Een goede relatie en vertrouwen 
kan er in de praktijk toe leiden dat zaken in 
een vroeg stadium tot een goede oplossing 
komen zonder onnodige (bezwaar)
procedures. Bijvoorbeeld door als IND te 
adviseren over een te kiezen verblijfsdoel. 
Ook verkennen we als IND hoe we vaker 
burgers, klanten en anderen gaan betrekken, 
zoals bij een uitvoeringstoets. Dat betekent 
dat we niet alleen kijken naar de haalbaar
heid van nieuw beleid voor de IND als 
organisatie, maar ook of het voldoende 
rekening houdt met het doenvermogen van 
de klant. Je moet met elkaar in gesprek 
blijven, de problemen van de ander voelen 
om het beste te doen voor de mensen die op 
jouw dienstverlening zijn aangewezen.”

Doe het beste voor mensen die 
op jou zijn aangewezen

Annelore Roelofs, plv. hoofddirecteur IND
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“De Stand van de Uitvoering wordt in principe 
per taakorganisatie opgesteld maar kan ook 
vanuit een keten worden opgesteld. Dat biedt 
kansen voor het gesprek met de Kamer over 
de uitvoering, maar ook voor de gesprekken in 
de driehoek tussen opdrachtgever, opdracht
nemer en eigenaar. Zo komt er meer struc
turele aandacht voor uitvoerings dilemma’s en 
kunnen we dus ook gaan kijken naar struc
turele oplossingen: in de driehoek, met de 
Tweede Kamer of in de uitvoering zelf. Ik kom 
bij SZW vandaan en daar werd altijd gezegd: 
beleid is pas geslaagd als de uitvoering is 
geslaagd. Het is geen eenmalige actie, maar 
een continu proces.”

“Binnen JenV willen we per taakorganisatie of 
per keten toegankelijk en herkenbaar 
presenteren waar men in de uitvoering tegen 
aanloopt, zodat medewerkers zich gehoord 
voelen en burgers zich erin kunnen 
herkennen. Ik zie aan de reacties van alle 
JenVorganisaties dat ze het hier graag over 
willen hebben en het zien als een mooi 
instrument om de uitvoering te verbeteren. 
We hebben snel gehoor gegeven aan de 
vraag om hier een handreiking voor op te 
stellen. De urgentie om hiermee aan de slag 
te gaan wordt breed gedeeld. Een aantal 
organisaties gaan er dit jaar nog mee aan de 
slag. Ik zie het als een groeimodel, ik denk 
dat er steeds meer organisaties aanhaken en 
veel van elkaar gaan leren.” 

Beleid is pas geslaagd als de 
uitvoering is geslaagd

Eva Berkhuijsen, strategisch adviseur Directie 
Eigenaarsadvisering (DEA)
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“De Stand van de uitvoering is een mooie 
kans en zo zien we dat bij DJI ook. Een van de 
lessen van POK die we herkennen, is dat het 
in de kwaliteitscirkel van Deming, de plan
docheckact, vaak hapert bij de check en 
act. We zijn vooral erg veel bezig met plan en 
do. Maar we vinden het ingewikkeld om 
structureel in te regelen om tussentijds te 
checken hoe het gaat en of er iets moet 
verbeteren. De jaarlijkse Stand helpt én 
verplicht ons om dat toch te gaan doen. En 
dat draait eigenlijk om drie kernvragen: wat 
gaat goed, wat kan beter en waar hebben 
we de Kamer bij nodig.”

“Een goede feedbackloop is hierin van 
belang. Zorgen dat er bij de start van nieuwe 
wet en regelgeving een goede uitvoerings
toets wordt gedaan. Daarnaast wordt er een 
invoeringstoets ontwikkeld, waarmee je na 
een jaar kijkt of het uitpakt zoals het is 
bedoeld. Hoe we het burgerperspectief hierin 
kunnen meenemen? Bijvoorbeeld via sig
nalen van medewerkers en informatie die je 
uit onderzoeken haalt. Voor een deel van de 
doelgroepen van JenVorganisaties blijft dat 
overigens een lastige. Neem DJI: je kunt van 
een burger niet verwachten dat die tevreden 
is over zijn opsluiting.” 

Het hapert vaak bij de ‘check’ en ‘act’ 

Martin Hagen, adviseur Beleids- en Bestuursondersteuning DJI

“Wat gaat goed, wat 
kan beter, waar hebben 
we de Kamer bij nodig”
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Samenspel met
de politiek

Spoor

Meer wisselwerking tussen politiek, beleid en 
uitvoering: dat is de kern van Spoor 6. In diverse 
rapportages is geconcludeerd dat de politiek te ver 
af staat van de uitvoering. Een betere wisselwerking 
gaat bijdragen aan beter beleid, wet- en regelgeving 
en geeft beter zicht op de uitwerking daarvan op 
de samenleving en de uitvoerders. De WaU-agenda 
legt op dit spoor de nadruk op het stimuleren van de 
wisselwerking via de trialoog, een gesprek tussen 
politiek, beleid en uitvoering. Naast de trialoog zijn 
er ook andere activiteiten ontwikkeld met als doel 
dat politiek, uitvoerders en beleidsmakers elkaar op 
relevante momenten weten te vinden en informeren.

6
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Wat is het doel van Spoor 6?
JenV wil op Spoor 6 stimuleren dat uitvoerders 
en wetgevingsspecialisten, beleidsmakers en 
toezichthouders het gesprek aangaan met 
Tweede Kamerleden.
Overheidsbreed (WaU) staat Handelings
perspectief 6 voor het samen optrekken van 
politiek, beleid en uitvoering in de verschil
lende fasen van het ontwikkelen van nieuw 
beleid, wet en regelgeving. 

Wat is er het afgelopen jaar gedaan 
 (overheidsbreed en binnen JenV)?
•  Overheidsbreed zijn er meerdere trialo

gen geweest over specifieke onderwer
pen. In een dergelijke trialoog verkennen 
leden van de Tweede Kamer, hoofden van 
taakorganisaties, beleidsdirecteuren, 
gemeentefunctionarissen en andere bij 
het onderwerp betrokken stakeholders het 
probleem en de oplossingen. 

•  Er is een trialoog geweest over onder 
andere de invoeringstoets, informatie
voorziening en informatieuitwisseling in 
de driehoek uitvoering, beleid en politiek, 
vereenvoudiging wet en regelgeving, 
moties en amendementen.

•  Er is casuïstiek opgevraagd bij JenV 
uitvoeringsorganisaties, om als input te 
gebruiken voor de gesprekken.

•  Tweede Kamerleden worden blijvend 
uitgenodigd voor werkbezoeken zodat zij 
beter begrijpen wat er in de uitvoering 
speelt.

•  Bij beleidsvormende brieven aan de 
Tweede Kamer worden de onderliggende 
beslisnota’s meegestuurd (zie Spoor 7).

Welke resultaten zijn er dit jaar te bereiken?
•  Trialogen in de praktijk brengen en ervan 

leren: werkt het instrument zoals bedoeld, 
wat levert het op?

•  De ambitie is om meer technische brie
fings te hebben met de vaste Kamer
commissies.  Dit binnen de mogelijkheden 
van de ministeriële verantwoordelijkheid 
en afhankelijk van de wensen van de 
leden van Tweede Kamer. Er kan bijvoor
beeld gesproken worden over specifieke 
dossierkennis, uitkomsten van de diverse 
toetsen (uitvoeringstoetsen, invoe
ringstoetsen), ervaring van uitvoerings
diensten over de uitwerking van wet
geving op de samenleving, het doorgeven 
van burgersignalen, en eventueel de 
achterliggende problematiek bij inci
denten.

Wat zijn vervolgstappen?
•  Zorgen dat de uitwisseling van kennis en 

ervaring tussen uitvoering, beleid, toe
zichthouders en politiek ‘in de genen’ gaat 
zitten. Dat het vanzelfsprekend wordt om 
het contact te leggen op geëigende 
momenten in het proces van de totstand
koming en uit voering van beleid, wet en 
regelgeving. Zodat mensen elkaars 
perspectief leren kennen, er beter beleid 
tot stand komt en de feedbackloop over 
de uitwerking van beleid en wetgeving 
zichtbaar wordt.

Spoor 6
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“Als politiek te ver van de uitvoering af staat, 
kan dat leiden tot besluiten die in de praktijk 
niet werken zoals bedoeld of die niet goed 
uitvoerbaar zijn. Daarom is het zo belangrijk 
dat uitvoerders/beleidsmakers en politici – 
met name de Tweede Kamer   met elkaar in 
contact komen. Dat rechtstreekse contact is er 
nu zelden of nooit. Eigenlijk is dat vreemd. Die 
contacten zouden er niet alleen moeten zijn bij 
nieuw beleid en wetten, maar ook later, om te 

praten over hoe een bestaande wet in de 
praktijk uitpakt en waar uitvoerders tegenaan 
lopen.”

“Als ambassadeurs van Spoor 6 zien wij 
onszelf als initiator en aanjager van de tria
loog. Overheidsbreed hebben we er inmiddels 
een stuk of 11 van georganiseerd. Dan nodigen 
we directeuren of DG’s van beleid en uit
voering en Tweede Kamerleden uit. Zo was er 
een trialoog over steunpakketten tijdens de 
lockdowns: tegen welke dilemma’s loop je aan 
bij het maken van zulke snelle, generieke 
wet geving? Een andere trialoog ging bij
voorbeeld over de invoeringstoets (red.: zie 
Spoor 3): hoe zou je die vorm willen geven 
vanuit jouw perspectief als beleidsmaker, als 
uitvoerder of als politicus? Deze voorbeelden 
illustreren op wat voor momenten je elkaar 
kunt opzoeken voor een gesprek. In de tria
loog wissel je niet alleen kennis uit, je krijgt ook 
meer begrip voor elkaars positie. Het gaat 
echt om die wederkerigheid.” 

In de trialoog wissel je niet
alleen kennis uit

Herke Elbers, directeur Raad voor de Kinderbescherming, 
JenV-ambassadeur voor Spoor 6 en deelnemer aan het 
overheidsbrede handelingsperspectief 6

“Het is belangrijk dat 
uitvoerders/beleidsmakers 
en politici met elkaar in 
contact komen”
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Overheidsinformatie 
moet volledig, 
betrouwbaar en 
transparant zijn

Spoor

Het doel van Spoor 7 is de informatiehuishouding van 
JenV op orde brengen én houden. De informatie 
waarover JenV beschikt, is cruciaal en kan verstrek-
kende gevolgen hebben voor de dienst verlening aan 
burgers. Of het nu gaat om slacht offers, mensen in 
detentie, of vreemdelingen die op de vlucht zijn. Op 
basis van deze informatie nemen bewindspersonen, 
rechters, medewerkers van taak organisaties en 
anderen beslissingen die mensen raken. 

Bij de kinderopvangtoeslagaffaire kwam aan het 
licht welke impact een complexe of onvolledige 
inrichting van de informatiehuishouding kan hebben 
op beslissingen. Ook binnen JenV zijn er kwetsbare 
informatiegebieden aan te wijzen. Het ministerie 
bestaat uit een veelheid van organisaties en 
onderdelen die in informatieketens afhankelijk zijn 
van elkaar. JenV wil dat de informatiehuishouding 
transparante informatie oplevert voor burger, 
samenleving en parlement. Het mag nooit onduidelijk 
zijn hoe een zaak tot stand gekomen is, wie 
verantwoordelijk was voor een besluit en hoe dit is 
vastgelegd. 

7
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Wat is het doel van spoor 7?
Een goed functionerende overheid begint met 
volledige, betrouwbare en transparante 
overheidsinformatie. Daarom ambieert JenV 
dat iedere belanghebbende informatie ont
vangt die:
•  duurzaam toegankelijk,
•  tijdig vindbaar,
•  open en transparant,
•  authentiek, volledig en juist is.

Wat is er het afgelopen jaar gedaan?
2021 was een startjaar, waarin het actieplan is 
opgesteld (versies 1.0 en 2.0) en het program
ma. Het afgelopen jaar zijn onder meer de 
volgende resultaten geboekt: 
•  De emails van het Bestuursdepartement 

zijn veiliggesteld als eerste stap in de 
uiteindelijke emailarchivering die in 2022 
kan plaatsvinden. Zo wordt voorkomen 
dat berichten na een bepaalde tijd auto
matisch worden verwijderd. 

•  De datakwaliteit van penitentiaire dos
siers wordt met versnelling aangepakt. 

•  Er is een rijksbrede gemeenschappelijke 
voorziening gerealiseerd waarmee de 
deelnemende organisaties hun websites 
kunnen archiveren. 

•  In PI Veenhuizen en bij het NFI is gestart 
met het wegwerken van papieren achter
standen.

•  Er is een start gemaakt met het volledig 
beschrijven van informatiearchitecturen, 
zodat zonodig goed onderbouwd gestart 
kan worden met aanpassingen. 

•  Omdat de behoefte van deelnemende 
organisaties groter is dan het beschikbare 
budget, is er een normenkader ontwikkeld 
om transparant prioriteiten te kunnen 
stellen. 

•  21 taakorganisaties en dienstonderdelen 
hebben een nulmeting ingevuld om hun 
informatiehuishouding in kaart te bren
gen. Deze wordt blijvend ingezet om de 
dialoog over te bereiken doelen en te 
maken keuzes te ondersteunen. 

Welke resultaten zijn er dit jaar te 
 verwachten?
•  Personeel – Met behulp van het rijksbrede 

Kwaliteitsraamwerk Informatieprofielen 
wordt een start gemaakt met het op orde 
brengen van de structurele capaciteit die 
nodig is om de informatiehuishouding op 
orde te brengen en te houden.

•  Data – Op datagebied gaat er dit jaar 
veel gebeuren. Zo wordt er gewerkt aan 
JenVprioriteiten Datakwaliteit (betrouw
baarheid van informatie; wie is waarvoor 
verantwoordelijk?) Papier uit de ketens 
(analyseren 150 kilometer papieren 
dossiers) en Digitalisering werkprocessen 
(processen in kaart brengen, document
managementsystemen stroomlijnen, 
strategie voor openbaarmaking ontwik
kelen).

•  Sturing – Ook in 2022 worden nulmetin
gen ingezet als basis voor besluitvorming. 
Daarnaast komen er dashboards die 
inzicht geven in de voortgang van activi
teiten. 

•  Doorwerking Rijksbrede prioriteiten  De 
Tweede Kamer moet bij alle kamerstuk
ken de onderliggende beslisnota ontvan
gen. In 2022 komt ook het webportaal 
PLOOI online, bedoeld om publieke 
informatie openbaar te maken. En er 
volgt een besluit over wat er moet gebeu
ren om appberichten en webinformatie 
te archiveren.

Spoor 7
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“Ik hou steeds voor ogen dat wij werken met 
zeer persoonlijke informatie van mensen. De 
vraag die ik mijzelf stel is: hoe voorkomen we 
onze eigen kinderopvangtoeslagaffaire? Ook 
bij JenV liggen er kwetsbare informatie
gebieden. De zaak Alexander Dolmatov, de 
Russische asielzoeker die in 2013 zelfmoord 
pleegde uit angst te worden uitgezet, liet mij 
van dichtbij zien hoe gruwelijk fout het kan 
gaan als de informatiehuishouding tussen 
ketens niet op orde is. Ik vind dat we er alles 
aan moeten doen om ervoor te zorgen dat 
informatie goed stroomt, ondanks de verschil
len tussen onderdelen en organisaties en 
ondanks krappe budgetten. 

Digitale informatie lijkt een zegen, maar we 
hebben ons vergist in wat het betekent in de 
enorme hoeveelheid die we bezitten en de 
uitdagingen die dat geeft. Laten we daarbij 
de menskant niet vergeten: we kunnen 
 honderdduizend richtlijnen gaan opstellen 
over hoe je moet omgaan met informatie, wat 
je ermee mag en hoe je deze bewaart. Maar 
het gaat erom hoe jij er als beleidsambtenaar, 
medewerker in de uitvoering én informatie
professional mee omgaat.”

‘Onze eigen kinderopvang-
toeslagaffaire voorkomen’

Ingeborg van den Oever, projectleider Open op Orde

“Het kan gruwelijk fout gaan 
als de informatiehuishouding 
niet op orde is”
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“De harde schijf van mijn telefoon was vol. 
Eigenlijk moet je dan foto’s gaan opschonen 
waarvan je niet meer weet dat je ze ooit 
gemaakt hebt. Maar ik dacht: voor 99 cent per 
maand breid ik het geheugen uit met 
 cloudopslag. Voor mezelf kan ik dat maken. 
Maar JenV slaat data van burgers op. Wij 
mogen niet wegkomen met zeggen: ‘We 
hebben geen idee waar we de informatie die 
u nodig heeft opgeslagen hebben.’ En: ‘We 
gaan zoeken, maar we hebben geen idee 
wanneer we iets gevonden hebben’. 

Daarom is het zo belangrijk dat we overgaan 
naar een duurzame informatiehuishouding. 
Daarmee staan we echt nog aan het begin. 
Eerst moeten we het huis op orde brengen en 
dat kost tijd. De vervolgstap is: hoe kunnen we 
met slimme technologie informatie aanwen
den waarvoor het bedoeld is? Of het nu gaat 
om een Wobverzoek of een vraag van een 
ambtenaar of bewindspersoon die een 
 belangrijke beslissing moet nemen. Op weg 
daarnaartoe gaan we tegen uitdagingen 
aanlopen. Mijn oproep: geef ons de tijd om 
goed van start te gaan en resultaten te 
 boeken.”

‘Geef ons de tijd’

Leo Peereboom, directeur Ketenstrategie/CIO (Justitiële 
Informatiedienst); voorzitter van de Programmastuurgroep 
Informatiehuishouding en openbaarheid van informatie

“Eerst moeten we het 
huis op orde brengen”
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Sinds 1 juli 2021 worden beslisnota’s over 
wetgeving en beleid geschreven vanuit het 
oogpunt dat deze nota ook naar buiten gaat. 
In april van dit jaar beslist het kabinet of 
vanaf Prinsjesdag 2022 ieder kamerstuk 
voortaan vergezeld moet worden van deze 
nota. De beslisnota is de inhoudelijke 
ambtelijke nota waarin overwegingen, 
alternatieven, relevante feiten en risico’s op 
een rij worden gezet. 

Ministers en staatssecretarissen gebruiken 
beslisnota’s als basis voor hun beslissingen. 
Door de beslisnota openbaar te maken, 
kunnen Tweede Kamerleden herleiden op 
welke inhoudelijke gronden beslissingen zijn 
genomen. 

De departementen hebben samen afspraken 
gemaakt over hoe een beslisnota moet 
worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de 
vaste indeling, maar ook over het taalgebruik 
en wat je wel en niet in een beslisnota 
opneemt. Die afspraken zijn anders dan 
waaraan JenV gewend was. Een brede 
werkgroep is daarom aan de slag gegaan 
met een nieuwe werkwijze. Zo is er een 
instructie ‘Hoe schrijf je een beslisnota?’ 
opgesteld, is er een sjabloon in DocSys 
gemaakt en is er een werkstroomsjabloon aan 
DigiJust toegevoegd. In oefensessies met 
opstellers van beslisnota’s is voor de zomer 
van 2021 ervaring opgedaan. En sinds 1 juli 
2021 worden alle beslisnota’s in de cate
gorieën wetgeving en beleid geschreven 
volgens de nieuwe werkwijze. Doordat het 
kabinet lange tijd demissionair was, werden er 
overigens maar weinig beslisnota’s over nieuw 
beleid geschreven. 

Als het kabinet daartoe besluit, worden alle 
beslisnota’s vanaf 20 september 2022 volgens 
de nieuwe werkwijze worden opgesteld en 
openbaar gemaakt. De twee huidige 
categorieën worden dan aangevuld met de 
categorieën Kennisdeling, Voortgang, 
Begroting en Internationale Onder hande
lingen. Binnen JenV laten we de onderwerpen 
die aan de orde komen in de beslisnota 
aansluiten op het Integraal afwegingskader 
(zie Spoor 3). Dit kader geeft richting aan de 
vragen die je idealiter moet beantwoorden in 
het beleid en wetgevingsproces.

Actieve Openbaarmaking: 
beslisnota standaard openbaar

“In oefensessies met 
opstellers van beslisnota’s 
is ervaring opgedaan”
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Linda Smal 
adviseur Informatievoorziening Diensten 
Centrum

“Een van de aanbevelingen na de evaluatie 
van eind 2021 is dat het kabinet in het kader 
van Actieve Openbaarmaking periodiek in 
overleg treedt met de Tweede Kamer over de 
informatievoorziening. De beslisnota is daar 
onderdeel van. Ik ben er trots op dat we in 
zo’n kort tijd een compleet nieuwe gene rieke 
werkwijze hebben ontwikkeld. De komende 
maanden moeten we goed besteden om 
ervaringen uit te wisselen en zonodig zaken te 
verbeteren.”

Maartje de Jeu 
senioradviseur Algemene Leiding 

“Waar een beslisnota vroeger geschreven 
werd voor een bewindspersoon, gaat de nota 
nu naar buiten. Daarmee is ook het 
lezerspubliek veranderd. Dat levert 
uitdagingen op. Moet je bijvoorbeeld het 
taalgebruik aanpassen, zoals het voluit 
schrijven van afkortingen? En hoe formuleer je 
de beslispunten zo dat je maximaal 
transparant bent, maar tegelijker tijd de relatie 
of onderhandelingen met derden niet onder 
druk zet? Dat is echt nog wel even een 
ontdekkingstocht.” 
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Niet onwil, maar onmacht is de reden waarop 
veel Wobverzoeken te lang onbeantwoord 
blijven door JenV. Dit is de conclusie van een 
onderzoek naar de uitvoeringsproblemen 
waar JenVmedewerkers mee kampen. 

Een van de belangrijkste oorzaken van 
ver   traging is de enorme toename van 
informatie die niet in officiële nota’s is 
opgenomen, maar in emails en app
berichten. De Wob stamt uit 1991, toen de 
informatiehuishouding er nog veel over
zichtelijker uitzag. Maar de wettelijke termijn 
waarbinnen een ver zoek moet worden 
afgehandeld, is niet ‘meegegroeid’ met de 
tijd. Er worden nu veel meer Wobverzoeken 
gedaan die bovendien complexer zijn. Dit 
zorgt ervoor dat de wet als onuitvoerbaar 
wordt gezien. Wat meespeelt is dat rollen en 
verantwoordelijkheden niet duidelijk zijn en 

Op 1 mei 2022 treedt de Wet open overheid 
(Woo) in werking. Deze vervangt de Wet 
openbaarheid bestuur (Wob). De nieuwe wet 
moet de overheid opener en transparanter 
maken door publieke informatie openbaar 
te maken via het nieuwe Publicatieplatform 
Open Overheidsinformatie (PLOOI).

De nieuwe wet brengt een aantal belangrijke 
wijzigingen met zich mee:
•  Wooverzoeken moeten sneller afge

handeld worden dan de huidige 
Wobverzoeken. De norm is 2 weken na 
vaststelling, maar voor onderzoeks
rapporten is dat 4 weken. 

•  Als bepaalde informatie niet openbaar 
gemaakt kan worden, moet dit beter 
worden onderbouwd.  

dat een heldere lijn ontbreekt in hoe om te 
gaan met verzoeken. De jurist voelt zich er 
alleen voor staan, wat ten koste gaat van het 
werkgeluk en het welzijn. 

Op basis van de inventarisatie zijn er ver
beteradviezen gedaan. De kern daarvan is:
•  Zorg voor rolvaste functies met duidelijke 

taken en bevoegdheden, met een stevig 
mandaat voor de mensen in de uitvoering 
en met een helder ‘escalatiemodel’ waar
mee knelpunten voldoende aandacht 
krijgen.

•  Organiseer een geoliede machine van 
juristen die speciaal worden aangewezen 
om Wobverzoeken af te handelen.

Recent is besloten de afhandeling van Wob 
verzoeken te versnellen door een  centraal 
Woborganisatieonderdeel in te richten.

•  Vanaf 2023 moet de overheid docu
menten actief openbaar maken aan 
burgers via PLOOI. In eerste instantie gaat 
het om informatie die al is gepubliceerd. 
De komende jaren wordt daar steeds 
meer informatie aan toegevoegd. 

Om de Woo goed uit te kunnen voeren, 
moet de informatiehuishouding van JenV 
op orde zijn. Daar wordt in dit spoor 
hard aan gewerkt. Decentraal wijzen alle 
onderdelen en taakorganisaties een of meer 
contactpersonen aan. Zij gaan inventariseren 
welke informatie onder de nieuwe wet valt. 

Wob-afhandeling moet sneller. Maar hoe?

Woo vervangt Wob
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Hersteloperatie 
kinderopvangtoeslag-
affaire

Spoor

Spoor 8 betreft breed herstel voor gedupeerden van 
de kinderopvangtoeslagaffaire. Gedupeerden in de 
kinder opvangtoeslagaffaire zijn onterecht als 
fraudeur aan gemerkt en dat heeft tot allerlei 
problemen geleid. Door de onterechte 
terugvorderingen en hoge boetes zijn veel van de 
gedupeerden in financiële problemen geraakt. Het 
ministerie van Financiën is primair aan zet voor het 
herstel van slachtoffers van de toe slagen affaire. Het 
vraagt echter ook een forse inspanning van JenV en 
uitvoeringsorganisaties Centraal Justitieel 
Incassobureau (CJIB) en Landelijk Bureau Inning 
Onderhoudsbijdragen (LBIO). Plus van gerelateerde 
organisaties, zoals de Raad voor Rechtsbijstand, de 
Nederlandse orde van advocaten (NOvA) en de 
Koninklijke Beroepsorganistie van 
Gerechtsdeurwaarders (KBvG). 
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Rijksbreed is JenV vertegenwoordigd in diverse gremia, 
waaronder de ministeriële commissie, het voorportaal 
daarvoor maar ook werkgroepen, programmateam 
en de stuurgroep Herstel.. 
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Wat is het doel van spoor 8?
Een nieuwe start mogelijk maken voor ge
dupeerden van de toeslagaffaire, zodat zij 
verder kunnen met hun leven. De slachtoffers 
hebben recht op €30.000 compensatie, 
kwijtschelding van publieke schulden (uit
gezonderd fraude of strafrechtschulden) en 
het kabinet heeft ook besloten de meeste 
private schulden te compenseren. Intussen 
hebben 50.000 burgers zich als slachtoffer 
gemeld. Spoor 8 betekent voor JenV met 
name: zorgen voor wetgevingskwaliteit bij 
herstelwetgeving, werken aan het oplossen 
van schuldenproblematiek bij gedupeerden, 
zorgen dat ze een beroep kunnen doen op 
rechtsbijstand en oog houden voor rechts
gelijkheid ten opzichte van andere schade
regelingen.

Wat is het afgelopen jaar gedaan?
•  Kwijtscheldingen van schulden bij CJIB  

voor gedupeerden en hun partner.
•  Kwijtscheldingen van alimentatieschulden 

van gedupeerden bij LBIO.
•  Wet en regelgeving opstellen zodat 

gedupeerden tijdelijk een pauze kregen 
voor hun schulden.

•  Samen met rechtspraak en bewindvoer
ders zorgen dat gedupeerden die in de 
wettelijke schuldsanering zaten, daar zo 
snel mogelijk uit konden.

Welke resultaten zijn er dit jaar te bereiken?
•  Wet en regelgeving die duidelijk en van 

goede kwaliteit is en die rechtszekerheid 
biedt aan alle partijen.

•  De pauzes voor schulden van gedu
peerden lopen af: nu is het tijd voor het 
oplossen van de schulden en dat moet 
goed geregeld zijn.

•  De aanvullende regelingen voor de 
expartners en kinderen verder vorm 
geven.

•  De regelingen voor de andere toeslagen 
(huur, zorg en kindgebonden budget) 
worden ook opgesteld.

•  De uitrol van de ondersteuningsaanpak 
voor ouders en kinderen die met uithuis
plaatsingen te maken hebben.

Wat zijn vervolgstappen?
•  Tot eind 2024 kunnen gedupeerden 

aanvragen doen. Dat betekent dat CJIB 
en LBIO nog tot in 2025 kwijtscheldings
zaken hebben.

•  Langzaamaan wordt de betrokkenheid 
van JenV beperkt tot de hoofdlijnen en 
pakt de Uitvoering Herstel Toeslagen de 
verdere uitvoering op.

Spoor 8
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“Ouders zijn ten onrechte als fraudeur aan
gemerkt en dat kan op allerlei gebieden van 
hun leven gevolgen hebben. Burgers die recht 
hebben op toeslagen, weten niet altijd waar 
en hoe ze hun recht moeten halen, en zelf 
kunnen ze geen advocaat betalen. Dus je kunt 
je voorstellen hoe het is om dan brieven te 
ontvangen waarin enorme bedragen worden 
teruggevorderd. Ondertussen kregen ze 
nergens antwoorden op hun vragen.”

“Het primaat van de Hersteloperatie Kinder
opvang ligt bij Financiën; daar is de Uitvoe
ringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) voor 

opgericht. Maar het is een kabinetsbreed 
probleem en het raakt ook aan het justitiële 
domein. Vooral het CJIB en het LBIO hebben 
ermee te maken. Voor de servicemedewerkers 
van die organisaties is het heel pittig; zij 
voeren veel emotioneel beladen telefoon
gesprekken.”

We kunnen het verleden niet 
ongedaan maken, maar wel zorgen 
voor een nieuwe start

Irene Ritman, coördinator incasso en schulden (DGRR)

“Servicemedewerkers voeren 
veel emotioneel beladen 
telefoongesprekken”

“Het CJIB is verantwoordelijk voor invorde
ringen en betalingsachterstanden en maken 
kenbaar welke vorderingen worden kwijt
gescholden. Sommigen daarvan lagen al bij 
de gerechtsdeurwaarder. We kunnen het 
verleden niet ongedaan maken, maar we 
kunnen wel zorgen dat mensen een nieuwe 
start kunnen maken.”

“Het LBIO is de organisatie waar mensen 
terecht kunnen als ze langer dan zes maan
den geen partneralimentatie hebben ont
vangen. Het LBIO schiet het bedrag dan voor 
en gaat het verhalen op de alimentatie
plichtige. Vanwege het besluit om ook deze 
schulden kwijt te schelden, wordt daar nu 
nagegaan welke gedupeerden van de 
 toeslagaffaire er in hun bestanden zijn 
 opgenomen.”
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Signalen herkennen, 
erkennen en opvolgen

Spoor

Burgers kunnen door uitvoering van wetten en regels 
onbedoeld in ernstige problemen komen. Door 
signalen van waar het hardvochtig uitpakt al vroeg 
te herkennen en op te volgen kan veel onbedoeld leed 
worden voorkomen. Spoor 9 zet in op het verbeteren 
van de feedbackloop door alert te zijn op de effecten 
van beleid- en wetgeving én de kwaliteit van de 
uitvoering van onze taak kritisch te bezien. Zo is de 
invoeringstoets, die voorafgaat aan de beleids- of 
wetsevaluatie, een extra instrument om vroegtijdig 
een indicatie te hebben hoe wet- en regelgeving in 
de praktijk uitpakt.

9
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Wat is het doel van Spoor 9?
•  Het versterken van de feedbackloop: 

signalen over burgers in de knel en onvol
komenheden in onze taakuitoefening 
worden opgehaald en terug gelegd bij de 
wetgever (politiek) en beleidsmakers 
zodat we beleid of wet geving daarop 
kunnen aanpassen.

•  Een jaar na start van nieuwe wet en 
regel geving de uitvoering ervan toetsen 
middels een invoeringstoets om te zien of 
de maatregelen uitpakken volgens de 
bedoeling. 

Welke resultaten zijn er dit jaar te verwachten?
•  Door heel breed alert te zijn op signalen 

van burgers in de knel of onvolkomenhe
den in onze taakuitoefening kunnen we 
knelpunten wegnemen en mogelijk al 
vooraf voorkomen.

•  Meer inzicht in de taakuitoefening van 
uitvoeringsorganisaties met de bijkomende 
vraag of zij voldoende in staat zijn gesteld 
om uitvoering te geven aan de toenemen
de complexe wet en regelgeving.

•  Meer en betere samenwerking tussen 
beleidwetgevinguitvoering toezicht 
bedrijfsvoering. Hieronder valt ook een 
continue dialoog over de kwaliteit van de 
taakuitoefening met focus op hoe beleid 
en wetgeving in de praktijk uitpakken.

•  Door de invoeringstoets kijken politiek, 
beleid en uitvoering gezamenlijk of de 
bedoeling van de wet in de praktijk wordt 
gerealiseerd.

Wat is het afgelopen jaar gedaan?
•  Een JenVbrede inventarisatie van 

JenVwetgeving die voor burgers (moge
lijk) hardvochtig uitpakt. Deze inventari
satie is gestart naar aanleiding van een 
motie (Ploumen/Jetten).

•  Raad voor Rechtsbijstand haalt signalen 
op bij sociaal advocaten.

•  In november is een interdepartementaal 
projectleider Invoering invoeringstoets 
gestart.

•  Binnen JenV hebben IND, Politie en herzie
ning van tenuitvoerlegging strafrechtelijke 
beslissingen (USB) zijn al inspanningen 
gepleegd op de invoering van de invoe
ringstoets.

•  Raad voor de Rechtspraak heeft reflectie
traject opgestart op alle rechtsgebieden.

•  De afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State heeft een reflectiepro
gramma uitgevoerd. 

Wat zijn vervolgstappen?
•  De opbrengst van de eerste inventarisatie 

van wetgeving die hard kan uitpakken 
voor burgers duiden. Pakt een wet daad
werkelijk hard uit voor bepaalde groepen 
en wat zijn de oor zaken daarvan? Is dat 
gelegen in de wet zelf, door een samen
loop van wetten of hoe we de wet uitvoe
ren? Op basis van de duiding kunnen we 
oplossingsrichtingen formuleren. Indien ze  
voortkomen uit wetgeving wordt de 
politiek bij de oplossing betrokken.

•  Wat betreft de invoeringstoets: meer 
structuur brengen in dit nieuwe instru
ment, discussie opzoeken met het 
 parlement over de termijn waarop de 
invoeringstoets (nu na één jaar) moet 
worden afgenomen (de ene invoering 
vraagt om een eerdere toets, de andere 
om een latere toets) en de mate van 
selectief mogen zijn om de invoerings
toets wel/niet in te zetten.

•  Verankeren van alertheid van (h)erkennen 
en opvolgen van signalen als vaardigheid 
en kunde van ambtelijk vakmanschap. 
Onder meer door goed te luisteren naar 
burgers (inclusief burgers met ‘zachte 
stemmen’).

Spoor 9
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“Ik wil graag een appèl doen dat we binnen 
JenV intrinsiek alert zijn en blijven op signalen 
vanuit de burgers en samenleving. Dat we ons 
ervan bewust zijn dat een soortgelijke situatie 
zoals de kinderopvangtoeslagaffaire ook 
binnen ons ministerie kan plaatsvinden. Ik 
hoop dat wij geen moties meer nodig hebben 
om adequaat signalen op te halen en er ook 
werkelijk iets mee doen. 

Witte vlekken 
Het vereist ambtelijk vakmanschap om goed 
te luisteren naar burgers, en dat je zelf en 
elkaar scherp houdt op het hebben van witte 
vlekken, als medewerker maar ook als leiding
gevende. En die witte vlekken zijn er, die zijn 
niet te voorkomen binnen onze beroeps
praktijk. Hoe zorgen we er samen voor dat 
signalen die iemand opmerkt bijvoorbeeld in 
de waan van de dag niet toch verdwijnen of 
weglekken? Ik ben er daarom ook heel trots 
op dat JenVbreed gehoor is gegeven aan de 
oproep (potentiële) knellende wet en regel
geving te inventariseren na aanleiding van 
een motie. 
 
Signalen 
Sommige onderdelen hebben de inventari
satie heel grondig aangepakt met interviews 
met burgers en professionals, andere hebben 
voor een lightaanpak gekozen. De opbrengst 
heeft al veel goede gesprekken opgeleverd 
over de impact van ons werk in de samen
leving en wat we  kunnen verbeteren in onze 
dienstverlening. Dit is in mijn ogen een teken 
dat we als departement serieus omgaan met 
signalen her en erkennen en het actief aanja
gen en in beweging houden van de feedback
loop. Dit onderwerp zal voortaan expliciet aan 

de orde komen in de sturings/driehoeks
gesprekken. Daarnaast is het ‘going concern’; 
iedereen heeft als onder deel van zijn taak om 
signalen van onvol komenheden weer terug te 
brengen naar de ontwerptafel van beleid en 
wet geving.”

‘Intrinsiek alert zijn op signalen 
vanuit burgers en samenleving’

Annemarie Veenkamp, Programmamanager JenV-brede Werkagenda

“Het vereist ambtelijk 
vakmanschap om goed te 
luisteren naar burgers.”
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“Sinds november 2021 is het mijn taak – in elk 
geval tot april dit jaar – de kwartiermakersrol 
op me te nemen; ik moet het bewustzijn over 
nut en noodzaak van de Invoeringstoets 
binnen ministeries, departementen en zelf
standig bestuursorganen vergroten en deze 
motiveren de toets te gaan inzetten. Uitvoe
ringsorganen als Belastingdienst, UWV, IND, 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en 
VNG zijn als organisatie al van onderop 
hiermee bezig. Ik probeer hun werk te verbin
den en te zorgen dat we van elkaar leren. 

Werkdefinitie 
Hierbij ben ik overigens niet op zoek naar een 
blauwdruk, maar naar een werkdefinitie 
waarbij ik uitga van de eigenheid van organi
saties. Want we moet voorkomen dat dit 
instrument een vinkje op onze todolijst 
wordt. De invoeringstoets is een kwaliteitsin
strument bedoeld om de beleidscyclus rond te 
maken en signalen vanuit de uitvoering of de 
doelgroep van een regeling tijdig te herken
nen én erkennen. Met als hoofddoel: beleid, 
wet of regelgeving aanpassen of verbeteren. 

‘De invoeringstoets is Zinnig 
voor wetten en wijzigingen met 
een zekere impact’

Pim Beirnaert, Interdepartementaal Projectleider
invoering Invoeringstoets
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Daarbij wil ik komend kwartaal via een 
 Kamerbrief de discussie met het parlement 
opzoeken. De invoeringstoets ‘moet’ namelijk 
een jaar na invoering plaatsvinden. Dat 
moment is niet overal zinvol. Een nieuwe 
aftrekpost kun je pas na achttien maanden 
evalueren; eerst moet de belastingaangifte 
nog plaatsvinden. Regelingen die maar een 
jaar duren, zou je al eerder kunnen toetsen, 
mits dat zinvol is. 

De zes centrale vragen van 
de Invoeringstoets:

1.  Werkt de regeling zoals bedoeld?

2.  Kloppen de aannames uit de 
uitvoeringstoets nog steeds?

3.  Wat is de kwaliteit van de 
uitvoering?

4.  Ontstaan er in de praktijk 
knelpunten of nieuwe inzichten?

5.  Hoe pakt het uit voor de mensen 
voor wie de regeling bedoeld is?

6.  Zijn er mogelijk (indirect) 
discriminerende aspecten?

 
Wil je je aanmelden voor het 
Invoeringstoets-netwerk van 
belangstellenden, mail naar 
JenVbredewerkagenda@minjenv.nl

“We moet voorkomen dat 
dit instrument een vinkje 
op onze to-do-lijst wordt.”

Tegengeluiden 
Daarnaast is dit instrument eigenlijk alleen 
zinnig als het gaat om wetten en wijzigingen 
met een zekere impact; voor een tarief
bijstelling of een semantische wijziging van 
‘mbodeelnemer’ naar ‘mbostudent’ hoef je 
in mijn optiek deze toets niet uit te voeren. Het 
gaat juist om de wetten en regelingen waarbij 
je al tegengeluiden hoort als een wet nog in 
de maak is. Ik verwacht dat de 8020regel 
ook voor de invoeringstoets opgaat. Voor 80% 
van nieuw beleid en wetgeving is dit instru
ment niet nodig of zinvol; daarvoor is de 
beleidsevaluatie voldoende. Maar bij die 20% 
waarbij je echte knelpunten kunt verwachten, 
moet je dit nieuwe instrument inzetten om de 
soms grote discrepantie tussen beleidstafel en 
werking in de praktijk te verkleinen en onnodig 
leed te voorkomen.”
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“Ik wil in mijn rol binnen JenV meer awareness 
creëren wat betreft de in en uitvoeringstoets. 
Die laatste is mijn focusgebied, maar de 
uitvoeringstoets hangt natuurlijk samen met 
de invoeringstoets. De nadruk bij dat bewust
zijn vergroten ligt overigens niet op het ‘doen’, 
maar om ervan te ‘leren’. Binnen JenV zijn er al 
uitvoeringsorganisaties bezig met de invoe
ringstoets. 

Aanvliegen 
Iedereen vliegt de invoeringstoets nu anders 
aan, die ruimte is er ook nog in een tijd waarin 

de nadruk ligt op leren door te experimente
ren. Zo zal de ene organisatie een jaar na 
invoering van een nieuwe regeling ‘fact 
checken’. Met een kwantitatieve analyse 
leggen ze de behaalde resultaten van een 
jaar nieuwe uitvoering langs de beoogde 
effecten en de uitvoeringstoets van die nieuwe 
regeling. Een andere organisatie volgt de 
kwalitatieve route; in dialoogsessies met 
bijvoorbeeld de advocatuur halen ze signalen 
van de doelgroep en de impact van nieuwe 
beleidsuitvoering op. 

Slinger 
Steeds meer taakorganisaties en beleidsma
kers gaan zich realiseren dat de in en uitvoe
ringstoets en het IAK als basis goede instru
menten zijn om beleid en uitvoering te 
verbeteren. Een mooie ontwikkeling. Dat de 
in en uitvoeringstoets en het thema leed 
onder burgers expliciet en al op pagina 1 
genoemd worden in het coalitieakkoord zal 
bijdragen aan het onderkennen van nut en 
noodzaak en een slinger geven aan de feed
backloop. Ik durf de hypothese wel aan dat 
dat leed onder burgers in de uitvoering van 
beleid kan voorkomen en bijdraagt aan 
effectieve beleidsvorming en uitvoering.”

‘Meer awareness creëren voor 
de in- en uitvoeringstoets’

Robbert van Overmeire, Clustercoördinator Directie 
Eigenaarsadvisering en aanjager JenV-experimenten uitvoeringstoets 

“De nadruk bij dat 
bewustzijn vergroten ligt 
niet op het ‘doen’, maar 
om ervan te ‘leren.”
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Voorkomen van 
discriminatie

Spoor

Een eerlijke en onbevooroordeelde behandeling staat 
aan de basis van het vertrouwen in de overheid. Dit 
vertrouwen is diep beschadigd bij gedupeerden in de 
kinderopvangtoeslagaffaire. Zij zijn onterecht als 
fraudeur aangemerkt omdat ze een niet-Neder-
landse nationaliteit of dubbele nationaliteit hebben. 
Veel van de slachtoffers zijn in grote financiële 
problemen gekomen en de behandeling is kwetsend 
geweest. 

Discriminatie kan en mag niet. De overheid heeft 
hierin een voorbeeldfunctie. Bij het ministerie van 
Binnenlandse Zaken is een Nationaal Coördinator 
tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) gestart. De 
NCDR zal samen met alle betrokkenen een Nationaal 
Programma opstellen dat de aanpak van discrimi-
natie en racisme versterkt. Onderdelen van dit 
programma kunnen mogelijk binnen JenV via de 
JenV-brede Werkagenda opvolging krijgen. 

JenV geeft momenteel uitvoering aan een aantal 
moties die naar aanleiding van de toeslagenaffaire 
zijn aangenomen. Deze moties gaan over het 
(mogelijk) oneigenlijke gebruik van nationaliteit en 
etniciteit in de systemen en bij de taakuitoefening. 

Dit jaarbericht gaat niet in op alle inspanningen die 
binnen JenV op dit terrein al worden uitgevoerd. Het 
geeft dus geen volledig beeld omdat het buiten de 
scope van de JenV-brede Werkagenda valt.
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Verhouding tussen 
staatsmachten

Spoor

Spoor 11 gaat over de verhouding tussen staats-
machten. De Parlementaire ondervragingscommissie 
Kinderopvangtoeslag (POK) besteedt in haar 
rapportage aandacht aan de rol van de bestuurs-
rechtspraak. Ze concludeert dat er wetgeving is 
vastgesteld die veel te hard heeft uitgepakt voor 
burgers. Een staatscommissie gaat onderzoeken of 
deze problematiek zich breder voordoet. Daarnaast 
wil het kabinet kritisch kijken naar hoe de overheid 
zelf het rechtssysteem benut. Is de handelswijze in 
lijn met de bedoeling van de wetgever? Hoeveel 
ruimte is er om er gezamenlijk met de betrokken 
burger(s) uit te komen? 

11
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Doen de problemen die POK heeft gecon -
stateerd zich breder voor in het overheids-
optreden? Dat wordt nu onderzocht in een 
speciaal daarvoor in het leven geroepen 
staatscommissie.

De Parlementaire Ondervragingscommissie 
Kinderopvangtoeslag (POK) constateerde 
dat de grondbeginselen van de rechtsstaat 
geschonden zijn en heeft de staatsmachten  
(wetgevende, uitvoerende en rechterlijke 

In hoeverre is Nederland een goed 
functionerende staat en waar is ruimte 
voor verbetering? Dat onderzocht de 
Venetiëcommissie, adviesorgaan van de 
Raad van Europa.

In oktober 2021 bracht de Venetiëcommissie, 
adviesorgaan van de Raad van Europa, op 
verzoek van de Tweede Kamer een rapport 
uit over de rechtsbescherming van burgers 
in Nederland en over het stelsel van macht 
en tegenmacht. De commissie geeft daarin 
aan dat Nederland een goed functionerende 
staat is met sterke democratische instituties 
en met waarborgen voor de rechtsstaat. 

macht) opgeroepen te kijken naar de rollen 
die zij in de rechtsstaat hebben. Januari 2021 
aanvaarde de Tweede Kamer de motie 
OmtzigtVan Dam. Daarin verzoekt de kamer 
de regering om voorbereidingen te treffen 
voor het instellen van een staatscommissie. 
Deze analyseert het functioneren van de 
rechtsstaat bezien vanuit de positie van 
burgers en komt met voorstellen om deze te 
versterken.

In het rapport doet de commissie dertien 
aanbevelingen voor hervormingen in de 
wetgevende, uitvoerende en rechterlijke 
macht. De aanbevelingen gaan bijvoorbeeld 
over het wetgevingsproces, over de toegang 
tot informatie en over de positie van de 
burger. 

De Kamer heeft de regering gevraagd om 
te reflecteren op de aanbevelingen die de 
regering betreffen. Het streven is om deze 
reflecties in het eerste kwartaal 2022 per 
brief naar de Kamer te sturen.

Staatscommissie onderzoekt 
functioneren rechtsstaat

Venetiëcommissie doet aanbevelingen 
voor hervormingen
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Ambtelijk vakmanschapSpoor

Vanuit de trajecten POK en WaU komt de versterking 
van het ambtelijk vakmanschap naar voren als 
belangrijke verbeteropgave. Zodoende is ambtelijk 
vakmanschap het twaalfde werkspoor van de JenV 
werkagenda. Maar wat is ambtelijk vakmanschap en 
wanneer lever je goed werk als ambtenaar? We 
menen, in lijn met Erik Pool (zie kader, red.), dat 
ambtelijk vakmanschap drie criteria omvat. Het werk 
is technisch Excellent. Voor degene die het uitvoert is 
het betekenisvol, zij of hij kan er haar of zijn 
betrokkenheid in kwijt; ofwel er is sprake van 
Engagement. En het wordt op een Ethisch 
verantwoorde manier uitgevoerd. Als ambtenaren 
proberen in hun werk aan deze 3 E’s te voldoen –
gericht op burgers en de maatschappij- leveren ze 
goed werk. 

12
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Wat is het doel van het Spoor Ambtelijk 
vakmanschap?
In dit werkspoor gaan we ervan uit dat 
versterking van het ambtelijk vakmanschap 
moet en kan bijdragen aan de vier doelstel
lingen van de JenV werkagenda: 1) goede 
dienstverlening aan burgers en bedrijven, 2) 
begrijpelijk en uitvoerbaar beleid, wet en 
regelgeving, 3) een goed functionerende 
feedbackloop om opgehaalde signalen 
adequaat op te volgen en 4) het samenspel 
tussen politiek, beleid, uitvoering, en toezicht. 
We richten ons hierbij ook op het ambtelijk 
vakmanschap dat nodig is voor het op orde 
krijgen van de randvoorwaarden zoals 
ICTvoorzieningen. De verandering vraagt 
om goede en gekwalificeerde medewerkers 
én om een op leren en ontwikkelen gerichte 
organisatiecultuur, waarin uitspreken en 
aanspreken vanzelfsprekend zijn. 

Wat is het afgelopen jaar gedaan?
Er is in het reguliere proces van organisatie
ontwikkeling Rijksbreed en bij JenV al veel aan
bod van interventies, leergangen en cursus
sen, die in potentie bijdragen aan de 
doelstellingen van de werkagenda. Helaas 
zien we dat het aanbod hiaten vertoont en 
onvoldoende wordt gebruikt. Het overzicht 
van het bestaande aanbod is in een matrix 
uitgezet om hiaten op te sporen en in te vullen. 

Welke resultaten zijn er dit jaar te 
 verwachten?
De inspanning op het bestuursdepartement 
richt zich op de kwaliteit van het beleid en 
wetgevingsproces (zie Spoor 3, red.), en op 
het verbinden van beleid met uitvoering, 
toezicht en bedrijfsvoering. Hiervoor volgt 
een plan van aanpak.
We bevorderen verder het gesprek over 
ambtelijk vakmanschap van opdrachtgever, 

opdrachtnemen én eigenaar in de sturings
driehoek (zie Spoor 4, red.). 

Wat zijn vervolgstappen? 
We stimuleren de collectieve professionele 
dialoog over ambtelijk vakmanschap door 
(management)conferenties, symposia, 
lezingen, een leesclub, communicatiein
spanningen (magazine, Rijksportaal, JenV 
Connect). Maar ook door het opsporen van 
initiatieven, best practices en briljante misluk
kingen om deze in het licht te zetten voor 
anderen om van te leren of om hulp aan te 
bieden. Hier streven we naar een aanbod, 
dat evenredig bijdraagt aan de vier hoofd
doelstellingen van de werkagenda. 

Spoor 12
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Goed werk binnen 
ambtelijk vakmanschap

Erik Pool beschrijft in zijn boek Macht 
en Moed, Ambtelijk vakmanschap 
en de kunst van het tegenspreken 
goed werk in het perspectief van 
ambtelijk vakmanschap. De kortste 
samenvatting van ‘goed werk’ is dat 
het ‘zowel van uitstekende kwaliteit 
als sociaal verantwoord is’.  
Uitstekende kwaliteit gaat over de 
expertise en vakkundigheid van de 
ambtenaar die tot uiting komen. 
Sociaal verantwoord betekent dat 
het ambtelijke werk in de spelregels, 
normen en waarden van de 
democratische rechtsorde past en 
dat het de doelen dient die we als 
land en als gemeenschap hebben 
afgesproken. 
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“Ik denk dat wij als ambtenaren met z’n allen 
impact hebben. Vanuit de werkagenda, met 
een duwtje vanuit het werkspoor Ambtelijk 
vakmanschap kunnen we samen de kwaliteit 
van het beleids en wetgevingsproces, 
 burgergericht werken en werken in de drie
hoek verbeteren en versterken. Maar wat is nu 
ambtelijk vakmanschap? Het is een onge
lofelijk ongrijpbaar breed begrip.  
Voor mij is ontwikkeling een belangrijke com
ponent. Ambtelijk vakmanschap omvat alles 
wat gericht is op persoonlijke ontwikkeling van 
medewerkers en het bevorderen van ontwik
keling in de organisatie en in het werkveld. Als 
je het begrip in de context plaatst van de hele 
brede werkagenda, van verbeterde dienst
verlening en hogere wetgevingskwaliteit dan 
wil je iedereen vaardiger maken om die 
doelen te bereiken.  

Denkraam
We willen een denkraam aanbieden om zo 
onszelf binnen de specifieke JenVorganisatie 
vaardiger te maken. Het wordt geen blauw
druk; het denkraam moet laten zien wat we 
op sommige vlakken al doen en wat er nog 
moet worden aangevuld. Het is spannend om 
iets neer te zetten waar vanuit de breedte van 
JenV toch elke organisatie mee uit de voeten 
kan. We proberen zowel de toon en het 
instrument te vinden waardoor anderen 
binnen hun eigen context het begrip ambtelijk 
vakmanschap gaan laden met in gedachte de 
doelen van de werkagenda. Daarbij is natuur
lijk elke JenVorganisatie zelf verantwoordelijk 
voor ontwikkeling en opleiding in het kader 
van ambtelijk vakmanschap. 

‘Als ambtenaren hebben we 
met z’n allen impact’

Jannita Robberse, algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek en 
voorzitter van stuurgroep Ambtelijk Vakmanschap

Continuïteit en kwaliteit
Ambtelijk vakmanschap omvat natuurlijk ook 
je inhoudelijke vakmanschap en kwaliteiten. 
Dat hoeven we niet vanuit dit werkspoor mee 
te nemen, omdat de inhoud in veilige handen 
is bij al onze JenVorganisaties. Maar verslons 
het niet, want continuïteit en inhoudelijke 
kwaliteit zijn thema’s waar we altijd alert op 
moeten zijn. Hoe verbinden en versterken we 
die inhoudelijke en ambtelijke vaardigheden 
en hoe zorgen we dat we met goed beleid, 
goede wetgeving en goede uitvoering de 
opdracht burgergericht kunnen uitvoeren. 
Daarbinnen vind ik twee oriëntaties heel 
belangrijk. De ene JenV’er is wat meer geori
enteerd op de politiek, het regeerakkoord en 
het realiseren van de coalitiedoelen en de 
andere JenV’er is meer gericht op de burger en 
maatschappij. Hoe verbinden we die twee 
oriëntaties? Hoe zorgen we dat we beide 
kanten goed in beeld houden? Dat we weten 
wat er speelt in de maatschappij en dat we 
dat goed inbrengen op het politieke veld, dat 
we de politieke prioriteiten snappen en ver
binden. Ik denk dat werken aan ambtelijk 
vakmanschap kan bijdragen aan vaardiger en 
kundiger worden van medewerkers, JenV en 
overheidsbreed.”
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“Ambtelijk vakmanschap is de kern van het zijn 
van ambtenaar. Maar wat betekent het nu pre
cies om ambtenaar te zijn en hoe geef je op 
een goede manier invulling aan je ambt? Dat is 
een groot onderwerp voor de tienduizenden 
verschillende mensen die binnen JenV werken, 
van schaal 519 verspreid over de drie ketens 
migratie, strafrecht en veiligheid. Er zijn gigan
tisch veel verschillen tussen die ambtenaren.  
Op ons intranet zie je in het organogram 
precies hoe onze organisatie eruitziet, hoe 
iedereen zich tot elkaar verhoudt en hoe we 
volgens vele verschillende werkinstructies 
werken. Maar als je op de werkvloer rond
loopt, gebeurt er iets compleet anders. Een 
van de grote vragen waar we voor staan is 
die twee werelden vervlechten. Mijn ‘drive’ is 
de bureaucratie dichter naar de realiteit 
krijgen. Ik denk dat het kunnen beschrijven en 
laden van het begrip ambtelijk vakmanschap 
daaraan kan bijdragen.
 
Nieuwe impuls
Ik zie het vormgeven van ambtelijk vakman
schap als een nieuwe impuls in een beweging 
die al langer gaande is die – in elk geval voor 
mij – begon met JenV Verandert en nu door
loopt in JenV Next Level.. Naar aanleiding van 
de bonnetjesaffaire, wat voor JenV een beetje 
de kinderopvangtoeslag affaire was, zijn we al 
meer gaan werken in de driehoek, uitvoering 
trekt al langer meer op met beleid en we 
kijken kritischer hoe we werken. Na ‘onze’ 
affaire zijn we als JenV anders gaan werken.

Hefboompjes 
Het lastige van dit onderwerp is dat je aan de 
ene kant urgentie wilt creëren en aan de 

‘Het is niet zo dat er voorheen 
geen vakmanschap was’

Erik Klaver, MT-lid Directie Personeel & Organisatie van de JenV 
concerndirectie en trekker van het spoor Ambtelijk Vakmanschap

andere kant wil je ook geen apocalyptisch 
verhaal ophangen. Maar hoewel de kinder
opvangtoeslagaffaire JenV niet direct betrof, is 
het ook weer een ‘wakeup call’. Dat was de 
basis voor de werkagenda; ambtelijk vak
manschap kan daar een verbindende rol in 
spelen. Binnen onze stuurgroep gaan we dit 
begrip vormgeven en laden met het oog op 
en dienend aan de strategische agenda 
binnen JenV, want dát is het primaire doel. 
Onze opdracht is hoe we van betekenis kunnen 
zijn als het gaat om het laden en inkleuren van 
het ambtelijk vakmanschap  Wat zijn goede 
hefboompjes waarmee je met minimale 
inspanning maximaal effect krijgt en hoe krijg 
je al die mensen en het departement die iets 
met ambtelijk vakmanschap willen doen op 
ongeveer eenzelfde lijn? Het is overigens niet zo 
dat er voorheen geen ‘vakmanschap’ was!”
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