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Het kan niet anders of veranderingen in een samenleving hebben
invloed op de rol die een rijksoverheid daarin speelt. Onze samenleving
nu is er een geworden van netwerken en horizontale verbanden.
Technologische veranderingen laten bovendien veel van wat er in die
netwerken en verbanden gebeurt razendsnel in de openbaarheid
komen. Het heersende beeld is dat de overheid daar de eigen rol nog
niet op heeft aangepast. Niet voor niets wordt veel geschreven over het
(gebrek aan) openheid van en vertrouwen in de overheid in dit
turbulente tijdsgewricht. Het schuurt in de praktijk van alledag. Tijd om
de vraag te stellen: past de manier van werken nog? Of moet er iets
veranderen?

10 jaar na Wallage
Tien jaar geleden verscheen het rapport van de Commissie Wallage
‘In dienst van de democratie’. Een visionair stuk waarin een aantal
ontwikkelingen in de maatschappij werden gesignaleerd waar de
communicatie van de overheid zich op zou moeten inrichten. Het waren
ingrijpende ontwikkelingen en de aanbevelingen in het rapport aan de
overheid mochten dan ook niet vrijblijvend zijn.
De afgelopen tien jaar is er bij de overheid hard gewerkt aan het profes
sionaliseren van de overheidscommunicatie. En daarbij is flink wat tot
stand gebracht: de directies communicatie hebben hun organisatie en
werkwijze onder de loep genomen en een aantal ambities geformuleerd
waaraan ze nu werken; de publieksinformatie en vraagbeantwoording is
sterk verbeterd; de overheid als afzender is veel herkenbaarder geworden,
onder andere door invoering van één logo voor de hele Rijksoverheid,
en er is een programma ‘Factor C’ opgezet met als doel het hele beleids
proces communicatiever in te richten: communicatie in het hart van het
beleid.

Onbehaaglijk gevoel
Toch is er het onbehaaglijke gevoel dat we er hiermee niet zijn. Zijn de
tijden veranderd? Is het rapport niet helemaal begrepen? Is de daad
onvoldoende bij het woord gevoegd? Miste er iets in de analyse van de
Commissie? We hebben het gevoel dat de geschreven en ongeschreven
regels schuren met de praktijk van alledag. Het werk van ambtenaren is
gebaseerd op de expliciete regels van de Oekaze Kok, de Uitgangspunten
voor de overheidscommunicatie, het ARAR, en op de impliciete verwach
ting dat je regie kunt houden, controle kunt hebben over berichtgeving,
kunt voldoen aan de verwachtingen van bestuurders. Maar de regels en
veronderstellingen lijken steeds meer te horen bij een werkwijze die past
in een maatschappij die niet meer bestaat.
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Is maximale transparantie voldoende?
Dit essay poogt dit onbehagen te duiden. Hiervoor gaan we terug naar
één van de vertrekpunten uit het rapport van de Commissie waar de
overheid de afgelopen tien jaar veel van heeft verwacht: het recht van de
burger op informatie van de overheid. We leggen dit aan tegen wat
burgers verwachten van de overheid, de redenen waarom de overheid aan
die verwachtingen tegemoet zou willen komen en de vraag of het streven
zelfs naar maximale transparantie dan genoeg is. Ons antwoord zal zijn
dat openbaarheid, openheid, transparantie allemaal belangrijk zijn, maar
nog niet genoeg.
Als de overheid wil blijven passen bij de samenleving die ze dient, dan is
er meer nodig. De overheid wil opereren op basis van gezag, liever dan
macht. En dat betekent dat mensen vertrouwen moeten hebben in die
overheid. Maar wanneer geven mensen hun vertrouwen? Als ze begrijpen
hoe keuzes die de overheid maakt tot stand komen, als inzichtelijk is hoe
de overheid werkt? Dat helpt. Maar een overheid die uitsluitend feiten,
argumenten en rationele afwegingen communiceert en die niet kan
reageren op ook de sentimenten en de vraag om visie en duiding mist
doel. Zo’n dialoog werkt in de Kamer wel, maar in de samenleving niet.
Voor het gesprek met de samenleving moet de overheid zoals we het hier
zullen noemen: responsief worden.

“Burgers hebben recht op communicatie en maximale transparantie.
Te allen tijde moeten burgers contact kunnen opnemen met de overheid, die op haar beurt snel en adequaat a ntwoordt. Ook in een
turbulent medialandschap moeten burgers erop k unnen vertrouwen
dat de overheidscommunicatie open, feitelijk juist, begrijpelijk en
integer is. Pas dan kunnen burgers de rol van staatsburger, onderdaan en klant optimaal vervullen.”
Commissie Wallage, ‘In dienst van de democratie’
3

“Als ik terugkijk, zie ik dat
dit rapport echt betekenis
heeft gehad voor de professionalisering en het belang
van de overheidscommunicatie. Maar de cruciale
vraag is: is de burger ook
beter bediend? Natuurlijk
is er geïnvesteerd in de
beschikbaarheid van informatie. Maar voor actieve
openbaarheid zie ik nog
geen systematische
aandacht.”
Jacques Wallage

Opening van de discussie
Wij hebben een aantal mensen geïnterviewd uit wetenschap, politiek,
bestuur en journalistiek, we hebben het rapport van de Commissie
Wallage nog eens tegen het licht gehouden en ook meer recente ver
kenningen geraadpleegd. De belangrijkste: ‘Vertrouwen op democratie’
van het ROB, de ‘Legitimiteitsmonitor Openbaar Bestuur’,
en het onderzoeksrapport ‘Hoezo de overheid luistert (niet)?
Burgerperspectieven op overheidsresponsiviteit’.
Dit essay is een startdocument: een gespreksopener om over een aantal
vragen na te denken die raken aan de kern van waar het in de communica
tie van de overheid op dit moment over gaat. Dat betekent ook dat deze
vragen niet eindigen in een antwoord maar eerder in een waaier aan ver
volgvragen, en ook deze zijn niet uitputtend. We nodigen de lezer graag uit
om mee verder te schrijven, letterlijk in dit document, en om mee te
discussiëren tijdens het congres “Open & Bloot” op 10 november 2011.
Het mag duidelijk zijn dat zo’n werkdocument niet een officieel standpunt
van het ministerie van Algemene Zaken verkondigt; de discussie is immers
pas net geopend.

Vragen
1. 	Herken ik dat ‘schuren’ tussen mijn manier van werken, en
de veranderende samenleving?
2. 	Wanneer heb ik voor het laatst de Uitgangspunten
Overheidscommunicatie er nog eens bij gepakt?
3. 	Vraag aan Jacques Wallage: zou hij dezelfde aanbevelingen
nu weer doen?
4. 	Overschatten we het belang van al die technologische
ontwikkelingen niet?
5. 	Zul je zien dat we ons net hebben aangepast, en dan is de
maatschappij weer veranderd -> we lopen altijd achter de
feiten aan. Iets om ons bij neer te leggen?
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Er is al veel geschreven over veranderingen in de context van de
overheid, de maatschappij. Het rapport van de Commissie Wallage is
hier nog zeer actueel: trends die hierin gesignaleerd werden hebben
doorgezet. We stippen hier enkele ontwikkelingen aan.

Internettechnologie
Veelgenoemde veranderingen zijn de pijlsnelle ontwikkeling van het inter
net en de opkomst van social media. Nieuws en informatie verplaatsen
zich sneller dan ooit, en kennen vele bronnen – ook niet-journalistieke
niet-geautoriseerde. Op internet is iedereen expert. Mensen zijn overal en
altijd online en weten elkaar te mobiliseren. De scholierenprotesten rond
de 1040-urennorm in 2007 was de eerste kennismaking van de
Nederlandse overheid met ‘micromobilisatie’.
De overheid lijkt de regie over haar informatie kwijt. WikiLeaks heeft laten
zien dat wat niet actief openbaar gemaakt wordt, vroeg of laat altijd uit
kan lekken. Daarnaast begeven ook ambtenaren zich steeds meer via
social media op internet. Impulsief geplaatste berichtjes kunnen onbe
doelde effecten hebben. De overheid moet de illusie laten varen volledige
controle te kunnen hebben over wat er naar buiten komt.
Deze technologische ontwikkelingen bieden ook mogelijkheden. Ze zorgen
ervoor dat sommige taken die voorheen ‘des overheids’ waren omdat ze
zo complex waren, nu rendabel en kwalitatief soms zelfs beter door
particulieren kunnen worden uitgevoerd. Denk aan voorzieningen voor
weer- en verkeersinformatie, of stadsplattegronden met daarop alle wijk
voorzieningen, scholen, inclusief inspectierapporten en beoordelingen
door ouders.

Gezag moet verdiend
Er zijn ook minder zichtbare veranderingen. De meerderheid van de nu
volwassen Nederlanders is opgegroeid in de anti-autoritaire samenleving
van ‘na de verzuiling’. Vertrouwen en respect worden niet automatisch
toegekend op basis van autoriteit of senioriteit, of lidmaatschap van de
groep waartoe je behoort. Zij moeten worden verdiend en onderbouwd.
Bestaande instituten boeten in aan vanzelfsprekend gezag; politieke
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“Waar de media denken een
continu gevecht met de
politiek te moeten leveren,
zijn ze eigenlijk vooral in
gevecht met elkaar. De
concurrentie is moordend.
En zo krijg je een haasjeover effect. Ook politici
doen daaraan mee.”
Thom Meens

”Populisme is een thermometer van hoe de burger op
dit moment reageert.
Het is geen oorzaak, geen
gevolg. Bij populisme is er
sprake van kortsluiting,
waarna de verbinding
wegvalt. Het is een symptoom van onvrede over de
situatie waarin er besluiten
over je worden genomen,
zonder jou.”
Jacques Wallage

”Er is geen klassieke
piramidestructuur van
organisaties meer, de
samenleving is horizon
taler geworden, losser,
minder georganiseerd.
Nog altijd spreken de
vakbonden namens de
werkgevers, maar de
meerderheid is geen lid en
kent ook geen vorm van
georganiseerd zaak
waarnemerschap. Dus de
vakbonden doen maar!”
Paul Schnabel

partijen, de rechterlijke macht, de wetenschap. Ook zij moeten gezag
verdienen. Een boodschap is niet langer meer vanzelfsprekend ‘waar’ als
de afzender betrouwbaar is; en dit is de afgelopen jaren zichtbaar gewor
den in de online gesprekken over bijvoorbeeld de Mexicaanse griep.

”Er is geen vertrouwenscrisis, maar wel een legitimiteitscrisis. […]
Van de gangbare kloof – de vermeende afstand tussen p olitiek en
burgers – is geen sprake. Sterker nog, de afstand is nog nooit zo klein
geweest. […] wat politici doen is zichtbaarder dan ooit. […] maar de
formele macht dekt de positie in onze nieuwe ‘publieksdemocratie’
niet meer.”
Raad voor het Openbaar Bestuur, ‘Vertrouwen op democratie’

De ‘vernetwerkte’ samenleving
Daarbij zien we de maatschappij horizontaliseren. Hiërarchische organi
saties maken plaats voor netwerken. Dit heeft grote implicaties voor
bestaande instituties, zoals de overheid, maar ook de politieke partijen,
die vooral verticaal georganiseerd zijn. De kloof tussen overheid en burger
is kleiner geworden, want bereikbaarheid en direct contact is toegeno
men. Kamerleden twitteren, op radio en televisie en internet kunnen
mensen rechtstreeks hun vragen aan ministers stellen. Het directe contact
betekent ook dat mensen zichzelf willen vertegenwoordigen, en dat er dus
naast de Kamerleden nog 17 miljoen volksvertegenwoordigers zijn.
De indirecte democratie past niet altijd meer bij de behoefte aan directe
invloed op specifieke dossiers. Met wie gaat de overheid dan in gesprek?

Vragen
1. 	Herken ik die ‘horizontalisering’ van de maatschappij in
mijn werk?
2. 	Wil je als overheid wel verantwoording afleggen aan
17 miljoen volksvertegenwoordigers?
3. 	Zie ook Cameron’s “Big Society” TED-talk. Gaat het echt om
nieuwe kansen voor burgers of toch vooral om bezuinigen?
En is dat erg?
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Centraal in dit essay staat de vraag of maximale transparantie
vertrouwen van de burger oplevert, en daarmee tegemoet komt aan de
behoefte in de samenleving aan een gezagvolle overheid.
Laten we eerst door de bril van beide partijen kijken, te beginnen bij de
burger: wat verwacht de burger? En wat denkt de overheid dat de burger
verwacht?

Recht op informatie
Het rapport ‘In dienst van de democratie’ van de Commissie Wallage
benadrukt het recht van de burger op informatie van de overheid. Aan dit
principiële recht zal niemand willen tornen. Het is niet voor niets de eerste
aanbeveling van de Commissie.
Maar is dit uitgangspunt niet heel instrumenteel? De onderliggende aan
beveling van Wallage is de oproep om burgers eerder te betrekken bij de
vorming van beleid. Daarvoor is nodig dat communicatie tweerichtings
verkeer wordt; en om in dialoog te kunnen gaan moeten burgers kunnen
beschikken over de relevante informatie. Het informeren van burgers is
dus randvoorwaardelijk, geen doel.

“Openheid en communicatie zijn van levensbelang voor iedere
democratie. Het recht op betrouwbare informatie is van
fundamentele betekenis voor burgers.”

“Ik denk dat er te hoge
verwachtingen waren.
Dat men dacht dat veel
burgers wilden meepraten
en meedenken over nieuw
beleid. En dat veel beleidsmensen echt samen met
betrokkenen nieuw beleid
zouden maken. Maar je
kunt en wilt niet overal
over meepraten.”
Betteke van Ruler

Commissie Wallage, ‘In dienst van de democratie’

Beter beleid
Het achterliggende idee bij de dialoog is niet alleen dat burgers hierdoor
meer vertrouwen zullen krijgen in de overheid, maar dat er voor beide
partijen een nog veel belangrijkere winst is te behalen: als burgers betrok
ken worden bij de vorming van beleid, dan zal dat beleid ook beter
worden. Hierachter schuilt wel een aantal aannames, want zit de burger
hier op te wachten? Willen burgers echt graag betrokken worden bij de
totstandkoming van beleid?

De burger als expert
Als we kijken naar de ervaringen met verschillende trajecten die inzetten
op interactieve beleidsvorming, dan zien we dat die betrokkenheid van
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mensen bij sommige beleidsonderwerpen er al is. Wanneer een onderwerp
mensen direct raakt en concreet is; wanneer de ruimte voor invloed duide
lijk is aangegeven; wanneer helder is wat er met de uitkomst van het traject
gebeurt. In deze gevallen willen mensen meedenken en meewerken aan
nieuw beleid. Voorbeelden zijn: leraren betrekken bij beleid om de werk
druk in het onderwijs te verlagen, verpleegkundigen betrekken bij beleid
om de regeldruk in de zorg te verlagen, het bedrijfsleven en de wetenschap
betrekken bij innovatiebeleid. Het zijn concrete vraagstukken waar burgers
een expertrol kunnen vervullen bij een kwestie die hen direct raakt.

“Op Twitter verlangen
mijn volgers binnen een
half uur reactie. Vergelijk
dat eens met de prehistorische termijnen die de
regering hanteert voor
het beantwoorden van
schriftelijke vragen.
Dat kan echt niet meer.”
Alexander Pechtold

Maar wanneer het gaat om complexere problemen zoals de verhoging van
de pensioenleeftijd, de kredietcrisis of de steun aan Griekenland, dan is
het aantal burgers dat actief wil meewerken aan een oplossing aanzienlijk
kleiner. Hier zijn burgers juist blij dat het oplossen van deze complexe
problemen gedelegeerd is aan de volksvertegenwoordiging en de
regering. Sterker nog: men vindt dat de overheid daarvoor is.

Snel en persoonlijk
In de dagelijkse realiteit hebben Nederlanders toch vooral te maken met
de overheid als leverancier van diensten – van paspoort tot studiefinan
ciering - en als handhaver van wetten en regels. Als die diensten tijdig en
correct geleverd worden, zonder willekeur of corruptie, dan geeft dat
vertrouwen.
Snelheid is hierbij belangrijk. En hier wordt wel een groot verschil zicht
baar tussen nu en tien jaar geleden. Was het toen nog heel normaal dat
iemand 4 tot 6 weken op een reactie moest wachten, nu willen mensen
ogenblikkelijk antwoord – liefst persoonlijk.

”Het vertrouwen in de ambtelijke dienst is internationaal vergeleken
relatief hoog. De tevredenheid met het functioneren van de overheid,
de operationalisatie van de executieve macht, ontwikkelt zich van
relatief hoog eind jaren ’90 (boven de 60%), tot een stuk lager
rondom de jaren 2002-2005 (omtrent de 35%), tot opnieuw relatief
hoog (boven de 60%). De relatief hoge waarderingscijfers voor de
plaatselijke overheden – veelal de meest zichtbare ‘eerstelijns-
overheden’ – vertonen een rustig en stabiel beeld.”
Legitimiteitsmonitor

Geluiden uit de samenleving

”De samenleving in 2011
staat meer open voor een
terugtredende overheid dan
in 2004, uit realisme en
teleurstelling”
Martijn Lampert, Motivaction

Al met al zijn burgers niet ontevreden met hoe de overheid haar werk
doet. Het vertrouwen van mensen in overheidsinstituties in Nederland is
hoog (zeker vergeleken met andere Europese landen). Waar mensen wel
meer verwachten is de manier waarop de overheid reageert op geluiden
uit de samenleving. De output van de overheid is goed, maar de manier
waarop de overheid de input binnenhaalt, wordt door mensen niet
herkend. Haalt de overheid die input echt uit de samenleving? Maakt de
overheid oplossingen voor zelfbedachte problemen, of reageert ze in haar
werk op wat er leeft?
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”Negatieve oordelen zijn niet simpelweg het resultaat van een gebrek
aan abstracte kennis van ‘hoe de overheid werkt’, maar zijn gegrondvest in ervaringen met, verhalen over en beelden van de overheid
– de wijze waarop de overheid zicht laat zien aan burgers.”
‘Hoezo luistert de overheid (niet)?’
Burgers willen zich herkennen en zich begrepen voelen; een overheid die
ook reageert op wat er leeft. In het verhaal van de overheid moet door
klinken dat ze oor heeft voor de dagelijkse realiteit van mensen, en daarop
reageert. Dit kun je een ‘responsieve overheid’ noemen.

“Concreet stellen mensen vertrouwen in politici die een herkenbaar
beeld van de samenleving geven dat aansluit bij de dagelijkse
ervaring.”
Legitimiteitsmonitor

“Uit onderzoek blijkt niet
dat burgers om trans
parantie vragen. Wel omgekeerd: als men het gevoel
krijgt dat er rookgordijnen
worden opgetrokken, dan
leidt dat tot wantrouwen.
En die rookgordijnen zitten
vaak in het politieke
bedrijf.”
Paul Schnabel

Vragen
1. 	De burger kan zoveel verwachten – als verwachtingen niet
realistisch zijn: wat doen we dan?
2. 	Kun je verwachten dat mensen al die overheidsinformatie
gaan napluizen?
3. 	Het klinkt leuk, maar hoe geef je praktisch vorm aan een
‘responsieve overheid’?
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Er staat nogal wat op het spel als het gaat om de relatie tussen
overheid en burger. In het debat over de toekomst van de overheids
communicatie en de rol van openbaarheid en transparantie daarin,
buitelen de verwachtingen over elkaar. Waar hoopt de overheid op?

“Onder transparantie
versta ik dat het voor
inwoners duidelijk is welke
diensten er zijn, dat ze die
makkelijk kunnen vinden
en gebruiken, en dat ze
begrijpen waar ze over
gaan. Dat is volgens mij
het allerbelangrijkste.”
Paul Schabel

“Er is kennis en ervaring
van buiten nodig.
Van mensen die het dagelijkse werk doen, die recht
van spreken hebben. […]
Zodat we de ‘wisdom of
crowds’ benutten.”

Beschikbaarheid van informatie
De Commissie Wallage stelde dat het ter beschikking stellen van informa
tie en gegevens een voorwaarde voor staatsburgerschap is. Alleen goed
geïnformeerde burgers kunnen een actieve rol in de democratie spelen.
Wallage spoort daarom ook aan tot ‘maximale transparantie’.
De vraag is dan wel wat je van de burger verwacht. Verwacht je dat de
burger effectief gebruik maakt van de overheidsdiensten, dan is vooral de
beschikbaarheid van begrijpelijke informatie cruciaal. Als je wilt dat
mensen hun belasting op tijd betalen, zorg dan voor begrijpelijke formu
lieren, heldere communicatie over regels, een goede helpdesk, etc.

Interactief beleid
De verwachting kan ook verder gaan, namelijk dat burgers actief gaan
deelnemen aan de totstandkoming van beleid en cocreatoren van beleid
worden. Beschikbaarheid van informatie is dan een voorwaarde voor het
gesprek – de dialoog – tussen overheid en burger. Het actief betrekken
van burgers bij beleidsvorming leidt dan niet alleen tot groter draagvlak
maar ook – en misschien juist vooral – tot beter beleid, waarin de ‘wisdom
of the crowd’ meegenomen is.

Benutten van informatie
De overheid kan ook hopen dat het beschikbaar stellen van gegevens
particulieren zal uitdagen bepaalde taken op zich te nemen die op dit
moment nog zijn voorbehouden aan de overheid. Zoals het goed ont
sluiten van deze gegevens voor bepaalde doelgroepen. En dat is goed
nieuws voor een overheid die moet bezuinigen. Met dit doel lanceerde
minister Donner onlangs http://data.overheid.nl en de wedstrijd Apps
voor Nederland.

Jacques Wallage
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Controleerbaarheid
Openbaarheid is daarnaast belangrijk omdat de overheid gecontroleerd
moet kunnen worden. Zonder controleerbaarheid geen vertrouwen.
Vertrouwen begint bij een goede verantwoording over de besteding van
belastinggeld. Inzicht in het reilen en zeilen van overheidsinstellingen
voedt het gevoel dat ze deugen; het draagt bij aan het institutioneel ver
trouwen. Dit raakt aan de legitimiteit van het openbaar bestuur. Dat het
vertrouwen in het functioneren van overheidsinstellingen groot is, is nog
geen antwoord op de door de ROB geconstateerde ontwikkeling dat
mensen zich niet vertegenwoordigd voelen door de ‘gezichten’; door
politici en bewindspersonen. De grote vraag: wat kan hen legitimeren
namens ‘Nederland’ te spreken en te beslissen? Is het goed toelichten van
besluiten – transparantie in enge zin dus - voldoende of is er meer nodig?

Vertrouwen
De onderliggende wens bij dit alles is het vergroten van het vertrouwen in
de overheid en het goed functioneren van de democratie. Velen maken
zich zorgen over de kritische manier waarop burgers zich uitlaten over de
overheidsdiensten en hun bestuurders. Want een overheid die niet kan
rekenen op het vertrouwen van haar burgers, verliest gezag.

“Als de overheid […] l egitimiteit verwerft, gaat (bestuurs-) macht over
in gezag. Anders gezegd: bij bestuurlijke legitimiteit gaat het om
‘gezaghebbend machthebben’.”

“Democratie is niet alleen
de Tweede Kamer.
Democratie en legitimiteit
worden ook gevormd in de
relaties met burgers en
belangengroepen tijdens
het tot stand komen van
beleid. Daar is de overheid
helaas nog niet goed op
ingericht.”
Pieter Idenburg

Legitimiteitsmonitor

“Transparantie is een
instrumenteel begrip,
het is geen doel op zich.
Kernvraag voor mij is: hoe
winnen of behouden we
vertrouwen? Of: hoe voorkomen we wantrouwen in
de overheid?”

Vragen
1. 	Zijn de verwachtingen van de overheid wel realistisch?

Johan de Leeuw

2.	Internationaal gezien zijn mensen toch behoorlijk tevreden.
Waarom zouden we nog meer willen?
3.	Is het beperkt beschikbaar stellen van informatie niet vooral
ingegeven door gezond wantrouwen en ‘damage control’?
4.	Wegen de kosten wel op tegen de baten? Hoeveel mensen
willen de overheid nou controleren? Hoeveel mensen willen
er nou iets met die open data?
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Als we het hebben over maximale transparantie, wat bedoelen we dan
eigenlijk? ‘Transparantie’ wordt steeds in één adem genoemd met het
andere begrippenpaar: ‘openheid’ en ‘openbaarheid’. Laten we eerst dit
trio duiden. Pas dan kunnen we antwoord geven op de vraag: is
maximale transparantie het antwoord op de wens van de overheid en
de verwachtingen van de burger? We beginnen met openbaarheid.

Actieve openbaarmaking: rijksoverheid.nl
Bij openbaarheid gaat het om het openbaar maken van gegevens en
informatie van de overheid. Dit kan actief – vanuit de overheid zelf – of
passief – op aanvraag.
De afgelopen tien jaar is veel gedaan aan actieve openbaarmaking.
De Rijksoverheid is vooral transparant in het aanbod van informatie over
beleidsinhoud en beleidsuitvoering. Geïnteresseerde burgers kunnen op
www.rijksoverheid.nl een schat aan informatie vinden: vergunningen,
brieven aan de Kamer, ambtsberichten, toespraken van bewindspersonen,
persberichten, WOB-verzoeken, en veel meer. Daarbij is er ook aandacht
voor taalgebruik: de informatie moet helder en begrijpelijk zijn. Ook het
politieke proces, met name het debat tussen ministers en Tweede Kamer,
is veel beter en makkelijker te volgen dan tien jaar geleden.

Passieve openbaarmaking: de WOB

“Het resultaat van
WikiLeaks is niet meer,
maar juist minder
transparantie.”
Jaap de Hoop Scheffer in PM 2011:2

Voor passieve openbaarmaking kent Nederland sinds 1978 de WOB, waar
mee iedereen niet-openbare informatie kan opvragen. Het gaat vooral
om feitelijke gegevens, zoals onderzoeksrapporten, datasets, vergader
verslagen, aanbestedingsinformatie, bonnetjes, enzovoort. Documenten
waarin ambtenaren hun persoonlijke mening geven, zijn uitgesloten; die
vallen onder de ‘beleidsintimiteit’. Net als bijvoorbeeld blauwe brieven
tussen ministers.

“Democratie is meer dan het tellen van stemmen. Als controleinstrument is openbaarheid belangrijker dan het kiesrecht”
Jit Peters, hoogleraar Staats- en bestuursrecht.
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“Een bombardement aan
informatie zonder duiding
kan averechts werken en
wantrouwen in de hand
werken.
Dus: wees selectief in de
hoeveelheid informatie die
je uitstort over de burger
(voorkom een informatiebombardement) en in de
manier waarop je die informatie beschikbaar stelt.
Kom uit de fuik van de
maximalisering naar de
optimalisering.”
Johan de Leeuw

Wat levert het op?
Openbaarheid van gegevens geeft inzicht in het functioneren van de over
heid. Dat begint bij een goede verantwoording over de besteding van
belastinggeld en draagt zo bij aan de legitimiteit van de overheid. Maar
het gaat verder. Openbaarheid van informatie naar buiten heeft ook een
werking naar binnen toe: als je weet dat al je bonnetjes, notities enzo
voort openbaar zullen worden, dan ga je er toch extra zorgvuldig mee om?
Tenslotte is er mogelijk financiële winst te behalen als actieve openbaar
making onderdeel gaat uitmaken van de eigen processen; het zou een
hoop tijd en geld schelen als de overheid zich niet meer bezig hoeft te
houden met de afhandeling van WOB-verzoeken.

Zijn er ook grenzen?
Welke grenzen gelden er voor de openbaarheid van informatie van de
overheid?
In sommige gevallen is het duidelijk. Zoals in zaken van leven en dood,
wanneer openbaarheid van gegevens de veiligheid van mensen in gevaar
brengt.
Nog zo’n duidelijke: als vroegtijdige openbaarmaking grote economische
en financiële gevolgen heeft en partijen onevenredig benadeeld kunnen
worden. Een verandering in het fiscaal stelsel bijvoorbeeld moet op
hetzelfde moment aan iedereen bekend zijn.

Achter gesloten deuren
Sommige risico’s betreffen het bestuurlijke proces. Veel beleid komt tot
stand in langdurige afstemmings- en onderhandelingsprocessen, die zich
aan de waarneming van burgers en media onttrekken. Onderhandelen in
de openbaarheid is niet ideaal – zo niet onmogelijk.
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“Ministers en ambtenaren zijn terecht voorzichtig met openbaarheid
gelet op de ervaring met misverstanden, publieke onrust, schade aan
belangen en besluiteloosheid die het gevolg kan zijn van ontijdige
openbaarheid of misplaatste openbaarheid omtrent losse aspecten
van het besluitvormingsproces.”
Piet Hein Donner, Toespraak op de Dag voor de Persvrijheid

Maar ook in een verkennend stadium kan het effect van openbaarheid
groot zijn. Partners gaan met meel in de mond praten, zo is de vrees, als ze
weten dat hun inbreng ook voor anderen inzichtelijk wordt. Dit effect kan
ook onder ambtenaren zelf optreden. Het bijhouden van informele dossiers
naast de formele openbare dossiers is een bekende sluiproute. En behouden
ambtsberichten, bijvoorbeeld, hun waarde als ze al te diplomatiek worden
opgeschreven? Aan de andere kant: hoeveel waarlijk schokkends stond er
eigenlijk in de ambtsberichten die WikiLeaks openbaar maakte?

Averechtse werking
Tenslotte is er de kant van de ‘ontvanger’: hoe valt het bij de burger als de
overheid alle beleidsinformatie beschikbaar stelt, bijvoorbeeld via inter
net? Wie gaat dat lezen? De kans is groot dat de stortvloed aan informatie
niet zozeer verduidelijkend werkt, maar juist verwarrend. Hoe moeten
mensen de informatie begrijpen? Wat is de status van de informatie; is het
een proefballon of al vastgesteld beleid? Het uitstorten van informatie
kan averechts werken; de burger haakt af en het beeld van een overheid
die vooral heel veel onbegrijpelijks produceert beklijft.

”Niet alles hoeft in de
openbaarheid te gebeuren.
Veel beleid komt tot stand “De WOB leidt tot onnodige, kostbare en tijdrovende procedures.
De openbaarmaking van informatie moet primair vanuit behoorlijk
via compromissen. Dit is
bestuur beoordeeld worden en niet vanuit een juridisch perspectief.
een kunst op zich en het
Openbaarheid van informatie is immers een onmisbaar middel om
beste wat we in deze
het vertrouwen van burgers in de overheid te versterken.”
Alex Brenninkmeijer ‘De Wob is een bestuurlijke jungle’
complexe samenleving
kunnen krijgen. En om
compromissen te kunnen
sluiten, moet je vertrouweVragen
lijk kunnen spreken.”
Paul Schnabel

1. 	Hoeveel WOB-verzoeken komen er eigenlijk jaarlijks
binnen? Waarover gaan die dan? En wat kost dit alles?
2. 	Wat zouden we meer of minder openbaar moeten maken?
En over wat voor data of informatie hebben we het dan?
3. 	Welk effect zou het op mij hebben als meer informatie over
m’n werk openbaar werd? Zou ik nog dezelfde zinnen tikken?
4. 	Is het beschikbaar stellen van meer informatie niet gewoon
een plicht van de overheid?
5. 	Is dit geen achterhoedegevecht: Kun je gegevens en
informatie eigenlijk nog wel niet-openbaar houden?
14
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Transparant betekent letterlijk: doorzichtig, doorschijnend. Dit zou
vooral van toepassing kunnen zijn op het inzichtelijk maken van de
processen binnen de overheid. Het betekent dat je transparant
communiceert over afwegingen, over duiding van maatschappelijke
problemen, over keuzes die gemaakt zijn.

Een transparante overheid
Hoe zijn besluiten tot stand gekomen? Welke alternatieven zijn gewogen?
En op basis van welke overwegingen zijn keuzes gemaakt? Transparantie
gaat over het inzichtelijk maken van besluitvorming. Daarmee leg je
rekenschap af. Helder zijn over de inhoudelijke keuzes en politieke
compromissen die je moet sluiten, aangeven waar de mogelijkheden voor
en grenzen aan invloed van anderen liggen, en helder zijn over het feit dat
je dit niet altijd in de volledige openbaarheid en openheid wilt doen,
resulteren in een transparante overheid.

Draagvlak, vertrouwen en legitimiteit

“Het communiceren van
onzekerheden is iets wat we
niet gewend zijn.
Bestuurders en ambtenaren
denken toch vaak dat ze in
de communicatie al een
antwoord moeten geven,
de dingen zeker moeten
weten. En dat het beschikbaar stellen van informatie
hen kwetsbaar maakt.”
Johan de Leeuw

Transparantie over beleidvormingsprocessen kan bijdragen aan meer
begrip voor de keuzes die gemaakt zijn en daarmee aan meer draagvlak
voor beleid, vertrouwen in de overheid en dus legitimiteit van het open
baar bestuur.

Grenzen aan transparantie
Als het zo eenvoudig was, deden we het vast allang. Maar transparantie is
niet altijd zondermeer mogelijk. Soms is het in het belang van het proces
belangrijk om even geen openheid van zaken te geven. Transparant zijn
over de onderhandelingsruimte nog voor je het gesprek in gaat, is niet
echt handig. Volledige transparantie lijkt bovendien ook wel een onhaal
baar ideaal, terwijl je bij halve transparantie misschien alleen maar weer
meer vragen en twijfel oproept.

“Openbaarheid heeft primair betrekking op de uitkomst, maar
slechts beperkt op de totstandkoming van besluiten. Het is met
besluiten zoals Bismarck ooit over wetten opmerkte: ‘Wetten zijn als
worstjes. Je kunt maar beter niet zien hoe ze gemaakt zijn.’”
Piet Hein Donner, Toespraak op de Dag voor de Persvrijheid
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“Het uitleggen van de totstandkoming van keuzes in
het kabinet, de afgewogen
alternatieven, op basis van
argumenten, haalt het
debat uit de sfeer van
‘winst en verlies’. Juist
vanwege een gebrek aan
openheid van wat er in
besluitvormingsprocessen
gebeurt, ontstaat ruimte
voor allerlei speculatie
over politieke handjeklap.”
Thom Meens

Een zichtbare ambtenarij
Belangrijke schakel in beleidsvormingsprocessen zijn de ambtenaren op
de departementen. Hun adviezen komen zelden naar buiten, en vallen
onder de ‘beleidsintimiteit’. Begrijpelijk, maar toch: wie heeft nu zicht op
hun rol? De gemiddelde burger heeft weinig beeld van wat ambtenaren
doen – en zeker niet altijd een positief beeld. Zichtbaarder maken van hun
bijdrage en de expertise op de departementen zou het imago kunnen
verbeteren, en vertrouwen inboezemen. Tegelijkertijd is er het risico dat
de minister zich vaker moet verantwoorden wanneer aan het licht komt
dat ambtenaren in hun adviezen zaken wellicht over het hoofd gezien
hebben. Is dat wel fair? Moeten ambtenaren dan ook maar zelf ter verant
woording worden geroepen? Zoiets heeft grote consequenties voor de
manier waarop het bestuurlijke systeem nu is ingericht.

Vragen
1. 	In welke dossiers zouden burgers meer inzicht willen
hebben?
2. 	Is het realistisch: een bewindspersoon die openlijk vertelt
over de afwegingen en twijfels rond besluiten? En over de
adviezen die hij niet heeft opgevolgd?
3. 	In wiens belang is een grotere transparantie uiteindelijk?
Van de minister? Van de journalist? Of van burgers?
4. 	Verdwijnt het vertrouwen niet juist als er zoveel van de
overheid zichtbaar wordt?
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Wat is een ‘open overheid’? Openheid impliceert een wederkerigheid:
niet alleen zichtbaar zijn, maar ook kijken. Niet alleen vertellen, maar
ook luisteren. Met een open overheid is echt contact mogelijk.

“Bij transparantie denk ik
vooral aan een glazen huis:
iedereen kan zien wat we
doen in het glazen huis,
maar er is geen contact.
Dat voldoet niet aan de
verwachtingen die mensen
hebben: mensen willen
helemaal niet altijd alles
zien en weten. Soms wel,
maar niet iedereen, niet
alles, niet altijd.”
Pieter Idenburg

Overheid en burger in gesprek
Het actief betrekken van burgers bij beleidsvorming vereist dat ambtenaren
uit hun kantoor stappen en naar mensen toegaan. Of omgekeerd: dat
ambtenaren de deur open zetten en mensen binnenlaten. Een open over
heid laat burgers meedenken, meebeslissen en maakt burgers tot cocreator
van beleid, vanuit het idee dat dit beter beleid met meer draagvlak oplevert.
Een open overheid vertrouwt op de uitkomsten van het maatschappelijk
debat. En accepteert dat een beleidsproces verrassingen kan opleveren.

Communicatie in het hart van beleid
Wanneer burgers gaan meewerken aan beleid, verplaatst het zwaartepunt
van de communicatie naar voren: niet meer aan het eind van een besluit
vormingsproces, maar juist in de beginfase. Contact en dialoog moeten
plaatsvinden op het moment dat de keuzes nog niet gemaakt zijn.
Informatie moet beschikbaar worden gesteld om dit gesprek te kunnen
voeren – eerder en uitgebreider dan we nu wellicht gewend zijn. En de
mensen die dit contact aangaan zijn niet de communicatieprofessionals,
maar de mensen die het beleid maken zelf. Communicatie verschuift naar
het hart van beleid, naar het hart van het beleidswerk. Een ‘open over
heid’ vraagt van ambtenaren dat ze het pand verlaten, letterlijk of online,
lang voordat het beleid staat.

Een directe democratie?
Op deze manier wordt de werkwijze van de overheid ‘horizontaler’, en de
democratie ‘directer’. Ambtenaren en burgers vormen een netwerk rond
een vraag en maken samen beleid. Een consequentie van deze grotere
openheid is dat het proces veel eerder politiek wordt. Het is een tendens
die velen signaleren: het maatschappelijk debat vindt steeds eerder plaats,
de overheid kan niet meer als een kip rustig zitten broeden op nieuw
beleid. Het politieke debat schuift mee naar voren en ook Kamerleden
spreken zich uit en wachten niet meer op de behandeling in de Kamer.
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“Ik kom op voor het
primaat van de politiek.
Via politiek, via parlement
en democratie, beslissen
we hoe het zal gaan. Ik
hecht aan het stelsel van de
representatieve democratie,
er is tot op heden geen
betere uitgevonden.”
Jan Schinkelshoek

Dit kan gaan schuren met de indirecte, representatieve democratie die
Nederland is. Wat stelt het primaat van de politiek nog voor als veel beleid
al is afgetikt met de samenleving?

“De tegenstelling tussen politiek primaat en een aanspreekbare
ambtenaar, bestaat niet. Het is heel goed mogelijk om ambtenaren
hun werk te laten doen in contact of samenspraak met (partijen in)
de samenleving en tegelijkertijd het primaat voor politiek relevante
uitspraken en beslissingen bij het politiek te laten.”
Davied van Berlo, discussie op LinkedIn bij het congres Open & Bloot

“Als Kamerlid zijn we er
altijd aan het eind van het
proces. Maar wanneer de
burgers eerder in beeld
komen bij het maken van
nieuw beleid, dan gaan wij
als Kamerleden ook eerder
het gesprek in.”
Alexander Pechtold

Vragen
1. 	Voor het volgende werkoverleg: (waar) denken wij dat
burgers echt zinvolle input kunnen leveren?
2. 	Kunnen directe democratie en het politiek primaat naast
elkaar bestaan?
3. 	Wat betekent het voor de communicatie van een
departement als steeds meer beleidsmedewerkers
rechtstreeks contact met de buitenwereld zoeken?
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Stel nu dat de Rijksoverheid het gaat doen: we maken feiten en cijfers
actief openbaar, we maken beleid in een open proces waar burgers input
kunnen leveren van het begin tot het einde, en we zijn transparant over
de keuzes die we hebben gemaakt en over de momenten waarop zowel
openbaarheid en openheid niet aan de orde zijn. Stel… Als we dat
allemaal waarmaken, is dat dan voldoende?
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Een echt gesprek
Wint de overheid daarmee het vertrouwen en legitimiteit waar zij op
hoopt? En komt ze tegemoet aan wat de burgers van de overheid willen?
Uit de interviews en de onderzoeken die wij raadpleegden komt naar
voren dat er meer nodig is. In de perceptie van de burger behaalt de over
heid wel de doelen, maar pikt ze onvoldoende signalen op uit de samen
leving. Burgers verwachten óók dat de overheid aansluit bij wat er bij hen
leeft; dat de overheid inspraak toelaat waar beslissingen burgers direct
raken; dat zij uitleg geeft over hoe keuzes tot stand komen, oor heeft voor
de mensen die het treft en eerlijk is over het feit dat niet iedereen er beter
van zal worden. Burgers willen niet alleen informatie, ze willen deelnemen
aan of getuige zijn van een echt gesprek.

“De zorg- en aandachtspunten lijken al met al meer op het vlak
gelegen van de ‘responsiviteit’ dan op het vlak van de ‘effectiviteit’
van het democratisch bestuur, meer op het vlak van de ‘input-
legitimiteit’ dan de ‘output-legitimiteit’, meer in de uitwerking van
het democratisch ideaal van ‘government by the people’ (bestuur dat
door burgers wordt ingegeven) dan ‘government for the p eople’
(bestuur dat voor burgers publieke werken verricht).”
Legitimiteitsmonitor

“Volgens mij is alles al
zichtbaar. Het gaat er
vooral om hoe je daar mee
omgaat. Of je er al dan niet
van slag door raakt. Sta je
voor wat je vindt en durf je
open te zijn over wat je nog
niet weet? Of raak je in
paniek en ga je draaien en
vluchten en stotteren?
In dat laatste geval draagt
transparantie niet bij aan
vertrouwen.”
Betteke van Ruler

Feiten en cijfers….
De overheid daarentegen opereert nog steeds ‘koel als de maan’. Ze werkt
op basis van feiten, inhoudelijk, rationeel en, eerlijk is eerlijk: nogal
cerebraal. Ook de communicatie van de overheid is hierop ingericht.
Hoe dit zo is ontstaan na de Tweede Wereldoorlog met in het achterhoofd
de propagandamachines is begrijpelijk. Maar tot een gesprek met de
samenleving leidt dit niet. Gaat de overheid niet, met de nadruk op ratio
naliteit, informeren en argumenteren, voorbij aan het totale complex van
communicatie waarin luisteren, betrokkenheid, inspiratie zulke essentiële
elementen zijn?

Of inspiratie en gevoel?
In een echt gesprek kruis je niet alleen de degens over inhoud. Dan luister
je ook naar de ander en heb je oog voor de realiteit en de emoties van de
ander. In een echt gesprek gebruik je naast overtuigen ook inspireren,
waarbij je een brug slaat tussen iemands zorgen en een perspectief dat
enthousiast maakt, dat nieuwe mogelijkheden biedt, dat tot een positief
resultaat kan leiden.
De overheid moet dus niet alleen plannen van aanpak presenteren maar
ook een inspirerend beeld van een samenleving waar mensen bij willen
horen. De overheid moet luisteren naar argumenten, maar ook naar
sentimenten. De overheid moet zich sterk maken voor de inhoud, en zich
tegelijkertijd bekommeren om de gevoelstemperatuur.

Een responsieve overheid
Bovenop het vergroten van openbaarheid, openheid en transparantie zou
de overheid aan andere zaken kunnen werken om aan te sluiten op de
vraag van burgers. Uit onze verkenning destilleren we drie begrippen die
de overheid hierbij een handje kunnen helpen:
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“Ik zie het als het stoeien
met twee krachten: ratio en
emotie. Onze rationele
wereld van de beleids
analyses en cijfers heeft als
‘contramal’ de wereld van
beelden en beleving.
Als overheid is het cruciaal
om hiermee te spelen.”
Johan de Leeuw

“Feiten en cijfers alleen
overtuigen niet, nemen
mensen niet mee; zijn
onvoldoende om het vertrouwen in de overheid te
herstellen. Deze tijd heeft
een groeiende behoefte aan
zingeving, aan emotie, aan
verhalen, aan drama.”
Jan Schinkelshoek

Dat de overheid moet ‘voelen’ wat er speelt en waar behoefte aan is en
daar ook in haar handelen blijk van moet geven, noemen we ‘responsivi
teit’. Een responsieve overheid is ontvankelijk voor niet alleen de kennis
en argumenten uit de samenleving, maar ook voor de sentimenten die
eronder liggen. Deze responsiviteit kan doorwerken in inhoudelijke keuzes
voor beleid, maar ook in de manier waarop de overheid communiceert.

“Met responsiviteit bedoelen we: overeenstemming tussen het
handelen van de overheid en de wensen en belangen van burgers.
Responsiviteit verdient aandacht. Het gaat hier om een belangrijk
aspect van de kwaliteit van de democratie en de legitimiteit van
overheidshandelen.”
‘Hoezo luistert de overheid (niet)?’

Een aansprekend verhaal

“De Rijksoverheid moet
luisteren naar de maatschappij. Met luisteren
bedoel ik hier ‘echt horen
wat er gezegd wordt’, niet
noodzakelijk ook gehoorzamen. Dat kan niet altijd,
alleen al omdat wat de ene
burger wil, niet is wat de
andere burger wil. De overheid houdt hierin altijd een
eigen verantwoordelijkheid in het kader van de
democratie.”
Paul Schnabel

Door vervolgens alle geluiden die de overheid oppikt in de gesprekken bij
elkaar te voegen en te relateren aan het eigen beleid, ontstaat een aan
sprekend verhaal. Een overheid die informatie kan duiden voor de mensen
die het betreft, neemt hen mee en laat ze zien en horen dat de overheid
snapt wat ontwikkelingen en besluiten voor mensen betekenen. Het is
net als in een gesprek tussen twee personen: je wilt dan niet alleen inhou
delijk de verbinding maken met de ander, maar ook op relationeel en
emotioneel vlak. Dit komt tegemoet aan de behoefte aan meer visie en
duiding, bovenop feitelijke informatie.

Authenticiteit
Zo’n visie kan alleen inspireren als de afzender authentiek is. Het verhaal
wordt geloofwaardig als woord en daad in elkaars verlengde liggen.
Het verhaal moet kloppen met de feiten - welke beleidskeuzes worden
gemaakt - maar ook met het beeld dat de overheid van zichzelf schept.
Wanneer gedrag en communicatie consistent zijn, geeft dit vertrouwen.

Vragen
1. 	Is grotere openbaarheid en transparantie niet al heel wat?
2. 	Past het wel bij een overheid om naast feitelijk ook
‘emotioneler’ te communiceren? Propaganda – spinnen –
emo-communicatie: hellend vlak?
3. 	Empathie en authenticiteit lijken vooral weggelegd voor
politici – mensen van vlees en bloed. Kan ik er ook iets mee?
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Het draait niet alleen om het recht van de burger op informatie, maar
ook om het recht op inzicht in de afwegingen die de overheid maakt.
Want dat is de kern van wat de overheid doet; het afwegen van belangen
en het maken van keuze. Een authentieke overheid staat voor de keuzes
die ze maakt en laat ze zien. En als zij dit doet met een voelbaar inzicht in
wat leeft in de samenleving, dan wint zij aan vertrouwen. Hoe kan dit er
in de praktijk uitzien?

Meer openbaarheid over besluitvorming
De data die nu op de site http://data.overheid.nl gepubliceerd worden
betreft vooral data die vergaard zijn ten behoeve van beleidsuitvoering of
handhaving. Het gaat dan bijvoorbeeld om adressen van scholen, ver
leende vergunningen, overzichten van voorzieningen, meetgegevens van
luchtkwaliteit, et cetera. De actieve openbaarmaking geldt nu dus vooral
gegevens die los staan van beleidsvorming. Op dit moment stelt de over
heid slechts mondjesmaat datasets ter beschikking die te maken hebben
met politiek-bestuurlijke keuzes.
Als het gaat om openbaarheid, zou de overheid met het openbaar maken
van veel meer adviezen, rapporten, verslagen, etc. vanzelf al meer inzicht
kunnen geven in het totstandkomen van besluiten. Bij beslissingen
kunnen meer dan nu het geval is, argumenten in kaart worden gebracht,
en zelfs als het niet wenselijk is om in de fase van besluitvorming al open
heid van zaken te geven, dan zou dit nog achteraf kunnen.

Dilemma’s communiceren
Transparantie vraagt haast automatisch dat er ook gesproken zal worden
over de dilemma’s bij mogelijke oplossingsrichtingen, over adviezen en de
afwegingen die er gemaakt worden bij de keuze voor één richting boven
een andere. In dat gesprek is het heel goed mogelijk ook empatisch te zijn
en te luisteren naar de emoties die mogelijke keuzes kunnen oproepen.
Vervolgens moet/kan de overheid transparant zijn over het feit dat zij niet
ieders individuele belang kan dienen.
Ook in het traject na de probleemstelling kan er meer openheid worden
betracht: wat zijn de dilemma’s, de argumenten voor en tegen (en dan
ook de politieke argumenten), wie kunnen het proces nog beïnvloeden,
welke bronnen zijn geraadpleegd? En aan de politiek kan uiteindelijk de
vraag worden voorgelegd waarom er gekozen is voor de oplossing die
gekozen is, in het besef dat er bij iedere keuze mensen teleurgesteld zullen
worden.
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“Bestuurders moeten
beseffen dat zij in dienst zijn
van de democratie, en dat
zij dus moeten investeren in
het democratisch proces.
Het bestuur verdient nu
eenmaal zijn vertrouwen in
de publieke ruimte.”
Jacques Wallage

“’Authentiek’ zou veronderstellen dat je altijd helemaal ‘jezelf ’ moet zijn.
Terwijl iedereen een onderscheid maakt tussen hoe je
thuis op de bank zit en hoe
je je in de rol van bijvoorbeeld minister presenteert.
Ik denk dat ‘consistent’ een
beter woord is; helder,
herkenbaar en consequent
in de keuzes die je maakt.”
Betteke van Ruler

Aanpassen van de WOB?
Rond de WOB is de afgelopen tijd flink discussie gevoerd. Politieke partijen,
journalistiek en maatschappelijke organisaties vinden dat de overheid te
terughoudend is met het actief openbaar maken, waardoor er te vaak een
tijdrovend beroep op de WOB moet worden gedaan. Zij willen dat de over
heid minder vaak een beroep kan doen op uitsluiting van inzage in verband
met de ‘beleidsintimiteit’ of ‘privacygevoeligheid’. De overheid, bij monde
van Minister Donner, wijst op de kosten die gepaard gaan met de afhande
ling van WOB-verzoeken, en bepleit juist het in stand houden van de
uitsluitingsgronden.
Mogelijk kunnen de regels aangepast. Er zijn voorstellen voor een speciale
WOB-authoriteit. Er gaan zelfs stemmen op de WOB af te schaffen en over
te gaan op een systeem van actieve openbaarmaking.

Herziening Uitgangspunten overheidscommunicatie
Misschien moeten ook de Uitgangspunten overheidscommunicatie herzien
worden. Als de overheid eerder in gesprek gaat, schuift ook de maatschap
pelijke discussie rond onderwerpen naar voren. En de communicatie schuift
mee. Maar ook zal beleid eerder politiek worden. En by consequence zal
veel eerder in het proces, lang voordat beleid aanvaard is, de communicatie
ook politiek worden. Dit schuurt nog wel eens met de bestaande
Uitgangspunten overheidscommunicatie, die nog altijd zijn ingericht op
het verstrekken van informatie, en niet op het gesprek.

Nieuwe rol van ambtenaren
Een ‘open overheid’ zal nog meer investeren in communicatie in het hart van
beleid en actief op zoek gaan naar kennis en initiatieven in de samenleving.
Dit vraagt om ambtenaren die het probleem communiceren en niet de oplos
sing. En die bij ieder beleidsvraag onderzoeken hoe het probleem leeft in de
samenleving en waar de experts op het terrein zich bevinden: zijn dat mis
schien groepen burgers zelf? Wordt er al over nagedacht in de samenleving?
Zijn er ontwikkelingen waar de overheid op kan aansluiten, in plaats van zelf
iets gaan bedenken? Kun je daar op af gaan en in gesprek gaan met de
betrokkenen?

Andere gesprekspartners
Een open overheid zoekt nieuwe gesprekspartners. Bekende stakeholders
zijn hun achterban kwijt. Dit wil niet zeggen dat gesprekspartners als de
vakbeweging of de ANWB afvallen. Integendeel: zij zijn deskundigen op een
thema waarbij ze kiezen voor een specifiek perspectief, bijvoorbeeld dat
van de werkende oudere of de automobilist. Maar we moeten niet de illusie
koesteren dat we daarmee ‘de achterban’ of ‘de doelgroep’ hebben geraad
pleegd. Een open overheid communiceert daarom niet meer alleen per
doelgroep met vertegenwoordigers van doelgroepen, maar per thema met
experts op het thema.

Vragen
1. 	Ligt de bal vooral bij bewindspersonen?
Vraag aan Mark Rutte: hoe zit het kabinet hierin?
2. 	Heb ik dossiers liggen waar ik nu al iets mee zou kunnen doen?
3. Op de agenda voor de komende 10 jaar zet ik: …
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In al deze ideeën en aanbevelingen is er een speciale rol weggelegd voor
de communicatiediscipline. Want hoewel responsiviteit en vertrouwen
in de overheid niet de verantwoordelijkheid van de communicatie
medewerkers is, kunnen zij zich wel opwerpen als de ‘aanjager’.
Als geen ander leggen zij toch de verbinding tussen ‘binnen’ en ‘buiten’.
Wat zou dat kunnen betekenen?

Vormgeven aan het gesprek
Het anders invullen van je rol vraagt een herwaardering van het ambacht.
Een overheid die in gesprek gaat met de samenleving vraagt ook expertise
voor de vormgeving van deze dialoog. Een overheid die responsief wil
werken, heeft coaches en ondersteuners nodig voor haar ambtenaren die
‘naar buiten’ treden en het gesprek willen aangaan. Het communicatievak
biedt hiervoor alle ‘tools’.

Stevige adviesrol
Goed beleid vraagt al heel vroeg in de beleidsontwikkeling het borgen van
de responsiviteit. De communicatieadviseur levert een bijdrage aan het
primair proces. Niet ‘facilitair’, maar door mee te werken aan het beleid
vanuit specifieke expertise. Is het probleem dat we gaan oplossen wel een
gevoeld probleem? Hoe vertaalt wat er speelt zich in beleidskeuzes?
Een steviger en misschien wel inhoudelijker adviesrol.

“De nieuwe communicatieadviseur is de aanjager van
dit proces tussen departement en omgeving, zij of hij
is de coach van de beleids
maker, kan helpen met
kernboodschappen rondom
de probleemstelling,
wanneer het beleid nog niet
staat.”
Pieter Idenburg

Strategische keuzes
Communicatieadviseurs kunnen wellicht steviger aansturen op grotere
transparantie en meer duiding in de presentatie door de overheid. Hier
heeft de communicatie toch de plicht te laten zien dat gebrek aan open
heid het beleid schade kan toebrengen? Het vraagt ook het nog bewuster
afwegen van alternatieven in de communicatie; strategisch de kanalen
kiezen, soms om de parlementaire pers heen een eigen kanaal organi
seren of aansluiten op plaatsen waar de relevante discussie plaats vindt.
Het vraagt het lef om eens wat vaker weg te sturen van de media met hun
focus op de politieke verwikkelingen op de bekende ‘Haagse vierkante
kilometer’. Om dan strategisch de (online?) plekken op te zoeken waar het
gesprek gaat over de inhoud, en waar dus de kans is op uitwisseling van
argumenten én sentimenten met de mensen die het betreft.
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”Voor de overheidscommunicatie ligt er ook een
opdracht om bestuurders
alternatieve werkwijzen
aan te bieden, ze over de
angst heen helpen en de lol
ervan te laten ontdekken.
Maar dat is best lastig:
lol bij iemand die bang is
de macht te verliezen.”

Responsiviteit als opdracht?
Uiteindelijk is de vraag: is een responsieve overheid de opdracht aan de
communicatiediscipline? Niet in termen van verantwoordelijkheid, maar
in termen van taakopvatting. De boekhouder is niet verantwoordelijk als
de organisatie failliet gaat, maar het is wel zijn plicht om te waarschuwen
bij rode cijfers. Wil de communicatiediscipline ook de plicht op zich nemen
de goede relatie tussen burger en overheid te waarborgen?

Jacques Wallage

”De rol van de communicatieprofessionals is belangrijker dan ooit. Hun eerste
opdracht: duiden! Wat is het
verhaal, wat betekent dat,
wat zijn je argumenten?”
Betteke van Ruler

“Gooi alle voorlichters eruit
en geef alle ambtenaren
toegang tot het nieuws.
Neem afscheid van het idee
dat iedereen met één mond
moet spreken, laat de regie Vragen
daarop varen en vertel
1. 	Is dit in redelijkheid van de communicatie te verlangen?
Hoe kunnen ze hierin gesteund worden?
eerlijk wat er gebeurt op het
departement.”
2. 	Is de communicatiediscipline overbodig als iedereen bij de
overheid communicatiever gaat werken?

Thom Meens
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In dit essay hebben we een aantal richtingen verkend die de overheid
zou kunnen inslaan in de ambitie vertrouwen en vooral ook legitimiteit
te vergroten. Maximale transparantie is een spoor, maar niet het enige.
Wat kan en wil de overheid anders gaan doen?

Koppeling

“De nadelen van openheid
wegen niet op tegen de
voordelen. Sterker nog,
je kunt er juist je voordeel
mee doen.”

De centrale vraag was: is maximale transparantie het antwoord op de
behoefte aan vertrouwen en legitimiteit? We hebben gezien dat grotere
openbaarheid, transparantie en openheid daaraan inderdaad tegemoet
kunnen komen.
Maar we hebben ook gezien dat dit niet voldoende is. Openheid, open
baarheid en transparantie kunnen pas ècht gaan werken als de overheid
ze koppelt aan een grotere responsiviteit en authenticiteit, die tot uit
drukking komen in een heldere en herkenbare visie.

Pieter Idenburg

Het woord is nu aan jou
Tien jaar geleden werd de overheid op pad gestuurd met het rapport van
de Commissie Wallage. Hebben we de consequenties van communicatie
in het hart van het beleid wel goed overzien? Want wat gebeurt er als
beleid maken verandert van een geïsoleerde, bijna a-politieke bezigheid in
een open proces dat zich in het volle daglicht van de samenleving vol
trekt? Communicatie in het hart van beleid leidt tot beleid maken in het
hart van de samenleving. Dat is nogal wat. Daarmee verandert niet alleen
de aard van de communicatie, maar ook de aard van de overheid.
Is het praktisch haalbaar? Is het betaalbaar? Is het pragmatisch en ver
standig om te doen: hoe valt de winst-verliesrekening uit? Of is het vooral
een principiële keuze: zou het de plicht van de overheid moeten zijn te
streven naar een zo groot mogelijk vertrouwen door transparantie en
responsiviteit? Of moet de overheid zich juist richten op de output van
beleid en zich beperken tot feitelijke communicatie en het leveren van
diensten? En… welke van deze afwegingen zou de doorslag moeten
geven?

Het woord is aan jou – op 10 november bij het congres
‘Open & Bloot’ en daarna. Wordt vervolgd.
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