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Introductie 
Transparantie heeft tot doel om beter zichtbaar te maken wat de overheid doet en hoe 

de overheid werkt om zo het vertrouwen te winnen van de burger als adviseur. 

Het biedt kansen maar brengt ook in beeld waar de beperkingen van een overheid

liggen, waar de overheid achterblijft. 

Overheden richten zich tot nu toe vooral op het transparant maken van de input van 

overheden -  beleidsnotities, agenda’s, discussies -  en relatief weinig op het gebied 

van de output van overheden – prestaties. Deze rapportage behandelt de vraag wat 

de effecten van toegenomen transparantie zijn op bestuur en geeft een beeld hoe een 

overheid met transparantie ruimte kan geven aan diversiteit, aan lokale 

verantwoordelijkheid en kan profiteren van kennis van buiten de organisatie.

Deze notitie is geschreven naar aanleiding van de discussiebijeenkomst over de 
effecten van transparantie op het bestuur, georganiseerd door de stichting 
Rekenschap en aangeboden door Centric Public Solutions. De notitie is geen 
woordelijk verslag maar geeft een weerslag van de discussie. De centrale vraag in 
deze notitie en tijdens de discussie is: Wat zijn de effecten van transparantie op 
openbaar bestuur? Bijdragen aan de discussie zijn geleverd door: 
Mevrouw S. (Saskia) Bruines, wethouder Telecommunicatie, Cultuur, Lokale Media 
van de gemeente Amsterdam; verantwoordelijke voor de Glazen stad Amsterdam en 
Amsterdam Kennisstad Cyburg. De heer F. (Ferdinand) Mertens, Inspecteur 
Generaal bij het van Ministerie Verkeer en Waterstaat, voormalig Inspecteur Generaal 
bij de Onderwijsinspectie. De heer K. (Kees) Radstaak, verantwoordelijk voor de 
milieu-informatiesystemen van Centric. Verder hebben bijgedragen een aantal 
vertegenwoordigers van uit verschillende grotere en kleinere gemeenten. 

Leeswijzer
Het eerste deel vult het begrip transparantie in en geeft voorbeelden van initiatieven. 
Deel twee besteedt aandacht aan de initiatieven en effecten van transparantie en gaat 
in op weerstanden en gevaren die bij de overheid gesignaleerd worden. 
Deel drie gaat in op sturing op resultaten en geeft weer hoe een overheden beter 
gebruik kunnen maken van individuele kennis en ervaring zonder daarbij de functie 
van de overheid voor het collectief aan te tasten.
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1. Een transparante overheid

“ De burger heeft recht op transparantie. Transparantie vraagt de bereidheid van 
een gemeente om in je kaarten te laten kijken. Dat moet, maar vraagt grote en 
veel kleine stappen. De mondige burger loopt daarbij harder dan de overheid”  

S. Bruines (Wethouder Amsterdam)

“ Transparantie is een containerbegrip. Je moet wel duidelijk hebben wat je wilt 
bereiken”

P. Poland (Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

Waarom een discussie over de effecten van 
transparantie op bestuur

Overheden hebben in toenemende mate te maken met een complexe en veranderlijke 
omgeving. “Amsterdam bijvoorbeeld heeft te maken met meer dan 150 verschillende 
doelgroepen met eigen vragen en wensen” aldus mevrouw Bruines, wethouder in 
Amsterdam. Het is niet mogelijk en onnodig al die kennis binnen de overheid te 
hebben. Het ontwikkelen van beleid in het openbaar bestuur kan niet meer zonder 
inbreng van burgers en bedrijven. 
Overheden zoeken daarom naar vormen van sturing met een betere externe 
oriëntatie, die ruimte geeft voor diversiteit en eigen initiatief. Dit geldt zowel voor de 
lokale als de landelijke overheid. Minister Peper van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties bracht in 1999 het Trendrapport Openbaar Bestuur uit onder de titel 
“Bewegend bestuur”. Daarin merkte de minister op hoezeer het ministerie in de loop 
der tijd veranderd is, door de groei van de omvang van de taken van de overheid en 
door ontwikkelingen in techniek en samenleving. Er wordt veel meer - door 
beleidsmedewerkers – met nota’s en voorstellen gewerkt. Wetgeving is een sluitstuk 
geworden van processen van interactieve beleidsvorming. Overleg met de 
buitenwereld is aan de orde van de dag en een noodzaak in verband met draagvlak. 
In het rapport “helder als glas”1 constateert de Raad voor het Openbaar bestuur dat 
de kwaliteit bij de overheid als democratisch systeem tekort schiet. Dit komt doordat 
burgers niet op de juiste wijze zijn betrokken bij de politieke besluitvorming, doordat  
burgers niet voldoende zijn geïnformeerd en doordat burgers van mening zijn dat de 
politiek hen niet voldoende representeert. De Raad pleit voor "burgergerichte 
kwaliteit". Daarbij hanteert hij als kernbegrippen voor de overheid: duidelijk, 
aanspreekbaar, verantwoordelijk handelen.

                                                     
1 Raad voor het Openbaar bestuur: "Helder als glas" 2000
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Minister van Grotesteden- en Integratiebeleid Van Boxtel schetst in zijn “Contract met 
de toekomst”2 met hoe een “transparante overheid” een bijdragen aan kan leveren 
een grotere betrokkenheid van de burger. Het doel voor ogen is: een betere externe 
oriëntatie voor overheden, de burger beter te faciliteren om vertrouwen te kunnen 
controleren, en het geven van ruimte voor input van buitenaf.

Theorie en praktijk
De wil om tot een transparante overheid te komen leeft in de politiek, het ambtelijke 
apparaat en daarbuiten. In de praktijk blijken er verschillende drempels te zijn die 
transparantie vaak in de weg staan. Transparantie van de overheid is niet een kwestie 
van het implementeren van een technologie of het openen van een balie of een 
archiefkast. Transparantie vraagt om integraal beleid dat medewerking van manager, 
openbaar bestuur en burger vergt. Het doel van de discussie en deze notitie is om een 
aantal van de onzekerheden weg te nemen door ervaringen met bestaande 
initiatieven weer te geven. Daarvoor maken we eerst een onderscheid tussen 
verschillende vormen van transparantie. 

Vijf gebieden van transparantie 

Een transparante overheid is een overheid waarbij prioriteiten, beleidsuitvoering, 
dienstenprestaties/beleidsprestaties, marktprestaties of procedures toegankelijk en 
inzichtelijk zijn voor burgers met als doel een betere externe oriëntatie voor 
overheden, de burger beter faciliteren om vertrouwen te controleren, en het geven van 
ruimte voor input van buitenaf.
De overheid kan transparant zijn door duidelijk te maken:

• wat de plannen zijn, 
• wat het beleid is 
• hoe de overheid werkt 
• wat de procedures zijn 
• wat de resultaten van beleid in uitvoering zijn.

Toepassingsgebieden voor een transparante overheid
Afhankelijk van de rol van de overheid kan transparantie bijdragen aan betere 
inspraak, betere verantwoording, betere dienstverlening of beter toezicht. Een 
overheid kan bijvoorbeeld er naar streven processen en prioriteiten inzichtelijk te 
maken als onderdeel van haar bestuurlijke functie. Een overheid kan haar 
dienstenprestaties inzichtelijk maken in haar rol als dienstverlener. Een overheid kan 
als toezichthouder marktprestaties inzichtelijk maken. 
In het debat over transparantie blijkt dat de verschillende vormen van transparantie 
door elkaar gebruikt worden. Waar de een vooral vertelt over het transparant maken 
van de beleidsvoornemens, teneinde meer draagvlak te krijgen of inspraak beter te 
organiseren, spreekt de ander over het transparant maken van resultaten om te 
controleren of het beleid succesvol is.

                                                     
2 Ministerie van Binnenlandse Zaken, Minister GSI “Contract met de toekomst”  2000
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Figuur: Toepassingsgebieden voor een transparante overheid

Input, output en outcome
Op bestuurlijke prioriteiten, de beleidsuitvoering en diensten heeft de overheid direct 
invloed. De uitkomsten noemen we de output.  Denk daarbij aan het aantal verstrekte 
vergunningen en de afhandelingstijd, of het aantal opgehaalde vuilniszakken. De 
uitkomsten en marktprestaties staan onder invloed van externe factoren en 
persoonlijke ervaringen, deze noemen we de outcome. Voorbeelden van outcome zijn 
schonere straten, grotere veiligheid, grotere ervaren veiligheid. 

Overheidsfunctie Informatie Voorbeelden Controle
Beleid maken Doelen/ Prioriteiten - Vergroten veiligheid

- Schonere straat
Input

Uitvoering organiseren Instrumenten/ planning - Bekostiging aantal agenten
- Planning vuil afhaal
- Behandeling 
vergunningaanvragen
- Subsidie

Throughput

Beleid uitvoeren Beleidsprestaties - Aantal agenten op straat
- Aantal aanhoudingen
- Aantal maal vuil opgehaald
- Uitgegeven vergunningen 

Output

Beleid toetsen Resultaten - Ervaren veiligheid
- Aantal gepleegde misdrijven
- Schone straat

Outcome

Toezicht Marktprestaties - School prestaties
Institutioneel Procedures - Klachten, loketten, wet en 

regelgeving
Procedures

Schema: Toepassingsgebieden voor een transparante overheid

Marktprestaties

Beleidsprestaties / dienstenprestaties

Beleidsuitvoering / diensten
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Bestuurlijke 
prioriteiten procedures
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Doelen van transparantie
Het transparant maken van wat de overheid doet, hoe deze werkt en presteert heeft 
tot doel om de burger dichter bij de politiek te brengen. Transparantie is daarmee een 
communicatievraagstuk en niet een technisch vraagstuk. In “Helder als glas” geeft de 
Raad voor het Openbaar Bestuur aan dat burgers vaak ontevreden zijn over de 
overheid en wegblijven uit de stemlokalen. Daarnaast zijn er steeds minder politici en 
bestuurders te vinden voor de ondankbare taak het land te besturen. Dat komt 
doordat er zoveel onduidelijkheid is over wat mensen van de overheid kunnen en 
mogen verwachten (ROB3).
De wens van meer transparantie is in brede lagen van beleidsmakers te vinden. Soms 
is het te doen om betere controle, soms om kwaliteitsverbetering mogelijk te maken. 
In het debat kwamen verschillende achtergronden naar boven. De doelen van 
transparantie zijn te ordenen naar de gebieden die we eerder onderscheidden. 

Transparante input

Doelen van een transparante input kunnen zijn:
- meer betrokkenheid van burgers
- betere inbreng van kennis van buiten de organisatie
- betere belangenafweging
- meer draagvlak
- snellere uitvoering
Het is het gemakkelijkst om transparant te maken wat de plannen zijn. Achtergrond 
om dit te doen kan zijn dat de overheid steun wil verwerven, inspraak wil organiseren 
of bewoners gerust wil stellen. 
Hier vinden we dan ook de meeste voorbeelden van. Een dergelijke transparantie is 
gunstig voor burgers, maar heeft ook een neveneffect. Buurtbewoners kunnen 
gecommitteerd worden aan  een bepaalde oplossing: ”Jullie hadden die kritiek in de 
inspraak naar voren moeten brengen, toen werd er niets gezegd.”

Voorbeelden
Transparantie in beleidsvoornemens vinden we met Prinsjesdag, of raadstukken op 
het internet. Onder de noemer "e-government" - als politieke tegenhanger van "e-
dienstverlening" - worden initiatieven ontplooid die transparantie van bestuur en 
Interactieve beleidsvorming met behulp van nieuwe media bevorderen. 
Met het beschikbaar stellen van bestuursinformatie, het leveren van informatie op
maat en het ontwikkelen van een elektronische identiteitskaart probeert Amsterdam 
zijn burger beter bereikbaar te maken en te betrekken bij de politiek. Er kan informatie 
gegeven worden op basis van specifieke voorkeuren. Dat maakt de beleidsvorming 
transparanter dan het publiceren van begrotingen. Andere voorbeelden van 
transparante beleidsvoornemens vinden we bijvoorbeeld bij het ministerie van VROM 
op met de site www.geefmijderuimte.nl - een inspraak site waar plannen bekend 

                                                     
3 Raad voor Openbaar bestuur (2000); Helder als glas:  
www.vvonet.nl/kenniscentrum/boekbespreking/toon_boek.asp?boekID=11
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werden gemaakt. In het Duits Nederlandse Internetdebat van het ministerie van 
landbouw en visserij en het Instituut voor Maatschappelijke Innovatie, Future of Food
(http://www.future-of-food.nl/) worden volledig gemodereerde internet debatten 
gehouden rond specifieke thema’s rond de toekomst van de landbouw.

Transparante throughput 

Hoe de overheid het werk organiseert is minder interessant dan wat er gaat gebeuren 
en wat het resultaat is. Toch zijn er vormen van transparantie van throughput. 
Als doelen zien we 
- vertrouwen in rechtmatigheid
- betere planning en afstemming 
Een voorbeeld is de vraag om declaratiebonnetjes van bestuurders openbaar te 
maken. Ook het vergroten van de bereikbaarheid van de overheden en de 
verantwoordelijken vinden met OL2000 is een voorbeeld van dergelijke transparantie. 
Zo maakt ook de Glazen stad Amsterdam het vinden van verantwoordelijke 
ambtenaren makkelijker. Een ander voorbeeld vinden we bij de Nederlandse 
Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ) die de wachtlijsten in de zorg openbaar maakt en 
daarmee haar afnemers een keuze geeft. De resultaten zijn online te bezoeken via 
http://www.nvz-ziekenhuizen.nl. Op de site wordt een overzicht gegeven van het 
aantal wachtenden per instelling per streek voor poliklinische, klinische of 
dagbehandelingen.

Transparante output

Het besef dat de overheid niet alles kan en dat de overheid lang niet altijd efficiënt 
werkt, heeft het verlangen naar meer transparantie van de output gestimuleerd. Niet 
alleen bij de burger, ook bij de politiek en het ambtelijk apparaat leeft die wens. 
Als doelen zien we:
- vertrouwen in behalen van prestaties
- betere prestaties
- snellere bijstelling van beleid
In feite is de tegenhanger van Prinsjesdag, de derde woensdag van mei een 
voorbeeld van transparantie van de output.

Transparante outcome

Als het doel vergroten van de veiligheid was, hoeft de inzet van meer politieagenten 
nog niet te betekenen dat de veiligheid vergroot is. De vraag is nu of het instrument 
(meer agenten) ook tot een succesvol resultaat leidt. Hierop heeft de overheid minder 
greep. Het is mogelijk dat er toch meer inbraken of geweldsmisdrijven plaatsvinden 
door externe ontwikkelingen. Ook bij onderwijs kan dat verschil geconstateerd 
worden. De thuissituatie en omgeving heeft invloed op schoolprestaties.
Een voorbeeld van toegenomen transparantie vinden we bij de onderwijsinspectie die 
een enorme verandering doormaakte en inspectierapporten van scholen openbaar 
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begon te maken. Schoolprestaties zijn nu niet alleen voor de inspectie beschikbaar, 
maar geven ook ouders de mogelijkheid scholen te vergelijken en te beoordelen.
Als doelen zien we:
- betere prestaties
- betere keuze voor werkwijze
- betere afstemming tussen verschillende uitvoerders

Transparantie van de regels en procedures

Iedereen wordt geacht de wet te kennen. Er zijn bij de overheid initiatieven genomen 
om specifieke groepen bij te staan met subsidies en regelingen. Om duidelijk te 
maken wat de regels zijn wordt gezocht naar manieren om dit transparant te maken. 
Als doelen zien we hier:
- betere kennis van de wet
- meer gebruik van de mogelijkheden die de overheid biedt
Onlangs kocht de overheid de rechten van het wetboek online (wetten.sdu.nl/cgi-
bin/login/anonymous/). Het is een voorbeeld van hoe de overheid procedures 
toegankelijk maakt. Bij de Australische site Scaleplus (www.scaleplus.law.gov.au) kan 
de bezoeker zich op maat laten informeren over nieuwe wetten en regels. 
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2. Van binnen naar buiten: Ervaringen met transparantie

“ Transparantie over bijvoorbeeld milieugegevens is goed te geven. Het is mogelijk in een 
database alle milieugegevens over bedrijven te zetten, welke vergunning er gegeven is en te 
melden welke controles geweest zijn en welke wanneer komen. Het vraagt een vast format van 
gegevens om niet aan één leverancier gebonden te zijn, maar het is goed te doen. Alleen blijkt 
door transparantie dat gegevens soms gedateerd of fout zijn. Daar schrikken gemeenten van.”

K. Radstaak (Centric)

“ Een overheid is dynamiek en symboliek. Veiligheid bijvoorbeeld, is meer dan een 
vergunningstelsel. Je moet niet suggereren dat de afgifte van een vergunning staat voor 
veiligheid. Informeren over gevaar wil je als gemeente kunnen controleren. Volledig zijn is dan 
belangrijk.”

J. Waaijer (Burgemeester Ridderkerk) 

“ Er is angst om onvolledige informatie te geven, maar er is ook angst om helemaal geen 
informatie te geven. Shell werd met de Brent Spar-affaire afgerekend op te weinig 
transparantie.”

S. Haringa (KPMG)

“ Kleine gemeenten hebben behoefte aan voorbeelden. Daar is veel te winnen met 
informatietechnologie. Er zijn daar minder loketten en kortere openingstijden. Webtechnologie 
biedt mogelijkheden om beter bereikbaar en transparanter te zijn.”  

K. Henkens (Centric)

“ Transparant maken van raadsverslagen en bestuursinformatie was gestart vanuit een interne 
wens. We kijken te weinig naar de tevredenheid van burgers met de vorm van transparantie die 
we bieden. We moeten oppassen voor het op het net zetten van een omgevallen folderkast en 
dat transparantie noemen.”

S. Bruines (Amsterdam)

De initiatieven
In het debat werden voorbeelden besproken van projecten om transparantie te 
vergroten. Het betrof de initiatieven die de gemeente Amsterdam nam in het kader 
van “De glazen stad” en het initiatief dat Centric nam met de milieukaart. Het ging niet 
om afgedwongen transparantie, maar om initiatieven vanuit of met de overheid zelf.

Informatietechnologie als hulpmiddel
In de discussie werden initiatieven ter bevordering van transparantie heel snel 
gekoppeld aan het gebruik van informatietechnologie. Het verbeteren van de 
transparantie, de afrekenbaarheid of controleerbaarheid moeten we volgens Bruines 
los zien van ICT. ICT is een middel om informatie toegankelijker te maker te maken, 
maar ICT is niet overal geschikt voor. Met bijvoorbeeld internet bereik je bovendien 
lang niet alle subgroepen. ICT is niet het doel, maar een middel.
Wel is het met ICT mogelijk gemakkelijk te zoeken en op maat geïnformeerd te 
worden. Radstaak van Centric liet zien hoe met behulp van technologie informatie die 
voor burgers niet te vinden en niet inzichtelijk was, wel inzichtelijk te maken is.
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Initiatieven van input tot output
Wethouder Bruines van de gemeente Amsterdam vertelde over de initiatieven 
genomen op transparantie van de input en transparantie van de output. Radstaak 
vertelde over het initiatief van de Milieukaart.
De Amsterdammer heeft via het systeem van Publieksinformatie Gemeente 
Amsterdam (PIGA) en het BIZA toegang tot bestuurlijke informatie. Amsterdam zet 
ook de begrotingen on-line. 
Via het internet, maar ook daarbuiten worden tal van projecten gelanceerd om de 
burger beter te betrekken bij de beleidsontwikkeling rond specifieke thema’s, zoals bij: 
parkeren, de verzelfstandiging van het Gemeente vervoersbedrijf en de Verkiezingen. 
De planning en agenda van de gemeenteraad is openbaar en toegankelijk.
Een succesvolle dienst is Amsterdammail. Een toepassing waarbij mensen in staat 
gesteld worden op basis van een specifiek onderwerp informatie te ontvangen. 
Mensen kunnen op www.amsterdammail.nl precies aangeven over welke 
onderwerpen ze informatie willen hebben en kunnen hun voorkeuren zelf wijzigen. 
We bespraken geen voorbeelden van throughput. Wel merkte Bruines op dat het op 
het net zetten wan alles wat onder de WOB valt het geheel ook minder transparant 
kan maken en de kosten en baten waarschijnlijk niet in evenwicht zouden zijn.
Amsterdam heeft de cito-cores van scholen in een vroeg stadium on-line gezet. 
Daardoor kunnen ouders en leerlingen de prestaties van scholen zien en vergelijken. 
Op de site van Amsterdam kunnen mensen zoeken naar gemeentelijke verordeningen 
in het bestuurlijk informatiesysteem van Amsterdam. Klachtenafhandeling wordt in 
Amsterdam vaak elektronisch gedaan. Amsterdam geeft op de website ook informatie 
over de procedures en mogelijkheden in de gemeente. Mensen worden gewezen op 
specifieke rechten en krijgen soms vanzelf subsidies waar ze recht op hebben. 
De Nationale Milieukaart is een project in ontwikkeling. Naar aanleiding van een 
aantal omvangrijke bedrijfsongelukken leek het nuttig om "de risicovolle bedrijven" 
beter in kaart te brengen. De gemeente Enschede (o.a.) keek met Centric naar de 
mogelijkheden voor “de Milieukaart”. De milieukaart - die ook elektronisch toegankelijk 
is - brengt visueel in kaart waar bedrijven, die bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen 
gebruiken, gepositioneerd zijn. Van de milieukaart zouden niet alleen gemeenten 
maar ook burgers een goed beeld kunnen krijgen van wat er in hun buurt is. Het 
initiatief stuitte vooralsnog op weerstand en is nog in de demonstratieversie te 
bezichtigen op: www.milieukaart.nl.

Effecten 
Transparantie heeft geleid tot meer inspraak, tot andere insprekers, tot meer aandacht 
voor reclame voor beleid en soms tot betere controle mogelijkheden voor de burger. 
Het geheel valt echter tegen. 

Meer betrokkenheid: andere insprekers, soms meer insprekers.
De Amsterdammer voelt - volgens de Burgermonitor 2001 –  meer betrokkenheid bij 
de gemeente dan voorgaande jaren. Bruines gaf aan dat je eigenlijk niet kunt spreken 
over de Amsterdamse burger. Amsterdam heeft al meer dan 150 verschillende 
nationaliteiten. Projecten hebben niet direct geleid tot een substantiële vergroting van 
het aantal insprekers, wel worden andere groepen bereikt. Communiceren moet langs 
verschillende kanalen. 
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In het debat werd de actie “stop de veiling” tegen het veilen van radiofrequenties 
genoemd op www.stopdeveiling.nl. Met behulp van ICT wisten radiostations die hun 
frequenties dreigden  te verliezen een grote respons te genereren van luisteraars die 
hun stem lieten horen richting de landelijke politiek.

Betere inbreng van kennis van in de organisatie, maar tegen hoge kosten
Waar transparantie in combinatie met ICT zijn meerwaarde biedt, is bij het zoeken 
naar kennis elders: van bewoners en organisaties. Hoewel er enthousiasme is over de 
ervaringen met interactieve beleidsvorming, staat het effect nog niet in verhouding tot 
de middelen die er in gestoken worden. Of er ook een betere afweging van belangen 
plaatsvindt is moeilijk te beoordelen.

Geen bewijs voor meer vertrouwen en snellere uitvoering 
Vergroting van draagvlak en vertrouwen is niet gebleken. Ook is niet duidelijk of de 
uitvoering sneller gaat. Bij de bouw van de Betuwelijn wordt door de milieubeweging
heel effectief gebruik gemaakt van internet om de uitvoering tegen te houden.

Betere prestaties
"Veel initiatieven blijven eenmalige projecten, ze zijn zeer arbeidsintensief en kosten 
veel geld. Je kunt je bij sommige projecten afvragen of de kosten afwegen tegen de 
baten.”, was de waarschuwing van Bruines. Wel zijn de ervaringen in Amsterdam met 
het sturen op de resultaten van de Cito-toets zeer positief. 

Snellere bijstelling mogelijk
Het lijkt wat te vroeg om te oordelen. Ervaringen in het bedrijfsleven om gestelde 
vragen en antwoorden direct online te zetten zijn gunstig. Mensen die met vragen 
zitten kunnen zien dat anderen dezelfde vraag stelden en leren van het antwoord.

De ervaringen vallen tegen, maar uit het debat blijkt ook dat vooral initiatieven om de 
input transparant te maken van de grond komen. Het is blijkbaar lastiger de 
uitkomsten en prestaties transparant te maken. Daarom gaan we wat dieper in op 
transparant maken van output en outcome, naar aanleiding van de Milieukaart die de 
heer Radstaak van Centric presenteerde. 

Case: de milieukaart

“De politiek is nog niet zo ver”, “de bestanden zijn niet geschikt”, “de tijd is nog niet rijp”, “het past niet goed bij het 
beleid”, “we wachten af wat andere overheidsinstellingen doen” zijn de meest gehoorde argumenten waarom 
gemeenten niet bereid zijn gegevens over risicovolle bedrijven in hun gebied, te openbaren. 150 van de 500 
gemeenten hadden in eerste instantie interesse getoond voor het initiatief van het vooraanstaande 
automatiseringsbedrijf naar aanleiding van de ramp in Enschede. Het initiatief, de nationale milieukaart.nl moest via 
het internet aan burgers en gemeentes een beeld geven van waar de risicovolle bedrijven in Nederland liggen en 
wanneer de laatste vergunning door de gemeente aan hen verstrekt is.

Te vinden op: www.milieukaart.nl : centric public sector solutions:
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figuur: Milieukaart.nl

Gebrekkige openheid over prestaties

Transparantie brengt een aantal tegenstellingen met zich die tot gevolg kan hebben 
dat overheden eerder inflexibeler dan flexibeler gaan werken. 
Transparantie neigt er niet alleen naar zaken te verduidelijken, maar ook zaken te 
versimpelen. Feiten worden vaak ontdaan van de bredere context en lokale betekenis. 
“Veiligheid is meer dan een vergunning verlening”. 
De Milieukaart werd besproken als een casus, om te zien wat de reactie is op een 
dergelijk initiatief om meer tot transparantie te komen. Bestuurders zien een aantal 
gevaren die leiden tot onvolledigheid en incorrectheid. 
Bezwaren tegen het transparanter maken van de overheidsprestaties concentreren 
zich rond een aantal thema’s: 

• Gevaar van onvolledigheid: het conflict duidelijkheid versus volledigheid 
• Gevaar van veralgemenisering en ritualisering: het conflict systeem versus individu
• Te hoge verwachtingen:

o Verwachtingen over deelname
o Verwachtingen van capaciteiten van mensen
o Verwachtingen van de rol van technologie

Gevaar van onvolledigheid 
Een reden voor gemeenten om initiatieven uit de weg te gaan is een angst voor 
onvolledigheid. Transparantie is gebaseerd op insluiting en uitsluiting. Het 
transparanter maken van overheidshandelen en overheidsprestaties betekent per 
definitie het versimpelen van de werkelijkheid. 
De output – wat men daadwerkelijk doet - zegt niet voldoende. “Het openbaar maken 
van de afgifte van vergunningen staat niet op zichzelf. Het gaat bij veiligheid niet 
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alleen om bedrijven. Er horen ook wegen bij en routes voor gevaarlijke stoffen. Maar 
ook dan blijft er een verschil tussen technische risico’s en een bredere beleving: 
“veiligheid”. De risico’s op straat laten zich niet uitdrukken in het aantal afgegeven 
vergunningen alleen, maar zijn ook afhankelijk van bijvoorbeeld chemisch vervoer, 
brandpreventie of het werken met gevaarlijke stoffen4. Daar gaan vaak andere 
overheden over. Dan nog is risico wat anders dan veiligheid.
De outcome van overheidshandelen is vaak het resultaat van meerdere overheden en 
haar omgeving samen. De gemeente die outcome presenteert wordt verantwoordelijk 
gehouden voor het handelen van meerdere partijen. “De gemeente fungeert dan al 
snel het afvalputje, de plek waar mensen zich kunnen beklagen bij mensen van vlees 
en bloed. Het raadslid, het college, of ombudsman wordt de boeman”. 
Door het actief communiceren van output (hetgeen je werkelijk presteert, bijvoorbeeld 
op het gebied van vergunningverlening) ga je voorbij aan het integraal beleid dat 
gericht is op een breder doel. Met de presentatie van de outcome suggereert de 
overheid verantwoordelijk te zijn voor uitkomsten waar zij niet volledig grip op heeft. 
Het is bovendien moeilijk te meten en vast te stellen wat de outcome is. Het is tevens 
vaak moeilijk vast te stellen waardoor de outcome werkelijk verbeterd/verslechterd is. 
De overheid blijft onvolledig, transparantie blijft uit.
Deelnemers aan het debat die zelf geen bestuurlijke rol hebben leken niet overtuigd. 
Men zag wel het effect dat de overheid wordt aangesproken op zaken waar men niet 
voor verantwoordelijk is, “maar de politiek suggereert ook nog steeds teveel alles te 
kunnen oplossen”. Men zag het eerder als een uitdaging om beter en duidelijker te 
communiceren. De gemeentelijke overheid hoeft ook niet de enige identificeerbare 
afzender te zijn. 

Gevaar van ritualisering en veralgemenisering
Een andere reden voor het beperkt inzichtelijk maken van overheidshandelen of -
prestaties is dat het inzichtelijk maken leidt tot ritualisering. 
Het inzichtelijk maken van prestaties vraagt een bepaalde toets. Die toets kan de 
overhand krijgen, waardoor de beoordeling te beperkt wordt. Het ritueel wordt 
belangrijker dan de prestatie. De standaardtoets kan leiden tot gebrek aan diversiteit.
Op termijn gaan overheden zich conformeren naar de output en zich gedragen naar 
de regels van het systeem dat transparantie mogelijk maakt. Als het streven naar 
veiligheid uitgedrukt wordt in het aantal opgepakte “bolletjesslikkers” zegt dat niet alles 
over de drugshandel. De neiging ontstaat om onevenredig veel aandacht te geven 
aan indicatoren die zichtbaar zijn. 

Gevaar van afwenteling van verantwoordelijkheid
Het weergeven van prestaties van de politie op bijvoorbeeld het gebied van veiligheid 
en criminaliteit kan de reactie oproepen dat de politie volledig als eigenaar van het 
probleem wordt gezien. Veiligheid en bestrijding van criminaliteit is echter ook een 
verantwoordelijkheid van burgers. 
Dat geldt ook voor de besluitvorming in de gemeente. De gemeente wordt afgerekend 
als de resultaten niet goed zijn of prioriteiten (bij nader inzien) niet goed zijn gekozen. 
De burger wordt een consument van politiek. Wat je wilt bereiken is dat het gat tussen 

                                                     
4 De provincie Friesland heeft op haar site een risicokaart gezet. Daar zijn ook routes en tankstations op aangegeven. Deze 
kaart geeft echter geen informatie over vergunningen en controles.
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de bestuurder en degene die naar de stembus gaat verkleint. Wat je bereikt is dat de 
stemmer zich niet wil verdiepen in het afwegingsproces. 
Als transparantie leidt tot meer regelgeving en inflexibele beoordelingsmechanismen 
onttrekken mensen zich aan hun eigen verantwoordelijkheden en is het 
tegenovergestelde bereikt van wat er voor ogen stond: meer participatie.

Angst voor fouten
Er is veel angst om fouten te maken en verkeerde of gedateerde informatie weer te 
geven. Dat gaat om foute informatie, maar ook om haperingen in het systeem. In het 
debat werd opgemerkt dat de eerste generatie internetgebruikers een grote 
foutentolerantie had. Het waren experimenteerders. De huidige grote groep gebruikers 
heeft geen foutentolerantie meer voor haperingen in het systeem. 
Het ligt in de aard van de overheden om volledig en foutloos te willen zijn. Fouten 
worden politiek afgestraft, successen worden veel minder beloond. 
De angst voor fouten lijkt overigens koudwatervrees. Centric vertelde zelf een 
helpdesk in te hebben gesteld waar gebruikers informatie konden vinden met gemelde 
problemen en antwoorden op de vragen. Vooraf was er intern heel veel commotie. 
Dan zouden gebruikers kunnen zien dat er problemen zijn en fouten gemaakt worden. 
Vervolgens werd het ingevoerd en liep het juist uitstekend. De transparantie droeg bij 
aan snellere oplossing van de problemen.

Te hoge verwachtingen
Vergroten van de doorzichtigheid en controleerbaarheid is hard werken, zegt Bruines. 
Er zijn veel grote gebaren, maar die blijven eenmalig. “We weten niet precies wat er 
gaat komen en wat de gevolgen zijn. Vooraf werd de indruk gewekt dat het heel snel 
zou kunnen gaan, maar we moeten eerst experimenteren, resultaten beoordelen en 
leren van best practices”. Hierdoor worden gemeenten voorzichtig. 
Het gebruik van de raadsverslagen op internet is volgens Bruines niet groot, maar dat 
was ook vooral intern gestart. Aan de andere kant worden stukken soms binnen twee 
weken duizend keer opgevraagd. Bij spannende debatten blijkt er soms veel 
belangstelling en zitten alle 200 streams (digitale kanalen) vol. 

Concluderend
De initiatieven die de overheid transparant maken hebben geleid tot meer 
betrokkenheid, tot andere insprekers, tot meer aandacht voor reclame voor beleid, tot 
betere controle mogelijkheden voor de burger en soms tot betere prestaties. 
Het geheel valt echter tegen. Deels waren de verwachtingen ook te hoog, deels is de 
verklaring dat de overheid nog in de fase van het experiment zit. De kosten zijn 
daardoor hoog en er moet nog geleerd worden van ervaringen elders. 
Uit de initiatieven blijkt echter ook dat het transparant maken van prestaties stuit op 
bezwaren. De grootste bezwaren die opkomen tegen het inzichtelijk maken van 
overheidshandelen zijn het gevaar van onvolledigheid en de neiging tot ritualiseren 
van het systeem. Het volledig willen zijn, brengt met zich mee dat er grote kans is dat 
een overheid nooit openheid geeft omdat zij nooit volledig kan zijn. Een ander 
bezwaar is het gebrek aan ruimte voor zachte factoren, alleen het meetbare telt.
Opvallend is de angst voor verkeerde interpretatie door de burger – die een 
vergunning zou aanzien voor garantie op veiligheid. Daarnaast valt op dat reacties 
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van de burger bij voorbaat als iets negatief worden ervaren. “Burgers zien het 
onderscheid niet, of willen het niet zien”. De overheid zou te veel de functie krijgen 
van afvalputje waar mensen zich gaan beklagen. Transparantie zou dat versterken. 
In deel drie gaan we dieper in op het transparant maken van schoolprestaties door de 
Onderwijsinspectie. Daar speelden dezelfde gevaren, maar werd transparantie 
afgedwongen door ouders en de media.
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3. Van buiten naar binnen: de burger als adviseur. 

De heer Mertens, inspecteur generaal van Verkeer en Waterstaat en oud-inspecteur 
generaal van de Onderwijsinspectie gaf een heel andere visie op besturen. Bij de 
Onderwijsinspectie is het gelukt om een weg in te zetten naar meer transparantie van 
resultaten. Transparantie wordt in zijn ogen een essentieel onderdeel van effectief 
bestuur. 

figuur: Onderwijskwaliteitskaart

Het transparant maken van je organisatie heeft zin als je daarmee kunt bereiken dat je 
de burger wint als adviseur. Waarmee gezegd wordt dat we afmoeten van de 
technische benadering. Interactief beleidsvorming, burgerparticipatie, zijn op zich lege 
begrippen als de politiek er niet voor open staat of de organisatie er niet op toegerust 
is. 
Een vraag die er toe doet is of je in staat bent het vertrouwen te winnen van de burger 
op basis van wat je zichtbaar maakt. Een vraag is of je als overheid in staat bent om 
veranderingen in je omgeving te signaleren en positief aan te wenden. Tot slot is de 
vraag of een overheid dynamisch genoeg is om te blijven innoveren en zich af te 
wenden van ritualisering van de het systemen die transparantie mogelijk maken. 

“ Burgers zijn zelf de beste toezichthouders. We willen verbeteren van middelen om 
mensen zelf te laten oordelen en te verbeteren in plaats van alles willen beheren.

F. Mertens  (Inspectie Verkeer & Waterstaat) 

“ We moeten niet somber zijn als het gaat om hoe sommige categorieën burgers zelf 
verantwoordelijkheid dragen. Het zijn de Turkse moeders van Deventer geweest die 
aanleiding hebben gegeven om het onderwijs te verbeteren.”  

F. Mertens  (Inspectie Verkeer & Waterstaat) 
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Van feed-forward naar feed-back benadering

Mertens noemt de benadering van gemeenten een voorbeeld van feed-forward. De 
overheid vertelt wat er moet gebeuren, het wordt uitgevoerd en vervolgens toetst de 
politiek of de resultaten goed zijn. Het inzichtelijk maken van het overheidsdenken, 
handelen en presteren moet betrokkenheid vergroten, moet de legitimiteit  verbeteren 
en moet het vertrouwen in de overheid versterken. 
Opvallend is, aldus Mertens, dat het begrip “burger, scholier of student” eigenlijk nooit 
viel in beleidsstukken. Pas in de in de wet studiefinanciering komt de student aan bod 
maar is gelijktijdig weer te weinig aandacht voor een systeem. Beleidsstukken blijven 
zich kenmerken door deze verschillende benadering: of ze gaan over systemen die te 
weinig ruimte laten voor individuele verschillen of ze gaan over mensen en hebben 
weinig aandacht voor collectieve belangen en praktische uitvoerbaarheid.
Het werk bij de onderwijsinspectie liet zien dat het altijd net anders gaat dan gedacht. 
Met een feed-forward benadering komen er dan nieuwe regels. De onderwijsinspectie 
merkte dat de feed-forward benadering leidde tot een steeds moeilijker functionerende 
organisatie. Dat is uiteindelijk niet hanteerbaar. “Als sturing van bovenaf niet meer 
werkt ga je zoeken naar alternatieven.”
De Cito-toetsen zijn er al twintig jaar of langer. Het heeft echter lang geduurd, voor 
beseft werd dat deze gegevens ook gebruikt konden worden als feed-back. 
Mertens bepleit een omslag in het denken binnen de overheid van feed-forward naar 
feed-back. Deze omslag was belangrijk voor het succes van de Onderwijsinspectie. 
Maar dat was geen vanzelfsprekende verandering. De Wet Openbaarheid van 
Bestuur (WOB) en de media hebben erg veel bijgedragen aan het transparant maken 
van de inspectiegegevens. De WOB maakt het mogelijk openheid over gegevens te 
geven, de media - de Trouw en de Volkskrant in dit geval - hebben deze gegevens 
publiek gemaakt.

“ Het streven moet zijn om een recensiecultuur te ontwikkelen niet een afrekencultuur.”  

F. Mertens  (Inspectie Verkeer & Waterstaat)

De burger is zelf de beste toezichthouder.

De burger is zelf de beste toezichthouder: dat werd het uitgangspunt bij de 
onderwijsinspectie. “We zochten middelen om mensen zelf te laten oordelen en te 
verbeteren in plaats van alles te willen beheren.“ Uitdaging werd de burger door meer 
transparantie te winnen als adviseur.
De Inspectie moet scholen aanspreken en dwingen, scholen vertellen niet uit zichzelf 
wat er aan de hand is. Ouders verlangen het niet, zolang ze geen weet hebben van de 
gegevens. Zodra er echter ervaring mee opgedaan wordt komt die wens er wel. 
Er zijn binnen de onderwijsinspectie veel discussies geweest over het nut, de 
noodzaak en het risico van het actief kenbaar maken van de schoolresultaten. Ook de 
samenwerking met een commercieel dagblad was een punt van discussie. 
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Transparantie afgedwongen
De gerechtelijk uitspraak in de zaak 14e Montessorischool in Amsterdam – waarbij 
een moeder een school aanvocht omdat ze vond dat er slecht les gegeven werd –
was de aanzet tot een ander denken over de verhouding tussen ouder en school. De 
rechter besloot in het voordeel van de ouder en creëerde daarmee een instrument 
voor de ouder. De rechter moest een uitspraak doen waarbij de belangen van de 
overheid, de scholen en de ouders tegen elkaar afgewogen moesten worden, dat is 
zeer overwogen gebeurd.
De ondersteuning van de veranderingen bij de onderwijsinspectie kwam uit de politiek. 
Ambtelijke ondersteuning kwam er weinig en ministeries hadden het er moeilijk mee.

Ruimte voor diversiteit en lokale verantwoordelijkheid
Politiek wil generaliseren, individuen willen variëren. In Nederland heeft men een 
technische benadering van beoordelen van prestaties. Veelal worden er algemene 
statistieken getoond die bijvoorbeeld weergeven dat 80% het goed doet en 20% onder 
de maat presteert. De interesse vanuit het bestuur gaat uit naar de 20% die niet goed 
presteert en waar het waar het goed ging komt niet meer in beeld. Een voorbeeld 
daarvan vinden we bij het R.O.C., de Regionale Opleidingscentra. Het R.O.C 
presteerde telkens zeer goed, maar werd daar nooit voor beloond omdat de focus lag 
op de slechte prestaties. 
Er bestaat de neiging direct te wijzen naar groepen in de samenleving die niet in staat 
zijn om gebruik te maken gegevens en hun verantwoordelijkheid te nemen. Er is 
echter geen reden om somber te zijn. Op het moment dat dit onderwerp bij de 
inspectie aan de orde kwam gebeurde - wat bij de inspectie wel genoemd wordt - “het 
wonder van Deventer”: een aantal Turkse moeders weigerden hun kind naar school te 
sturen omdat deze te slecht zou functioneren. Het zijn de reacties waar je als institutie 
wat aan hebt.
De onderwijsgids geeft weer of scholen zich houden aan een aantal vooraf gestelde 
regels. Het kan dus voorkomen dat de inspectie een school als in orde kwalificeert 
terwijl ouders een slechte sfeer op school ervaren. Dit kan leiden tot onbegrip en 
onvrede, maar leidt tot behoud van diversiteit en geeft prikkels voor verbetering.
Je kunt als inspectie niet alles zelf doen en je moet het ook niet willen. De inspectie 
heeft duidelijk heeft haar taak vooraf afgebakend en heeft gestimuleerd dat juist 
derden, waaronder de media, maar ook stichting rekenschap, om gegevens te 
gebruiken, te aggregeren of te valideren. De validering van zachte factoren –
bijvoorbeeld de sfeer van een school – is gebaseerd op ervaringen op lokaal niveau 
en daar moet het ook blijven.

Goede resultaten
De relatie tussen burger en institutie is veranderd. Landelijk kan men goed vooruit met 
het materiaal. De oog- en oorfunctie van de inspectie is met de inmenging van de 
media publiekelijk gewerden. Er is aanzienlijk een snellere doorlooptijd van beleid. 
Een minder gunstige ontwikkeling is de invoering van een nieuwe toezichthouderwet: 
een wet die het toezichthouders meer aan banden legt en het ritualiseren van toezicht 
in de hand werkt. Het resultaat is dat de betrokken zich gaan gedragen naar de regels 
van het spel en niemand meer verantwoordelijkheid neemt. Een ontwikkeling die 
haaks staat op wat we met transparantie willen bereiken. 
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Voorwaarden 
Natuurlijk is de omslag van feed forward naar feed back lastig. Hij is niet simpel in 
regels te vangen. Regels stompen het systeem af. De overheid moet niet informatie 
eerst classificeren en interpreteren, maar zorgen dat informatie over prestaties 
openbaar is, waardoor ouders, leerlingen en scholen daarop kunnen reageren. Dat 
kan dan snel doordringen en commotie veroorzaken, waardoor mensen sneller 
zoeken naar verbeteringen.
Werk daarom liever met een aantal ruim geformuleerde uitgangspunten: “De school 
bevordert dat elke leerling het hoogst mogelijke niveau kan bereiken, waarbij zij 
leerlingen kansen biedt en tevens rekening houdt met de verschillen5”.
Voorwaarden om te komen tot transparantie en betere resultaten zijn: 
- Niet wachten op volledigheid, maar volledigheid opbouwen
- Actieve openheid richting belanghebbenden
- Afstappen van een technische benadering 
- Focus op goede prestaties
- Oog voor waarom dingen beter gaan
- Mogelijkheden bieden om informatie te individualiseren en zelf te aggregeren
- Geen algemene maatregelen, ruimte voor diversiteit
- Verbeteren van het politieke proces 

Model: Vereisten en effecten transparantie

                                                     
5 Regel 5 van 11 uit het Algemene eisen aan scholen in Mertens, F.H.J. (2001, p210)
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Duurzaamheid versterken

De grootste bedreiging van deze nieuwe organisatievorm is dat het instituut 
ritualiseert, dat mensen gaan handelen naar de regels van het systeem en dat 
individuen geen eigen verantwoordelijkheid nemen voor kwaliteit.  Scholen gaan 
“doelen” halen in plaats van onderwijs verbeteren. Het is daarom noodzakelijk dat een 
overheid constant blijft “reframen”. Het telkens de aandacht verschuiven naar andere 
issues is van vitaal belang voor het doel wat na gestreefd wordt, zelf 
verantwoordelijkheid nemen.
Duurzaam beleid vergt van de organisatie dat deze kan anticiperen op haar omgeving. 
De onderwijsinspectie heeft daarom naar aanleiding van een verandering in het 
denken ook een verandering ondergaan in de organisatiestructuur. De nadruk is naast 
de toezichtfunctie komen te liggen op de kennisfunctie van de organisatie. Om de 
kennisfunctie ook daadwerkelijk gestalte te geven heeft de onderwijsinspectie 
kennismanagers aangetrokken. 

Naar een kennisorganisatie
De onderwijsinspectie wordt nu opgedeeld in een kennisorganisatie en een 
uitvoerende organisatie. De gegevens waar de inspectie over beschikt zijn 
toegankelijk voor scholen, leerlingen en ouders. 
In beeld komt niet alleen waar scholen goed of minder goed presteren, maar ook waar 
de beperkingen van het instituut liggen. Als een school aan de eisen van 
onderwijsinspectie voldoet wil dat nog niet zeggen dat bijvoorbeeld de cultuur van een 
school in orde is. Het streven moet zijn om een recensiecultuur te ontwikkelen niet 
een afrekencultuur. Ondoorzichtig toezicht lijdt tot misverstanden of op zijn minst 
teleurstellingen. Doorzichtig toezicht laat zien wat de beperkingen zijn en waar de 
verantwoordelijkheid van ouders en leerlingen ligt.
Kennis bewerken kost tijd. De kwaliteit van de toezichthouder is zo goed als de 
kwaliteit van de informatie. 
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Transparantie doorzien
Transparantie is het inzichtelijk maken van wat de overheid doet en presteert. Ze 
brengt in kaart waar de overheid het goed doet, maar brengt ook in beeld waar 
overheden achterblijven. 

Veel initiatieven op beleidsinput
In Nederland zien we dat er veel initiatieven zijn die zich richten op de input van 
overheden -  beleidsnotities, agenda’s, discussies -  en relatief weinig op het gebied 
van de output van overheden – prestaties. 
De wil om transparant te worden is er en heeft verschillende achtergronden. Zo kan 
gebruik gemaakt worden van de kennis buiten de overheid. Politici kunnen steun 
verwerven. Bij inspraakprojecten in buurten kan de gemeente steun verwerven en 
voorkomen dat in een later stadium plannen moeten wijzigen. 
Bij het transparant maken van wetten en procedures heeft de overheid eveneens 
baat. Dit onderdeel is misschien wel het gemakkelijkst transparant te maken. Iedereen 
wordt geacht de wet te kennen. Als er voor bepaalde zaken vergunningen 
aangevraagd moeten worden, is het belangrijk dat mensen dat weten en het loket 
weten te vinden. Het risico is gering, zij het dat uitvoerders het wel eens lastig vinden 
als actiegroepen regels gebruiken om de uitvoering te frustreren. 
Ook de uitvoeringsprestaties zijn redelijk transparant te maken. Hier wordt de 
ambtenaar wel kwetsbaarder, het kan duidelijk worden waar fouten gemaakt worden. 
Het risico is groter. Duidelijk wordt dat resultaten wel eens niet behaald worden zoals 
afgesproken, zonder dat de uitvoerder direct weet wat hem te doen staat als de 
uitvoering tegenvalt. De onzekere afloop staat hier dus transparantie in de weg. 

Sturen op feedback
Wordt transparantie van prestaties afgedwongen, dan valt met meer transparantie wel 
een wereld te winnen. De burger is de beste toezichthouder. Als de omslag gemaakt 
wordt om te sturen op feedback, is het mogelijk beleid snel bij te stellen, de burgers 
verantwoordelijkheid te geven en de diversiteit te behouden. Het is daarbij niet 
mogelijk volledig te zijn. De informatie moet steeds verder verbeterd worden en de 
beperkingen van de informatie moeten duidelijk zijn.
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