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‘Kein Mensch hat das Recht zu gehörchen.’1

‘Wir fangen etwas an; wir schlagen unseren Faden in
ein Netz der Beziehungen. Was daraus wird, wissen
wir nie. (...) dieses Wagnis [ist] nur möglich (...) im
Vertrauen auf die Menschen. Das heißt (...) in einem
(...) Vertrauen in das Menschliche aller Menschen.
Anders könnte man es nicht.’2

Hannah Arendt

‘Justice is what love looks like in public.’3

Cornel West
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Vooraf

Tijd voor tegendraads
uitvoeren van
overheidsbeleid

Het is februari 2020. In de krant lees ik dat de Tweede Kamer een parle-
mentair onderzoek instelt naar in opspraak geraakte uitvoerende over-
heidsinstanties. De uitvoering van overheidsbeleid is niet op orde, men-
sen komen in de knel. De Kamer wil weten hoe het komt dat goed
bedoelde wetgeving zo verkeerd uitpakt.4

      Het bericht in de krant doet me denken aan een film die ik een paar
jaar geleden zag. De film I, Daniel Blake gaat over een man die door om-
standigheden zijn werk verliest en een uitkering aanvraagt bij de sociale
dienst in Engeland. Een aanvraag kan hij alleen digitaal indienen. Daniel
heeft nog nooit een computer aangeraakt. Hij probeert te voldoen aan
de eisen die aan hem worden gesteld, maar zonder succes. Hij krijgt te
maken met een ondoorgrondelijke overheid. Beetje bij beetje raakt Da-
niel aan lager wal. Uiteindelijk overleeft hij zijn aanvaring met de bu-
reaucratie niet.5

      In de film worden gewone mensen vermalen door een systeem, dat
ooit bedoeld was om behulpzaam te zijn. Wat Daniel overkomt in de
film is wat veel mensen ervaren wanneer zij in aanraking komen met
een bureaucratische organisatie. Daniel komt in de knel, maar niet al-
leen hij. Ook medewerkers van de sociale dienst worden in hun functi-
oneren beperkt door de organisatie. Een medewerker die Daniel wil hel-
pen met de computer wordt teruggefloten door haar teammanager. Het
is niet de bedoeling ‘klanten’ te helpen: die moeten zelfredzaam zijn. De
teammanager zelf is ook de dupe. Zij zit klem tussen haar medewerkers
en het hoger management. De directie is vooral geïnteresseerd in het
halen van targets en is niet altijd op de hoogte van wat er op de werk-
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vloer speelt. Al even pijnlijk is het om te zien hoe sommige medewerkers
in de film een masker dragen, het masker van ‘de functionaris’. Zij ver-
schuilen zich achter de regels. Zij herhalen onverstoorbaar regels en
eisen waarvan zij weten dat die voor de mensen tot problemen leiden.
      De regels zijn onoverzichtelijk en complex geworden. Er komen
steeds meer regels bij, regels stapelen zich op. Kan het ook anders? Hoe
kunnen regels beter aansluiten bij wat mensen nodig hebben? Hoe voer
je overheidsbeleid uit, met oog voor de mensen voor wie het bedoeld is?
      
Ik ga op zoek naar hoe het anders kan. Dit boek is een neerslag van mijn
zoektocht. Ik geef geen lijstje met snelle oplossingen, geen tips and
tricks. Ik bied een instrument om mee af te stemmen, een kompas om je
koers te bepalen. Ik ga de diepte in, op zoek naar fundamenten, naar de
basis waarop we geloofwaardig uitvoeren van overheidsbeleid kunnen
bouwen.
      Dit boek is bedoeld voor mensen die begaan zijn met het reilen en
zeilen van onze samenleving. Mensen die geïnteresseerd mediaberichten
volgen en zich afvragen waarom er dingen mis gaan bij het uitvoeren
van overheidsbeleid. Mensen die, net zoals ik, denken dat het beter kan
en moet.
      Meer speciaal is het boek bedoeld voor mensen die in hun dagelijks
werk overheidsbeleid uitvoeren. Mensen die meestal heel bewust kiezen
voor werk met en voor mensen, werk in dienst van het algemeen belang.
Deze mensen werken in een breed scala van organisaties, bij gemeenten,
bij ministeries en uitvoerende organisaties zoals de Immigratie- en Na-
turalisatiedienst (IND) of het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzeke-
ringen (UWV). Mensen die juridisch werk doen, maar evengoed poli-
tiemensen, thuiszorgmedewerkers en hulpverleners. Mensen die in hun
dagelijkse werk aan den lijve ondervinden dat de regels schuren met de
mensen voor wie die regels zijn bedoeld. Betrokken mensen die deel uit
willen maken van een samenleving waarin de Daniel Blakes van deze
wereld worden gehoord.
      Niemand overziet het complexe systeem van regels nog. Niemand
kan het bevatten en toch is – bij elke misstand – de eerste reactie om re-
gels aan te scherpen en protocollen te verbeteren. Om uit het slop te
komen verwachten we heil van automatisering. We lijken meer vertrou-
wen te hebben in digi-instrumenten dan in de kracht van mensen. De
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wereld van regels vaart er wel bij, de menselijke maat verdwijnt uit beeld.
We raken van de wal in de sloot. Acceptatie van overheidsbeleid staat
onder druk en de kloof tussen overheid en burger wordt niet kleiner.
      
De politiek onderkent de problematiek inmiddels. Een parlementair
onderzoek moet helder maken waarom uitvoerende overheidsorganisa-
ties, die het eerste contact tussen overheid en burger zijn, onbereikbaar,
anoniem en weinig behulpzaam zijn. Ook het kabinet vindt dat uitvoe-
rende instanties ‘op orde moeten zijn’. Het onderzoek moet voor de ver-
kiezingen van 2021 inzicht geven in de vraag hoe de goede bedoelingen
van de wetgever ontsporen en aanbevelingen doen waarmee de volgende
regering aan de slag kan gaan.6 Ook de Nationale ombudsman zet het
thema op de agenda en wil bereiken dat de overheid in haar contacten
met de burger in 2030 open, eerlijk en direct is.7

      Meestal zien we de overheid als anoniem en op afstand staand. Maar
klopt dit wel helemaal? Wie voert overheidsbeleid eigenlijk uit?
      Het uitvoeren van overheidsbeleid ligt niet alleen in de handen van
directies, managers en beleidsmakers ‘ver weg, in Den Haag’. Heel veel
mensen zijn, als professional en als medewerker, betrokken bij het uit-
voeren van overheidsbeleid. Diezelfde mensen zijn daarnaast ook nog
eens burgers en staan midden in de samenleving. We hebben allemaal
een rol te spelen bij het functioneren van onze samenleving. Wat kun-
nen we zelf doen? Wat kunnen wij, als medewerkers en professionals be-
trokken bij de uitvoering van overheidsbeleid, zelf aanpakken?
      Tijd om het roer om te gooien, tijd voor tegendraads uitvoeren van
overheidsbeleid. Op weg naar geloofwaardig uitvoeren van overheidsbe-
leid.
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I Inleiding

Werk in uitvoering

Is het voorbeeld van Daniel Blake in de film in de Nederlandse situatie
herkenbaar? Of is het nogal overdreven? Voor veel gezinnen in ons land
is het verhaal van Daniel niet vergezocht.8 Zij werden in de afgelopen
jaren van het kastje naar de muur gestuurd. De Belastingdienst merkte
hen aan als fraudeur, zonder dat zij te horen kregen waarop dit geba-
seerd was. De Dienst vorderde toeslagen voor kinderopvang terug, vaak
verhoogd met boetes. De gezinnen belandden in een financiële nacht-
merrie, met ingrijpende gevolgen voor hun persoonlijke leven. Rechts-
zaken en inspanningen van de Nationale ombudsman mochten niet
baten. Volksvertegenwoordigers spanden zich in om duidelijkheid te
krijgen. In het najaar 2019 stelde een speciale commissie vast dat er
binnen de Belastingdienst, afdeling Toeslagen, sprake was van instituti-
onele vooringenomenheid. Zij focuste structureel op zero tolerance frau-
debestrijding.9 Fraude onderzoeken en misbruik bestrijden zijn zonder
twijfel onderdeel van de taak van de uitvoerende overheid, maar zeker
bij het uitvoeren van dit soort activiteiten is het belangrijk dat je als
medewerker het contact met de mensen om wie het gaat niet verliest.
      Arre Zuurmond, ombudsman van de gemeente Amsterdam, legt de
vinger op de zere plek met zijn uitspraak dat het erop lijkt ‘dat ambtena-
ren als ze op kantoor komen bij de ingang hun hart en hersenen afleg-
gen en dan meedraaien in een systeem en gedachteloos hun werk doen,
zonder erbij stil te staan wat ze aan het doen zijn, waarom en of dat het
goede is’. Zuurmond verhaalt van mensen die hun kind, dat dood ter
wereld was gekomen, wilden aangeven bij de burgerlijke stand van de
gemeente. Bij de balie van het gemeentehuis bleek dat dit onmogelijk
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