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Samenvatting 
 
 
De Kafkabrigade spoort overbodige bureaucratie op en zoekt samen met 
betrokkenen naar oplossingen. In 2007 heeft de Kafkabrigade met het 
Ministerie van BZK onderzoek gedaan naar tien klachten die via de website 
Last van de Overheid.nl waren gemeld.  
 
De tien casusonderzoeken hebben veel en uiteenlopende resultaten 
opgeleverd. Deze staan allemaal vermeld in dit eindrapport. Per casus is dit 
opgesomd en in de bijlage is een volledige casusbeschrijving opgenomen. 
Het is teveel om hier op te noemen maar de meest in het oog springende 
resultaten zijn: 
 
- Uit een casus naar onnodige indicaties voor voorzieningen chronisch 

zieken is gebleken dat met name bij herindicaties sprake is van veel 
overbodige bureaucratie. Voorbeelden zijn de 
gehandicaptenparkeerkaart, vergoedingen van zorgverzekeraars, WMO 
en het grijze kenteken. Concrete oplossingen vanuit deze casus kunnen 
leiden tot een vermindering van circa 235.000 herindicaties per jaar 
met een mogelijke besparing van 11,7 miljoen euro. En waarschijnlijk 
meer.  Bovendien scheelt het chronisch zieken en artsen veel tijd en 
ergernis. 
 

- Burgers moeten vaak bewijsstukken aan de overheid overhandigen met 
informatie die de overheid al bezit zoals geboorteakten. Dit levert veel 
administratieve rompslomp voor burgers op. Naar aanleiding van deze 
casus is een akkoord bereikt dat voor het afsluiten van een huwelijk de 
Burgerlijke Stand en de Gemeentelijke basisadministratie  (Gba) 
samengevoegd worden. De Gba wordt leidend in het nieuwe systeem. 
Op welke termijn en hoe dit zal gebeuren is nog niet bekend. Maar dit 
is een doorbraak. Nu worden bijvoorbeeld jaarlijks 157.000 
geboorteakten bij het Gba opgevraagd als bewijsstuk voor een huwelijk 
om in te leveren bij de Burgerlijke Stand. Daarnaast worden nog eens 
ca. 50.000 buitenlandse geboorteakten voor hetzelfde doel 
gelegaliseerd. Bij samenvoeging is dat niet meer nodig. Deze oplossing 
zou de Nederlandse burger ruim 2 miljoen euro aan legeskosten 
schelen. Daarnaast blijft ca. 50.000 Nederlanders veel tijd, geld, 
energie en rompslomp voor het verkrijgen, vertalen en legaliseren van 
een buitenlandse geboorteakte bespaard. 
 

- Naar aanleiding van een andere casus heeft de Pensioen- en 
Uitkeringsraad (PUR) de uitvoering van uitkeringen van PUR en UWV op 
zich genomen waardoor klanten niet meer met samenloop te maken 
hebben (en alle problemen van dien). Het betreft in deze casus slechts 
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15 klanten, maar hiermee is aangetoond dat het principe van ‘klanten 
overnemen bij samenloop’ werkt. Het SCP geeft aan dat ca. 500.000 
mensen te maken hebben met samenloop van regelingen. Advies is dat 
het kabinet in kaart  brengt wat de meest voorkomende vormen van 
samenloop zijn. Per geval kunnen betrokken uitvoeringsorganisaties dit 
oplossen op basis van het principe van deze casus. Zo kunnen in deze 
kabinetsperiode forse resultaten worden geboekt. 
 

- Zowel de PUR als het UWV hebben naar aanleiding van dezelfde casus 
een interne ‘Kafkaknop’ ingesteld. Het UWV in de vorm van een 
‘Kafkameldpunt’. Zodra een medewerker op werkvloer ziet dat iemand 
vastloopt in regels en procedures, kunnen zij aan de bel trekken bij het 
management via de ‘Kafkaknop’ en wordt gekeken hoe de situatie 
opgelost kan worden. 
 

- In het verleden kwam de Nationale Ombudsman alleen in actie bij 
klachten  over individuele instanties. Maar soms is het probleem juist 
dat burgers tussen instanties de weg kwijt raken. Naar aanleiding van 
een casus blijkt de Ombudsman de bevoegdheid te hebben om op te 
treden bij ketenproblemen. Hierop heeft de Ombudsman haar 
werkwijze aangepast. 
 

- Wanneer iemand in detentie terechtkomt, wordt zijn uitkering 
stopgezet. Na detentie kan een ex-gedetineerde opnieuw een uitkering 
aanvragen. Het duurt minstens 13 weken voordat deze hervat kan 
worden. De Gemeente Amsterdam schorst daarom inmiddels de 
bijstandsuitkering in plaats van deze stop te zetten,  zodat er geen 
inkomensgat is na detentie en daarmee terugval in de criminaliteit 
wordt voorkomen. Het UWV moet een uitkering stopzetten. Maar naar 
aanleiding van deze casus heeft het UWV wel haar werkwijze 
aangepast. Gedetineerden kunnen hun uitkering voor vrijlating 
aanvragen zodat deze direct na vrijlating kan worden gestart. Ook zijn 
er contactpersonen benoemd tussen DJI en UWV zodat de 
informatieoverdracht beter verloopt. Dit is onderdeel van het Project 
Aansluiting Nazorg van het Ministerie van Justitie.  
 

- Mensen die ter vergoeding van vier of meer dagen per week PGB-
gefinancierde zorg ontvangen, krijgen te maken met administratieve 
lasten omdat ze fiscaal gezien werkgever worden. Dit geldt voor ca. 
4.000 van de 116.640 PGB-houders. Nu ligt de administratie hiervan in 
principe bij de budgethouder. In de praktijk leidt dit tot veel problemen 
bij mensen die niet in staat blijken te zijn een goede administratie te 
kunnen voeren. Voor 19.993 budgethouders voert de SVB de 
salarisadministratie, waarvan 2.341 PGB-houders volledig werkgever 
zijn. Ongeveer 1.659 PGB-houders van de 4.000 werkgevers verzorgen 
hun werkgeversadministratie zelf of hebben deze uitbesteed aan een 
commercieel administratiekantoor. Naar aanleiding van deze casus is 
als oplossing gevonden om het principe om te draaien: de SVB voert de 
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werkgeversadministratie tenzij de aanvrager expliciet aangeeft dat echt 
zelf te willen doen. Deze eenvoudige ingreep zou veel problemen 
oplossen terwijl niet wordt getornd aan de verzekering van 
zorgverleners. Uitvoeringsorganisaties SVB en Belastingdienst kunnen 
zich vinden in deze oplossing onder de voorwaarde dat een en ander 
vooraf politiek-bestuurlijk wordt geaccordeerd. Als de oplossing wordt 
geaccepteerd, kunnen de SVB en de Belastingdienst aan de slag. Voor 
2.341 mensen worden dan veel problemen opgelost en de overige ca. 
1.659 mensen hebben minder administratieve lasten (tenzij ze kiezen 
het zelf te doen). 

 
Bovenstaande betreft slechts een zeer beperkte selectie van alle gevonden 
oplossingen om onnodige bureaucratie te bestrijden. In dit rapport en de bijlage 
staan alle resultaten en aangedragen oplossingen vermeld. Sommige van deze 
resultaten zijn in de afgelopen periode al gerealiseerd, andere behoeven nog actie 
maar kunnen op overzienbare termijn tot resultaat leiden. Want dat is waar het de 
Kafkabrigade om gaat: Overheden helpen oplossingen te vinden om op praktische 
wijze onnodige bureaucratie te verminderen. Niet met nieuwe wetten en regels 
maar juist door goed naar de uitvoering te kijken. 
 
Dat zijn niet de enige resultaten. Mede door het werk van het afgelopen jaar heeft 
de Kafkabrigade een methode kunnen ontwikkelen, toetsen en onderbouwen om 
onnodige bureaucratie te bestrijden. Dat was ook het doel van het project. In dit 
eindrapport staan daarom de methode beschreven, maar ook de aanleiding en 
wetenschappelijke onderbouwing ervan. Opdat deze kan worden overgedragen aan 
en toegepast worden door overheden zelf. Voorts worden enkele lessen getrokken 
over het functioneren van de overheid. 
 
De Kafkabrigade hoopt hiermee een bijdrage te leveren aan een beter 
functionerende overheid. Om het vertrouwen van burgers te herwinnen zijn 
effectiviteit en efficiëntie van overheidsoptreden belangrijke succesvoorwaarden. De 
grootste uitdaging is daarmee zichtbare resultaten te boeken. Het slimmer maken 
van processen en procedures door onnodige bureaucratische barrières op te ruimen 
is dan een goede statregie. Dat laat het werk van afgelopen jaar wel zien. Met deze 
methode, en andere interventies, wil de Kafkabrigade overheden daarbij helpen en 
daar gaan we mee door. 
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1. Last van de overheid? 
 
 
Wat hebben onderstaande situaties met elkaar gemeen? Het aanvragen van een 
gehandicaptenparkeerkaart of van een bouwvergunning voor je supermarkt; het 
openen van een restaurant; het ontvangen van twee aanvullende uitkeringen; het 
trouwen met een Nederlander die in het buitenland is geboren of het zorgen dat je 
buitenlandse partner die hier legaal woont ook kan werken en studeren; adequate 
jeugdzorg regelen voor je kind; een ex-gedetineerde helpen na detentie de draad 
weer op te pakken; een bezwaar indienen over de uitvoering van het 
Persoonsgebonden Budget (PGB) of juist het zorgen dat de administratie van het 
PGB goed op orde is.  
 
Het zijn allemaal handelingen waarbij burgers afhankelijk zijn van medewerking 
van de overheid. Het zijn helaas ook tien voorbeelden van situaties waarin burgers 
vastgelopen zijn in regels en procedures. Het zijn situaties waarin burgers met 
meerdere instanties te maken kregen en van het kastje naar de muur zijn 
gestuurd. Het zijn situaties waarin ambtenaren ondanks alle goede intenties er zelf 
niet meer uitkwamen ook al zagen ze dat burgers vastliepen. Kortom, het zijn 
kafkaëske situaties. 
 
De Kafkabrigade helpt overheden dit soort onnodige bureaucratie te bestrijden. 
Onnodig omdat zowel burger, ondernemer als overheid niet gebaat is bij dit soort 
onduidelijkheid, complexiteit en stagnatie. De bureaucratie dient het uiteindelijke 
doel namelijk niet meer. Iedereen wil dat gehandicapten mobiel zijn of dat een ex-
gedetineerde niet meteen weer in de criminaliteit vervalt. Iedereen weet ook dat er 
enige vorm van bureaucratie nodig is om dat te organiseren. ‘Maar hoe’? is de 
vraag. Dat is een kwestie van uitvoering. 
 
In eerste instantie lijkt het simpel. Dit mag toch geen probleem zijn, is de 
gemiddelde reactie. Het hoeft toch alleen maar uitgevoerd te worden? Je hoort het 
politici en bestuurders regelmatig zeggen. De werkelijkheid blijkt weerbarstiger. 
Probleem is dat politiek en beleidsmakers het zicht op de praktijk vaak zijn 
kwijtgeraakt. Regels worden bedacht, beleid wordt gemaakt, maar wie kijkt of het 
in de uitvoering ook werkt? Als dan later blijkt dat het niet werkt, worden er nieuwe 
regels bedacht. Meestal zonder dat hiermee het oorspronkelijke probleem wordt 
opgelost. De Kafkabrigade helpt overheden weer zicht op de praktijk te krijgen en 
laat zien hoe beleid in werkelijkheid uitpakt. En dat is soms heel anders dan aan de 
bestuurstafel was bedacht. 
 
De Kafkabrigade helpt niet alleen met het in kaart brengen van knelpunten die zich 
in die praktijk voordoen. Ze zoekt samen met overheden naar oplossingen hiervoor. 
Er zijn legio voorbeelden van maatschappelijke problemen die iedereen erkent, 
maar die toch niet opgelost kunnen worden. Dat heeft vaak te maken met het feit 
dat niet vanuit de praktijk wordt gedacht. Er wordt een geheel nieuw stelsel 
bedacht, een nieuwe wet geschreven, een reorganisatie van uitvoeringsinstanties 
doorgevoerd of een technische oplossing ontwikkeld die alle problemen in een keer 
moet gaan oplossen. Op het eerste gezicht klinkt dit daadkrachtig, maar de 
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invoering is complex en kost veel tijd. In de tussentijd blijven de problemen 
bestaan, of ze verergeren zelfs. Terwijl veel van deze problemen kunnen worden 
opgelost door beter naar de praktijk te kijken, zonder meteen nieuwe wetten of 
regels te bedenken.  
 
De Kafkabrigade gaat uit van een incrementele strategie. Er wordt – samen met 
betrokkenen - gezocht naar de eerste concrete stappen richting een fundamentele 
verbetering. Vaak  blijkt dat zulke concrete stappen in de praktijk al veel kunnen 
betekenen en relatief snel kunnen worden doorgevoerd.    
 
Met deze aanpak probeert de Kafkabrigade de overheid te stimuleren op een 
andere manier te werken. Meer procesgericht en met een oriëntatie op de praktijk. 
Dat gebeurt in onze ogen nog veel te weinig. Niet dat overheden dat niet willen. We 
zien dat beleid met de beste intenties wordt gemaakt en dat uitvoerders dit met de 
beste intenties proberen uit te voeren. Maar ondanks alle goede bedoelingen komt 
het voor dat burgers en ondernemers last ervaren van de overheid in plaats van dat 
ze geholpen worden. Omdat het in de praktijk niet werkt zoals was bedacht. Dat 
levert onnodige bureaucratie en daarmee onnodige lasten en frustraties op.  
 
De Rijksoverheid werkt aan het verminderen van de administratieve lasten voor 
burgers en ondernemers. Daartoe is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK) onder meer de website Last van de overheid.nl opgezet. 
Daar kunnen burgers melden waar en wanneer zij last van de overheid hebben. De 
reacties leverden een mooi inzicht in het functioneren van de overheid. Of eigenlijk 
daar waar dat minder goed lukt. Maar wat te doen met alle reacties? Eén van de 
acties die het Ministerie van BZK heeft ondernomen, is het inschakelen van de 
Kafkabrigade. Vanaf november 2006 heeft de Kafkabrigade tien meldingen 
onderzocht, waar meerdere instanties bij betrokken zijn en burgers duidelijk van 
het kastje naar de muur worden gestuurd. We hebben getracht deze klachten op te 
lossen. Niet alleen voor de burgers die bij de concrete klacht betrokken waren, 
maar structureel voor alle vergelijkbare gevallen. Maar er was nog een doel. We 
wilden ook lessen leren over het functioneren van de overheid: wat er misgaat en 
waarom daar niet vanzelf iets aan wordt gedaan. In dit rapport doen we verslag 
van ons onderzoek. We presenteren de resultaten en welke lessen dit oplevert voor 
de overheid. 
 
Maar dat is niet het enige. Gedurende dit onderzoek is de methode van de 
Kafkabrigade verder ontwikkeld en getoetst. Voor die kans zijn we het Ministerie 
BZK zeer erkentelijk. De methode bestond weliswaar al langer, maar heeft hiermee 
echt vorm gekregen. Het bood ons de mogelijkheid de methode nader te 
onderbouwen en overdraagbaar te maken, zodat meer overheden op deze manier 
kunnen leren werken en deze werkwijze in hun eigen praktijk kunnen toepassen. In 
dit rapport beschrijven we om die reden de methode en de wetenschappelijke 
reflectie op de methode. Dit houdt in dat we uiteenzetten waar de methode 
vandaan komt en welke benadering we hierin volgen. Daarnaast bespreken we de 
lessen ten aanzien van de methode die we hebben geleerd door de toepassing 
ervan. Dit rapport vormt de neerslag van dit alles. 
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Dit rapport gaat in tegen onze normale werkwijze. De Kafkabrigade schrijft in 
principe geen rapporten. Elk casusonderzoek leidt tot een casusbeschrijving en een 
actieplan. Dat actieplan ziet eruit en is bedoeld als een ‘huiswerkopdracht’. Toch 
hebben wij op verzoek van en in overeenstemming met het Ministerie BZK een 
uitgebreider stuk geschreven waarin we laten zien wat we doen, waarom we dat 
doen, hoe we dat doen en wat het heeft opgeleverd. De reden daarvoor is dat we 
het belangrijk vinden om onze werkwijze te verantwoorden. En wel om twee 
redenen: we kunnen hiermee leren van constructief commentaar van derden en we 
kunnen de methode overdragen aan derden. De Kafkabrigade is voortgekomen uit 
een vruchtbare dialoog tussen wetenschappers, bestuurders, ambtenaren en 
uitvoerders en is gegroeid door de voortdurende samenwerking met hen. Dit 
rapport markeert de afsluiting van de experimenteer- en opbouwfase. Maar klaar is 
het nog niet. Wij nodigen iedereen uit om ons scherp te houden, en met ons de 
overheid scherp te houden.  

 
In hoofdstuk 2, 3 en 4 wordt uiteengezet hoe tot deze methode is gekomen. 
Hoofdstuk 2 geeft een definitie van welke type problemen kunnen worden bekeken 
met de methode. Hoofdstuk 3 laat zien op welke theoretische inzichten en 
praktijkervaringen de methode is gestoeld. Het hoofdstuk is daarmee op te vatten 
als een wetenschappelijke onderbouwing, ook al willen we hier niet pretenderen 
een wetenschappelijk stuk te hebben geschreven. Hoofdstuk 4 beschrijft het 
analytisch kader van de methode. Waar wordt er gezocht als het gaat om 
problemen en oplossingen? We onderscheiden zeven plaatsen (loci) waar onnodige 
bureaucratie kan ontstaan. In hoofdstuk 5 wordt de methode in zes stappen 
beschreven terwijl hoofdstuk 6 de resultaten van de tien casus samenvat. In de 
bijlage zijn de volledige casusbeschrijvingen en geformuleerde acties opgenomen.  
In hoofdstuk 7 worden lessen getrokken voor het functioneren van de overheid. Tot 
slot bevat hoofdstuk 8 enkele lessen met betrekking tot de methode.    
 
Onze dank gaat uit naar de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, mevrouw Ank Bijleveld. Zonder haar bestuurlijke betrokkenheid 
zouden onze inspanningen niet leiden tot de gewenste structurele veranderingen. 
Wij danken ook Jacqueline Rutjens en alle leden van haar programmateam 
Administratieve Lastenverlichting Burgers hartelijk voor de vruchtbare en plezierige 
samenwerking. Zonder hen hadden we niet de kans gekregen deze methode te 
ontwikkelen. De ruimte die we daarvoor hebben gekregen maar ook het 
meedenken met ons werk heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van een methode 
waar overheden, en hopelijk veel burgers, profijt van kunnen hebben.  
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2. Denkt u dat ze nog aangroeien?   
 
 

Een gehandicapte man is jaren geleden beide benen kwijtgeraakt, tot ver boven de 
knieën. Hij vertelt dat hij toch nog regelmatig opnieuw moet bewijzen dat hij 
gehandicapt is. Baliemedewerkers verontschuldigen zich soms nog wel voor de 
regels, maar eisen elke keer weer een recent bewijs van invaliditeit, ook als de man 
al jaren bekend is aan dat loket. Een nieuwe aanvraag is een nieuwe aanvraag en 
kennelijk moet dan alles weer opnieuw bekeken worden. Voor de man in kwestie is 
dat raar: ‘Ze denken bij de gemeente zeker dat ze weer aangroeien’. Deze man 
neemt het licht op, maar anderen ervaren het gedrag van de gemeente niet alleen 
als onbeschoft, en dus emotioneel belastend, maar ook als fysiek belastend, want 
het bewijs van invaliditeit (dat vaak niet ouder mag zijn dan twee maanden) moet 
gehaald worden bij een specialist, hetgeen weer een dag reizen betekent. Bizar 
bijverschijnsel is dat de overheid wel de kosten van die nutteloze reizen betaalt en 
dat de samenleving dure tijd van specialisten gebruikt voor in wezen nutteloze 
handelingen. Een duidelijk voorbeeld van onnodige bureaucratie. 
 
 

2.1 Kenmerken van kafkaëske situaties 

 
Franz Kafka (1883 – 1924): Tsjechisch, Duitstalig auteur die de surrealistische 
ervaring beschrijft van het individu in een door onduidelijke regels en procedures 
gedomineerde wereld. Kafka’s werk lijkt zich te kenmerken door een 
nachtmerrieachtige, onheilspellende sfeer waarin de bureaucratie en de 
onpersoonlijke maatschappij steeds meer greep krijgen op het individu.1  

 
Wij definiëren kafkaëske situaties als volgt: situaties waarin burgers in een impasse 
geraken die mede veroorzaakt wordt door instanties waar hij niet zonder kan en/of 
omheen kan. Deze situaties worden gekenmerkt door onmacht, de burger heeft het 
gevoel dat hij vast zit en dat hij niet bij machte is uit die situatie te komen: ‘Regels 
zijn regels’; ‘Zo is het nu eenmaal’; ‘Daar kunnen wij ook niets aan doen’, of iets 
dergelijks krijgt hij keer op keer te horen.  
 
Kafkaëske situaties kunnen behalve door onmacht gekenmerkt worden door 
onduidelijkheid, onveiligheid, onwil en onhandigheid. 
 
Onduidelijkheid speelt het contact tussen burger en overheid vaak parten. In 
contact treden met de overheid geeft mensen het gevoel dat ze een weg opgaan 
met veel bochten, waar bij elke volgende bocht zomaar weer een beer op de weg 
kan staan. Zo kan woordkeuze een enorme consequentie hebben. Als je een 
broodjeszaak opent en je noemt dat een broodjeswinkel op een formulier van de 
gemeente, dan zul verderop in het proces ontdekken dat zich hele andere 
afdelingen met je bemoeien, dan wanneer je de broodjeszaak als 
horecagelegenheid had bestempeld. De mensen achter het loket weten in veel 
gevallen ook niet welke beren je in het vervolg nog op je weg zal treffen. 

                                                   
1
 NL Wikipedia, 20 oktober 2007. 
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Loketambtenaren zijn doorgaans laaggeschoold, laag ingeschaald en 
ondergewaardeerd. Zij hebben daardoor niet het overzicht, noch het inzicht om de 
aanvrager van te voren te wijzen op de gebeurtenissen die hij op zijn reis zal 
meemaken. Zij vertellen dus ook niet wat voor bagage en foerage je bij je moet 
hebben om de eindstreep te halen.  

  
Kafkaëske situaties kenmerken zich ook door een groot gevoel van onveiligheid. 
Juist omdat niet alle consequenties van tevoren te overzien zijn ontstaan onveilige 
situaties. Uit Engels onderzoek blijkt dat veel ‘niet gebruik’ van regelingen hieruit te 
verklaren is.2 Wat gebeurt er met je bijstandsuitkering, als je een 
kwijtscheldingsregeling accepteert? Wordt dat als inkomen gezien, dan zou het 
kunnen zijn dat je boven de bijstandsnorm uitkomt en je bijstandsuitkering verliest. 
Veel AOW-ers zijn daarom beducht voor aanvullende regelingen. Ze zijn bang dat 
ze hun ‘pensioentje’ kwijtraken. De mondelinge, sussende woorden van de 
loketambtenaar vertrouwen ze vaak niet. Hun ervaring is dat als ze dat wel doen en 
ze raken in de problemen, dezelfde loketambtenaar geen thuis geeft. 

 
Ook zien we veel situaties van onwil. Van Michael Lipsky (Street-Level Bureaucracy, 
1984) weten we dat veel uitvoeringsambtenaren aan creaming doen: ze kiezen 
vooral die klanten waarmee ze snel en makkelijk kunnen scoren. Naarmate meer 
werk aan een klant vastzit zal een ambtenaar, in een organisatie waar gestuurd 
wordt op productieaantallen, de neiging vertonen om met een bocht om die klant 
heen te lopen. Middels telefoons en callcentres kunnen organisaties zich steeds 
beter verschuilen, ze zijn onbereikbaar en bellen niet terug. Ambtenaren die 
burgers uit Kafkaëske situaties willen helpen, moeten vaak veel meer doen dan ze 
mogen, meer dan waarvoor ze betaald worden en ze worden er in veel gevallen ook 
nog in negatieve zin op aangesproken. Het is dus niet zo vreemd dat veel 
ambtenaren geen zin hebben om zich in te spannen voor uitzonderingssituaties en 
extreme gevallen.  

 
Tot slot is in veel situaties sprake van onhandigheid. En dan bedoelen we zowel de 
onhandigheid van individuen als de onhandigheid van organisaties als geheel. Op 
individueel niveau worden er foutjes gemaakt, zaken over het hoofd gezien en 
mogelijkheden niet benut. De burger heeft daar geen zicht op, weet niet dat er wat 
mis gaat, laat staan wat er misgaat, maar trekt wel aan het kortste eind. Op 
organisatieniveau is de werkomgeving niet altijd handig ingericht. De middelen 
waarmee ambtenaren soms moeten werken zijn niet altijd modern. Alles moet op 
papier aangevraagd worden en er moeten papieren bewijsstukken geleverd worden. 
Door ICT in te zetten zouden veel bewijsstukken overbodig kunnen worden 
verklaard (bewijsstukken zijn immers uitdraaien van overheidscomputers) en 
dezelfde ICT zou ook de doorlooptijd van procedures kunnen verkorten. Het is 
vanuit de burger geredeneerd ook onhandig als je als ondernemer bij drie loketten 
moet zijn voor de start van je bedrijf. Onhandigheid komt voort uit het op 
achterhaalde principes inrichten van de organisatie, bijvoorbeeld door elke afdeling 
een eigen loket te geven, terwijl dat loket niet bij informatie van collega-afdelingen 
kan.  

                                                   
2
 DWP, Understanding the relationship between the barriers and the triggers to claiming 

Pension Credit - DWP research report 336, London 2006. 
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Probleemdefinitie 

 
Hierboven hebben we de kenmerken beschreven van wat wij beschouwen als 
kafkaëske situaties. Wat is nu onze probleemdefinitie, als wij concreet onderzoek 
gaan doen? We bakenen ons onderzoek af, door ons vooraleerst te richten op 
situaties waarbij meerdere instanties betrokken zijn. Natuurlijk zijn er kafkaëske 
situaties waarin maar één organisatie is betrokken, maar omdat er klachtrecht 
bestaat en omdat er een Nationale Ombudsman is, gaan wij ervan uit dat er in 
dergelijke situaties al mogelijkheden bestaan om tot verbetering van de situatie te 
komen. Wij richten ons op situaties waarbij meerdere organisaties betrokken zijn, 
die niet per sé fouten gemaakt hebben. Kafkaëske situaties ontstaan zelden door 
kwade wil van een disfunctionerende ambtenaar. Zij ontstaan vooral daar waar alle 
betrokken organisaties hun werk gewoon doen, maar waar de situatie vanuit de 
burger of het bedrijf gezien zwaar onder de maat is en als absurd voorkomt. Wij 
richten ons onderzoek daarom op, vanuit de leefwereld bezien, absurde situaties. 
Voor de burger gaat het dan om een disfunctionerende overheid. Dat is een 
overheid die niet aan de verwachtingen van de samenleving, noch aan de eisen van 
behoorlijk bestuur voldoet.  

 
Deze focus op kafkaëske en dus extreme casus komt niet voort uit interesse in 
uitzonderingen. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat de extreme gevallen het 
scherpst duidelijk maken wat de diverse mechanismen zijn die in bredere zin 
spelen. Kafkaëske situaties zijn niet zozeer incidenten waar de overheid 
tekortschiet. Het zijn voorbeelden van bestuurlijk handelen waarbij de instituties en 
organisaties collectief falen door zich te richten op de feitelijke situatie en de 
menselijke maat. En dat is een breder verschijnsel dan de individuele kafkaëske 
situatie. Door de toenemende pluriformiteit van de samenleving en de complexiteit 
van maatschappelijke problemen zullen overheidsorganisaties voortdurend worden 
aangesproken op hun vermogen om samen massaal maatwerk te leveren. 
Kafkaëske incidenten zijn uitvergrotingen van een gebrek hieraan.  
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3.  Houston, we have a problem! 
 

 

Toen de astronauten van de Apollo 13 ver buiten de dampkring een technisch 
probleem ondervonden konden zij dat direct per radio melden. Thuisbasis Houston 
ging direct met man en macht aan de slag om een oplossing te verzinnen. De 
Apollo kwam met enig improvisatiewerk veilig terug op aarde. Een fantastisch 
voorbeeld van een goede communicatie en samenwerking tussen beleid en 
uitvoering. Lange afstanden, korte lijntjes.  

 
Dat geldt bij lange na niet voor de relatie tussen beleid en uitvoering in het 
openbaar bestuur en de maatschappelijke dienstverlening in het bijzonder. Als er 
problemen zijn in de uitvoering, wordt er wel geroepen ‘Den Haag, we hebben een 
probleem!’, maar de communicatie en samenwerking lijken in de verste verte niet 
op het contact tussen NASA en zijn astronauten. Terwijl er toch veel op het spel 
staat en de afstand aanzienlijk kleiner is.  
 
3.1 Ontstaan van de Kafkabrigade 

 
De Kafkabrigade is voortgekomen uit de initiatiefgroep ‘Belgen doen het beter’.3 Die 
initiatiefgroep hield zich bezig met de vraag wat er toch steeds misgaat in de 
uitvoering en waarom dat niet lijkt door te dringen tot de hogere echelons van het 
bestuurlijk heelal. De initiatiefgroep publiceerde het pamflet ‘Een Kwestie van 
Uitvoering’ waarin goede voorbeelden uit het buitenland en ambities voor 
Nederland werden geformuleerd. Daarna publiceerde de groep de brochure 
‘Hollandse Helden’, waarin zij liet zien dat er ook in Nederland voorbeelden van 
excellente dienstverlening en handhaving zijn. Tenslotte publiceerde de groep het 
boekje ‘Belgen doen het Beter’, waarin op zes terreinen van maatschappelijke 
dienstverlening Nederland en België met elkaar vergeleken werden. In dat laatste 
boek maakten we gebruik van gestructureerd kwalitatief casus onderzoek. We 
zochten steeds voorbeeldcasus die stonden voor een bredere maatschappelijk 
verschijnsel en beschreven die casus zowel vanuit de burger, de uitvoerder, de 
beleidsmakers en de bestuurders. Zo werd duidelijk hoe dezelfde situatie er voor 
iedereen anders uitzag, maar ook dat het problematische karakter ervan zich voor 
iedereen op een andere manier deels aan het oog onttrok. Met andere woorden: de 
plaats waarop en de positie van waaruit je keek bepaalde in hoge mate wat je zag 
en hoe je iets interpreteerde.  

 
Om verder inzicht te krijgen in de manier waarop die verschillende posities en 
interpretaties zich tot elkaar verhouden – of juist niet – organiseerden we, 
aangespoord door Arthur Docters van Leeuwen, Saskia Stuiveling en Herman 
Tjeenk Willink, twee ‘functioneringsgesprekken’ op basis van de casusonderzoeken. 
Hierbij brachten we burgers, uitvoerders, managers, beleidsmakers en bestuurders 
bijeen rond een casus ‘illegale arbeid’ en een casus ‘probleemgezin’. Ook 
organiseerden we een sessie waarin we de analyses van de twee casus en de 
uitkomsten van de twee sessies naast elkaar legden. Die laatste sessie heeft ons op 

                                                   
3
 Zie www.belgendoenhetbeter.nl  
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het spoor gebracht van het onderzoek dat de Kafkabrigade nu ruim twee jaar 
uitvoert: kwalitatief actie-onderzoek op basis van voorbeeldcasus, in nauwe 
betrokkenheid met uitvoerders, ambtenaren en bestuurders.  
 
 

3.2 Theoretische inzichten 

 
De Kafkabrigade komt ook voort uit een selectie van theoretische inzichten in de 
oorzaken en oplossingen van uitvoeringsproblemen in maatschappelijke 
dienstverlening. Deze inzichten hebben ons geholpen werkhypothesen te 
formuleren en onze onderzoeksmethode aan te scherpen. Hieronder staat een 
overzicht van enkele van die inzichten die hebben geleid tot de oprichting van de 
Kafkabrigade: 
 
Lipsky en de street-level bureaucrat 

Michael Lipsky beschrijft in zijn beroemde werk ‘Street-level bureaucracy’ hoe 
uitvoerende ambtenaren eigenlijk de echte beleidsambtenaren zijn. Beleid is 
immers pas beleid als het totstandkomt in concrete handelingen. Deze handelingen 
spelen zich af in de ‘crowded offices of policy execution’. Daar werken mensen 
onder tijdsdruk, waarbij er meer vraag is naar de diensten, dan dat er beschikbare 
capaciteit is. Zoals gezegd gaan street-level bureaucrats daarmee om door aan 
creaming te doen: zij kiezen die mensen uit, waarmee ze snel scoren. Street-level 
bureaucraten werken ook met ‘profiles’, denkrepertoires waarmee ze de klant en 
situatie razendsnel indelen in de categorieën van de eigen dienst en de daarbij 
horende regels. De street-level bureaucrat heeft daarbij een zekere mate van 
autonomie, die leidt tot discretionaire ruimte. Lipsky problematiseert vooral deze 
discretionaire ruimte: kunnen wij beleidskeuzen wel overlaten aan een individuele, 
uitvoerende ambtenaar, zeker in het licht van de keuzen die zij maken? De 
Kafkabrigade erkent en herkent veel van de door Lipsky genoemde mechanismen. 
Lipsky schrijft alleen (nog) niet over de uitvoering door meerdere diensten en de 
processen die tussen diensten onderling spelen. Die zijn voor kafkaëske situaties 
juist uiterst relevant. Ook is de vraag of het nog steeds zo is dat er zoveel 
discretionaire ruimte is voor uitvoerende ambtenaren. In kafkaëske situaties is 
‘regel’ vaak ‘regel’ en lijken ambtenaren niet geoorloofd uitzonderingen te maken in 
schrijnende gevallen.  

 
Crozier en het bureaucratisch fenomeen 

Een tweede bron van inspiratie is Michel Crozier. Deze Franse organisatiesocioloog 
liet al in de jaren zestig zien hoe de introductie van regels en richtlijnen, bedoeld 
om sturing te geven aan de individuele ambtenaar, juist leidde tot meer vrijheid. 
De stiptheidsactie is daarvan een mooie illustratie: als uitvoerende ambtenaren zich 
aan alle regels houden die er zijn, dan komt de uitvoering volledig stil te staan. 
Juist omdat er teveel regels zijn, moet een uitvoerende ambtenaar wel kiezen. Hoe 
vreemd dat ook moge lijken, dat levert beleidsvrijheid op. Een ander belangrijk 
inzicht van Crozier is dat ambtenaren verschillend reageren op complexe situaties. 
Sommigen ‘ritualiseren’ en leggen hun procedures bij wijze van gedwongen 
versimpeling aan de situatie op. Anderen trekken zich terug en willen zo weinig 
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mogelijk met de complexe situatie te maken hebben. Dat beide responsen niet 
direct in het voordeel van de burger werken mag duidelijk zijn.  

 
Rosenthal en de bureaupolitiek 

In navolging van de Amerikaan Graham Allison beschrijft Rosenthal de situatie 
waarin meerdere uitvoerende afdelingen elk verantwoordelijk worden voor een deel 
van de vraag. Er ontstaan dan domeinconflicten op de grenzen tussen deze 
verschillende afdelingen. Uitvoerende afdelingen vechten met elkaar om 
zeggenschap. Soms willen zij taken naar zich toe trekken, bijvoorbeeld omdat ze 
ervan overtuigd zijn dat alleen als zij de zeggenschap hebben, zij ook 
verantwoordelijk kunnen zijn voor de correcte uitvoering. Het kan ook zijn dat deze 
conflicten ontstaan omdat de afdelingen op zoek zijn naar nieuw, extra werk. De 
domeinconflicten tussen het UWV en de Belastingdienst hebben recentelijk niet 
alleen gezorgd voor een automatiseringsdebacle van ongekende omvang, maar ook 
voor veel administratieve lasten (zeer veel bedrijven moesten hun gegevens 
opnieuw aanleveren) en te late betalingen van zorg- en huurtoeslag. Dat laatste 
gebeurde doordat zonder de werkgeversgegevens het jaarinkomen van veel 
mensen niet kon worden vastgesteld, waarna de Belastingdienst het recht op zorg- 
en huurtoeslag niet kon vaststellen. Bureaupolitiek kan de uitvoering verlammen of 
ernstig in kwaliteit doen afnemen. 

 
Brenninkmeijer: onzorgvuldig en onbehoorlijk 

De Nationale Ombudsman hanteert bij de beoordeling van klachten een belangrijke 
tweedeling. Naast het algemeen aanvaarde criterium van rechtmatigheid van 
overheidshandelen stelt hij als eis dat het optreden van de overheid ook behoorlijk 
moet zijn. “Bij deze behoorlijkheidsnormen gaat het uiteraard om een aantal 
formeel-juridische normen, maar er is ook veel ruimte voor sociale en functionele 
normen. Bij sociale normen gaat het om de onderlinge omgang, bejegening, 
respect voor de ander, evenredigheid om een paar voorbeelden te noemen. Bij 
functionele normen staan de procedures en werkwijzen centraal: heeft er 
wederhoor plaatsgevonden, is er sprake van fair play, van administratieve 
zorgvuldigheid of adequate organisatorische voorzieningen.” Deze notie is van groot 
belang voor het werk van de Kafkabrigade. Immers, in kafkaëske situaties is er 
vaak sprake van rechtmatig en volgens de procedure handelen van diverse 
instanties en functionarissen. Maar het collectief resultaat is niet behoorlijk te 
noemen. Door het criterium van behoorlijkheid in te voeren, worden onwenselijke 
kafkaëske situaties benoembaar gemaakt, waar zij in een strikt legalistische 
benadering onopgemerkt en irrelevant waren gebleven. (Werken aan 
behoorlijkheid, 2007). 

 
Wildavsky: ontspoord beleid 

Als we ons iets verder verwijderen van de uitvoering, zien we ook interessante 
verklaringsschema’s voor het niet functioneren van de uitvoering. Wildavsky is een 
van de eersten die schrijft over wat wij later de kloof tussen beleid en uitvoering 
zijn gaan noemen. In zijn boek, ‘Implementation, How Great Expectations In 
Washington Get Dashed In Oakland’ beschrijft Wildavsky de lange route die een 
idee moet aflopen voordat het landt in de uitvoering. Elk van de schakels in die 
keten heeft een eigen interpretatie van dat idee en een eigen belang bij dat idee, 
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waardoor de uiteindelijke uitvoering mijlenver kan staan van het oorspronkelijke 
idee. Wildavsky’s benadering is uiterst relevant voor het duiden van organizational 
bias in de verschillende schakels van de keten of het netwerk die samen voor een 
kafkaëske situatie zorgen.  

 
Algemene Rekenkamer: kloof tussen beleid en uitvoering 

In het rapport De Kloof tussen Beleid en Uitvoering besprak de Algemene 
Rekenkamer het gebrek aan voortgang in 29 beleidsketens waarnaar zij al eerder 
onderzoek had gedaan. Elke keer opnieuw moet geconstateerd worden dat het 
beleid, zoals dat gemaakt wordt in Den Haag, niet landt in de uitvoering. In feite is 
dit een bekend probleem. Al sinds de jaren zeventig wordt hierover geschreven, 
bijvoorbeeld in het rapport van Vonhoff, “Elk kent de laan die derwaerts gaat’, 
waarin de wereld van beleid en de wereld van uitvoering als twee gescheiden 
werelden worden neergezet. Het stuitende van het rapport van de Rekenkamer was 
dat in de bestudeerde beleidsketens er of geen informatie bleek te zijn over de 
mate waarin en de manier waarop het beleid was uitgevoerd, óf dat er wel 
informatie was, waaruit dan bleek dat het beleid niet of niet volledig was 
uitgevoerd. Een gebrek aan informatie over wat er precies gebeurt en hoe dat 
precies gebeurt is een belangrijke verklaring voor de verbroken verbinding tussen 
beleid en uitvoering.   

 
Tjeenk Willink: jaarverslagen Raad van State  

Herman Tjeenk Willink, vice-president van de Raad van State, is al jaren kritisch, 
en lijkt daarin zelfs radicaler te worden. Volgens hem is er als gevolg van 
privatiseringen en het New Public Management gedachtegoed een rationalistische, 
bureaucratische logica ontstaan, waarbij het kenmerkende van het Openbaar 
Bestuur, met de Trias Politica, de machtenscheiding en het stelsel van checks and 
balances dat daarbij hoort, vervaagt. Management, beheer en toezicht zijn een 
grotere rol gaan spelen, waardoor er onduidelijkheid over de politieke 
verantwoordelijkheid voor de publieke dienstverlening ontstaat. Bovendien staat de 
praktijk van het overheidsbeleid vaak dwars op het streven naar meer eigen 
verantwoordelijkheid van burgers, hetgeen een kloof vormt waar de burgers last 
van hebben. Politici verwijt hij geen zicht op en belangstelling voor de uitvoering te 
hebben, zij houden zich door het denken in marktwerking steeds meer afzijdig van 
de uitvoering. Zij bieden daarmee geen tegenwicht meer tegen de bedrijfsmatige 
logica van die uitvoerders, waardoor het politieke primaat verloren gaat. Er is een 
gebrek aan visie op de samenleving en de rol van de overheid daarin. Om tot 
betere prestaties van die overheid te komen is bij het maken van plannen meer 
voeling met de uitvoeringspraktijk en meer inspraak van de professionals op de 
werkvloer nodig. De analyses van Tjeenk Willink zijn in meerdere opzichten van 
groot belang voor de Kafkabrigade: allereerst de herwaardering van het politieke 
element in het vertoog over uitvoering van beleid. Het zijn niet puur technische 
kwesties, het gaat om een visie op de staat en een visie op de samenleving. Veel 
onduidelijkheid en falen in de uitvoering zijn terug te voeren op een gebrek 
daaraan. Ten tweede is de notie van professionele waarden en ruimte voor de 
professional van belang om te begrijpen wat er precies gebeurt in de uitvoering. De 
vraag is steeds in hoeverre het bedrijfsmatige denken de prestaties van 
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professionele uitvoerders, juist in de meer complexe gevallen (!), makkelijker of 
moeilijker maakt.   

 
WRR: Bewijzen van goede dienstverlening  

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) schrijft over de 
problemen rond kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van de 
maatschappelijke dienstverlening. Zij houdt een pleidooi voor een wisselend 
perspectief. Een perspectief dat voor de toekomst van de publieke sector meer 
kanten kent dan alleen het rigide onderscheid tussen markt of overheid. De WRR 
pleit voor de versterking van de positie van de cliënt als tegenspeler, bijvoorbeeld 
door diens informatiepositie te versterken.  
Ook adviseert de WRR om niet strikt in wetten vast te leggen hoe zaken uitgevoerd 
moeten worden, maar vooral vast te leggen dat het moet worden uitgevoerd (meer 
het waarom dan het hoe). De uitvoering kan dan aan de professionals en hun 
instellingen overgelaten worden. Nu is er een te achterdochtige bejegening van de 
professional, een op elkaar stapelen van toezichthouders en een manier van 
verantwoording afleggen, die kan leiden tot overmatige bureaucratie. De WRR pleit 
voor denken in termen van maatschappelijke dienstverlening. Daarvoor is een 
lerende overheid nodig, niet een overheid die een a priori standpunt dogmatisch 
vasthoudt (marktdenken of overheidsdenken). De notie van een lerende overheid, 
onder andere in de vorm van experimenten en laboratoria, zoals de WRR die bepleit 
is cruciaal voor de procesmatige en veranderkundige aanpak die de Kafkabrigade 
heeft ontwikkeld. Inhoudelijke analyses blijven van groot belang, maar zonder een 
veranderkundige visie blijft het bij analyses, en doorgronden we niet de barrières 
die het structureel verbeteren van de dienstverlening in de weg staan.  

  
CDA Verkenning: ruimte voor de professional en beroeps(z)eer 

Het tijdschrift Christen-Democratische Verkenningen heeft een vuistdik 
zomernummer uitgegeven waarin een keur aan schrijvers zich werpt op de vraag 
hoe het toch kan dat de professional niet de ruimte heeft die hij nodig heeft. Kern 
van het betoog is dat professionals steeds meer uit het zicht zijn geraakt, van 
managers en beleidsmakers tegelijkertijd. Deze laatsten vertrouwen de 
professionals minder en minder, en gaan meer af op managementrapportages, 
cijfers en andere beheersmethodieken die niets zeggen over de kwaliteit van het 
werk. Het nummer ademt een hoog anti-management gehalte uit en ziet als 
oplossing voor de problemen het creëren van meer ruimte voor de professional. 
Wel geeft een van de auteurs aan dat er door het cijferfetisjisme van het 
management een enorme leegloop heeft plaatsgevonden van de ‘betere’ 
professional. Het is van daaruit bezien de vraag of de huidige generatie 
overgebleven professionals voldoen aan het beeld dat velen hebben van een 
hoogwaardige professional. Voor de Kafkabrigade is het steeds de vraag of de 
professional enerzijds genoeg ruimte krijgt om te handelen, en anderzijds of die 
professional wel genoeg gebruik maakt van de ruimte die hij heeft. Ook is het de 
vraag in hoeverre professionals gestuurd worden op waarden, in plaats van op 
regels, procedures en targets. De relatie tussen management en professionele 
uitvoerders is een kernthema in het onderzoek van de Kafkabrigade.  
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Hammer: BPR en transformatie van de organisatie 

Michael Hammer is een management goeroe die zich richt op het herontwerpen van 
werkprocessen en het transformeren van organisaties. In zijn boek “The Agenda” 
verdedigt hij de stelling dat organisaties moeten transformeren, willen ze overleven 
in het informatietijdperk. Hij richt zich op de procesoriëntatie, het afbreken van 
hiërarchieën, het doorbreken van de grenzen van organisaties en het herbeleggen 
van taken in een keten. Hij acht dit vanzelfsprekend voor het bedrijfsleven in 
Amerika: als zij blijven denken in termen van oude, mechanische 
machinebureaucratieën, met hun bureaupolitiek, hun gebrek aan maatwerk, dan is 
er voor hen geen plaats meer in de informatiemaatschappij. Business process 
analysis and redesign ligt aan de basis van ons onderzoek naar de mogelijke 
structurele verbeteringen in dienstverleningsprocessen. In ons casusonderzoek 
maken we daarom naast kwalitatieve narratieve beschrijvingen ook processchema’s 
of flowcharts, waarin je objectief en feitelijk visueel kunt laten zien hoe logisch of 
onlogisch processen en procedures zijn.  

 
EFQM en INK: organisatieontwikkeling 

In dezelfde lijn als Hammer vinden we het gedachtegoed van EFQM en INK, alleen 
richten deze twee kwaliteitsbenaderingen zich meer op een integraal beeld van de 
organisatie, in die zin dat zij uiteenzetten hoe leiderschap, hoe beleid en strategie, 
hoe HRM en Financieel management en hoe procesherontwerp moeten bijdragen 
aan een betere waardering door samenleving, medewerkers en ketenpartners. 
Alleen dan zal tot effectieve en efficiënte eindresultaten gekomen kunnen worden. 
Ook deze modellen beschrijven hoe organisaties van een op hiërarchie gestoeld 
management moeten transformeren naar een ketengerichte samenwerking. Bij het 
modereren van de functioneringsgesprekken zijn wij ons altijd bewust van de 
verschillende soorten processen die tegelijk en naast elkaar spelen in organisaties. 
Het denken van EFQM en INK heeft ons tot het ontwikkelen van een topische 
benadering gebracht.  

 
New Public Management 

Samen met Christopher Hood zijn Osborne en Gaebler wellicht de meest 
invloedrijke denkers op het gebied van publiek management van de laatste 25 jaar. 
Hun ‘New Public Management’ benadering, waarin de kern van de stelling is dat 
overheden in grote mate gemanaged moeten worden alsof het gewone bedrijven 
zijn, is in veel westerse landen overgenomen. In die benadering passen ook 
processen van privatisering en verzelfstandiging, met praktijken als sturen op 
output, werken met ‘key performance indicators’, etc. In deze benadering zijn 
burgers ook eerder klant dan citoyen. Hoewel hun benadering inmiddels door velen 
bekritiseerd en geridiculiseerd is, vinden wij het werk Reinventing government nog 
steeds van groot belang. Dat zit hem vooral in de rol van de publieke manager, die 
volgens NPM meer ondernemend moet zijn. Osborne en Gaebler vragen de 
manager zich niet door regels, maar door resultaten te laten leiden en voortdurend 
te kijken en te proberen hoe die resultaten omhoog kunnen. Wanneer we dat 
resultaat nu niet puur in kostenefficiëntie uitdrukken, maar in maatschappelijk 
resultaat, dan is dat een zeer zinvolle exercitie. Daarom nemen wij in ons 
onderzoek altijd de notie van ondernemerschap en innovatie mee. In hoeverre zijn 
organisaties en managers daarop gericht? 
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Commissie Jorritsma: gemeentelijke dienstverlening 

Het rapport van de commissie Jorritsma zoekt de oplossing in modernisering van de 
gemeente en het herpositioneren van de gemeente tot het loket van de overheid. 
Dit stelt de commissie voor vanuit de premisse dat de gemeente het dichtst bij de 
klant staat. Deze gemeente moet dan wel gebruik maken van de mogelijkheden 
van e-government, zodat een optimaal functionerend integraal servicecentre 
opgezet kan worden, met multichannel management. Klantbediening kan dan 
vraaggericht, zodat de klant centraal staat. Belangrijk van dit rapport is de nadruk 
op klantcontact. Dat kan op veel manieren georganiseerd worden. Wanneer we 
willen redeneren vanuit de burger is de vraag waar die burger op welk moment is. 
En op welk moment de overheid hem kan, mag en moet lastigvallen. In ons 
onderzoek gaan wij steeds op zoek naar wat de (niet) bestaande en (on-)handige 
contactmoment zijn tussen burger en overheid.  

 
Commissie Docters van Leeuwen 

De staatscommissie Docters van Leeuwen heeft 5 jaar geleden een advies 
uitgebracht over de toekomstige inrichting van het openbaar bestuur. Deze 
commissie signaleert de noodzaak van institutionele innovatie, gegeven processen 
van globalisering en horizontalisering. De modernistische overheidsorganisatie 
paste in het industriële tijdperk, dat zo kenmerkend is voor de 
moderniseringsprocessen. Nu de hiërarchisch geordende samenleving door 
horizontalismering en globalisering, met haar aan territoir gebonden bestuur op 
haar retour is, zal het bestuur meer richting postmodernisering moeten gaan. In 
dat kader pleit de commissie voor afschaffing van het medebewind, dat immers 
uitgaat van een verticale ordening van het rijksbestuur en voor een proceswet, dat 
de onderlinge, horizontale verhoudingen tussen de verschillende bestuurlijke 
entiteiten zou moeten reguleren. In ons onderzoek zijn onderlinge bestuurlijke 
verhoudingen vanzelfsprekend een belangrijk thema. Immers, een kafkaëske 
situatie kenmerkt zich voor een deel door de betrokkenheid van meerdere 
instanties. De antagonistische verhoudingen tussen beleidsvelden en bestuurslagen 
onderling zijn een belangrijke mogelijke verklaring voor het feit dat situaties niet 
structureel worden verbeterd.  

 
Frissen: De Staat van Verschil, een kritiek van de gelijkheid 

Paul Frissen is een belangrijke denker als het gaat om de inrichting van de staat. In 
zijn meest recente werk pleit hij voor meer ruimte voor variëteit. Zijn belangrijkste 
bezwaar is dat staatsarrangementen zo vaak, nodeloos, uitgaan van eenduidigheid 
en overdreven gelijkheidsdenken. Vanuit een postmodern perspectief, met 
erkenning van de complexe sociale werkelijkheid van de netwerksamenleving, 
waarin fragmentatie, decentralisatie, horizontalisering, individualisering en 
hybridisering heersen, pleit Frissen voor een positieve waardering van verschil en 
ongelijkheid. Dat houdt acceptatie van fragmentatie, en juist ontregeling in. Politiek 
en beleid moet juist loslaten en overlaten. De belangrijkste notie van Frissen voor 
het werk van de Kafkabrigade is die van de spanning tussen het institutioneel 
gestolde gelijkheidsbeginsel en het fluïde karakter van de samenleving. De 
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mismatch tussen individuele situatie en bestuurlijk handelen wordt in veel gevallen 
daardoor verklaard.   

 
Hartman en Tops: Frontlijnsturing, Uitvoering op de publieke werkvloer 

Tops is een van de weinige bestuurskundigen die zich al jarenlang interesseert voor 
de uitvoeringspraktijk. Hij beschrijft hoe in een complexe en dynamische wereld 
samenwerking tussen verschillende professionals, die allen werken in concrete 
klantcontacten, gerealiseerd kan worden door aan frontlijnsturing te werken. In dat 
geval worden deze uitvoerders in onderlinge samenhang aangestuurd, zoals de 
interventieteams in Rotterdam, die de capaciteit van verschillende diensten 
bijeenbrengen. Uitdaging daarbij is dat er een verbinding tot stand komt tussen 
enerzijds bestuurders en managers, en anderzijds de uitvoerders. Bestuurders en 
managers denken nogal vaak vanuit kokers en losstaande programma’s. 
Uitvoerders moeten deze zaken samenbrengen in concrete handelingspraktijken. 
Hartman en Tops pleiten voor ‘goede ontmoetingen’ tussen beide partijen, zodat 
wederzijds leren mogelijk is, zonder terug te vallen op klassieke beleidsreflexen. De 
Kafkabrigade heeft dergelijke ontmoetingen tot de kern van haar benadering 
gemaakt: de functioneringsgesprekken zijn gestructureerde ontmoetingen tussen 
verschillende uitvoerders, managers en beleidsmakers, vaak in de aanwezigheid 
van bestuurders. In die ontmoetingen wordt steevast het gebrek aan, maar ook de 
mogelijkheden van frontlijnsturing verkend.  

 
Moore: Creëer public value 

Via Moore komt er zicht op een mogelijke oplossing van kafkaëske situaties. Moore 
stelt zich de vraag hoe het komt dat er te weinig public value wordt gecreëerd. Hij 
mist ‘strategisch management’ van de uitvoeringsorganisaties. Management moet 
de instructies van politiek en beleid niet gedachteloos uitvoeren, en zich niet richten 
op het bedrijfsmatig halen van de gestelde doelen. In plaats daarvan moeten 
uitvoerders nadenken over wat er buiten de organisatie aan veranderingen 
plaatsvindt. Strategisch management is het proces van het herijken van de 
doelstellingen, op basis van de immer vernieuwende eisen die de samenleving aan 
uitvoeringsorganisaties stelt. De organisatie kan dan haar kerncapaciteiten inzetten 
en zal moeten proberen nieuwe oplossingen en aanbiedingen te ontwikkelen. In een 
democratische rechtsstaat kan het evenwel niet zijn dat uitvoeringsorganisaties 
eigen doelen stellen. Daarom stelt Moore voor de middels strategisch management 
ontwikkelde nieuwe routes in een proces van democratische besluitvorming 
gelegitimeerd te krijgen: de voorstellen moeten dus voorgelegd worden aan een 
‘authorizing environment’. Managers die werkelijk streven naar meer public value 
bewegen zich steeds tussen de maatschappelijke vraag of propositie, de 
organizationele capaciteit of mogelijkheden en de omgeving waarin het mandaat 
voor verandering democratisch en juridisch gelegitimeerd kan of moet worden.   

 
Voor de Kafkabrigade is Moores notie dat iedereen die zich geroepen voelt de rol 
van publiek manager kan oppakken een erg interessante. Als dienstverleners 
collectief falen, maar niemand de aanwijsbaar verantwoordelijke is, dan is het 
belangrijk dat iemand zich als probleemeigenaar opwerpt. De notie dat als niemand 
zich geroepen voelt, iedereen geoorloofd is tot het doorbreken van de impasse, is 
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een richtinggevende normatieve notie die voor het veranderkundige deel van de 
functioneringsgesprekken van groot belang is.  
 

 

3.4 Dubbele Mismatch: deelanalyses en diverse perspectieven 

 

De hierboven gepresenteerde analyses hebben de kafkaëske problemen niet tot in 
hun volledige aard kunnen blootleggen. Het zijn deelanalyses, die elk vanuit een 
eigen perspectief starten. De analyses spreken elkaar niet tegen, maar leggen 
vanuit verschillende posities de accenten anders. De aangereikte analyses en 
oplossingen lijken minder empirisch gebaseerd en meer gefundeerd op van te voren 
ingenomen stellingen, die hetzij politiek-ideologisch, hetzij meer filosofisch, hetzij 
meer theoretisch/disciplinair van aard zijn. Zo is de NPM-beweging gebaseerd op 
het neoliberale gedachtegoed, dat met het Thatcherism en Reaganism medio jaren 
tachtig zijn opgeld deed. De positie van Frissen is vooral postmodern en van daaruit 
beschrijft hij zijn waarnemingen. Postmoderne analyses brengen ook postmoderne 
aanbevelingen naar voren. Bij Tjeenk Willink herkennen we de staatsrechtelijke, 
politicologisch bestuurskundige analyse. Het pleidooi om vooral het politieke, het 
democratisch specifieke van het openbaar bestuur te erkennen vindt zijn oorsprong 
in de politicologische discipline.  

 
De verschillende analyses en oplossingsrichtingen zijn alle inspirerend. Het feit dat 
er een veelheid aan verhalen is, dat deze verhalen niet op elkaar aansluiten, 
wellicht elkaar zelfs tegenspreken, is op zich verrijkend. Tegelijkertijd vinden we 
ons in een situatie waarin we een antwoord moeten geven op een concrete vraag: 
waarom ontstaan kafkaëske situaties en wat kunnen we doen om deze te 
voorkomen, dan wel op te lossen? De veelheid aan beelden die we aantreffen in de 
bestuurskunde is hiervoor niet afdoende. Ze zijn niet altijd concreet, ze zijn te 
partieel, maar vooral teveel a priori, in die zin dat de empirische werkelijkheid niet, 
zeker niet systematisch, onderdeel van de opbouw van die inzichten is geweest. 
Wel vormen ze de wetenschappelijke aanleiding voor ons onderzoek. Juist omdat de 
Kafkabrigade werkt vanuit reflectie en actie tegelijkertijd, konden wij niet starten 
vanuit één of enkele theoretisch inzichten. De besproken inzichten hebben ons 
vooral geleerd waar we kunnen kijken, hoe we kunnen kijken en wat we dan 
wellicht aantreffen. Dat heeft geleid tot een topisch model waarbij we vooral de 
plaatsen lokaliseren waar dingen mis kunnen gaan in het openbaar bestuur.  Dit 
wordt gepresenteerd in het volgende hoofdstuk. 

 
We willen echter altijd open blijven staan voor nieuwe fenomenen en nieuwe 
verklaringen. Ons inziens werken zowel de bestuurskunde als wetenschap als het 
openbaar bestuur in hun praktijk momenteel vanuit deelperspectieven, vanuit de 
eigen categorieën. De bestuurskunde neemt daarbij de categorieën van het bestuur 
als uitgangspunt en blijft evenals het bestuur in de systeemwereld. Wij achten het 
tijd voor een copernicaanse wending, niet alleen in de wetenschap, maar ook in het 
openbaar bestuur zelf. Wij starten vanuit de leefwereld van de burger of de 
onderneming, zonder van te voren vaststaande theoretische posities. Op deze 
manier houden wij een zuiver beeld en kijken wij onbevangen naar complexe cases. 
Daaruit destilleren we steeds werkhypothesen die vervolgens weer opnieuw 



 

 www.kafkabrigade.nl | info@kafkabrigade.nl 22 

 

onderwerp van empirische analyse kunnen worden. Wel hebben we daarvoor een 
systematische wijze van verklaren voor nodig. Daartoe is een analytisch kader 
ontwikkeld waarin zeven verklaringen worden gegeven voor het ontstaan van 
kafkaëske problemen. 
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4. Analytisch kader: zeven plaatsen voor Kafka 
 

 
Waarom ontstaan kafkaëske problemen? En wellicht belangrijker nog, waar kunnen 
ze gevonden worden? Op basis van het vooronderzoek van ‘Belgen doen het Beter’ 
en de besproken theoretische inzichten uit het vorige hoofdstuk zijn we gekomen 
tot een analytisch kader. Dit gaat uit van een zgn. topische benadering. Daarmee 
bedoelen we dat we de verklaringen voor het ontstaan van Kafkaëske situaties 
vooral zoeken op verschillende plaatsen (in het Grieks ‘topoi’, in het Latijn ‘loci’). 
We onderscheiden er zeven:  
 

1. Leefwereld van burger of ondernemer  
2. In het klantcontact: burger/ondernemer vs. uitvoerende overheid 
3. Interne organisatie: uitvoerende afdeling vs. andere afdelingen 
4. Interne sturing: top vs. uitvoerende afdeling 
5. Externe afstemming: uitvoerende afdelingen onderling 
6. Externe sturing: beleid vs. uitvoering 
7. Politieke sturing: politiek vs. Beleid 

 
 Hieronder zetten we ze schematisch uiteen. 
 
 
Figuur 1: Schematische weergave van de 7 plaatsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op deze zeven plaatsen (of loci) bevinden zich knelpunten die tot Kafkaëske 
situaties kunnen leiden. Loci zijn geen vectoren maar fictieve of virtuele plekken 
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waarop verschillende actoren elkaar treffen. De afbeelding is een visualisatie van 
wat we met de loci bedoelen: het zijn relaties tussen burger en 
uitvoeringsafdelingen, tussen uitvoeringsafdelingen onderling, tussen 
uitvoeringsorganisaties en bestuursorganen, etc. Ter verduidelijking van de 
afbeelding beschrijven we hier wat we bedoelen met de verschillende relaties. 
 
I. Onderaan het plaatje staat de burger. Hoe ervaart de burger zijn of haar 
situatie? Waarom zit de burger of ondernemer vast? Is iemand het overzicht 
kwijtgeraakt? Heeft iemand zelf steken laten vallen? De vraag is hier hoe een klacht 
kan ontstaan. II. Boven de burger staan drie organisaties afgebeeld. De burger 
staat met al die organisaties in contact. Deze locus is daarom die van het 
klantcontact: burger/ondernemer vis-à-vis uitvoerende overheid. Hoe wordt een 
burger bejegend als deze aan het loket staat? Welke toon heeft de 
correspondentie? Is de website voor iedereen begrijpelijk? Is de telefonist in staat 
de vragen van de burger te beantwoorden? III. De derde locus (interne 
organisatie: uitvoerende afdeling vis-à-vis andere afdelingen) bevindt zich in een 
uitvoeringsorganisatie. Er staan twee pijlen afgebeeld omdat deze locus de relatie 
beschrijft tussen de uitvoeringsafdeling en andere afdelingen. IV. De vierde locus 
bevindt zich eveneens in de uitvoeringsorganisatie (interne sturing: top vis-à-vis 
uitvoerende afdeling). Deze locus beschrijft de mogelijke problemen in de relatie 
tussen een uitvoeringsafdeling en de top van de instantie. V. De vijfde locus 
(externe afstemming: uitvoerende afdelingen onderling) beschrijft weer een 
‘externe’ relatie: die tussen de uitvoeringsafdelingen van verschillende instanties. 
VI. De zesde locus vormt de externe sturing: beleid vis-à-vis uitvoering. Deze locus 
beschrijft de relatie tussen uitvoeringsafdelingen en beleidsmakers, bijvoorbeeld bij 
ministeries. VII. De laatste locus is die van de politieke sturing: politiek vis-à-vis 
beleid. In deze relatie, tussen politici en beleidsmakers, zit vaak een spanning.  
 
De loci zijn nadrukkelijk geen lagen. In de afbeelding zijn dan ook de pijlen het 
belangrijkst. Een locus beschrijft expliciet de relatie tussen twee partijen. Bij elke 
locus hebben we werkhypothesen geformuleerd. Hieronder beschrijven we de loci 
en de werkhypothesen.  

 
1. Leefwereld van burger of ondernemer  

• Vaak wordt de ‘druppel die de emmer deed overlopen’ gemeld, het 
structurele probleem is daardoor niet direct zichtbaar. De burger of 
ondernemer kan het probleem dat hij/zij ervaart ook niet in termen van de 
afzonderlijke diensten en regelingen verwoorden.  

• De burgers zien de overheid als een geheel en weten vaak niet waar ze met 
hun klacht terecht kunnen. De logica van de inrichting van de overheid, voor 
zover er al sprake is van logica, is in ieder geval niet de logica van de 
burger. 

• Daarnaast dienen burgers regelmatig ongegronde klachten in, de problemen 
zijn in dat geval niet te wijten aan de overheid. Ze maken zelf fouten, 
nemen verkeerde beslissingen. Soms is het dan gemakkelijk die aan de 
overheid te wijten. 
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• ‘Angst’ voor de overheid komt regelmatig voor. Melders willen vaak niet dat 
de Kafkabrigade hun gegevens bekend maakt bij de gemeente uit angst dat 
ze dan zeker hun vergunning of dienst helemaal niet meer krijgen.  

• In complexe situaties zijn burgers vaak ook afhankelijk van private partijen 
die net zo bureaucratisch en gefragmenteerd optreden als de overheid. De 
bank, de notaris en de verhuurder waren private partijen die in de casus van 
de broodjeszaak ook alleen maar vanuit hun nauwe eigenbelang opereerden.  
  
2. In het klantcontact: burger/ondernemer vs. uitvoerende 

overheid 

• Vaak wordt niet de volledige of juiste informatie aan de burger/ondernemer 
verstrekt. Oorzaak hiervoor is dat de contactambtenaar niet in staat is de 
regels en procedures begrijpelijk te maken voor de burger. Ook kan het zijn 
dat de vraag van de burger/ondernemer niet goed begrepen wordt. Het 
‘klantcontact’ is geformaliseerd en gericht op het snel en efficiënt starten 
van de dienst die de betrokken overheidsorganisatie levert. De medewerkers 
aan de balie zijn laag opgeleid, worden strak gestuurd en slechts 
geïnstrueerd inzake de eigen producten en diensten. Iets meer tijd nemen, 
met een bredere focus zou al veel problemen voorkomen.  

• Doordat contactambtenaren niet worden afgerekend op de uiteindelijke 
oplossing, maar op de hoeveelheid klantcontacten, zijn zij minder snel 
geneigd iets extra's te doen. Dit leidt er toe dat uitzonderingsgevallen 
sneller aan hun lot over worden gelaten. 
 
3. Interne organisatie: uitvoerende afdeling vs. andere afdelingen 

• Uitvoerende ambtenaren staan met hun voeten in de modder. Zij hebben de 
wanhopige burger of ondernemer aan hun loket. Zij zijn degenen die de 
problemen van de burgers/ondernemers moeten vertalen voor de rest van 
de organisatie. Dat is een lastige opgave, zeker omdat hun taken scherp zijn 
afgebakend tegenover de afdelingen die zich in de ‘backoffice’ bevinden. Er 
is te weinig discretionaire ruimte aan de voorzijde van het proces en de 
hoger opgeleiden in de backoffices houden de contactambtenaar vaak te 
onwetend en voorzien hem/haar ook van te weinig middelen. 

• Het ontbreekt in vele organisaties aan een feedback-loop: problemen in de 
uitvoering worden gezien als lastig en vervelend en slechts opgelost in de 
mate dat ze het beleid of besturingsmodel niet ter discussie stellen. De 
gevolgen van fundamentele inrichtingsfouten komen zo onvoldoende onder 
de ogen van verantwoordelijke bestuurders. Uitvoerders en burgers dragen 
de lasten daarvan. 

• Uitvoerders zijn vaak onvoldoende op de hoogte van de mogelijkheden van 
coulance. Hardheidsclausules zijn vaak per regeling bepaald. Wanneer 
meerdere regelingen samen tot een kafkaëske situatie leiden, komt de 
burger strikt genomen niet in aanmerking voor een coulante behandeling. 
Regelingoverstijgende coulance wordt door uitvoerende afdelingen 
nauwelijks als een reële optie gezien.  
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4. Interne sturing: top vs. uitvoerende afdeling 

• Uitvoerende medewerkers zijn soms volledig afhankelijk van hun managers 
om beslissingen ‘buiten het boekje’ te kunnen nemen. Zonder toestemming 
wijken zij meestal niet van de vaste procedure af.  

• De financiering van uitvoerende organisaties speelt een belangrijke rol: hoe 
worden uitvoerende instanties gefinancierd, wat zijn de targets en hoe 
beïnvloedt dat de motivatie om casus te delen, over te nemen of af te 
stoten? Worden hulpverleners en hun managers afgerekend op het aantal 
intakegesprekken, klantcontacten, afgehandelde gevallen of op het mede 
oplossen van het gehele probleem van een cliënt?  

• Tot slot zien we dat prestatiecontracten averechtse effecten kunnen hebben. 
Het in samenspraak met uitvoerders ontwerpen van indicatoren die recht 
doen aan organisatieoverschrijdende resultaten is in bijna alle ketens van 
groot belang. Maar het ontbreekt vrijwel overal aan ‘collectieve’ indicatoren, 
waarbij organisaties gezamenlijk worden afgerekend op een resultaat. 
 
5. Externe afstemming: uitvoerende afdelingen onderling 

• De burger/ondernemer wordt met een vraag of probleem vaak van 
organisatie naar organisatie gestuurd. Uitvoerende afdelingen verwijzen 
naar elkaar. Van samenwerking en het verdelen van de taken is nauwelijks 
sprake. Dit hangt enerzijds samen met de hierboven gesignaleerde 
afrekensystematiek en prestatie-indicatoren (er is nauwelijks tijd om aan de 
eigen targets te voldoen, laat staan aan die van anderen).  

• In complexe situaties waar de burger of ondernemer met meerdere 
uitvoerende instanties tegelijk te maken heeft, verloopt de communicatie 
tussen de instanties via de burger/ondernemer. De burger is het 
integratiekader. De instanties communiceren veelal niet direct met elkaar. 
Door het ontbreken van gedeelde en gezamenlijke gegevensverzamelingen 
worden fouten m.b.t. uitkeringen en toeslagen niet opgemerkt, noch 
hersteld. Hierdoor nemen de administratieve lasten sterk toe voor burgers 
met wier uitkering iets is misgegaan. De kwaliteit van authentieke 
registraties wordt bepaald door het voortdurend actualiseren van dat 
bestand aan de hand van alle mutaties aan alle loketten waar een burger 
langskomt. Systematische terugmeldingen van mutaties aan een 
bronbestand (bijvoorbeeld de Gemeentelijke Basisadministratie) zijn 
essentieel voor grotere efficiëntie en effectiviteit van de overheid als geheel, 
maar ook voor de dienstbaarheid aan de burger. 
 
6. Externe sturing: beleid vs. uitvoering 

• Net als op het niveau van de interne sturing is hier vaak sprake van een 
communicatieprobleem. Uitvoerders moeten met de burgers/ondernemers in 
‘gewoon’ Nederlands spreken, maar krijgen alle regels en procedures in 
beleidstaal aangeboden. Het is zeer lastig om een vertaalslag te maken.  

• Beleidsmakers en uitvoerders verschuilen zich achter elkaar. Uitvoerders 
zeggen ‘dat zij nu eenmaal de regels uitvoeren’. Beleidsmakers zeggen dat 
het misloopt, omdat er iets aan de uitvoering schort. Uitvoeringstoetsen 
worden weinig gedaan, zodat niet op voorhand vaststaat of datgene wat er 
door het beleid bedacht is, ook feitelijk uitgevoerd kan worden. Ook de 
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discretionaire ruimte lijkt ingeperkt: waar vroeger in veel wetten een 
uitzonderingsbepaling opgenomen was, lijkt deze nu vaak geschrapt. 

• In veruit de meeste organisaties is alleen sprake van single loop learning 
(het adhoc oplossen van een probleem). Double-loop learning vereist 
reflectie op die problemen en het doen van meer structurele interventies. 
Die raken vaak aan ingesleten patronen, werkwijze, cultuur en formele 
procedures. Het wijzigen daarvan kost vaak meer energie dan men bereid is 
op te brengen met het oog op het voorliggende probleem.  

• De grote vraag is in hoeverre beleid en uitvoering bereid zijn structureel 
energie en capaciteit te steken in double-loop learning. Daarvoor is 
commitment van de politieke en ambtelijke top noodzakelijk.  
 
7. Politieke sturing: politiek vs. beleid 

• Bestuurders moeten inspelen op actuele gebeurtenissen, terwijl 
beleidsmakers juist moeten zorgen voor continuïteit. Politiek heeft dan ook 
vaak te weinig oog voor de complexiteit van de uitvoering en doet dan 
teveel en te vaak aan beleidsvernieuwing. De wereld van het beleid staat 
dan teveel los van de uitvoering. 

• Het ontbreekt in veel gevallen aan feedback loops tussen bestuur en 
uitvoering. Daar waar de uitvoerders de oren en ogen, of de voelsprieten 
van het politieke bestuur zouden kunnen zijn, gaat veel informatie verloren 
door het ruiseffect in elke schakel van de keten.  

• In de uitvoering van beleid wordt duidelijk wanneer om politieke redenen 
geen werkelijke normatieve keuze is gemaakt in beleid. Is een bepaalde 
regeling er om ondernemers te helpen of omwonenden te beschermen? 
Staat het kind centraal in de jeugdzorg of toch het gezin? Is in de sociale 
zekerheid dienstverlening de belangrijkste waarde of handhaving? Politieke 
compromissen zonder duidelijke waardeoriëntatie leiden in de uitvoering tot 
gebrek aan richting en actie wanneer bepaalde waarden elkaar ‘kruisen’ of 
botsen. 

• De uitvoering wordt in sommige gevallen als politiek instrument gebruikt. 
Hoewel groepen mensen feitelijk recht hebben op gebruikmaking van een 
bepaalde regeling, wordt de effectieve gebruikmaking van die regeling 
zodanig bemoeilijkt dat het gebruik ook daadwerkelijk afneemt. Procedures 
worden zeer complex ingericht, zijn daardoor ondoorzichtig en kennen een 
lange doorlooptijd. Dit is de bureaucratic disentitlement hypothese. 
Bestuurders bedrijven politiek door een gebrekkige bureaucratie in te 
richten. 

 
Dit analytisch kader stelt ons in staat de empirie (in dit geval: de 10 casus) op 
een systematische wijze te benaderen. Nu we onze benadering, onze manier 
van kijken, hebben toegelicht gaan we in het volgende hoofdstuk in op de 
methode die we hanteren. 
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5. De Methode 
 

De Kafkabrigade neemt concrete praktijkcasus als uitgangspunt; het verhaal van 
een probleemgezin, een startende ondernemer of een radeloze uitvoerder. Samen 
met hem en de front office medewerkers waarmee deze persoon contact heeft, 
wordt de situatie geanalyseerd. In de basis stelt de Kafkabrigade de volgende 
vragen: 1. Wat is het probleem voor de eindgebruiker? 2. Hoe is dat probleem 
ontstaan? Waarom is het niet vanzelf opgelost door de betrokkenen? 3. Wie kan 
wat doen om de situatie (structureel) te verbeteren? Wat is daar voor nodig? In dit 
hoofdstuk wordt de methode beschreven. Allereerst worden uitgangspunten 
geformuleerd om vervolgens de zes stappen van de methode langs te gaan. 

 

5.1 Uitgangspunten 

 
De onderzoeks- en interventiemethode van de Kafkabrigade is gebaseerd op de 
volgende uitgangspunten:  
 
Onafhankelijkheid 
Het Kafkateam is onafhankelijk. De brigade staat boven de partijen en kiest geen 
kant. Het betekent dat ze onafhankelijk, transparant onderzoek doet. Daarbij stuit 
ze soms op minder welgevallige feiten. Die worden tijdens een besloten 
bijeenkomst aan de betrokken instanties gepresenteerd.  

 
Perspectief van de eindgebruiker als toetssteen… 
De Kafkabrigade gebruikt de praktijk als toetssteen voor het functioneren van de 
overheid. Het perspectief van de burger of ondernemer is leidend in een 
casusonderzoek. Alleen hij heeft contact met alle instanties die zich met het 
probleem bezig houden. De instanties zelf hebben slechts voor een deel contact 
met elkaar en bekijken het probleem uitsluitend vanuit hun eigen organisatie. Dat 
maakt de eindgebruiker de expert met overzicht over het hele probleem. Het ideale 
startpunt (en eindpunt) voor een onderzoek dus.  

 
... Maar alle betrokkenen betrokken 
Burgers en ondernemers zijn echter niet de enige praktijkdeskundigen. Voor een 
goede analyse van het hele probleem is het van belang om gezamenlijk – met 
eindgebruiker, uitvoerders, beleidsmakers, bestuurders en experts – te opereren. 
Bovendien kan iedereen op zijn manier bijdrage aan de oplossing van het probleem. 
Of het nu gaat om het aanpassen van een website of het doorvoeren van een 
wijziging in de wet.  

 
‘Onder de radar’ 
Om inzicht te krijgen in de wijze waarop de bureaucratie zichzelf voor de voeten 
loopt, moeten de betrokken partijen hun schild laten zakken en openheid van zaken 
geven. Daar moet een veilige omgeving voor worden gecreëerd. De Kafkabrigade 
opereert daarom tijdens een onderzoek ‘onder de radar’ en zoekt geen media-
aandacht voor het project.  
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Reflectie én actie 
Tot slot is de Kafkamethode niet vrijblijvend. Er wordt ingezet op verbetering: in elk 
geval op een eerste stap in de goede richting, zonder dat daar per se 
grootscheepse wijzigingen aan verbonden zijn. Betrokkenen committeren zich 
hieraan. Beleidswijzigingen zijn soms nodig, maar lang niet altijd. Ook het zorgen 
voor adequate informatie op de website kan mensen voor overbodige rompslomp 
behoeden. Er worden concrete, uitvoerbare acties geformuleerd. Iedereen kan zijn 
steentje bijdragen aan de oplossing van het probleem.  

 
 

5.2 Zes stappen van de Kafkamethode 
 
Door de tien casusonderzoeken voor het Ministerie van BZK hebben we niet alleen 
geleerd over de afzonderlijke casus en het functioneren van het Nederlandse 
Openbaar Bestuur, maar ook over de methode van de Kafkabrigade. We hebben de 
methode op deze lessen aangepast. Zo hebben we een extra stap toegevoegd (het 
‘Beoordelingsgesprek’) en zijn andere stappen flink aangescherpt. Natuurlijk is de 
methode wat ons betreft ook nu nog niet ‘af’. Dat zal het ook nooit zijn. Met elk 
casusonderzoek zullen we weer iets nieuws leren en zo nodig de methode daarop 
aanpassen. De lessen die wij tot nu toe over het werken met de Kafkamethode  
hebben geleerd, worden uiteengezet in hoofdstuk 7.  

 
De methode kan nu beschreven worden aan de hand van de volgende zes stappen:  

 
Stap 1: Verkennend onderzoek 
De Kafkabrigade start met verkennend onderzoek naar een situatie waarin burgers 
of ondernemers zijn vastgelopen in de bureaucratie. Er zijn twee manieren waarop 
de brigade deze situaties op het spoor kan komen. In de eerste plaats komen 
meldingen direct van burgers of ondernemers. Er bestaat in Nederland een aantal 
meldpunten – zowel lokaal, provinciaal, als landelijk – waar mensen klachten over 
de overheid kunnen melden. Eén van de bekendste landelijke meldpunten is Last 
van de Overheid.nl van het Ministerie van BZK. Op zo’n meldpunt komen de meest 
uiteenlopende klachten binnen: van problemen met het aanvragen van een bepaald 
formulier tot mensen die in een gecompliceerde ‘kafkaiaanse’ toestand geraakt zijn. 
Het is vaak lastig te bepalen hoe zo’n complexe situatie nu het beste aangepakt kan 
worden. De Kafkabrigade begint dan met het ontwarren van het geheel. Af en toe 
luchten burgers hun hart rechtstreeks bij de Kafkabrigade. In sommige gevallen 
gaan wij naar aanleiding van een melding bij de Kafkabrigade op zoek naar een 
opdrachtgever om onderzoek uit te kunnen voeren. De Kafkabrigade werkt namelijk 
altijd in opdracht van een (semi-)publieke organisatie die een bepaald probleem wil 
oplossen. Dit geeft ons de garantie dat de actiepunten, aanbevelingen ook 
daadwerkelijk opgepakt worden.  
 
Daarnaast signaleren medewerkers, managers of bestuurders van publieke 
organisaties zelf kafkaiaanse situaties. Zij zien hun ‘klanten’ worstelen met 
bureaucratische problemen die mede door hun organisatie veroorzaakt worden. 
Bijvoorbeeld een wethouder Economische Zaken die ziet dat startende ondernemers 
in zijn gemeente nauwelijks door alle vergunningaanvragen heen komen. Doordat 
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zij niet de enige ‘boosdoener’ zijn (in het voorbeeld zijn verschillende afdelingen 
binnen de gemeente, de Kamer van Koophandel, etc. betrokken), kunnen ze het 
probleem ook niet alleen oplossen. In dit soort gevallen kunnen publieke 
organisaties de Kafkabrigade inhuren om gezamenlijk het probleem te analyseren 
en eerste stappen in de richting van de oplossing te formuleren.  

 
In deze fase van het onderzoek stelt de Kafkabrigade zich in de kern de volgende 
vragen: Is het probleem een uitzondering of hebben meerdere mensen er last van? 
Wie zijn reeds bezig om het op te lossen? Wie zijn de direct en indirect 
verantwoordelijke partijen?  

 
Of de situatie zich leent voor een geslaagd Kafka-onderzoek is onder meer 
afhankelijk van de volgende factoren:  

• er zijn meerdere instanties bij het probleem betrokken; 
• er is geen kant en klare oplossing voorhanden en die is ook niet door één 

organisatie of beleidsveld te realiseren; 
• er is een geschikte voorbeeldcasus voorhanden: een praktijkgeval van een 

burger of ondernemer dat representatief is voor een breder vraagstuk. De 
keuze voor deze casus wordt gemaakt in overleg met de opdrachtgever.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stap 2: Casusonderzoek 
Een of meerdere voorbeeldcasus worden tot op de bodem uitgeplozen. Dat begint 
bij een interview met de burger of ondernemer in kwestie. We vragen hem precies 
te vertellen welke problemen ontstaan zijn, hoe de problemen ontstaan zijn en wat 
de situatie nu is. Bij het interview vragen we ook inzage in het dossier: alle 
correspondentie die over en weer met de verschillende publieke instanties heeft 
plaatsgevonden.  
 

Tips voor klachtafhandeling 
1. Probeer de ‘klacht achter de klacht’ te achterhalen. Vaak melden mensen pas 

‘de druppel die de emmer doet overlopen’ en zit achter een melding van een 
paar regels een heel verhaal. Uit dit achterliggende verhaal blijkt vaak dat de 
kern van het probleem iets anders is dan waarover wordt gemeld. Of dat de 
oorsprong van het probleem bij een andere organisatie ligt dan waarover 
geklaagd wordt. Neem daarom altijd eerst contact op met de melder, voordat 
actie ondernomen wordt.  

2. Maak geen standaardprocedure voor klachtafhandeling, maar bekijk per 
melding welke aanpak het beste is (of zorg in ieder geval voor genoeg ruimte 
om van de standaard af te wijken). Soms is het afdoende om de klacht voor dit 
specifieke individu op te lossen (bijvoorbeeld door het opsturen van een 
formulier). In andere gevallen zijn structurele oplossingen nodig (bijvoorbeeld 
het beperken van de vraag naar een medische verklaring van chronisch zieken 
of gehandicapten).  

3. Het realiseren van structurele oplossingen kost meer tijd dan het helpen van 
een individuele melder. Toch is met kleine aanpassingen vaak al een grote stap 
te maken. Ga de structurele oplossingen daarom niet uit de weg en kijk welke 
verbeteringen – binnen het huidige systeem – mogelijk zijn. Grootse 
systeemwijzigingen zijn meestal niet nodig (of zelfs deconstructief). Met veel 
kleine stappen kom je er ook en waarschijnlijk sneller en beter.  



 

 www.kafkabrigade.nl | info@kafkabrigade.nl 31 

 

Dit casusonderzoek resulteert uiteindelijk in twee verslagen: een narratief en een 
stappenschema.  
 
Narratief Het verhaal van de burger of ondernemer wordt in zijn eigen woorden 
opgetekend. Zo blijkt hoe het maatschappelijk probleem dat centraal staat, in 
praktijk wordt ervaren. Hem wordt gevraagd naar hoe hij zijn probleem zou 
omschrijven, wat de gevolgen ervan zijn en welke oplossingen voor hem zinvol 
zouden kunnen zijn. 
 
Stappenschema Dit is een overzicht van de contactmomenten tussen burger of 
ondernemer en diverse instanties. Die worden weergegeven in een tijdslijn. Zo 
blijkt in een oogopslag hoe het interactieproces tussen de twee partijen er aan den 
lijve uitziet.  
 
Stap 3: Contra-expertise  
De Kafkabrigade toetst vervolgens narratief en stappenschema in gesprekken met 
uitvoerders, beleidsmakers en externe experts. Kloppen de feiten? Hebben zij 
dezelfde indruk? Is het verhaal plausibel en representatief? Hoe gaat het er in 
vergelijkbare organisaties aan toe? Tegelijkertijd onderzoeken we ook hoe er 
binnen de organisaties, die het probleem moeten aanpakken, tegenaan wordt 
gekeken. Als het om een gemeente gaat, vragen we in een aantal andere 
gemeenten na hoe zij te werk gaan in vergelijkbare situaties. Welk beleid is 
ontwikkeld? Welke probleemdefinities worden gehanteerd en voor welke 
oplossingsrichtingen wordt gekozen? 

 
De respondenten zijn afkomstig uit allerlei instanties en lagen van de organisatie. 
Onder hen zijn in elk geval de uitvoerders die direct met de burger of ondernemer 
in kwestie of met gelijksoortige casus te maken hebben (gehad).  

 
De contra-expertise dient niet louter ter controle. We vragen in de interviews ook 
op een open manier naar de kijk op het probleem, naar de ervaringen met de tot 
nu toe gelanceerde oplossingen en naar suggesties voor de aanpak van het 
probleem. Zo krijgen we de context van de casus beter in beeld, verzamelen we 
meerdere perspectieven en toetsen we of onze voorlopige interpretatie van de 
situatie juist is. Deze contra-expertise is samen met het narratief en 
stappenschema een goede basis voor het ‘Functioneringsgesprek’.  

 
Stap 4: 'Functioneringsgesprek' 
We brengen de betrokkenen bijeen voor een gesprek op locatie: de burger of 
ondernemer zelf, professionals van uitvoerende diensten, beleidsmakers van 
verschillende instanties, bestuurders, enzovoort. Dit gesprek noemt de 
Kafkabrigade een ‘functioneringsgesprek’, aangezien het over het functioneren van 
de instanties als gezamenlijk geheel gaat.  
 
Setting 
Vooraf leest iedereen het narratief en het stappenschema. Het gesprek wordt geleid 
door een ervaren moderator van de Kafkabrigade. De bijeenkomst is besloten; dat 
wil zeggen dat er geen pers bij aanwezig is (net als tijdens de rest van het 
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onderzoek) en dat niets van het gesprek naar buiten wordt gebracht zonder 
toestemming van alle deelnemers. De setting is informeel: geen tafelschikking, 
liefst zelfs geen tafels en geen uitgebreide powerpointpresentaties.  
 
Doel 
Doel van het ‘Functioneringsgesprek’ is om samen te komen tot een gedeelde 
probleemdefinitie en de inventarisatie van mogelijke oplossingen. Het gaat hierbij 
niet om grote, ingrijpende systeemwijzigingen. Iedereen kan op zijn eigen manier 
bijdrage aan het oplossen van het probleem. Dit kan variëren van het aanpassen 
van een website, tot het beter overleggen met collega’s, tot het aanpassen van het 
beleid. De kern van het ‘Functioneringsgesprek’ is om te komen tot het formuleren 
van de kleine eerste stappen met het grootst mogelijk effect voor de uiteindelijke 
oplossing.  
 
Daarnaast formuleert de Kafkabrigade vaak nog een aantal aanbevelingen voor 
acties die buiten het bereik van de deelnemers liggen, maar die desalniettemin 
essentieel zijn voor het oplossen van de problemen. Een voorbeeld is het ter 
discussie stellen van de bevoegdheden van de burgerlijke stand bij de gemeente 
(uit de casus Bewijsstukken). Dit gaat om afspraken tussen het ministerie van BZK 
en het ministerie van Justitie en zal daarom op hoog niveau tussen deze ministeries 
besproken moeten worden.  
 
Opbouw 
Probleemdefinitie De burger of ondernemer komt als eerste aan het woord, vertelt 
waar hij in de praktijk mee zit en met welke instanties hij contact heeft (gehad). 
Daarna komen de uitvoerders die het dichtst bij de praktijk staan aan het woord. 
Als op een rij staat hoe het probleem voor hen in het dagelijkse leven uitpakt, 
worden personen in het gesprek betrokken die er verder vanaf staan: de 
ambtenaren die niet direct wat met de uitvoering te maken hebben, de 
topbestuurders, de experts en tot slot de politici, als die aanwezig zijn. Op die 
manier ontstaat bottom-up een gedeelde probleemdefinitie.  
 
Oplossingen Na een korte pauze is het tijd om na te denken over oplossingen. In de 
loop der tijd zijn vaak allerlei voorstellen tot verbetering de revue gepasseerd. 
Welke zijn dat geweest? Hebben ze zoden aan de dijk gezet? Aangezien het 
probleem nog steeds bestaat, rijst de vraag waarom verbeteringen uitblijven? 
Sluiten de oplossingen wellicht niet aan bij het probleem? De probleemomschrijving 
uit de eerste gespreksronde wordt hier als toetssteen gebruikt.  
 
Actiepunten Er wordt geïnventariseerd wat concreet kan worden verbeterd. Het 
gaat vooral om kleine, snel te realiseren oplossingen die direct effect hebben op de 
praktijk en bovendien bijdragen aan de uiteindelijke oplossing. Hiervoor wordt ter 
plekke de medewerking gevraagd van alle partijen – ook van topbestuurder en 
burger of ondernemer zelf.  
 
Stap 5: Actieplan 
Aan het eind van het onderzoek wordt een korte, krachtige lijst opgesteld met 
aanbevelingen en actiepunten die zijn aangedragen tijdens het 
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‘functioneringsgesprek’. De nadruk ligt hierbij op wie wat kan doen om 
vergelijkbare situaties in het vervolg te voorkomen. Ook worden in het actieplan de 
methode, de onderzoeksopzet en de casus uiteengezet om een compleet overzicht 
van het onderzoek te geven.  

 
Dit actieplan wordt indien nodig besproken met betrokkenen die niet bij het 
‘functioneringsgesprek’ aanwezig waren (konden zijn), maar die wel kijk op de zaak 
hebben. De bevindingen dragen wij soms in een speciaal slotgesprek over aan de 
opdrachtgever waarin we tekst en uitleg geven.  

 
Stap 6: 'Beoordelingsgesprek' 
Na drie of zes maanden komt de Kafkabrigade weer langs bij degenen die zich aan 
actiepunten verbonden hebben, om te inventariseren of de verbeteringen worden 
uitgevoerd. Loopt men aan tegen barrières? Zo ja, waarom? Zo nee, zijn de 
problemen dan opgelost, ook volgens de burgers en ondernemers in kwestie? Deze 
stap is essentieel, omdat uiteindelijk geldt: the proof of the pudding is in the 
eating. 

  
Door deze zes stappen te doorlopen levert de Kafkamethode inzichten op in de 
wijze waarop maatschappelijke problemen enerzijds worden ervaren in de praktijk 
en anderzijds worden gezien door instanties. Het brengt alle betrokkenen bijeen om 
samen op een nieuwe manier bureaucratische obstakels te slechten. De 
aanbevelingen hiertoe zijn concreet uitvoerbaar en breed gedragen.  
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6. De resultaten  
 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de tien casusonderzoeken afzonderlijk 
weergegeven. Elke casus wordt in één alinea samengevat. Een uitgebreidere 
beschrijving van alle tien casus wordt in bijlage 1 weergegeven. De resultaten zijn 
weergegeven in drie verschillende typen: 
 

1. Individueel: oplossingen voor degene wiens verhaal in het onderzoek 
centraal staat; 

2. Structureel: oplossingen voor iedereen die in dezelfde situatie verkeert als 
de exemplarische casus uit het onderzoek; 

3. Fundamenteel: oplossingen voor vergelijkbare mechanismen als die wij in de 
casus tegen zijn gekomen. Een voorbeeld is samenloop van regelingen. Wij 
zijn tijdens een van de onderzoeken een bepaalde combinatie van 
regelingen tegengekomen, maar er zijn nog veel meer situaties waarin 
mensen knel komen te zitten door samenloop van regelingen.  

 

Casus 1: De Medische Verklaring 

Onderzoek naar onnodige indicatiestelling. 
 
Een moeder van twee chronisch zieke dochters heeft gemeld dat zij haast fulltime 
bezig is met het aanvragen en vooral verlengen van voorzieningen en 
vergoedingen. Een belangrijk struikelblok voor haar is, dat zij telkens de specialist 
in het ziekenhuis moet vragen om een medische verklaring voor een nieuwe 
indicatiestelling.  
Belangrijkste betrokken organisaties: Gemeente, Zorgverzekeraar en 
Belastingdienst 
 
Type 1: individueel 
Voorzieningen van de gemeente worden verlengd op basis van het dossier van de 
chronisch zieke dochter, in plaats van een verplichte herkeuring en het overleggen 
van een medische verklaring; 

 
De moeder heeft een doorlopende indicatie bij de zorgverzekeraar voor vergoeding 
van het ziekenvervoer voor haar dochter gekregen, in plaats van dat elk ritje naar 
het ziekenhuis apart moet worden verantwoord; 
 
De moeder hoeft voor het verlengen van het grijze kenteken (verlaagd tarief 
motorrijtuigenbelasting) niet langer elk jaar een nieuwe medische verklaring op te 
sturen. Dit bleek een communicatieve fout. Het stond verkeerd op de website van 
de Belastingdienst vermeld. Het grijze kenteken wordt semi-automatisch verlengd: 
de Belastingdienst stuurt ieder jaar een formulier waarop alleen aangevinkt hoeft te 
worden dat de situatie niet veranderd is.  
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Type 2: structureel 
De betrokken gemeente Bronckhorst heeft de werkwijze voor alle chronisch zieken 
en gehandicapten omgekeerd. Bij verlenging van voorzieningen wordt 
geherindiceerd op basis van het dossier. Achteraf wordt steekproefsgewijs getoetst. 
Alleen bij twijfel wordt vooraf een herkeuring en medische verklaring gevraagd. 
Wat betreft de gehandicaptenparkeerkaart heeft dat dit jaar voor 78 mensen in 
Bronckhorst een herkeuring/medische verklaring gescheeld.  

 
Gemeenten kunnen aansluitend bij het vorige punt ook de indicatie van het CIZ 
(Centrum Indicatiestelling Zorg) of zelfs de Zorgverzekeraar overnemen. De 
gemeente Bronckhorst neemt op dit moment al indicaties van het CIZ over, als het 
gaat om nieuwe aanvragen. CIZ indicaties gebruiken voor verlenging van 
voorzieningen is op dit moment nog lastig, omdat de CIZ Indicaties niet de 
gegevens bevatten die de gemeente hiervoor nodig heeft. Maar onder de WMO zijn 
gemeenten opdrachtgever van het CIZ met betrekking tot indicatiestelling. 
Gemeenten kunnen dus afspraken maken over de indicatie, zodat de indicatie die 
het CIZ afgeeft langdurig (ook bij verlenging) gebruikt kunnen worden. Advies aan 
het Ministerie van BZK is om dit op te nemen in het modelverordeningtraject; 

 
De zorgverzekeraar heeft voor alle cliënten met recht op taxivergoeding een 
omgekeerde werkwijze ingevoerd. De taxirit wordt direct vergoed, controle vindt 
achteraf plaats; 

 
De website van de Belastingdienst is aangepast. Er staat nu vermeld dat voor het 
aanvragen van een grijs kenteken voor mensen met een handicap een medische 
verklaring, OF een Wet Voorziening Gehandicapten (WVG) Indicatie overlegd moet 
worden. Deze aanpassing betekent dat een groot deel van de ca. 15.000 chronisch 
zieken en gehandicapten met een grijs kenteken niet meer elk jaar een medische 
verklaring aan de Belastingdienst hoeven te overleggen; 
 
De tekst op de website van de Belastingdienst is weliswaar aangepast en klopt 
inmiddels feitelijk. Maar de tekst is nog niet begrijpelijk geformuleerd. Wellicht kan 
het Ministerie van BZK met het programma Begrijpelijke formulieren de 
Belastingdienst benaderen om de tekst op de website door te nemen; 
 
Minister Eurlings (Verkeer en Waterstaat) heeft na overleg met staatssecretaris 
Bijleveld laten weten dat hij op korte termijn de herindicatie (met overleggen van 
een medische verklaring) voor het verlengen van de gehandicaptenparkeerkaart 
landelijk afschaft. Dit scheelt jaarlijks ca. 120.000 medische verklaringen.  

 
Type 3: fundamenteel 
De betrokken zorgverzekeraar heeft tijdens het ‘Functioneringsgesprek’ 
aangegeven, dat het goed zou zijn als alle zorgverzekeraars vanuit een bepaalde 
gezamenlijke basis zouden werken. Bijvoorbeeld dat standaard met een 
omgekeerde werkwijze (controle achteraf) wordt gewerkt. De zorgverzekeraar heeft 
dit inmiddels landelijk op de agenda bij de zorgverzekeraars gezet. Het Ministerie 
van BZK sluit op korte termijn (geschreven februari 2008) een convenant met 
Zorgverzekeraars Nederland voor het werken met een ‘omgekeerde’ werkwijze.  
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Gemeenten zouden veel vaker – ook in andere situaties dan bij chronisch zieken of 
gehandicapten – indicaties kunnen overnemen (van bijvoorbeeld CIZ of de 
zorgverzekeraar) in plaats van zelf te indiceren. Het advies voor het Ministerie van 
BZK, is dit op te nemen in het modelverordeningtraject en in overleg te treden met 
de VNG hierover.  

 

2. Geen inkomen door werk 

Onderzoek naar de samenloop van regelingen. 
 
Een man heeft recht op twee uitkeringen: WAO en WUV (uitkering voor 
vervolgingsslachtoffers tweede generatie). Bovendien werkt hij op zeer beperkte 
schaal als zelfstandige. Door de verschillende grondslag en uitvoering van de twee 
uitkeringen en daar bovenop de inkomsten uit zijn eigen bedrijf, is hij in een 
voortdurend proces van naheffingen, terugstortingen en wijzigen terecht gekomen. 
Hierdoor is hij het overzicht over zijn maandinkomen volledig kwijtgeraakt.  
Betrokken organisaties: Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) en UWV (ministerie van 
SZW, Belastingdienst) 

 
Type 1: individueel 
De burger in kwestie heeft duidelijkheid over zijn situatie. Hij weet waar zijn 
uitkeringen op gebaseerd zijn en hoe het komt dat het fout loopt; 

 
Belangrijker is echter dat de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) zijn casemanager is 
geworden. Met het UWV is afgesproken dat alleen de PUR contact met hem heeft en 
hem uitbetaald. De PUR verrekent indien nodig direct met het UWV.  
 

Type 2: structureel 
De PUR heeft niet alleen het casemanagement van deze gedupeerde op zich 
genomen, maar ook van alle andere mensen in Nederland die precies in dezelfde 
situatie verkeren (WAO-uitkering, Wuv-Uitkering en eigen bedrijf). Dit zijn er circa 
15 in Nederland; 

 
Daarnaast hebben zowel de PUR, als het UWV een interne ‘Kafkaknop’ ingesteld. 
Zodra medewerkers zien dat iemand vastloopt, kunnen zij intern aan de bel trekken 
en zal gezamenlijk worden gekeken hoe de situatie opgelost kan worden.  
 

Type 3: fundamenteel 
Samenloop van regelingen komt in Nederland veel voor. Niet alleen bij regelingen 
van UWV en PUR, maar ook bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB), gemeenten, 
etc. Het recente rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau geeft aan dat zeker 
500.000 mensen in Nederland te maken hebben met samenloop van regelingen. 
Advies is dat de Staatssecretaris een voorstel indient bij het kabinet om in kaart te 
laten brengen wat de meest voorkomende vormen van samenloop zijn. Voor de top 
tien kan per samenloop een actieplan worden opgesteld om deze op te lossen;  

 
Wat betreft de samenloop van regelingen die uitgevoerd worden door het UWV, is 
het UWV gevraagd uit te zoeken waar samenloop voorkomt. Er is toegezegd dit te 
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doen, maar de uitkomst is onbekend. Het advies is dat de Staatssecretaris dit 
meeneemt in bovengenoemde actie.  

 

3. Bezwaar in de zorg 

Onderzoek naar de mogelijkheden om bezwaar te maken tegen de overheid in 
complexe situaties en de uitvoering van het Persoonsgebonden Budget (PGB). 
 
Vijf jaar geleden zijn bij een chronisch zieke man en zijn vriendin (en mantelzorger)  
problemen ontstaan met de betaling uit het Persoonsgebonden Budget (PGB). Zij 
hebben toen 1110,30 euro uit eigen zak betaald. Al jaren zijn zij bezig om uit te 
zoeken waar het is fout gelopen, maar zij kunnen daar niet achter komen. Ook de 
Ombudsman kan ze niet helpen. 
Betrokken organisaties: Zorgkantoor, Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), Sociale 
Verzekeringsbank (SVB), Nationale Ombudsman 

 
Type 1: Individueel 
Het betrokken stel wilde vooral weten waar het nu was misgelopen met hun PGB en 
of het mogelijk was om de 1.110,30 euro die zij uit eigen zak betaald hadden terug 
te krijgen. Omdat de casus vijf jaar oud is, hebben we niet volledige duidelijkheid 
kunnen scheppen waar het is misgelopen. Wel heeft de Kafkabrigade zelf het 
bedrag terugbetaald, omdat geen van de betrokken partijen in staat bleek het 
bedrag te vergoeden.  

 
Type 2: Structureel 
De afgevaardigden van de SVB, het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), het 
Zorgkantoor en de zorgverlener geven aan dat zij ‘Kafkacasusoverleg’ gaan voeren 
op het moment dat een PGB-houder een probleem heeft dat meerdere organisaties 
betreft. Het CIZ en het Zorgkantoor zijn de trekkers hiervan.  

 
Type 3: Fundamenteel 
Van de ca. 60.000 PGB-houders is een groot aantal ‘niet geschikt’ om de 
administratie van een PGB goed uit te voeren. Het is aan te bevelen om eerst Zorg 
In Natura (ZIN) te verlenen met de mogelijkheid om over te stappen naar een PGB. 
De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het CIZ. Advies is dat de Staatssecretaris 
dit aan de orde stelt bij het Ministerie van VWS;  

 
Voorlichting over een PGB moet plaatsvinden voordat een PGB wordt toegekend, 
niet daarna. Mensen weten niet goed wat het inhoudt om een PGB te hebben en 
worden overvallen door de complexiteit ervan. Door de voorlichting naar voren te 
halen kan dit voorkomen worden. Advies aan het Ministerie van BZK is om dit aan 
te kaarten bij het Ministerie van VWS; 

 
De Nationale Ombudsman heeft haar werkwijze aangepast. Naar aanleiding van 
deze casus blijkt de NO de bevoegdheid te hebben om op te treden bij 
ketenproblemen. Hiervoor heeft NO haar werkwijze aangepast. Bij ketenklachten 
wordt door onderzoekers van NO bij de melder navraag gedaan en worden 
betrokken instanties verzocht hun rol in het proces te verklaren. Hiermee kan NO 
vanaf nu dus optreden bij kafkaëske situaties. 
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4. Vergunningen voor een pannenkoekenrestaurant 

Onderzoek naar de vergunningprocedure voor Horeca-ondernemers, in het 
bijzonder de bouwaanvraag 
 
Een inmiddels 67-jarige vrouw probeert al vier jaar lang een 
pannenkoekenrestaurant te openen in een boerderij in Buitenpost. Hindernissen 
waar ze tegen aanloopt zijn o.a.: de artikel 19 procedure om de bestemming van 
het pand te veranderen, verschil van definities rond brandveiligheid tussen 
gemeente en brandweer en onduidelijkheid over de procedure van de 
bouwaanvraag.  
Betrokken organisaties: Gemeente , Brandweer, ministerie van VROM 

 
Type 1: individueel 
Ondanks dat toch nog een nieuwe artikel 19-procedure moest worden doorlopen, 
zal het pannenkoekenrestaurant in het voorjaar van 2008 geopend worden.  

 
Type 2: structureel 
Het Ministerie van VROM is bezig met een praktijkproef waarbij gekeken wordt naar 
de mogelijkheden van een wettelijke certificeringsregeling: de ‘gecertificeerde 
bouwbesluittoets’. Het certificaat geeft als het ware een garantie op een manier van 
werken, waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd dat als een gecertificeerde 
instelling (bijvoorbeeld een architect, bouwbedrijf of aannemer) een bouwplan 
indient, de gemeente dit niet meer hoeft te toetsen. Dit zou de procedure 
aanzienlijk kunnen versnellen; 

 
Het Ministerie van VROM heeft gekeken of het mogelijk is het formulier voor de 
bouwaanvraag begrijpelijker te maken. Het Ministerie van BZK heeft aangeboden 
Bureau Taal in te schakelen om hierbij te helpen. Het blijkt echter dat dit formulier 
een wettelijke status heeft en daardoor niet zomaar aangepast kan worden. Advies 
is dat de Staatssecretaris de Minister van VROM vraagt of het 
bouwaanvraagformulier begrijpelijker gemaakt kan worden. Overigens stelt het 
Ministerie van VROM dat met de invoering van de Omgevingsvergunning ook 
gewerkt wordt aan de vereenvoudiging van het formulier. Het is de bedoeling dat in 
de toekomst formulieren via het Digitale Bouwloket aangeleverd kunnen worden. 
Advies van de Kafkabrigade is hier niet op te wachten aangezien de invoering al 
meermaals is uitgesteld. De verwachting van Minister Cramer (VROM) op dit 
moment is dat de Omgevingsvergunning 1 januari 2009 kan worden ingevoerd. 
Aangezien bijna 100.000 bouwvergunningen per jaar worden verleend (en 
waarschijnlijk nog meer aangevraagd) zijn veel mensen geholpen met een 
oplossing op korte termijn; 

 
De informatie op de website van het Kadaster is moeilijk te lezen vanwege het 
juridische taalgebruik. Het Kadaster geeft aan dat het juridisch niet mogelijk is 
(kaart)informatie en taalgebruik op de website begrijpelijker te maken, ondanks dat 
het Ministerie van BZK hiervoor de inzet van Bureau Taal heeft aangeboden. 
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Bovendien komt de informatie nu uit een verouderd systeem en dit kan niet snel 
aangepast worden. De Kafkabrigade raadt het de Staatssecretaris aan een brief aan 
de Raad van Bestuur van het Kadaster te sturen om dit punt aan de orde te stellen.  

 
Type 3: fundamenteel 
Uit onderzoek van het Kadaster op verzoek van de Kafkabrigade blijkt dat in 
Nederland duizenden ‘dooie akkertjes’ bestaan: kleine stukjes grond die tientallen, 
overleden, eigenaren hebben. Dit betekent vervuiling van de gemeentelijke 
basisregistratie, omdat daarvoor gebruik gemaakt wordt van de informatie van het 
Kadaster. Bovendien leidt dit tot problemen met betrekking tot de onroerend 
zaakbelasting (ozb) en het mislopen van successierechten door de Belastingdienst. 
Het Kadaster stelt dat zij dit niet kan aanpassen, omdat zij werkt volgens het 
principe van ‘lijdelijkheid’. Zij handelt slechts als ze gevraagd wordt. Advies is dat 
de Staatssecretaris met het Kadaster en de gemeenten (VNG) die rol van het 
Kadaster in gemeentelijke basisregistraties bespreekt. Het principe van lijdelijkheid 
zou opgeheven moeten worden. Daarnaast geeft het Kadaster de Kafkabrigade een 
aantal specifieke casus om nader onderzoek te doen naar de ‘dooie akkertjes’ in 
relatie tot de gemeentelijke ozb.  

 
5. Uitkering voor ex-gedetineerden 

Onderzoek naar het niet kunnen hervatten van een uitkering na detentie als 
oorzaak voor recidive.  
 
Wanneer iemand in de gevangenis terechtkomt, wordt – logischerwijs - de uitkering 
stopgezet en het postadres opgezegd. Dit levert echter grote problemen op na 
vrijlating: zonder postadres kan geen uitkering aangevraagd worden. En zonder 
sociaal netwerk kom je niet zo snel aan een postadres. Het risico is groot dat de ex-
gedetineerde weer in het oude patroon terugvalt.  
Betrokken organisaties: Gemeente (Dienst Werk & Inkomen), Dienst Justitiële 
Inrichtingen (DJI, ministerie van Justitie), UWV, ministerie van SZW. 
 
NB: percentage van recidive na gevangenisstraf onder volwassenen is 75%, onder 
jongeren 80%. In Nederland zaten in 2007 ca. 37.000 mensen in detentie, waarvan 
80% kort (d.w.z. korter dan 6 maanden) en 61% zelfs korter dan 3 maanden.  

 
Type 1: individueel 
In dit geval kon de individuele melder niet geholpen worden, aangezien het na het 
interview zowel de maatschappelijk werkers van de Jellinek Kliniek, als de 
Kafkabrigade niet meer gelukt is contact met hem te krijgen. 

 
Type 2: structureel 
Het UWV heeft in alle zes regio’s contactpersonen aangesteld voor de medewerkers 
van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en de gemeenten om de terugkeer van 
de ex-gedetineerde in de samenleving zo soepel mogelijk te laten verlopen. De 
samenwerking tussen DJI, UWV en gemeente is hierdoor verbeterd; 

 
De gemeente Amsterdam – waar dit onderzoek zich afspeelde – heeft de ambitie 
om de komende tijd het aantal dak- en thuislozen aanzienlijk terug te dringen. In 



 

 www.kafkabrigade.nl | info@kafkabrigade.nl 40 

 

dit verband heeft de gemeente ook allerlei plannen samen met DJI waardoor ook 
ex-gedetineerden sneller de voorzieningen krijgen die zij nodig hebben. De 
bedoeling is dat de eerste resultaten in het voorjaar van 2008 geboekt worden. De 
Kafkabrigade houdt contact met de gemeente om te zien wat de resultaten zijn.  

 
Type 3: fundamenteel 
Gemeenten kunnen in geval van korte detentie een bijstandsuitkering schorsen in 
plaats van stopzetten. Voordeel hiervan is dat de uitkering na detentie direct hervat 
kan worden. Een ex-gedetineerde heeft direct inkomen en valt niet terug in de 
criminaliteit. De gemeente Amsterdam past dit principe toe. Onbekend is of andere 
gemeenten dat ook doen. Advies aan de Staatssecretaris is dit na te vragen bij de 
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en zo nodig dit te 
bepleiten; 

 
Het UWV is gevraagd uit te zoeken of ook UWV-uitkeringen in geval van korte 
detentie geschorst kunnen worden, in plaats van gestopt. Gebleken is dat dit niet 
mogelijk is. Het recht op verzekering behoudt een gedetineerde, maar het recht op 
uitkering (van WAO, WW of AOW) vervalt. Een ex-gedetineerde kan dit recht 
terugkrijgen, maar moet hiervoor een heel nieuwe aanvraagprocedure doorlopen. 
Het verlies van recht op uitkering is een politiek besluit om fraude met een WAO 
uitkering te voorkomen (of liever gezegd af te kappen). Maar naar aanleiding van 
deze casus heeft het UWV wel haar werkwijze aangepast. Gedetineerden kunnen 
hun uitkering voor vrijlating aanvragen zodat deze direct na vrijlating kan worden 
gestart. Dit is onderdeel van het Project Aansluiting Nazorg van het Ministerie van 
Justitie. Deze omslag van het UWV is een doorbraak. Zo kan voorkomen worden 
dat ex-gedetineerden zonder inkomen zitten en wellicht terugvallen in de 
criminaliteit. 
 
6. In afwachting van uw antwoord verblijf ik…. 

Onderzoek naar de bureaucratische obstakels bij de immigratie van een partner om 
hier te kunnen wonen, werken en studeren. 
 
De immigratie van een buitenlandse partner levert veel administratieve en 
procedurele problemen op. Hier staat het verhaal van een Pools meisje centraal dat 
naar Nederland komt om bij haar vriend te kunnen wonen. Daarnaast wil ze graag 
hier studeren en werken tegelijk. Die drie wensen zorgen ervoor dat zij in een serie 
van zeer langdurige en ingewikkelde procedures terechtgekomen is. 
Betrokken organisaties: Gemeente, IND, IBG, Universiteit, CWI, ministerie van 
Justitie 

 
Type 1: individueel 
In dit geval is gekozen voor een casus die al opgelost was. Het meisje in kwestie 
komt uit Polen. Zij woont, studeert en werkt in Nederland. Met het vrijgeven van de 
arbeidsmarkt voor o.a. Polen in mei 2007 is een deel van haar problemen sowieso 
opgelost.  

 

Type 2: structureel 



 

 www.kafkabrigade.nl | info@kafkabrigade.nl 41 

 

IND, CWI en IBG hebben naar aanleiding van deze casus besloten gezamenlijk een 
portalwebsite voor immigranten te bouwen. Hierop zal alle informatie van 
betrokken instanties geïntegreerd vermeld staan. De website zal naar verwachting 
in juni 2008 worden gepresenteerd. Het Ministerie van BZK volgt de ontwikkeling 
ervan. 

 
Een knelpunt in de casus bleek dat buitenlandse studenten van de IBG minimaal 8 
uur moeten werken om in aanmerking te komen voor studiefinanciering, maar van 
de IND maximaal 10 uur mogen werken. De ondergrens wordt dus bepaald door 
het OCW (IBG) en de bovengrens door Justitie (IND). Er was in het najaar van 
2007 sprake van de ophoging door OCW van de ondergrens. Mocht die boven de 
10-uursgrens uitkomen, dan wordt het voor buitenlandse studenten onmogelijk om 
in Nederland studiefinanciering te ontvangen. Dit is vooralsnog niet gebeurd. IBG 
en IND hebben in ieder geval afgesproken om de communicatie omtrent de marge 
voor werken te verbeteren. 

 
De Erasmus universiteit heeft toegezegd te kijken of met nieuwe studenten uit 
Roemenië en Bulgarije (nieuwe EU-lidstaten) zich gelijke problemen voordoen of 
dat één en ander is opgelost. Er zijn echter nog geen gevallen gemeld van 
studenten uit deze landen die studeren en werken.    

 
NB: het is niet precies aan te geven hoeveel buitenlandse studenten in Nederland 
studeren. Het bronbestand verplicht niet tot het aangeven van de nationaliteit. 
Cijfers van het CBS geven aan dat in 2007 31.668 mensen met een niet-Nederlands 
paspoort ingeschreven staan aan Nederlandse Hogescholen en Universiteiten. De 
IBG schat dat er 50.000 buitenlandse studenten in Nederland zijn, waarvan er 
10.000 recht hebben op studiefinanciering. Hoeveel studenten dit recht ook 
daadwerkelijk benutten is onbekend.  

 
Type 3: fundamenteel 
Tijdens het onderzoek bleek dat de Burgerlijke Stand eigenlijk te weinig 
bevoegdheid heeft om complexe gevallen zelf op te kunnen lossen. Om dit te 
veranderen is een gesprek op beleidsniveau tussen het Ministerie van BZK en het 
Ministerie van Justitie nodig (met medewerking van gemeente Den Haag). Het 
Ministerie van BZK heeft tijdens het ‘Functioneringsgesprek’ aangegeven dit op te 
pakken. 

 
Een actiepunt dat de Kafkabrigade heeft afgeleid van deze casus is dat de IND en 
gemeenten ook met ‘modelbrieven’ in het Engels en het Nederlands kunnen werken 
om de begrijpelijkheid van de communicatie voor burgers te vergroten. Op dit 
moment vindt alle communicatie plaats in zeer juridisch Nederlands. Reden 
hiervoor is dat het nu eenmaal om ingewikkelde juridische aangelegenheden gaat. 
De oplossing hiervoor zijn modelbrieven in het Engels en het Nederlands, die 
juridisch kloppen én begrijpelijk zijn. Advies is dat een gesprek wordt 
georganiseerd op beleidsniveau (of zelfs politiek niveau) tussen het Ministerie van 
BZK en het Ministerie van Justitie. 
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7. Overleggen van bewijsstukken 

Onderzoek naar het nut en de noodzaak van bewijsstukken die gemeenten van 
burgers vragen bij de aanvraag van gemeentelijke producten of diensten. 
 
Gemeenten vragen burgers bij de aanvraag van producten of diensten vaak om 
‘bewijsstukken’, die lastig te verkrijgen zijn en waarvan de noodzaak niet zonder 
meer vaststaat. Een voorbeeld is een man die om zijn ongeboren kind te kunnen 
erkennen aan moet tonen dat hij niet getrouwd is toen hij jaren geleden in Brazilië 
woonde. Of een mevrouw die er nauwelijks in slaagt om aangifte van het overlijden 
van haar man te doen bij de gemeente, omdat hij in het buitenland is overleden en 
zij geen overlijdensakte heeft. De oorsprong van het vragen om deze bewijsstukken 
ligt meestal in afspraken tussen het ministerie van BZK en andere ministeries 
(bijvoorbeeld Justitie).  
Betrokken organisaties: Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB), 
ministerie van BZK (BPR), ministerie van Justitie 

 
NB: het gaat hierbij met name om de geboorteakte, huwelijksakte en de akte van 
overlijden. Per jaar moeten in Nederland ca. 157.000 geboorteakten worden 
overlegd (bron: NVVB). Tussen de 50.000 en 60.000 buitenlandse akten worden 
jaarlijks gelegaliseerd (bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken). 

 
Type 1: individueel 
Beide casus die voor dit onderzoek geselecteerd zijn, waren inmiddels al opgelost. 
 
Type 2: structureel 
Tijdens het ‘Functioneringsgesprek’ hebben de afgevaardigden van de Nederlandse 
Vereniging voor Burgerzaken (NVVB), het Ministerie van Justitie en het Bureau 
Persoonsregistratie (BPR, Ministerie van BZK) een werkgroep gevormd die een 
groot aantal van de geformuleerde acties op gaat pakken. Dit betreft volgende 
acties: 

 
1. Certificering van onderwijs voor ambtenaren van de Burgerlijke Stand; 
2. Het aanleggen van een register voor ingezetenen in de GBa, die 

hierdoor niet langer verplicht zijn bewijsstukken uit het buitenland aan 
te leveren; 

3. Het afschaffen van de akte van ongehuwd zijn; 
4. De noodzaak van het erkenningsbeletsel; 
5. Het vertrouwen tussen de systemen van het GBa en de Burgerlijke 

Stand; 
6. De zwaarte van de bewijslast voor de burger (naar beneden afstellen 

wanneer mogelijk, naar boven afstellen bij vermoeden van fraude); 
7. De consequenties van bovenstaande voor de wet. 

 
Daarnaast: 
De NVVB en drie opleidingsinstituten hebben TNS NIPO de opdracht verleend 
onderzoek uit te voeren naar de opleidingsbehoefte bij afdeling Burgerzaken; 

 



 

 www.kafkabrigade.nl | info@kafkabrigade.nl 43 

 

De NVVB stelt n.a.v. het ‘Functioneringsgesprek’ voor om een voorlichtingspakket 
samen te stellen voor mensen die tijdelijk uit Nederland vertrekken over wat hen te 
wachten staat als zij weer terugkomen. Hierin moet niet alleen geïnformeerd 
worden over Burgerzaken-aangelegenheden, maar ook over o.a. geldigheid en 
verlengen van Rijbewijs, zorgverzekering, Belastingdienst, verkiezingen, 
huisvesting, etc. 

 
Type 3: fundamenteel 
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft toegezegd de mogelijkheid te 
onderzoeken of gemeenten en consulaire afdelingen door onderling contact met 
elkaar op te nemen de mogelijkheid biedt sommige bewijsstukken overbodig te 
maken;  

 
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken bekijkt de mogelijkheid de voorlichting op de 
eigen website aan te passen. Duidelijk moet worden gemaakt dat de informatie 
over buitenlandse bewijsstukken is bestemd voor de burger. Nu maken vooral 
gemeenteambtenaren gebruik van de informatie om vast te stellen welk 
buitenlands bewijsstuk aan de burger kan worden gevraagd om een ‘buitenlandse’ 
gebeurtenis in Nederland te bewijzen. Dit stimuleert de ambtenaar niet om gebruik 
te maken van zijn discretionaire bevoegdheid om geen bewijsstuk te vragen; 

 
Minister Hirsch Ballin van Justitie heeft naar aanleiding van de Ministeriële 
werkgroep administratieve lastenverlichting aangekondigd dat de Burgerlijke Stand 
en de GBa samengevoegd zullen worden. De GBa wordt leidend in het nieuwe 
systeem. Op welke termijn dit zal gebeuren is op dit moment nog niet bekend. Er is 
een akkoord bereikt dat voor het afsluiten van een huwelijk dit wordt doorgevoerd. 
Nu worden jaarlijks 157.000 geboorteakten bij het Gba opgevraagd als bewijsstuk 
voor een huwelijk om in te leveren bij de Burgerlijke Stand. Daarnaast worden nog 
eens ca. 50.000 buitenlandse geboorteakten voor hetzelfde doel gelegaliseerd. Bij 
samenvoeging is dat niet meer nodig. Deze oplossing zou de Nederlandse burger 
ruim 2 miljoen euro aan legeskosten schelen. Daarnaast blijft ca. 50.000 
Nederlanders veel tijd, geld, energie en rompslomp voor het verkrijgen, vertalen en 
legaliseren van een buitenlandse geboorteakte bespaard. Een en ander wordt 16 
april a.s. gepresenteerd op het jaarcongres van de NVVB. 
 

 
8. Vergunningen en loketten  

Een onderzoek naar aanvraagprocedures. 
 
Een wethouder heeft de Kafkabrigade gevraagd om onderzoek te doen naar de 
problemen die ondernemers ondervinden door de wildgroei loketten in zijn 
gemeente. Bij navraag blijkt dat in praktijk ondernemers niet meer dan één of twee 
loketten kennen. Wel ondervinden ze hinder door het functioneren van het 
Ondernemersloket van de gemeente en de samenwerking van de verschillende 
betrokken diensten. In overleg met BZK en de gemeente is besloten het onderzoek 
daarop te richten.  
Betrokken organisatie: gemeente (verschillende diensten en bureaus) 
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Type 1: individueel 
De bouwvergunning voor de heer Boerman is op 15 oktober 2007, vlak vóór het 
‘Functioneringsgesprek’, verleend. De verbouwing is direct begonnen; 
 
Type 2:structureel 
Het Ondernemersloket krijgt autorisatie om in het systeem van Bouwen en Wonen 
informatie in te zien en te gebruiken bij het aanvragen van bouwvergunningen. 

 
Type 3: fundamenteel 
Bouwen en Wonen stelt binnen zes maanden een gezamenlijke procesbeschrijving 
op die de grondslag vormt voor herinrichting van het Ondernemersloket; 

 
Het Ondernemersloket wordt anders ingericht. Het Ondernemersloket en Bouwen 
en Wonen gaan als frontoffice intensiever samenwerken. De intake van 
vergunningaanvragen die niet in strijd zijn met het bestemmingsplan kunnen 
geheel bij het loket worden verricht; 

 
Er worden trainingen ontwikkeld om medewerkers een meer proactieve en 
oplossingsgerichte werkwijze aan te leren. 

 

9. Wachten op zorg 

Onderzoek naar diagnose, indicatie en wachtlijsten in de jeugdzorg. 
 
Ouders proberen al drie jaar lang de juiste behandeling voor hun inmiddels 15-
jarige dochter met een leer- en gedragsstoornis te regelen. Dat lukt echter niet, 
omdat zij telkens tegen wachtlijsten aanlopen. Doordat zij niet direct behandeld kon 
worden, zijn de problemen van het meisje steeds erger geworden. Het gevolg is dat 
de ouders nog maar één mogelijkheid hadden om hun dochter te helpen: haar 
onder toezicht van jeugdzorg te laten stellen, waardoor zij een gesloten 
behandelplek (in de civielrechtelijke afdeling van een justitiële jeugdinrichting) kon 
krijgen.  
Betrokken organisaties: Bureau Jeugdzorg, diverse Jeugdhulpverleningsinstanties, 
ministerie van VWS, ministerie van OCW, DJI (ministerie van Justitie) 

 
Type 1: individueel 
Het meisje in kwestie krijgt inmiddels de voor haar geschikte behandeling.  

 
Type 2: structureel 
Het ‘Functioneringsgesprek’ voor deze casus heeft begin november 2007 
plaatsgevonden. Vandaar dat op dit moment nog geen concrete resultaten te 
melden zijn. Uiteraard is wel een aantal acties in gang gezet. Deze worden bij de 
type 3 acties weergegeven; 

 
Het Ministerie voor Jeugd en Gezin past de beperkte geldigheid van de indicaties 
van Bureau Jeugdzorg aan; 

 
Ouders met kinderen die opgenomen worden in een JJZ-instelling, verliezen recht 
op Kinderbijslag. Voor ouders van kinderen die bij herhaling  opgenomen worden in 
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en ontslagen worden uit een instelling betekent dit meermaals per jaar formulieren 
invullen. Advies is dat Ministerie van BZK de Sociale Verzekeringsbank verzoekt om 
het stopzetten en hervatten van Kinderbijslag slimmer uit te voeren,   zonder dat 
telkens hetzelfde formulier moet worden ingevuld.  

 
Type 3: fundamenteel  
Er wordt een manifest opgesteld door diverse jeugdzorginstellingen in de provincie 
Overijssel om een Pilot Taskforce Jeugd en Gezin te maken. Hierin wordt 
ondermeer de flexibele financiering en toepassing van jeugdzorg opgenomen; 

 
Per 1 januari 2008 wordt gesloten jeugdzorg formeel gescheiden van justitiële 
jeugdinrichtingen. In de praktijk zal de scheiding echter nog even op zich laten 
wachten, onder meer doordat er nog geen aparte gebouwen bestaan. In de 
tussentijd kan echter de uitvoering van de gesloten jeugdzorg, ook binnen de 
muren van de DJI, wel aangepast worden aan de behoeften van de jongeren. De 
Kafkabrigade bespreekt dit punt met Dienst Justitiële Inrichtingen en schakelt het 
Ministerie van BZK in wanneer dat nodig is; 

 
De verwachting is dat de Centra voor Jeugd en Gezin vooral op gemeentelijk niveau 
veel nieuwe bureaucratie met zich mee zullen brengen. Het is wellicht raadzaam 
dat de Staatssecretaris van BZK hierover spreekt met de Minister voor Jeugd en 
Gezin.  
 

10. PGB-houders als werkgevers 

Onderzoek naar het werkgeverschap van mensen met een Persoonsgebonden 
Budget (PGB). 
 
Mensen die PGB-houder worden en meer dan drie dagen per week zorg ontvangen, 
krijgen te maken met administratieve verplichtingen waar werkgevers ook aan 
moeten voldoen. Ze zijn niet altijd in staat (mentaal of fysiek) om die 
verplichtingen na te komen. Overal in het land schieten commerciële bureaus uit de 
grond om deze mensen (bovenop de diensten van de SVB) tegen betaling met hun 
administratieve last te helpen. Met geld dat bedoeld is voor zorg, uiteraard. 
Betrokken organisaties: Belastingdienst (ministerie van Financiën), SVB, ministerie 
van VWS, eventueel UWV.   
 
NB: Van de 140.000 budgethouders zijn naar schatting 4.000 werkgever, en via 
deze 4.000 werkgevers zijn 6.000 zorgverleners verzekerd.  (in de alinea hierboven 
al genoemd) 
Type 1: individueel 
De moeder en de dochter uit deze casus hebben niet zelf deelgenomen aan het 
onderzoek. De Kafkabrigade heeft hun verhaal gehoord en hun dossier gezien via 
de advocaat die zij om hulp hebben gevraagd. De Kafkabrigade zoekt uit of de 
schuld terecht is omdat in sommige gevallen bij een ouder-kind relatie geen sprake 
mag zijn van een werkgever-werknemer relatie. In dat geval zou de schuld 
onterecht zijn.  
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Type 2: structureel 
In een gesprek met Jenny Thunnissen (Belastingdienst) en Erry Stoové (SVB) 
hebben we deze thematiek besproken en geconcludeerd dat er vooral politieke 
vragen liggen op het gebied van de eigen verantwoordelijkheid van de burger en de 
vraag wie we wel of niet verplicht moeten verzekeren. Alle haken en ogen die we in 
dit traject ontdekt hebben vatten we in een notendop samen in de vraag: ’In welke 
mate kan de overheid administratieve lasten overdragen aan mensen die dat niet 
aankunnen vanwege fysieke of verstandelijke beperkingen?’ Aangezien dit gesprek 
pas in december 2007 heeft plaatsgevonden, zijn op dit moment nog geen concrete 
resultaten te melden.  
 
Type 3: fundamenteel 
Naast de bestuurders van de Belastingdienst en de SVB heeft de Kafkabrigade 
gesproken met medewerkers van VWS, SZW, de Belastingdienst en de SVB. Uit die 
gesprekken kwam naar voren dat allereerst politici een uitspraak moeten doen over 
deze problematiek alvorens oplossingen in de uitvoering gerealiseerd kunnen 
worden. Wij stellen dan ook voor de casus en bijbehorende oplossingen aan de 
verantwoordelijke bestuurders van BZK, VWS en SZW voor te leggen. Eventueel 
kunnen daar woordvoerders van diversie kamerfracties bij betrokken worden.  
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7. Lessen voor het Openbaar Bestuur  
 
 

7.1 Lessen uit de casus 

 
Wat heeft een jaar onderzoek van de Kafkabrigade ons nu geleerd over de werking 
van het openbaar bestuur en wat kan dit openbaar bestuur meenemen om zichzelf 
te verbeteren? Bij het beantwoorden van deze vragen hanteren we de indeling in 
zeven loci, zoals deze eerder uiteen is gezet. 
 
 

Locus 1: Leefwereld van burger of ondernemer 

 
Wat valt ons op, als we de verhalen van al die burgers nog eens naast elkaar 
zetten? Bijna schokkend is de goedwillendheid en de welwillendheid. Ondanks de 
tegenslagen en de soms behoorlijk vervelende uitkomsten, blijven ze optimistisch 
en vriendelijk. Slechts een enkeling is negatief of boos.  
De burger blijkt meer gezichten te hebben dan waar het beleid van uitgaat. Het 
cliché lijkt te kloppen: geen mens is hetzelfde. Enkele ‘lijdend voorwerpen’ uit onze 
onderzoeken zijn gewoonweg niet in staat om op niveau zaken te doen met de 
overheid. Formulieren zijn voor hen te moeilijk, websites zijn onduidelijk en 
onvolledig. Het geheel kunnen ze vaak moeilijk overzien.  
We hebben meerdere gevallen gezien waarin de burger ‘fouten’ maakt: ze starten 
een verkeerde procedure of vragen ten onrechte een PGB aan. Daar staat 
tegenover dat de burger in dat soort gevallen niet op de consequenties van die 
keuze wordt gewezen en dat deze consequenties wel heel hard aankomen en 
geheel voor eigen rekening zijn. 
Daar komt bij dat het voor de gemiddelde burger of ondernemer onmogelijk is om 
de samenhang tussen bepaalde procedures te doorgronden. Deze burger komt in 
aanraking met een bepaalde frontoffice en heeft geen zicht op hetgeen zich in de 
backoffice(s) afspeelt, hoe de verschillende machinerieën van de overheid in elkaar 
grijpen. De burger of ondernemer kan het probleem dat hij/zij ervaart ook niet in 
termen van de afzonderlijke diensten en regelingen verwoorden. In complexe 
situaties zijn burgers vaak bovendien afhankelijk van private partijen die net zo 
bureaucratisch en gefragmenteerd optreden als de overheid. De bank, de notaris en 
de verhuurder waren private partijen die in de casus van de broodjeszaak ook 
alleen maar vanuit hun nauwe eigenbelang opereerden.  
 
De lessen die wij hieruit trekken zijn de volgende: 
 

• Frissen heeft gelijk, als hij pleit voor meer variëteit en ruimte voor 
ongelijkheid. Overheden mogen niet langer uitgaan van de 
‘standaardburger’. Burgers, behoeften en gedragingen zijn er in allerlei 
soorten en maten. Frontoffices moeten hiermee om kunnen gaan en dus, 
waar nodig, af kunnen wijken van de geijkte oplossingen en ruimte laten 
voor variëteit. Ze moeten maatwerk kunnen leveren waar nu vaak de eigen 
werkprocessen centraal staan. 
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• Nu staat het rechtmatigheidsprincipe voorop. Daardoor komt de interne 
organisatielogica in het brandpunt van de aandacht te staan en leidt een 
impliciet gelijkheidsideaal juist tot ongelijkheid. In plaats daarvan moet de 
focus op en het vertrouwen in de burger centraal komen te staan. 

 
Voor frontoffices heeft dit alles ingrijpende consequenties. Hier moeten kwalitatief 
goede mensen zitten, ‘zwaarder’ , meer ervaren en hoger opgeleid dan een groot 
deel van de huidige bemanning. Casemanagement en dienstenintegratie zouden 
namelijk deel uit moeten maken van de portfolio van elke frontoffice. In sommige 
gemeenten werken ze al met een duidelijk functieprofiel en een hogere inschaling 
voor een aantal frontofficefuncties. 

  
Locus 2: In het klantcontact: burger/ondernemer vs. uitvoerende overheid 

 
In nagenoeg alle casus hebben we gezien dat het contact tussen de burger en de 
uitvoerende overheid stroef verloopt. Wij zien een gebrek aan begrijpelijke taal en 
een gebrek aan professionaliteit in de uitvoering. Uitvoerders benutten hun 
discretionaire ruimte (te) weinig . Ze beperken zich niet zelden tot hun strikt 
formele taakomschrijving, terwijl het probleem van de burger juist een 
overschrijding daarvan vergt. De burger wordt in die gevallen dus eerder 
afgescheept dan daadwerkelijk geholpen. De professional haalt zich zodoende geen 
‘ellende op de hals’ en hoeft zich niet te verantwoorden. Men doet waarvoor men is 
aangenomen, en verwijst waar nodig naar ‘ze’ of ‘Den Haag’.  
 
Het ‘klantcontact’ is geformaliseerd en gericht op het snel en efficiënt starten en 
afhandelen van de dienst die de betrokken overheidsorganisatie levert. De 
medewerkers aan de balie zijn laag opgeleid (zie locus 1), worden strak gestuurd 
en slechts geïnstrueerd inzake de eigen producten en diensten. Dit alles duidt op 
een systeemlogica, waarin maximale efficiency en rechtmatigheidseisen (veel 
bewijsstukken, alles op papier en bij elke wijziging weer geheel opnieuw beginnen) 
centraal staan. Die systeemlogica is niet de logica van de burger. Het gevolg van 
deze mismatch is dat de klantcontacten vanuit de beleving van de burger onder de 
maat zijn.  
 
Bovendien, weinig ambtenaren kijken naar links of naar rechts. Velen kijken juist 
naar boven. Ze hebben weinig weet van wat collega’s van andere afdelingen doen, 
of hoe hun diensten onderling samenhangen. Wel hebben ze zeer veel weet van alle 
procedures en controles die van hogerhand zijn voorgeschreven. Deze worden 
nauwlettend opgevolgd, ook in gevallen waar dat, vanuit de klant geredeneerd, 
evident onnodig is. Zo wordt een onderzoek naar planschade opgestart, terwijl er in 
de wijde omtrek niemand te vinden is die mogelijk planschade zal lijden, of wordt 
om een bewijs van invaliditeit gevraagd, terwijl collega-afdelingen al invaliditeit 
hebben vastgesteld.  
 
Het valt ons ook op dat overheden contacten met de burger iedere keer als ‘iets 
nieuws’ zien. De historie van de aanvrager lijkt er over het algemeen niet toe te 
doen waardoor herhaling gemeengoed is in overheidsland. Herindicaties, 
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verlengingen van vergunningen en het telkens opnieuw dezelfde gegevens in 
moeten vullen op al dan niet digitale formulieren zijn hier voorbeelden van. 
 
Tot slot herkennen we het verschijnsel van ‘creaming’: ambtenaren zijn vooral 
bezig met die gevallen die relatief eenvoudig op te lossen zijn. 
 
De lessen die wij hieruit trekken zijn de volgende: 
 

• Wij herhalen ons pleidooi om klantcontacten niet langer als sluitpost te zien 
maar daarentegen fors te investeren in professionaliteit in de uitvoering. 
Momenteel is er noch geestelijk, noch financieel ruimte voor uitgebreide 
intakes waarbij de ‘loketambtenaar’ de problemen niet in een mal probeert 
te stoppen maar op zoek gaat naar een oplossing voor de problemen van de 
aanvrager. Waar men van targets probeert af te stappen, nemen 
contactambtenaren meer de tijd om naar werkelijke oplossingen te zoeken. 

• Het belang van integrale dienstverlening mag niet onderschat worden. De 
overheid heeft haar diensten teveel opgeknipt in separate stukjes, waardoor 
de integratie aan burger of bedrijf wordt overgelaten. Juist de sociaal 
zwakkere burger loopt dan het risico vermalen te worden, in plaats van een 
helpende hand te krijgen. 

• Waar meer op outcome dan op output gestuurd wordt, zijn burgers en 
ondernemers met complexe problemen vaker en vooral eerder geholpen. 
Ambtenaren worden nu nog teveel op output afgerekend en niet op 
outcome, terwijl dat laatste veel belangrijker is dan het eerste. 

• Projecten als OL2000 en de Elektronische Overheid zijn nog niet af. Met 
name rond het klantcontact kan door herontwerp van processen, integratie 
van diensten, hergebruik van gegevens, werken met landelijke e-dossiers 
etc., veel verbeterd worden. Daar zijn nog veel modderige meters te maken. 
Opvallend is dat de organisatieveranderingen die het gevolg zijn van de 
implementatie, het langste duren: slechte klantcontacten vormen in die zin 
ook een cultuurvraagstuk. Technologie en ICT vormen een hulpmiddel om 
de kwaliteit van de klantcontacten te verbeteren, maar de wijze waarop de 
uitvoering de technologie benut bepaalt toch nog steeds die kwaliteit. 

 
Deze veranderingen houden een fundamentele transformatie in. Het openbaar 
bestuur moet veel meer in processen en ketens gaan werken, en minder vanuit een 
klassiek, bureaucratisch hiërarchisch model.   
 
 

Locus 3: Interne organisatie: uitvoerende afdeling vs. andere afdelingen 

 
De uitvoering wordt teveel vanuit andere afdelingen lastig gevallen met moeilijk 
verenigbare eisen. Het is daarom ook moeilijk om te spreken van ‘de’ uitvoering. 
Uitvoeringsactiviteiten zijn immers het sluitstuk van een achterliggend proces, een 
proces waar bijvoorbeeld interne controle ook deel van uitmaakt. Die interne 
controle, die over het algemeen wordt gedreven door audits, externe controle en 
vereisten voor accountantsverklaringen, verlamt de vrijheid in uitvoeringssituaties. 
Althans, zo blijken uitvoerders dat te ervaren. Zij hebben het idee dat ze hun werk 
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op een bepaalde, voorgeschreven manier moeten doen en dat de voorschriften 
vanuit de backoffice een gegeven zijn waar ze niet van mogen en/of kunnen 
afwijken, ook als dat vanuit de klant geredeneerd tot onzinnige handelingen leidt.  
 
De complexiteit van de uitvoerende afdelingen zorgt voor een vorm van 
vervreemding: ambtenaren verrichten dan handelingen, zonder dat ze daar nog zelf 
achter staan en (ogenschijnlijk) zonder dat ze weten waartoe deze dienen. 
Daarnaast zijn de verhoudingen tussen de verschillende afdelingen problematisch: 
er heerst een soort van vreedzame coëxistentie, waarbij het adagium ‘als jij mij 
niet lastig valt, val ik jou niet lastig’ geldt. Dit levert weer een situatie op waarin 
geen ruimte is voor innovaties, ook als deze vanuit het perspectief van burgers 
broodnodig zijn.  
 
Het ontbreekt in vele organisaties aan een (goed functionerende) feedback-loop: 
problemen in de uitvoering worden gezien als lastig en vervelend en dus slechts 
opgelost in de mate dat ze het beleid of besturingsmodel niet ter discussie stellen. 
De gevolgen van fundamentele inrichtingsfouten komen zo onvoldoende onder de 
ogen van degenen die die inrichting ontwerpen. Zo verandert er niets. 
 
Wat betekent dit voor het openbaar bestuur? 
 

• Allereerst zou er meer interne arbeidsmobiliteit geïntroduceerd moeten 
worden, niet alleen door spelers op verschillende plaatsen in de keten met 
elkaar van arbeidsplaats te laten wisselen, maar ook door mensen met 
primaire en secundaire taken (interne controle, management, proces- en 
kwaliteitsmanagers) onderling stage te laten lopen.  

• Niet het afzonderlijke proces moet in kaart gebracht worden, maar de 
samenhang in die processen en mogelijkheden tot verbetering op dat 
niveau. Benchmarken en monitoren zou dus niet over de resultaten van 
afzonderlijke uitvoeringsprocessen moeten gaan, maar over het functioneren 
van de gehele organisatie, inclusief de relaties die deze organisatie met haar 
omgeving heeft. 

• Uitvoerenden die verantwoordelijk zijn voor een proces zouden elementen 
als coulance, individualisering en discretionaire ruimte toebedeeld moeten 
krijgen, omdat zij anders geen ruimte hebben om tot overeenstemming over 
de uitvoering te komen, daar waar meerdere uitvoeringsprocessen 
tegelijkertijd aan de orde zijn. 

• Uitvoeringsambtenaren hebben discretionaire bevoegdheid, maar maken 
daar in veel gevallen geen gebruik van. Wat veel voorkwam in de 
onderhavige tien casus is dat ambtenaren niet zonder dekking van regels of 
van hun meerderen beslissingen durfden te nemen. Ze verhinderden zichzelf 
dus hun discretionaire bevoegdheid te gebruiken. Door voor complexe casus 
meer op output te sturen, dus targets los te laten, stimuleer je als 
management je uitvoerders meer hun discretionaire ruimte te benutten. 

• In feite zijn organisaties nu nog vaak een fase-1-organisatie (in INK-
termen), terwijl ze zich moeten ontwikkelen naar een fase-3-4-organisatie.  

• De vier strategische ‘tools of government’ (financiën, personeel, juridisch 
instrumentarium en informatiemanagement) bestendigen de huidige, 
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achterhaalde wijze van organiseren. De broodnodige organisatieverandering 
geldt dus niet alleen voor de uitvoerende afdelingen maar ook voor de 
ondersteunende afdelingen.  

 
 

Locus 4: Interne sturing: top vs. uitvoerende afdeling 

 
Het management richt de uitvoering vooral in op een efficiënte afhandeling van één 
enkele regeling per keer. Complexe gevallen, waarbij meerdere regelingen met 
elkaar samenhangen vallen zo buiten het zichtveld van het management. Door de 
sterke focus op efficiëntie, creëren overheden in feite vele kleine 
machinebureaucratieën binnen hun organisatie. Deze machinebureaucratieën 
hebben weer weinig oog voor andere zaken dan hun eigen primaire proces.  
 
Het lijkt erop dat overheidsmanagers een vrij formele visie op de bureaucratie 
hebben, ze laten weinig ruimte voor zelfsturing. Overheidsorganisaties zijn formeel, 
stukken en besluiten moeten ‘de lijn in’ en de interne controle heeft veel aandacht. 
Deze managers, toch het scharnier tussen beleid en uitvoering, werken naar de 
letter van de wet in plaats van naar het doel van de wet. Wij hebben het idee dat 
New Public Management, in Nederland vaak vertaald in termen van ‘Beleids- en 
Beheersinstrumentarium’ (performance-indicatoren, e.d.), dit euvel alleen nog 
maar versterkt heeft. Zo is het gedrag van een gemeente om elke wijziging in een 
bouwvergunningaanvraag te zien als een nieuwe aanvraag vanuit dit perspectief 
verklaarbaar: dan beginnen namelijk de doorlooptijden ook weer opnieuw, 
waardoor er (in ieder geval optisch) geen overschrijding van termijnen plaatsvindt. 
De manager ziet elk jaar een procedure die op tijd doorlopen is, zodat hij zijn 
targets (aantal en doorlooptijd) haalt, de burger ziet een pannenkoekenhuis dat na 
vier jaar nog niet geopend is. 
 
De strakke sturing op afzonderlijke resultaten versterkt niet alleen 
afwentelingsgedrag, deze verstoort ook de samenwerking. Sturing op afzonderlijke 
prestaties zet afdelingen tegen elkaar op. Ze concurreren of werpen hun eigen 
muren op en veranderen zo in eilandjes. Zo zien we dat vele ondernemersloketten 
strijden om de aandacht van de ondernemer, niet zozeer om deze dan maximaal te 
gaan helpen maar vooral om een streepje te kunnen zetten, anders worden de 
prestaties niet gehaald.  
 
Welke lessen trekken we hier uit? 
 

• Wij trekken hieruit de les dat de wetgever duidelijk moet maken dat regels 
interpretabel zijn en voor meerdere uitleggingen vatbaar, in die zin dat de 
context waarbinnen een regel geïnterpreteerd moet worden van geval tot 
geval wisselt. Dit kan in de Memorie van Toelichting bij een regel of wet, 
maar ook in memo’s van organisaties als de VNG. In de jaren zeventig 
kenden veel uitvoeringswetten nog een individualiseringsbeginsel, nu lijken 
deze vergeten. 

• Verder is de sturing op samenhang erg belangrijk. Uitvoerders moeten 
weten dat het management in principe achter hen staat als ze hun nek 
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uitsteken om burgers die niet in de mal passen, verder proberen te helpen. 
Het management moet het gebruik van discretionaire ruimte dus 
aanmoedigen in plaats van ontmoedigen en hardheidsclausules opnemen in 
de werkprocessen. Dit houdt in dat managers hun verantwoordelijkheid 
nemen en bereid moeten zijn zelf de details van de uitvoering zodanig in te 
vullen dat de uitvoering ermee uit de voeten kan. Het zonder nadenken 
overnemen van Haagse richtlijnen is daarmee uit den boze, uitvoerende 
organisaties gaan zelf nadenken en interpreteren. Dit stemmen ze 
vervolgens uiteraard af met de politiek. 

• Managers hebben dan ook andere prestatie-indicatoren nodig. Zij sturen nu 
nog veel te veel op input van afzonderlijke activiteiten, terwijl sturing meer 
op outcome moet, op samenhang van de processen. Niet de vraag of alles 
binnen budget en conform de regels is gebeurd moet centraal staan in het 
sturingsarrangement, maar de vraag of de overheid in haar gezamenlijkheid 
een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van een adequate 
oplossing. Daaronder verstaan we ook het alternatief: namelijk dat de 
overheid soms maar het beste niet kan interveniëren. 

• Voor overheidsmanagers zijn hiermee enerzijds zaken als procesherontwerp, 
samenhang en transformatie de grote uitdagingen voor de komende jaren. 
Anderzijds moeten overheidsmanagers meer aan ‘strategische planning’ 
gaan doen. Mark Moore bedoelt hiermee dat overheidsmanagers constant 
alert moeten blijven op de vraag of de politieke opdracht die zij uitvoeren 
nog wel correct is. Als zij vanuit de uitvoering signalen krijgen dat uitvoering 
van die opdracht niet meer werkt, of zelfs een averechtse uitwerking heeft, 
dan is het hun taak om met alternatieven te komen en deze voor te leggen 
aan beleid en bestuur. 
 

 

Locus 5: Externe afstemming: uitvoerende afdelingen onderling 

 
Wij hebben in verschillende casus fraaie staaltjes bureaupolitiek gezien. In de 
praktijk blijkt het heden ten dage onmogelijk voor een organisatie om 
verantwoordelijkheid te nemen voor een kafkaëske situatie of de hand over het hart 
te strijken, dit is bijna een teken van zwakte. Organisaties zijn bang voor wat ze 
zich op de hals halen als ze één casus accepteren als ‘hun probleem’, andere 
organisaties zullen hun probleemgevallen immers meteen bij hen dumpen en zo 
zelf de makkelijke gevallen overhouden. Overigens zijn de PUR en het UWV, die de 
situatie van Leobert Kersten hebben opgelost, hier, na interventie door de 
Kafkabrigade, een positieve uitzondering op. 
 
In de casus die wij hebben onderzocht ontbreekt de samenwerking tussen publiek 
en privaat ook volledig. Architecten, brandweer, zorgverzekeraars en stichtingen 
blijken soms volledig terzijde te zijn geschoven en geen deel uit te maken van de 
keten. Alsof deze partijen geen bijdragen (kunnen) leveren aan het publieke 
domein. Uitvoering wordt vanuit bestuurlijk oogpunt vaak toebedeeld aan ‘taak-
organisaties’: voor elk probleem een eigen uitvoeringsorganisatie. Formeel is 
bestuurlijk Den Haag het middelpunt van deze aanpak, de enige plek waar alles aan 
elkaar verbonden kan worden. In de casus die wij zien, blijkt weinig van dat 
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alwetende vermogen van Den Haag. Niet alleen de lokale context, maar ook de 
veelheid van details per regeling, maken het onmogelijk dat een 
uitvoeringsorganisatie het volledige vraagstuk oplost. Dat impliceert weer dat de 
positie van taakorganisaties ter discussie gesteld kan worden.  
 
Welke lessen trekken we hier uit? 
 

• Samenwerking tussen overheden en private rechtspersonen kan een enorme 
reductie van administratieve lasten opleveren. Wanneer een gemeente het 
proces van een bouwaanvraag herontwerpt is het aan te bevelen om dit 
samen met architecten te doen en met certificeringen te werken. De 
overheid weet dan dat nieuwe bouwwerken bouwkundig in orde zijn en heeft 
daarmee minder te controleren. Ook kost het honoreren van bouwaanvragen 
in het vervolg minder tijd. Intussen is de burger minder tijd en geld kwijt bij 
zijn aanvraag. 

• Wat betreft bureaupolitiek gaat het om de achterliggende 
sturingsmechanismen en het ontbreken van probleemeigenaren. Een 
organisatie die gestuurd wordt op output, aantallen afgeronde casus, die 
met andere woorden in targets denkt, heeft geen enkele incentive om ook 
kafkaëske situaties op te lossen, laat staan complexe problemen van een 
andere organisatie te helpen oplossen. Door het probleemeigenaarschap 
duidelijk te beleggen en organisaties ook af te rekenen op cases die ze niet 
hebben op kunnen lossen (of beter nog, te belonen voor die keren dat ze 
complexe situaties hebben weten op te lossen) kan hier verandering in 
komen. 

• De verhouding tussen taakorganisaties en frontoffices is aan herijking toe. 
In feite is het wenselijk om de taakorganisaties als efficiënte fabrieken te 
ontkoppelen van de klantcontacten, om vervolgens frontoffices te ontwerpen 
die als casemanager of accountmanager verschillende routines van 
verschillende taakorganisaties bijeenbrengen, afhankelijk van de concrete 
situatie van de betrokken burger.  

• Om deze manier van werken mogelijk te maken, is een gemeenschappelijke 
informatie-infrastructuur nodig, met zaken als basisregistraties, 
gemeenschappelijke berichtenstandaarden, elektronische handtekeningen, 
etc. 

 

 

Locus 6: Externe sturing: beleid vs. uitvoering 

 
Zoals we al eerder hebben aangegeven is het voor uitvoerders en hun managers 
lastig om de vertaalslag te maken van de regels en procedures zoals ze die van de 
politiek meekrijgen, naar de praktijk van alledag. Het feit alleen al dat kafkaëske 
situaties bestaan is het bewijs dat deze vertaalslag niet altijd even soepel verloopt.  
 
Wij zijn meerdere casus tegengekomen waarbij door gemeenteambtenaren werd 
verwezen naar een ministerie en waarbij ambtenaren van dat ministerie lieten 
weten dat de betreffende uitvoeringsambtenaren wat al te kort door de bocht 
gingen. Uitvoeringsambtenaren zijn er inmiddels aan gewend dat ze ook echt alleen 
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maar mogen uitvoeren, zelf nadenken is er voor hen niet meer bij. Daarbij is er 
geen sprake van een keten. De betrokken ambtenaren van de gemeenten en 
ministeries hebben nooit contact met elkaar gehad, hun ambtelijke superieuren 
evenmin. Er is dus geen ketensamenwerking of een feedback-loop, de problemen 
van alledag bereiken de beleidsmakers niet die vervolgens ook het beleid niet aan 
kunnen en/of willen passen. Intussen verwijzen beleids- en uitvoeringsambtenaren 
naar elkaar en is de burger het kind van de rekening, evenals de legitimiteit van de 
overheid. Er is immers weinig erger dan met een kluitje in het riet te worden 
gestuurd zonder enig zicht op verbetering. 
 
Wat zijn de lessen die we hier uit trekken? 
 

• Het is evident dat problemen uit de praktijk de beleidmakers, en liefst ook 
de politiek moeten bereiken. Alleen dan is het voor beleidsmakers goed 
mogelijk om bestaand beleid aan te passen. Men kan denken aan 
casusadoptie, bijwonen van casusoverleg, maar ook aan responsievere 
evaluatiemethoden (zie bijvoorbeeld de op interactief leren gebaseerde 
vierde generatie evaluatiemethoden). Meer op outcome gerichte evaluatie, 
alsmede meer kwalitatieve evaluaties, zijn ook werkzame methoden. Een 
goed functionerende feedback-loop is hierin voor iedere organisatie een 
noodzakelijke voorwaarde. 

• Daarnaast dienen beleidsmakers uitvoerders te betrekken bij nieuw beleid: 
lost deze maatregel inderdaad een probleem op? Is de maatregel 
uitvoerbaar? Wat zijn de neveneffecten? Kunnen uitvoerders hiermee uit de 
voeten? 

• Tot slot moet nieuw beleid vooral gezien worden als iets dat met de 
bestaande infrastructuur kan worden aangepakt: richt er geen nieuwe 
organisaties voor op, of werk niet naar toedeling van opdrachten aan 
specifieke taakorganisaties. In plaats daarvan kunnen beleidsmakers beter 
de maatschappelijke vraag voorleggen aan de uitvoering (inclusief uiteraard 
het maatschappelijk middenveld), zodat zij (projectmatig) met voorstellen 
kunnen komen.  

 
 

Locus 7: Politieke sturing: politiek vs. beleid 

 
Beleidsmakers hebben niet altijd de vrijheid om te doen wat ze moeten doen, 
namelijk beleid maken. Vaak loopt de politiek hen voor de voeten, zeker bij 
zogenaamde hoofdpijndossiers en gevoelige onderwerpen. Voorbeelden hiervan 
vinden we bij de IND en het persoonsgebonden budget. De politiek bemoeit zich 
dan teveel met het detailniveau. Ze wil zelf een vinger in de pap houden.  
Voor andere onderwerpen is het moeilijk beleid te maken aangezien de politiek 
verdeeld is en geen duidelijke keuze maakt. Dit heeft vaag beleid tot gevolg. Het 
uitblijven van een politieke keuze leidt hierbij tot wantoestanden voor de burger.  
 
Wij zien ook een gebrek aan contact tussen politiek en ambtenarij, zeker op 
uitvoeringsniveau. Dit duidt op een gebrek aan interesse in de uitvoering van 
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beleid, in de gevolgen van hun eigen handelingen. Als politici niet weten wat 
sommige wetten aanrichten kunnen ze er ook niets aan doen. 
 
Bovenstaande problemen lijken op het eerste gezicht tegenstrijdig. Aan de ene kant 
moet de politiek zich minder met de uitvoering bemoeien, aan de andere kant is 
geregeld contact met de ambtenarij aanbevelenswaardig. Wij zien hierin echter 
geen tegenstrijdigheid, integendeel. De politiek moet zich niet bemoeierig opstellen 
ten opzichte van beleidsambtenaren maar zich concentreren op het maken van 
duidelijk keuzes. In de tussentijd is feedback vanuit de praktijk onontbeerlijk om al 
eerder gemaakte keuzes te bevestigen of aan te passen. 
 
 

7.2 Algemene aanbevelingen 

 
Na tien onderzoeken voor BZK en een aantal onderzoeken voor andere 
opdrachtgevers of uit eigen interesse durven wij te stellen dat het meestal goed 
mogelijk is om kafkaëske situaties op te lossen. Dat is hoopgevend. Maar het zou 
nog mooier zijn als dergelijke situaties zich in de toekomst gewoonweg minder, of 
niet meer, voordoen. In de huidige situatie lijkt het dweilen met de kraan open. 
Maar kafkaëske situaties zijn geen gegeven waar de samenleving mee moet leren 
leven. Met een aantal eenvoudige maatregelen kan de overheid veel doen om 
dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen. Zo zou het verstandig zijn om de 
Nationale Ombudsman de bevoegdheid te geven om ook organisatieoverschrijdend, 
dus in complexe situaties, waarbij meerdere overheidsorganisaties betrokken zijn, 
onderzoek te laten doen. Een tweede voorstel is om Actal4 niet alleen op het gebied 
van wetgeving te betrekken maar ook op de uitvoering. Plannen zien er soms 
immers mooi uit, terwijl ze dan in de praktijk onuitvoerbaar of tegenstrijdig met 
ander beleid blijken te zijn. Actal is niet in staat dergelijke situaties te voorspellen 
aangezien het momenteel de realiteit van alledag buiten beschouwing laat. 
 
Tot slot een aanbeveling waarin wij onszelf misschien herhalen maar waar wij veel 
belang aan hechten: de politiek moet niet voor alles de oplossing willen vinden. 
Omdat de politiek zich daarmee teveel op het gebied van de uitvoerders begeeft 
zijn de street-level bureaucraten (front office medewerkers) murw en durven ze 
geen gebruik meer te maken van de discretionaire ruimte die ze hebben. 
 
De politiek moet durven, er is immers lef voor nodig om het detailniveau te 
verlaten en de focus op outcome te richten. Wanneer de politiek zich richt op wat 
ze het beste doet, het maken van afwegingen en keuzes, kan de ambtenarij zich 
weer richten op de uitvoering. Het management hoeft niet langer zenuwachtig ‘naar 
boven’ te kijken en kan zich bezighouden met het daadwerkelijke managen: het 
vinden van verbanden, zich richten op het kokeroverschrijdende samenwerking, 
etc. 
 
 

                                                   
4
 Actal is een onafhankelijk adviescollege dat de regering en Tweede Kamer adviseert over 

voorgenomen wet- en regelgeving. Het heeft als doel de administratieve lasten voor burgers 
en bedrijven te verminderen. Voor meer informatie zie: www.actal.nl  
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8. Lessen over de methode  
 

 

Er zijn natuurlijk niet alleen lessen te trekken over het functioneren van de 
overheid. Ook over de methode is veel geleerd in het afgelopen jaar. De 
belangrijkste lessen worden in dit hoofdstuk weergegeven. Sommige daarvan 
hebben hun plek gevonden in de methode zoals die nu beschreven staat in 
hoofdstuk 4. Dat is hoe de methode er na deze tien casusonderzoeken uitziet. Toch 
is het goed deze lessen apart te formuleren omdat ze zichtbaar maken wat de 
succes- en faalfactoren zijn, maar daarnaast behulpzaam kunnen zijn bij het 
toepassen van de methode. In dit slothoofdstuk worden enkele voor- en nadelen 
van de methode beschreven die in de praktijk zijn gevonden. Daarna worden per 
stap enkele lessen gegeven. Deze inzichten zijn onszelf erg nuttig gebleken. 
 
De belangrijkste les met betrekking tot de methode is, dat deze niet heilig is. De 
zes stappen zijn geen blauwdruk voor succes. Bovendien zijn de principes achter de 
zes stappen belangrijker dan het sec uitvoeren ervan. Elke casus brengt een eigen 
dynamiek met zich mee, de methode kan per casus licht verschillen. Maar de 
principes erachter niet. De werkwijze per casus is afhankelijk van talloze factoren. 
Een open houding is belangrijker dan de methode. Lessen kunnen we altijd leren, 
maar voor succesvol interveniëren hebben we de direct betrokkenen nodig. 
 
Een tweede les gaat over verwachtingen. De methode helpt concrete knelpunten te 
vinden die onnodige bureaucratie veroorzaken en hiervoor oplossingen te 
formuleren die aansluiten bij de uitvoeringspraktijk. Maar deze oplossingen zijn dan 
nog niet gerealiseerd. De methode ondersteunt wel het begin daarvan, omdat de 
eerste stappen worden benoemd richting structurele oplossing en deze worden 
toegewezen aan betrokkenen. Maar dat is slechts een begin. Blijven volgen dat dit 
ook gebeurt en vervolgens actie ondernemen om de oplossing te implementeren, is 
iets wat de Kafkabrigade niet kan doen. Dat moeten de verantwoordelijke 
overheden zelf doen.  Goed samenwerken met overheden en een instantie of 
bestuurder die zich verantwoordelijk voelt om het implementatieproces aan te 
sturen, dikwijls de opdrachtgever, zijn hiervoor noodzakelijke voorwaarden.   
 
8.1 Voordelen vs nadelen van de methode 

 
Zoals elke methode zijn er voor- en nadelen aan verbonden die bepalen of en hoe 
de methode in te zetten. De voor- en nadelen zijn naar voren gekomen of gebracht 
tijdens het onderzoek, zowel door betrokkenen als experts. Ze geven aan in welke 
situaties de methode werkt en wanneer niet. Sommige nadelen bevatten lessen die 
wij in de toekomst mee zullen nemen bij het toepassen ervan. Voordelen van de 
methode die naar voren zijn gekomen of gebracht, zijn: 
 

• De casusmethode helpt om complexe problemen in de uitvoering te 
agenderen. Sterkste punt volgens betrokken is dat de methode integraal 
zichtbaar maakt wat er in de praktijk misgaat. Dat is van grote waarde.  
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• De methode laat zien dat domeinlogica processen stuurt. Iedereen handelt 
vanuit een eigen perspectief in plaats van de klant centraal te stellen. Dit 
wordt op een soms pijnlijke manier zichtbaar gemaakt wat de urgentie 
aantoont om het probleem op te lossen. Maar het wordt gedaan zonder een 
beschuldigende vinger te wijzen naar betrokkenen. Dit maakt de methode 
volgens betrokkenen sterk. 

• De methode kan helpen bij het oplossen van een specifieke casus omdat er 
concrete acties worden geformuleerd. Dat gebeurt door het plegen van 
stapsgewijze en praktische interventies, in plaats van door grote, 
onrealistische wijzigingen voor te stellen. Het gaat om het vinden van de 
eerste, kleine maar concrete stappen richting een grote verandering. Dit 
maakt het hanteerbaar en maakt duidelijk dat er al veel kan gebeuren 
zonder wetten of regels te moeten wijzigen. Deze acties kunnen door de 
betrokkenen worden geïmplementeerd en gemonitord. 

• De methode creëert de mogelijkheid om bij complexe situaties met 
meerdere instanties tot de meest logische oplossing te komen. Er vindt een 
meervoudige probleemanalyse plaats. Het schept hiervoor vertrouwen door 
zijn opzet, maar heeft ook vertrouwen nodig om medewerking te krijgen. 

• De methode helpt overheden in de omzetting van een wil om te veranderen 
naar een handelingsperspectief van wat gaan we doen. Dat gebeurt op een 
laagdrempelige en praktische manier. Dit levert ook empowerment op in 
situaties waarin beleidsmakers en uitvoerders vaak het gevoel hebben er 
‘niet meer uit te komen’ of veranderen als onmogelijk wordt geacht. 

 
De nadelen van de methode die naar voren zijn gekomen of gebracht, zijn: 
 

• In geval van de samenwerking met het Ministerie BZK was de opdrachtgever 
voor het casusonderzoek in veel gevallen niet de politiek verantwoordelijke 
voor het te onderzoeken probleem. Dit is een nadeel. De Kafkabrigade heeft 
casusonderzoek gedaan voor andere overheden waar dit wel het geval was. 
Daar was de kans op succesvolle implementatie van acties groter. De 
borging en de mogelijkheid om ‘hoog over te gaan’ verschaffen in die zin 
enige zekerheid. Echter, uit casusonderzoek kan altijd komen dat het 
probleem ergens anders ligt dan bij de opdrachtgever. Of dat er een domein 
onderwerp van onderzoek is dat buiten de politieke of bestuurlijke 
verantwoordelijkheid van de opdrachtgever valt. In dat geval is het van 
belang met de politiek/bestuurlijk verantwoordelijke contact op te nemen 
vóór de start van het onderzoek. Support van de top is namelijk van 
essentieel belang voor het succes van de casus (Ook aansluitend bij het 
voorgaande. Voor succes moeten betrokken instanties zelf aan de slag). En 
dit voorkomt mogelijke obstructie van bestuurders of politici. 

• Daar waar onnodige of tegenstrijdige wetten en regels in het geding zijn, is 
het zaak zo scherp mogelijk te formuleren waar dit botst. Dit vereist 
juridische kennis die in ons team niet altijd voorradig was. Zorg dus dat 
juridische expertise waar nodig kan worden ingezet. Dit beïnvloedt sterk de 
kans dat acties worden geïmplementeerd, zeker waar het aanpassen van 
regels, procedures of protocollen betreft. 
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8.2 Uitgangspunten 

 

• De methode kan gevoelig zijn voor ‘window dressing’ van politici of 
bestuurders. Ze willen snel scoren of melden aan betrokken instanties dat 
‘De Kafkabrigade eropaf gestuurd is’. Als ware het een bulldog die losgelaten 
wordt. Terwijl de methode juist afhankelijk is van de medewerking van 
betrokken instanties en gericht is op de beste structurele oplossing. 

• De methode werkt onder de radar om vertrouwen te krijgen van 
betrokkenen. Dit werkt goed, omdat exposure tot een afname van de 
bereidheid tot deelname kan leiden. 

• Andere methoden en werkwijze leveren vaak een beeld op van één van de 
betrokken perspectieven, niet van het geheel. Een voorbeeld is de werkwijze 
van de Nationale Ombudsman. De NO kan alleen effectief zijn in situaties 
waarin mensen ‘last’ hebben van één organisatie. Een burger meldt bij hen 
over een specifieke organisatie, vervolgens moet die organisatie eerst zelf 
onderzoek doen, voordat de NO dat doet. In ‘kafkaëske’ situaties zijn echter 
altijd meerdere instanties (of afdelingen van instanties) betrokken. De 
eindgebruiker weet vaak zelf niet waar het probleem nu echt ligt. Probleem 
is vaak dat iedereen op zich zijn werk gedaan heeft conform de afspraken 
maar het resultaat van het geheel voor de burger niet goed is. De NO kan in 
dit soort situaties niet effectief optreden, de Kafkabrigade wel. 

• De betrokkenheid van bestuurders is belangrijk voor situaties waarin zaken 
niet meer ambtelijk opgelost kunnen worden, maar een politieke knoop 
moet worden doorgehakt. 

 
Casusselectie 

 

• Voor onderzoeken selecteert de Kafkabrigade exemplarische casus: ze 
dienen als voorbeeld voor een grotere groep. We gaan dus niet op zoek naar 
de meest extreme of uitzonderlijke gevallen, maar juist naar gevallen die 
iets zeggen over een bepaalde doelgroep. Doel van de Kafkabrigade is te 
leren over het functioneren van het openbaar bestuur en om tot structurele 
verbeteringen te komen.  

• Het is van belang dat een casus actueel is. De informatie over de casus bij 
de verschillende instanties moet nog beschikbaar zijn. Bovendien komt het 
het onderzoek ten goede als zoveel mogelijk direct betrokkenen (veelal 
frontofficemedewerkers) de casus nog vers in het geheugen hebben en ook 
nog op dezelfde plek werken. Bij de tien casus die de Kafkabrigade van het 
meldpunt Last van de Overheid heeft onderzocht, zat één casus die al vijf 
jaar oud was. Deze mensen hadden al vijf jaar lang geen duidelijkheid 
kunnen krijgen over hun situatie. Bij het ‘Functioneringsgesprek’ bleek dat 
veel betrokkenen inmiddels niet meer dezelfde functie hadden en ook dat 
niet alle informatie meer voorhanden was. Dat zorgde ervoor dat ook de 
Kafkabrigade geen volledige duidelijkheid kon scheppen. 

• Het kan zijn dat de burger of ondernemer nog midden in de problemen zit. 
In dat geval proberen we tijdens het onderzoek ook een oplossing te vinden 
voor deze persoon. Maar we geven van tevoren aan dat dit niet het doel is 
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van ons onderzoek en dat we geen garantie kunnen geven dat de problemen 
opgelost worden. Soms zijn de problemen van de gedupeerde inmiddels al 
(deels) opgelost. Zo iemand doet meestal mee aan het onderzoek om ervoor 
te zorgen dat mensen in vergelijkbare situatie in de toekomst niet meer 
zoveel ellende krijgen. Dat is mooi, maar dit kan soms ongunstig zijn voor 
het leereffect tijdens het ‘Functioneringsgesprek’. De spanning is eraf. 

• In de opdrachtverlening mag geen probleemstelling worden vastgelegd. 
Iedere casus heeft zijn eigen specifieke problemen. In Dordrecht 
bijvoorbeeld zochten we naar problemen die ondernemers ondervonden ten 
opzichte van de veelheid aan gemeentelijke ondernemersloketten. Er was 
geen ondernemer die daarvan hinder ondervond. Door die probleemstelling 
vooraf vast te leggen, vormde de casusselectie een probleem. We zijn dus 
van die probleemstelling afgestapt om zelf tot een specifieke 
probleemdefinitie te komen. 

 
Functioneringsgesprek 

 
• Het is belangrijk dat iedereen bij het ‘Functioneringsgesprek’ aanwezig is: 

niemand kan dan de schuld afschuiven op de afwezige partij, want alle 
betrokkenen zijn aanwezig. Zo krijgen de deelnemers het gevoel dat ze het 
met deze club ook echt moeten oplossen. Verder wordt hierdoor meteen 
draagvlak voor oplosingen gecreerd. We hebben gezien dat afwezigheid van 
een partij later een lastig punt kan worden omdat er dan geen commitment 
is voor een tijdens het functioneringsgesprek geformuleerde oplossing. 

• Het formuleren van concrete, uitvoerbare acties tijdens het 
‘Functioneringsgesprek’ is van belang om het gevoel van collectieve onmacht 
te doorbreken. Dat gevoel blijkt namelijk vaak te leven, zowel bij de burgers 
en ondernemers, als bij de partijen die hen willen helpen. 

• Probeer committent te organiseren voor te nemen acties bij aanwezigen. 
Deelnemers dienen zich te scharen achter acties. Als zij aangeven dat niet te 
kunnen, vraag dan waarom niet en wat er moet gebeuren om dat mogelijk 
te maken. Dat is dan de actie. 

• In het onderzoek hebben we gezien dat de aanwezigheid van een bestuurder 
een positief effect heeft op de uitkomsten en follow up. Zorg dus dat bij het 
functioneringsgesprek een verantwoordelijk bestuurder of politicus aanwezig 
is. Deze ziet dan echt wat het probleem is. Dit zorgt tegelijkertijd dat 
deelnemers het gevoel hebben dat er echt wat moet gebeuren. Er staat iets 
op het spel. Tot slot kan de aanwezige bestuurder degene zijn die 
controleert of alle geformuleerde acties ook worden opgepakt.  

 
Actieplan 

 
• Om acties te implementeren en te monitoren dienen deze zo concreet 

mogelijk geformuleerd te zijn. Het liefst in zogenaamde SMART-termen, 
liefst met cijfers wat voor resultaat een oplossing kan opleveren. 
Bijvoorbeeld hoeveel mensen geholpen zijn en hoeveel geld of tijd hiermee 
wordt bespaard. Maar soms doet de aard van een probleem of oplossing 
hieraan geen recht of is het moeilijk om betrokkenen in bijvoorbeeld een 
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‘functioneringsgesprek’ zover te krijgen in zulke termen een actie te 
formuleren. Dit betekent niet dat hiernaar niet gestreefd moet worden, 
integendeel. Maar daar waar dat niet gebeurt of niet mogelijk is, neemt ook 
de waarde inherent af. Het wordt dan namelijk lastiger te implementeren en 
te monitoren. In de praktijk hebben we gemerkt dat er altijd een neiging tot 
abstraheren is, zowel onder beleidsmakers als uitvoerders. Dit dient zoveel 
mogelijk te worden vermeden. 

• Bij casusonderzoeken worden actiepunten op drie verschillende niveaus 
geformuleerd: informatie & communicatie, uitvoering en beleid & 
regelgeving. Actiepunten op het gebied van informatie/communicatie zijn 
meestal binnen een paar weken te realiseren. Denk aan het aanpassen van 
een website of het inlichten van bepaalde medewerkers over een procedure, 
etc. Aanbevelingen op het gebied van uitvoering kosten meer tijd. Het gaat 
hierbij om hoe medewerkers met klanten en met collega’s omgaan. Om 
veranderingen te bewerkstelligen moeten vaak procedures aangepast 
worden. Dit kost al gauw drie tot zes maanden. Wijzingen in beleid of 
regelgeving zijn weer ingrijpender. Een aanpassing in de wet kost al snel 
een jaar.  

• Daarnaast komen soms ook aanbevelingen wat betreft de cultuur op een 
bepaald gebied ter sprake. Ook de cultuur is moeilijk te veranderen, maar 
niets is onmogelijk natuurlijk. Met vele kleine stappen in de richting van de 
oplossing kom je er uiteindelijk ook.  

 
Beoordelingsgesprek 
 

• Het is  essentieel om te beseffen dat de methode problemen analyseert en 
oplossingen formuleert in de vorm van te nemen acties. Maar daarna begint 
het echte werk: het implementeren van de oplossingen. Zonder inzet van de 
betrokken instanties na afloop van het onderzoek wordt geen succes 
behaald. Die borging is soms lastig. Hiervoor is gedurende het onderzoek de 
interventie van beoordelingsgesprek ingevoerd waar enkele maanden na 
afloop teruggegaan wordt om te kijken of geformuleerde oplossingen ook 
zijn gerealiseerd. Meer dan dat kan de Kafkabrigade als buitenstaander 
eigenlijk niet doen. En het is een interventie met relatief beperkte kracht. De 
verantwoordelijkheid na afloop van het onderzoek ligt bij de opdrachtgever. 
De methode doet een voorzet, maar betrokken instanties en de 
opdrachtgever moeten hem zelf inkoppen. Instrumenten die dan kunnen 
helpen om oplossingen te borgen en te zorgen voor implementatie zijn: 
bestuursakkoord, politieke druk, brieven van ministers en openbaarmaking. 

 

De Kafkabrigade hoopt hiermee een bijdrage te leveren aan een beter 
functionerende overheid. Om het vertrouwen van burgers te herwinnen zijn 
effectiviteit en efficiëntie van overheidsoptreden belangrijke succesvoorwaarden. De 
uitdaging is daarin zichtbare resultaten te boeken. Het slimmer maken van 
processen en procedures door onnodige bureaucratische barrières op te ruimen is 
daarvoor een goede statregie. Dat laat het werk van afgelopen jaar wel zien. Met 
deze methode, en andere interventies, wil de Kafkabrigade overheden daarbij 
helpen en daar gaan we mee door.  
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Kafkabrigade 
 
Het team van de Kafkabrigade in dit onderzoek bestond uit de volgende mensen: 
  
Joeri van den Steenhoven (KL) is oprichter en voorzitter van Stichting Nederland 
Kennisland. Daarnaast is hij bestuurslid van The Lisbon Council, een Europese 
denktank, en was hij lid van de initiatiefgroep ‘Belgen doen het beter’. Bij de 
Kafkabrigade is Joeri één van de senior onderzoekers en treedt op als moderator 
en/of reflector. Hij was samen met Jorrit de Jong projectleider van dit onderzoek.  
 
Jorrit de Jong is Fellow aan het Ash Institute for Democratic Governance and 
Innovation van de Harvard University’s John F. Kennedy School of Government. Hij 
is gespecialiseerd in innovatieve vormen van onderzoek, onderwijs en debat. Jorrit 
was van 2005 tot en met 2007 directeur van het Centre for Government Studies 
(Universiteit Leiden, Campus Den Haag). Zijn huidige onderzoek en onderwijs richt 
zich op modernisering van de overheid, innovatieprocessen, cultuurverandering, 
institutionele verandering en governance vraagstukken. Eerder maakte Jorrit deel 
uit van de initiatiefgroep ‘Belgen doen het beter’. Jorrit wordt bij de Kafkabrigade 
als senior onderzoeker, moderator en reflector ingezet. In dit onderzoek was hij 
tevens projectleider.   
 
Arre Zuurmond (Zenc) is oprichter en partner van Zenc. Hij promoveerde op het 
proefschrift ‘De Infocratie’. Arre Zuurmond was van 1 januari 2002 tot september 
2006 bijzonder hoogleraar 'ICT en de toekomst van het openbaar bestuur' aan het 
departement Bestuurskunde van de Universiteit Leiden. Deze leerstoel van de 
Stichting Toekomstbeeld der Techniek is per 1 juli 2007 overgebracht naar de TU 
Delft, waar Arre hoogleraar is. Eerder maakte hij deel uit van de initiatiefgroep 
‘Belgen doen het beter’. Arre wordt als senior onderzoeker van de Kafkabrigade 
ingezet, en als reflector en/of moderator.   
 
Lobke van der Meulen (KL) werkt als onderzoeker en adviseur ‘Slimme Overheid’ bij 
KL. Lobke werkte eerder voor de initiatiefgroep ‘Belgen doen het beter’ en is 
betrokken geweest bij het ontwikkelen van de methode van de Kafkabrigade. Lobke 
is één van de projectleiders van de Kafkabrigade en kan daarnaast ingezet worden 
als casusonderzoeker.   
 
Janine van Niel (Zenc) werkt als onderzoeker en adviseur bij onderzoeks- en 
adviesbureau Zenc. Tot 1 januari 2008 werkte Janine als medior onderzoeker en 
adviseur bij het Centre for Government Studies (Universiteit Leiden, Campus Den 
Haag). Naast de Kafkabrigade werkt zij ook aan projecten als Casusadoptie en 
Aanval op de Uitval. Janine is één van de projectleiders van de Kafkabrigade en kan 
daarnaast ingezet worden als casusonderzoeker.   
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Albert Jan Kruiter werkt als zelfstandig onderzoeker en adviseur. Vanaf het voorjaar 
van 2008 zet hij zijn onderzoeks- en advieswerkzaamheden voort in Zuid-Azië. 
Tevens rondt hij daar zijn dissertatie af. Eerder was hij als adviseur en onderzoeker 
verbonden aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Albert Jan was tot 1 
januari 2008 senior onderzoeker en adviseur bij het Centre for Government Studies 
(Universiteit Leiden, Campus Den Haag) en is één van de senior onderzoekers en 
moderatoren van de Kafkabrigade.  
 
Frank van IJzerloo (Zenc) werkt als onderzoeker en adviseur bij Zenc. Hij houdt 
zich voornamelijk bezig met vraagstukken rondom procesherontwerp, 
dienstverlening en ketensamenwerking. Frank is één van de casusonderzoekers van 
de Kafkabrigade.  
 
Constant Hijzen (KL) werkt als onderzoeker en adviseur voor Stichting Nederland 
Kennisland, als onderzoeker en adviseur. Hij werkte tot 1 januari 2008 als 
onderzoeker en adviseur bij het Centre for Government Studies (Universiteit 
Leiden, Campus Den Haag). Hij concentreert zich op ‘lerende’ publieke organisaties 
en op uitvoeringsproblemen. Constant is één van de casusonderzoekers van de 
Kafkabrigade.  
  
Frans Jan Douglas (Zenc) werkt als adviseur bij Zenc. Vanuit deze functie wil hij 
een bijdrage leveren aan een beter presterende overheid. Bij Zenc houdt Frans Jan 
zich bezig met vraagstukken rondom politiek-bestuurlijke verhoudingen, 
organisatieverandering, ketensamenwerking en dienstverlening. Binnen de 
Kafkabrigade is Frans Jan één van de casusonderzoekers.  
 
Eline Vree is registeraccountant met ruime ervaring met het uitvoeren van 
rekenkameronderzoek. Voorafgaand haar specialisering in de lokale overheid heeft 
Eline Vree negen jaar gewerkt in de controlepraktijk van een groot 
accountantskantoor. Op persoonlijke titel is Eline Vree voorzitter van de 
rekenkamercommissie Goeree-Overflakkee. Ze is afgestudeerd aan de Universiteit 
Nivra-Nyenrode als registeraccountant. Eline heeft haar eigen adviesbureau. Eline is 
één van de casusonderzoekers van de Kafkabrigade.  
 
Edwin Stuart (Zenc) werkt als adviseur bij Zenc en houdt zich bezig met 
vraagstukken rondom ketensamenwerking, informatievoorziening, dienstverlening 
en organisatieverandering in de publieke sector. Bij de Kafkabrigade is Edwin één 
van de casusonderzoekers.    
 
Barry Woudenberg (Zenc) is werkzaam bij Zenc als adviseur, waar hij zich 
bezighoudt met ICT-samenwerking tussen overheden, benchmarking en 
technologische vraagstukken rondom de e-overheid. Barry is één van de 
casusonderzoekers van de Kafkabrigade.  
  
Johannes Taal werkt als zelfstandig onderzoeker en adviseur. Voorheen werkte 
Johannes bij het CGS als onderzoeker en adviseur in projecten gericht op 
vernieuwing van de publieke sector, zodat deze beter aansluit bij maatschappelijke 
vraagstukken en ontwikkelingen. Hij houdt zich bezig met innovaties, ICT-gebruik 
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en vermindering van regeldruk. Johannes is één van de casusonderzoekers van de 
Kafkabrigade. 
   
Abdelilah Azouz (Zenc) werkt als adviseur bij Zenc. Abdelilah heeft zich 
gespecialiseerd in vraagstukken omtrent innovatie en samenwerkingsverbanden 
tussen organisaties. Abdelilah is als casusonderzoeker betrokken bij de 
Kafkabrigade. 


