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Executive Summary

De Innoverende Overheid
…… waar is het wachten op?
met lessen uit het Dossier Schiphol

Zoals Herman Wijffels in het voorwoord aan-
geeft, Nederland zit in een moeilijke periode.
De economie stagneert en de publieke sector
presteert onder de maat. Daardoor is ieder-
een ontevreden en is het vertrouwen in de
politiek verder geslonken. Politiek en burgers
zijn uit elkaar gegroeid. We hebben dringend
nieuwe initiatieven nodig om ons land uit
het slop te halen. Ons land moet weer een
veilig en ondernemend land worden. Een
land om trots op te zijn.

Toekomstbeeld
Nederland ontbeert een toekomstbeeld, een
inspirerende visie die aangeeft waar we met
ons land naar toe willen. Daarom is er onvol-
doende politiek leiderschap, daarom maken
we geen echte keuzes en daarom zijn we zo
vaak ongericht en onsamenhangend bezig.
De boodschap in het essay is dat het zonder
toekomstbeeld nooit wat wordt. 

Bestuurlijke vernieuwing
Het bestuursmodel van de overheid is sterk
verouderd. De verkokerde departementale
structuur zorgt ervoor dat de ministerieover-
schrijdende kerntaken van de overheid
(sociale veiligheid, gezondheidszorg, culture-
le integratie, ….) gedoemd zijn te mislukken,
hoe bekwaam de huidige bewindslieden ook
mogen zijn. Bovendien, het jarenlange perso-
neelsbeleid van multi-inzetbare generalisten
heeft de deskundigheid van de departemen-
ten uitgehold. Welke meerwaarde creëert de
overheid nog?

In het essay worden ingrijpende voorstellen
gedaan om te komen tot slanke deskundige
ministeries onder leiding van ‘divisieminis-
ters’, en ministerieoverschrijdende taskforces
onder leiding van ‘projectministers’. Hiermee
keert de deskundigheid terug in de overheid
en wordt de samenhang tussen beleid en
uitvoering hersteld. 

De huidige commotie over een gekozen bur-
gemeester is tekenend voor de nonproble-
men waar de politiek zich iedere keer weer
mee bezig houdt. Juist nu ons land het zo
moeilijk heeft, is dat een pijnlijke constate-
ring. 

Grotere sociale cohesie
Ons land is in de gevarenzone geraakt van
een onomkeerbaar desintegratieproces. Dat
komt omdat in een uitzonderlijk dichtbe-
volkt land als Nederland het gebrek aan
gezamenlijke identiteit al snel leidt tot insta-
biliteit. In de grote steden is dat proces goed
zichtbaar. 
Het kabinet heeft laten zien de moed te heb-
ben pijnlijke maatregelen te nemen op finan-
cieel gebied. Dat zou ook moeten gebeuren
op het terrein van de sociaal-culturele segre-
gatie, een zo mogelijk nog urgenter onder-
werp.

Durf in te grijpen in de verkleurende steden,
aldus het essay. Daar dreigt de situatie uit de
hand te lopen. De multiculturele treurigheid
zoals die zich in Rotterdam heeft kunnen



ontwikkelen, gaat ook plaatsvinden in de
andere grote steden. Hoe langer we wachten
met crisismanagement, des te harder de
interventie moet worden. En dat maakt weer
dat ingrijpen nóg moeilijker wordt. Zo gera-
ken we in een vicieuze cirkel van pappen en
nathouden. De sleutel van de oplossing ligt
hier bij het uit onze samenleving halen van
illegalen, het intensief heropvoeden van ont-
spoorde (hang)jongeren en het weer bestuur-
baar maken van achterstandswijken. 

Veiliger samenleving
In ons land is handhaving van de rechtsorde
in het slop geraakt. Gebrek aan samenwer-
king tussen de politiekorpsen en de verlam-
mende bureaucratie binnen de korpsen zor-
gen ervoor dat slecht 15% van de officieel
geregistreerde misdaden wordt opgelost.
Vervolgens gooit Justitie daar nog een schep-
je bovenop. De frustratie onder de bevolking
is dan ook groot. Door een andere cultuur,
een effectievere wijze van werken en grotere
opsporingsvaardigheden moet het mogelijk
zijn de ambitieuze ‘factor-4 doelstelling’ te
halen: van 15% naar 60%. Dat wordt bepleit
in het essay. Er wordt tevens een nationale
taskforce voor openbare orde en veiligheid
voorgesteld. 

Systeemaanpak in de zorg
Discussies over reorganisatie van de gezond-
heidszorg blijven veel te veel steken in
belangenbehartiging en onsamenhangende
details. Inzicht en overzicht ontbreken. We
moeten op een aanzienlijk hoger niveau
communiceren om allereerst de systeemfou-
ten eruit te halen. Er moet een nieuw zorg-
concept komen waarin de productgerichte
aanpak verdwijnt, en waarin de cyclische tra-
jecten die een patiënt in de gezondheidsor-
ganisaties aflegt, centraal staan. In het essay
wordt ook aangegeven dat in het nieuwe
concept prikkels voor zorgverleners, zorgver-
zekeraars en zorgontvangers verschillend
moeten worden gekozen. Er wordt een natio-

nale taskforce voorgesteld voor zorg en
zekerheid. 

Ketenomkering in het onderwijs
In de afgelopen decennia is het begrip
‘gelijkheid’ fundamenteel verkeerd geïnter-
preteerd. In plaats van iedereen gelijke kan-
sen te geven bij de start, is ervoor gekozen
om een ieder gelijk te laten eindigen bij de
finish. Dit ideologische gedram heeft onder-
meer geleid tot een sterk nivellerend onder-
wijssysteem waarin bijna alle ambitie door
de overheid is weggeregeld. Met dramatische
gevolgen voor de ondernemerscultuur in ons
land. 

In het essay worden rigoureuze maatregelen
bepleit, waarbij nivellerende eindexamens
worden vervangen door selecterende toe-
latingsexamens. Toegelaten worden tot een
volgende fase wordt zo dé bepalende factor
voor de beoordeling van niveau en kwaliteit
van de vorige fase: ‘ketenomkering in het
onderwijs’. Deze nieuwe aanpak daagt leer-
lingen op elk niveau uit en wakkert kwaliteit
aan. Het leidt ook tot een veel socialer
onderwijsbestel. De voorgestelde nieuwe
koers in het onderwijs zou de start moeten
zijn voor een ingrijpende reorganisatie van
OC&W. 

Wetenschap en Innovatie
De verkokering van de Nederlandse overheid
is terug te vinden in de Nederlandse kennis-
infrastructuur. Het gevolg is dat onze kennis-
infrastructuur veel te ingewikkeld is gewor-
den en daardoor moeilijk toegankelijk. Dat
moet en kan aanzienlijk beter. 

In ons huidige selectiesysteem voor onder-
zoeksprojecten dreigt kwaliteit buiten de
boot te vallen. We beoordelen onderzoeks-
voorstellen zowel op wetenschappelijke
excellentie als op maatschappelijke waarde.
Excellente wetenschappelijke projecten sco-
ren daardoor onvoldoende omdat ze niet



maatschappelijk genoeg zijn, en creatieve
concepten voor vernieuwing worden niet
gehonoreerd omdat ze niet wetenschappelijk
genoeg zijn. Het resultaat dreigt ‘vlees noch
vis’ te worden. In het essay wordt voorge-
steld een duidelijke budgettaire scheiding
aan te brengen tussen fundamenteel weten-
schappelijk onderzoek en wetenschappelijk
onderzoek voor innovatie. De financierings-
criteria voor wetenschappelijke activiteiten
in de eerste categorie (de fundamentele
arena) zijn gericht op wetenschappelijke
excellentie. Hier staat de academische vrij-
heid centraal. De financieringscriteria voor
wetenschappelijke activiteiten in de tweede
categorie (de innovatiearena) zijn gericht op
maatschappelijke meerwaarde.

In de steeds belangrijker wordende innova-
tiearena moet er een sterke koppeling wor-
den aangebracht tussen de investeringen in
onze nationale wetenschappelijke activitei-
ten en de investeringen in onze nationale
innovatieactiviteiten. Daarvoor is het nodig
dat in deze arena keuzes in de wetenschap
en keuzes in het bedrijfsleven op elkaar wor-
den afgestemd. 

Normen en waarden
Het is een goede zaak dat het Kabinet
Balkenende II het belangrijke thema ‘normen
en waarden’ op de agenda heeft gezet. De
positieve uitwerking van deze extra aandacht
zal in grote mate afhangen van wat de over-
heid zélf laat zien. Immers, normen zijn
gestolde waarden die verankerd zijn in onze
regelgeving. Die regels moeten handhaafbaar

zijn, elkaar versterken en gewenst gedrag
uitlokken. Het belang dat we hechten aan
waarden overstijgt de formele regelgeving en
komt tot uiting in ons alledaags gedrag. Hier
hebben regering en parlement een uitermate
belangrijke voorbeeldfunctie. 

Het Schipholdossier bevestigt dat het met de
normen en waarden bij de overheid niet
goed zit (deel II van het essay). Het pleidooi
van het kabinet over normen en waarden is
dan ook niet erg geloofwaardig. 

Tenslotte 
De thema’s in het essay zouden centraal
moeten komen te staan in het politieke
debat. Belangrijk hierbij is dat het roer in de
overheid helemaal om zal moeten. In plaats
van de aanbodgestuurde cultuur zal gekozen
moeten worden voor een uitkomstgerichte
werkwijze. Dit betekent ondermeer dat
beleid en uitvoering een sterke samenhang
moeten gaan vertonen. 
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Van toekomstbeeld naar werkende oplossingen


