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Beste partijgenoten,


De recente discussie over de arbeidsvoorwaarden van werknemers bij Alescon is een 
voorbeeld van een situatie waarbij - in beginsel goedbedoeld - beleid is gevoerd zonder 
voldoende te letten op de uitvoerbaarheid en op de mogelijkheden en voorwaarden om 
dat goed uit te voeren. 


Het afgelopen jaar zijn er talrijke rapporten en notities uitgebracht, die wijzen op 
onbevredigende uitvoerbaarheid en uitvoering van beleid. Eigenlijk weten we dat met z’n 
allen al lang, maar de aandacht verslapt snel wanneer we ons in gaan zetten voor nieuw 
beleid. De rapporten laten het nu ook duidelijk zien, onderbouwd en wel. 

Wij maken ons daar toenemende zorgen over. Vandaar deze brief.


Verontrustende rapporten 
“Het is nodig dat meer rekening wordt gehouden met de vaardigheden en 
omstandigheden van mensen voor wie de samenleving te ingewikkeld is. Vooral 
voorzieningen en regels van de overheid zijn omgeven met complexiteit. Terwijl juist 
mensen die er het meest mee te maken krijgen, er vaak het minst voor zijn toegerust.” Dit 
stelt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (hierna: RVS) in het rapport 
‘Eenvoud loont’.


De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid constateert in zijn rapport ‘Weten is 
nog geen doen’ “een behoorlijk verschil tussen wat de overheid van burgers verwacht en 
wat zij daadwerkelijk aankunnen”. De grootte van het verschil is natuurlijk niet voor 
iedereen gelijk.


Tjeenk Willink schrijft in ‘Over de uitvoerbaarheid en uitvoering van nieuw beleid’ onder andere:  
“Het is voor de geloofwaardigheid van overheid en publieke dienstverlening dringend 
nodig dat volksvertegenwoordiging en kabinet niet alleen incidenteel maar stelselmatig 
letten op de uitvoeringsaspecten van het beleid, de eigen beleidssector ook stelselmatig 
vanuit de ogen van de burgers bezien en er voor zorgen dat obstakels die burgers in hun 
contacten met overheid en semi-publieke diensten ondervinden ook daadwerkelijk 
worden weggenomen.”

In zijn onlangs uitgebrachte lezing voor de PvdA-Kamerfractie scherpt Tjeenk Willink dit 
verder aan.


Tjeenk Willink richt zich in zijn notitie op de landelijke overheid. De rapporten van de RVS 
en de WRR laten zien, dat dezelfde tendens zich bij de andere overheden voordoet. 


Enkele van de recente rapporten van de Nationale Ombudsman getuigen eveneens van 
niet zelden gebrekkige uitvoering en onbedoelde neveneffecten van regelingen. 




Verder heeft de bijzonder hoogleraar Michel Herweijer, secretaris van de Noordelijke 
Rekenkamer tijdens een regionale CLB-bijeenkomst op 15 november 2015 in Westerbork 
al een stevig pleidooi gehouden om veel meer te letten op de uitvoering van beleid en op 
hoe die uitpakt. 


Beschouwing  
Beleid en regelgeving bedenken en vaststellen is een essentieel onderdeel van het werk 
van volksvertegenwoordigers. Inwoners krijgen echter vooral te maken met de uitvoering 
van beleid en regels. Controleren of de uitvoering van beleid en regelgeving het gewenste 
gevolg voor de inwoners heeft, zou daarom net zo veel aandacht moeten krijgen van de 
volksvertegenwoordigers. Waarbij de menselijke maat altijd het uitgangspunt moet zijn.


In de praktijk komt dat niet altijd voldoende voor, zo tonen de eerder genoemde rapporten 
aan. De aandacht beperkt zich nogal eens tot het controleren of bestuurders datgene 
gedaan hebben wat was afgesproken met de volksvertegenwoordiging. 

Maar hoe vaak vraagt een raad of Staten zich stelselmatig af hoe de inwoners de 
uitvoering en effecten van regelingen of beleid ervaren?


Wij maken ons er grote zorgen over dat het effect van beleid en regelingen voor de 
betrokken inwoners, niet altijd voldoende meetelt bij beslissingen van bestuurders en 
volksvertegenwoordigers. Dit voedt het gevoel onder delen van de bevolking dat de 
overheid er niet in de eerste plaats voor de inwoners is. 

Wij vinden het verlichten van deze problematiek zo belangrijk dat wij hier nadrukkelijk 
jullie aandacht voor vragen.


Ons pleidooi 
Wij bevelen jullie aan de (samenvatting van de) genoemde rapporten en verslagen te 
lezen, wanneer jullie daar nog niet aan toe gekomen zijn. 

Wij vinden namelijk dat zij niet onbesproken en zonder gevolgen mogen blijven. Zo 
hebben wij aan deze problematiek aandacht besteed in ons advies aan de PvdA-
programmacommissies, die de verkiezingsprogramma’s 2018 opstelden.


Wij pleiten er voor, dat in ieder geval in alle overheidslagen aan de orde komen:

1. het eenvoudiger en duidelijker verwoorden en opbouwen van wetten, regelingen en 

beleid;

2. het in regelgeving en beleid rekening houden met de mogelijkheden en 

omstandigheden van zowel mensen die zichzelf goed kunnen redden als van mensen 
die dat (tijdelijk) minder goed kunnen;


3. het mogelijk maken dat de overheid in individuele gevallen anders besluit, wanneer 
toepassing van beleid, regels en procedures leidt tot een onredelijke en 
onrechtvaardige uitkomst voor de betrokken inwoner(s);


4. het tegen het licht houden van de uitvoering van regelingen en beleid mede vanuit het 
perspectief van de burgers voor wie het beleid of de regelingen bedoeld zijn;


 

Onze vragen aan jullie 
• Zijn jullie het met ons eens, dat genoemde rapporten niet onbesproken en zonder 

gevolgen mogen blijven?

• Zijn jullie het met ons eens dat de punten 1 t/m 4 goede richtpunten vormen?

• Hoe denken jullie je invloed aan te kunnen wenden om goed te letten op de 

uitvoerbaarheid en uitvoering van beleid en regelgeving, waarbij rekening wordt 
gehouden met de in de rapporten aangetoonde verschillen tussen mensen voor wie het 
beleid en regels bedoeld zijn?




Tot slot 
Wij hopen dat jullie hier ook de andere fracties in de raad en in de staten voor warm 
kunnen krijgen.

Wij zijn zeer benieuwd naar jullie antwoord op onze vragen.


Met vriendelijke groet,

Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe.

Wob.pvda@gmail.com 


Vindplaats van de genoemde rapporten e.d.: 
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