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SAMENVATTING 

• In deze media-analyse worden imagokenmerken van Nederlandse ambtenaren die werkzaam zijn bij het rijk, gemeenten, provincies en 

waterschappen in de media onderzocht.  

• De media-analyse bestaat uit twee rapportages: een rapportage over ambtenaren en imagokenmerken in het algemeen en een 

verdiepingsrapportage die specifiek is gericht op het onderwerp integriteit in relatie tot ambtenaren in het openbaar bestuur. In dit 

document wordt gekeken naar het de berichtgeving over ambtenaren en hun imagokenmerken in het algemeen.  

• De onderzoeksperiode loopt van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2011. 

• De mediaset die we hebben gehanteerd bestaat uit twee populaire kranten (Algemeen Dagblad, De Telegraaf), twee kwaliteitskranten 

(NRC Handelsblad, de Volkskrant), twee gratis kranten (De Pers, Spits), drie regionale kranten (Het Parool, De Limburger, BN/DeStem), 

een financieel georiënteerde krant (Het Financieele Dagblad) en tot slot twee vakbladen (Binnenlands Bestuur, VNG Magazine 

• Vooral Dagblad De Limburger heeft aandacht voor ambtenaren en imagokenmerken (589 artikelen).  

• Van de landelijke kranten is het FD de meest publicerende titel (320 artikelen), op de voet gevolgd  

door De Telegraaf (312) en de Volkskrant (310). Ook vakblad Binnenlands Bestuur toont met 409  

artikelen grote interesse.  

• De Limburger en De Telegraaf zijn het meest negatief over ambtenaren in relatie tot imagokenmerken: 

het aandeel negatieve berichten in deze kranten is maar liefst 45%. In Binnenlands Bestuur, BN/DeStem, 

NRC en Spits is het aandeel van de positieve berichtgeving meer dan 10%, dit zijn dan ook de titels die  

het meest positief berichten.  

• Meningen over ambtenaren worden in de populaire kranten overgebracht via ingezonden brieven en in  

 de kwaliteitskranten via opiniestukken en columns. De brieven in de populaire dagbladen zijn vaker  

 negatief, scherper van toon en minder genuanceerd dan de opiniestukken in de kwaliteitskranten.  

 Hierin onderscheiden de typen media zich duidelijk van elkaar.  

• Qua thematiek komen visie/leiderschap en werkgeverschap veruit het vaakst voor in de berichtgeving over ambtenaren en 

imagokenmerken. Deze twee thema’s worden met name neutraal beschreven. Het gaat dan om artikelen over bezuinigingen op het 

ambtenarenapparaat en CAO-onderhandelingen.  

• De integriteit van de ambtenaren en de prestaties (bureaucratie) van ambtenaren en het ambtenarenapparaat worden voornamelijk 

negatief beschreven.  

• De thema’s MVO en innovatie leveren verhoudingsgewijs de meeste positieve teneur op, maar hier verschijnen weinig artikelen over. 

8% 

33% 

59% 

TENEUR TOTALE BERICHTGEVING 

positief negatief neutraal  

SAMENVATTING 
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SAMENVATTING 

• Als we naar de teneur kijken, concluderen we dat veruit de meeste berichtgeving over ambtenaren en imagokenmerken neutraal van aard 

zijn. Dit komt met name doordat er vaak geschreven wordt over bestuurlijke onderwerpen (bezuinigingen en CAO-onderhandelingen). 

Deze berichten zijn overwegend neutraal van aard. Als we focussen op de negatieve berichten (33% van de artikelen), kunnen we het 

overgrote deel van deze berichtgeving indelen in 3 groepen: 

Integriteit  

De Limburger draagt in grote mate bij aan het negatieve van imago in relatie tot integriteit, uiteraard omdat er in deze regio een 

aantal zaken heeft gespeeld. De populaire en regionale kranten schrijven vooral over fraudezaken. Bij kwaliteitskranten is 

verhoudingsgewijs wat meer aandacht voor de onderwerpen belangenverstrengeling en neutraliteit. Zo  belichten zij de zaak 

Mariko Peters iets uitgebreider dan de andere kranten en schrijft de Volkskrant relatief veel artikelen over de weigerambtenaar. 

Vooral gemeenteambtenaren zijn verantwoordelijk voor het beeld van onbetrouwbare ambtenaren (veel fraudezaken vinden op 

gemeentelijk niveau plaats). 

Bureaucratie  

De Telegraaf profileert zich als dé krant die over bureaucratische ambtenaren schrijft. Ook is er opvallend veel aandacht in 

Binnenlands Bestuur voor bureaucratie. Het onderwerp wordt vaak genoemd in relatie tot bezuinigingen: “het terugdringen van de 

bureaucratie”. Het imagokenmerk bureaucratisch wordt het meest gekoppeld aan ambtenaren in het algemeen en aan 

gemeenteambtenaren. Rijksambtenaren spelen hier wel een beduidend grotere rol dan bij het negatieve imagokenmerk integriteit. 

Deskundigheid  

Bij imagokenmerk deskundigheid gaat het om incidenten waarbij ambtenaren fouten in hun werk hebben gemaakt. Er hebben 

gedurende de gehele onderzoeksperiode redelijk wat incidenten gespeeld: vrijwel iedere maand is hier wel een artikel over 

verschenen in de door ons gevolgde media. Opvallend is dat Het Parool veel aandacht aan dit onderwerp besteedt. Dit is in het 

totaal één van de minst publicerende titels over ambtenaren, maar als het om incompetente ambtenaren gaat, neemt deze krant 

een hoge positie in. Oorzaak: veel berichtgeving over falen ambtenaren bij infrastructurele projecten. Gemeenteambtenaren en 

rijksambtenaren worden het meest gekoppeld aan gebrekkige deskundigheid. 

• De positieve teneur is sterk versnipperd. Er wordt met name in positieve zin geschreven over de deskundigheid, betrouwbaarheid, 

maatschappelijke betrokkenheid en het arbeidsethos van ambtenaren. Iedere maand verschijnen positieve berichten over ambtenaren in 

relatie tot imagokenmerken.  

• Over de oorzaken en oplossingen voor het imago van ambtenaren wordt erg weinig geschreven: in 85 procent van de artikelen waarin 

imagokenmerken voorkomen wordt geen duidelijke oorzaak/oplossing genoemd. De oorzaken/oplossingen die genoemd worden, hebben 

met name betrekking op negatieve imagokenmerken. Binnenlands Bestuur draagt vooral oorzaken/oplossingen aan op het gebied van 

bureaucratie en integriteit. 

• Het ministerie van Binnenlandse Zaken is in bijna 14% van de artikelen over ambtenaren en imagokenmerken zichtbaar. Wat betreft de 

communicatiethema’s is voor BZK nog veel te halen: deze staan (nog) niet op de media-agenda. Alleen beleidsthema’s (bezuinigingen, 

nullijn, compacte overheid en rechtspositie) doen het “goed”, maar deze dragen niet bij aan positief imago.  



INLEIDING 

Afbakening 
• Voor het onderzoek zijn met behulp van een 

query artikelen verzameld die over ambtenaren 
en imagokenmerken gaan. De query is tot stand 
gekomen in nauw overleg met de opdrachtgever 
(BZK) en begeleider (DPC). Voor de query 
verwijzen wij naar bijlage 1. 

• De artikelen zijn verzameld via 
contentleveranciers Lexis Nexis (via het 
abonnement van BZK) en Knipsel Info Service 

• In totaal zijn 4.487 artikelen verzameld, waarvan 
er na analyse 3.215 relevant zijn gebleken 

• Alleen artikelen die betrekking hebben op 
Nederlandse ambtenaren in het openbaar 
bestuur zijn in de analyse opgenomen. Artikelen 
over ambtenaren bij politie, in het onderwijs, de 
gezondheidszorg, politiek bestuur (o.a. politici, 
burgermeesters, wethouders), militair personeel 
en de rechterlijke macht vallen buiten het 
onderzoek.   

• In nauwe samenspraak met de opdrachtgever en 
begeleider is een codingframe opgesteld aan de 
hand waarvan de artikelen van coderingen zijn 
voorzien. Voor het codingframe verwijzen wij naar 
bijlage 2.  

• Alle in het onderzoek toegekende codes 
hebben betrekking op ambtenaren of het 
ambtenarenapparaat (en dus niet op andere 
stakeholders) 

Algemeen 
In deze media-analyse worden imagokenmerken van Nederlandse ambtenaren die 
werkzaam zijn bij het rijk, gemeenten, provincies en waterschappen in de media 
onderzocht. Opdrachtgever van het onderzoek is de Directie Arbeidszaken Publieke 
Sector (hierna APS) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (hierna: BZK). De Dienst Publiek en Communicatie (hierna: 
DPC) van het Ministerie van Algemene Zaken begeleidt het project.  

 

Aangezien het thema integriteit een dusdanig grote rol speelt in de berichtgeving over 
ambtenaren en hun imagokenmerken (24%), bestaat deze media-analyse uit twee 
rapportages: een rapportage over ambtenaren en imagokenmerken in het algemeen en 
een verdiepingsrapportage die specifiek is gericht op het onderwerp integriteit in relatie 
tot ambtenaren in het openbaar bestuur. In dit document wordt gekeken naar het de 
berichtgeving over ambtenaren en imagokenmerken in het algemeen. 
 

De onderzoeksperiode loopt van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2011. 
 

De mediaset die we hebben gehanteerd bestaat uit twee populaire kranten (Algemeen 
Dagblad, De Telegraaf), twee kwaliteitskranten (NRC Handelsblad, de Volkskrant), 
twee gratis kranten (De Pers, Spits), drie regionale kranten (Het Parool, De Limburger, 
BN/DeStem), een financieel georiënteerde krant (Het Financieele Dagblad) en tot slot 
twee vakbladen (Binnenlands Bestuur, VNG Magazine). Daarmee zijn diverse 
mediatypes vertegenwoordigd en kunnen zodoende uitspraken gedaan worden over 
verschillen in het mediabeeld van ambtenaren in relatie tot  imagokenmerken tussen 
deze media. De Limburger is door de opdrachtgevers toegevoegd aan deze lijst omdat 
gedurende de onderzoeksperiode verschillende integriteitkwesties speelden rondom 
ambtenaren in de zuidelijke provincie.   
 

Op 29 mei 2012 heeft TrendLight een eerste view op de resultaten van de media-
analyse gepresenteerd bij BZK. 

Toepassingen 
De resultaten van deze analyse geven samen met bestaande (belevings)onderzoeken een compleet omgevingsbeeld over 

ambtenaren en hun imagokenmerken. De Directie APS acht een goed omgevingsbeeld belangrijk voor beleidsvorming en als 

input voor een aantal (lopende) projecten en programma’s waarin de status en het functioneren van de ambtenaar centraal 

staat. Verder dient deze analyse om input te geven aan de communicatiestrategie.  

6 INLEIDING 
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Rapportageopzet 
We presenteren de onderzoeksresultaten naar 
aanleiding van de opzet van ons codingframe. 
Dit is de rode draad van het verhaal. Soms 
nodigen de onderzoeksresultaten uit tot 
verdieping. In dat geval laten wij u in een kader 
genaamd “Dat zoeken we op…” weten welke 
zaken wij nader onderzoeken. Op de 
zogenaamde “verdiepingssheets” geven wij 
antwoord op deze verdiepende 
onderzoeksvragen. Op deze pagina’s zijn de 
tekstvlakken wit van kleur, op de overige pagina’s 
(de rode draad) zijn deze blauw.  

 

Uiteraard hebben wij meer onderzocht dan u kunt 
lezen in de verdiepingssheets. Ten behoeve van 
de leesbaarheid en de compactheid van deze 
rapportage hebben we ervoor gekozen om u 
alleen de meest relevante 
onderzoeksresultaten te presenteren.  

 

In principe hebben alle grafieken en tabellen 
betrekking op alle artikelen (3.215). Als dit niet 
het geval is, geven wij via n=… aan op hoeveel 
artikelen die grafiek dan wel betrekking heeft. Dit 
zult u met name tegenkomen bij de uitwerkingen 
op de verdiepingspagina’s. 

 

Soms ziet u stukjes tekst die oranje gekleurd, 
vet en onderstreept zijn. Dit zijn hyperlinks die u 
leiden naar een bijlage of naar 
voorbeeldartikelen. Als u vanuit deze 
ondersteunende pagina’s op de pijl rechtsonder 
op de pagina klikt, keert u weer terug naar het 
punt waar u in de rapportage was gebleven. 

LEESWIJZER 

Algemene thema’s 
De algemene thema’s die zijn opgenomen in het codingframe vloeien voort uit het 
‘Rep Trak’-model van professor Van Riel. Het model is een maatstaf om reputaties 
van organisaties te meten en uiteen te rafelen in zeven dimensies. Deze zeven 
dimensies hebben wij in dit onderzoek opgenomen als thema’s. Hieronder vindt u 
een overzicht van deze thema’s en op welke onderwerpen deze betrekking hebben in 
deze media-analyse. 

 

Algemene thema’s zijn gecodeerd in neutrale, positieve èn negatieve artikelen 

 

Diensten / producten 

Het werk van ambtenaren / de diensten van de overheidsinstanties (ambtenaar op 
loketniveau = micro) 

Prestaties  

Deze code heeft betrekking op ambtenarenapparaat in het algemeen (ambtenaren 
algemeen  = macro). Bijvoorbeeld 

 efficiëntie, bureaucratie 

Leiderschap / gezag  / visie  

Van de leidinggevenden van ambtenaren (ministers, overheid alg, ministeries) en 
visies van ambtenaren (bezuinigingsvoorstellen ambtelijke werkgroepen) en visies op 
het ambtenarenapparaat (zoals hervorming en bezuiniging) 

Werkgeverschap 

De overheid als werkgever van ambtenaren (ontslag, beloning, cao, verandering 
ambtelijke status) 

Integriteit van ambtenaren 

Ethiek, transparantie. Ook fraude en (on)betrouwbaarheid. 

Innovatie  

Innovatieve initiatieven van ambtenaren en/of het ambtenarenapparaat 

Maatschappelijke betrokkenheid & duurzaamheid  

Van ambtenaren en/of het ambtenarenapparaat 

 

Voorbeeldartikelen waarbij u kunt zien in welke gevallen wij welke thema’s aan een 
artikel toekennen vindt u als u op deze link klikt 

 

LEESWIJZER 
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Imagokenmerken en teneur 
In deze media-analyse staan de imagokenmerken in relatie tot ambtenaren en het ambtenarenapparaat centraal. Dit houdt in dat er geen 
imagokenmerken zijn toegekend aan andere stakeholders, zoals wethouders, ministers, kamerleden, etc.  
 

POSITIEF  NEGATIEF  SYNONIEMEN  ONDERWERPEN 
 

Betrouwbaar  Onbetrouwbaar  eerlijk, integer  fraude, integriteit 

Rechtvaardig / neutraal Onrechtvaardig / niet neutraal (on)partijdig, (on)redelijk belangenverstrengeling, weigerambtenaren 

Nuttig  Niet nuttig  -  spreekt voor zich  

Dienstbaar  Uit op eigen gewin -  verduistering, voordeel uit fraude 

Maatschappelijk betrokken Niet maatschap. betrokken -  spreekt voor zich 

Efficiënt werken  Traag / niet efficiënt doelmatig, doeltreffend o.a. dubbele functies 

Modern / innovatief Ouderwets / stoffig -  spreekt voor zich 

Deskundig  Incompetent  Bekwaamheid, (in)competent  functie (niet) goed uitvoeren, fouten maken 

Vriendelijk  Onvriendelijk  (on)behulpzaam, (on)bereidwillig spreekt voor zich 

Harde werkers  Lui  -  spreekt voor zich 

Nauwkeurig  Onnauwkeurig                           (in)accuraat, grondig, zorgvuldig spreekt voor zich 

Resultaatgericht  9-5 mentaliteit  -  spreekt voor zich 

Daadkrachtig  Niet daadkrachtig / slap doortastend, volhardend spreekt voor zich 

Niet bureaucratisch Bureaucratisch  ambtelijke molen, log, inflexibel spreekt voor zich 

     oplossingsgericht / regelgericht 

Niet te duur / juiste beloning Te duur / te hoog salaris ambt. -   kosten ambt.app., extra’s ambtenaren 

Pro-actief  Passief  -   o.a. klokkenluiders 
 

Als aan een artikel een positief imagokenmerk is toegekend, is er sprake van positieve teneur. In het geval van een negatief imagokenmerk is 
er sprake van negatieve teneur. Er kunnen meerder imagokenmerken voorkomen in een artikel. Een artikel kan ook zowel positief als negatief 
zijn. Artikelen waarin geen enkel imagokenmerk is genoemd, beschouwen wij in dit onderzoek als neutraal. 
 

Voorbeeldartikelen van hoe wij omgaan met het toekennen van imagokenmerken aan een artikel vindt u als u op deze link klikt. 

 

LEESWIJZER 

LEESWIJZER 



HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN MEDIABEELD 

 

In dit eerste hoofdstuk wordt een algemeen beeld geschetst van de mediapositie van ambtenaren. Op tenminste de 

volgende vragen zal een antwoord worden gegeven: 

 

 Hoe heeft de berichtgeving over ambtenaren en imagokenmerken zich van 2009 tot en met 2011 ontwikkeld? 

 Welke beleids- en/of politieke momenten hebben in de berichtgeving voor pieken of juist dalen gezorgd? 

 Welke onderwerpen/issues zijn beeldbepalend geweest? 

 Met welke toon wordt er over ambtenaren geschreven (positief/negatief)? 

 Hoe vaak berichten welke media over ambtenaren en imagokenmerken? 

 Welke nieuwssoorten gebruiken deze media om over ambtenaren en imagokenmerken te berichten? 

 Welke algemene thema’s spelen een voorname rol in de berichtgeving over ambtenaren en imagokenmerken? 

 Welke typen ambtenaren zijn het meest in het nieuws?  
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TRENDONTWIKKELING BERICHTGEVING 

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN MEDIABEELD   
 

 

   Mrt 2009 Bezuinigingsmaatregelen 

   Sep 2009 Miljoenennota 

   Jan 2010 BING-rapport Maastrichtse 

 topambtenaar 

   Feb 2010 Bezuinigingen gemeenten 

   Apr 2010 Staking 

 gemeenteambtenaren 

 + bezuinigingsopties 

 ambtelijke werkgroepen 

   Okt 2010 Bezuinigingen gemeenten 

 + Regeerakkoord 

Balkenende 4 Demissionair Rutte 1 

Balkenende 4 Demissionair Rutte 1 
 

 

 

    Relatieve rust tijdens kabinet-Rutte. 

 Hoogste piek in demissionaire periode. 

 januari 2009 meest negatieve maand   

(Limburgse bouwfraude). 

 Van duidelijke pieken in de mate van  

positieve berichtgeving is geen sprake. 

 Voor een overzicht van de artikelen waarin 

teneur is teruggevonden verwijzen wij naar 

hoofdstuk 2 (imagokenmerken) 
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TREND PER MEDIATYPE 

populair kwaliteit gratis regio FD vakbladen  
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TREND MET TENEUR 

negatief  positief  neutraal  

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN MEDIABEELD 10 

 Totaal aantal artikelen: 3.215 

 Teneur: 1.118 negatieve artikelen (34,7%) 

 256 positieve artikelen   (8%)                    

1967 neutrale artikelen    (61,2%) 

 126 artikelen zijn zowel positief als negatief: 

slechts 130 artikelen zijn daarmee zuiver 

positief 

 Meerderheid artikelen is neutraal 



ONDERWERPEN TREND 

 HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN MEDIABEELD   

Januari Arrestaties in zaak Limburgse bouw fraude Januari Ambtenaren voeren actie voor hoger loon (tegen 

nullijn), BING-rapport Leers, 'foute' marktmeesters 

Amsterdam 

Januari Uitspraak rechter in Limburgse fraudezaak, 

voorbereidingen ambtenarenstakingen / 

vakbonden handhaven looneis ambtenaren

Februari Algemene bezuinigingsmaatregelen kabinet 

(ook op ambtenaren)

Februari Val kabinet: "afvloeiing ambtenaren in gevaar", 

aanloop gemeenteraadsverkiezingen, CAO-

conflict gemeenteambtenaren

Februari Ambtenarenprotest Malieveld / CAO-

onderhandelingen rijksambtenaren, vakbonden en 

Donner, Rijk gaat uitvoering van beleid bundelen

Maart Crisisakkoord, algemene 

bezuinigingsmaatregelen kabinet (ook op 

ambtenaren)

Maart Aankondigingen stakingen gemeenteambtenaren 

om CAO, ambtenaar ontslagen na verkoop huis 

Leers (Bulgaarse villa)

Maart VNG: loonsverhoging gemeenteambtenaren 

mogelijk, Minister Hillen niet geïnformeerd door 

eigen ambtenaren

April Algemene bezuinigingsmaatregelen kabinet 

(ook op ambtenaren)

April Stakingen gemeenteambtenaren om CAO, 

bezuinigingen ambtenarenapparaat, presentatie 

bezuinigingsopties van ambtelijke w erkgroepen 

April Fraude ambtenaar Sliedrecht, rechtspositie 

ambtenaren, CAO-onderhandelingen 

Mei Onderzoek: ambtenaren w illen niet onder 

PVV w erken, afslanking rijksoverheid

Mei Gemeenteambtenaar krijgt meer loon, 

ontslagrecht ambtenaren onder vuur, 

doorrekening verkiezingsprogramma's CPB

Mei Burgermeester Schiedam w eg na schandaal 

(ambtenaren onder druk gezet), bezuinigen 

arbeidsplaatsen ministerie EL&I, enquête: veel 

ambtenaren vrezen ontslag

Juni Debat + onderzoek brand Catshuis Juni CAO provincie- en w aterschapsambtenaren 

rond, ambtelijke status

Juni Donner: toch meer loon ambtenaren, 

topambtenaar neemt ontslag om PVV

Juli Vervolg Limburgse bouw fraude (ontslagen 

bouw bedrijf  + uitsluiting aanbestedingen)

Juli Klokkenluider Ad Bos, overige berichtgeving 

versnipperd

Juli Geen grote nieuw sissues

Augustus Media-aandacht laag en versnipperd Augustus Onderhandelingen vorming kabinet: bezuinigingen 

op ambtenarenapparaat punt in partijprogramma's

Augustus Ook w ethouder Schiedam w eg (ambtenaren 

onder druk gezet), belangenverstrengeling Mariko 

Peters  

September Miljoenennota, ambtelijke w erkgroepen 

verkennen bezuiningingsopties 

September Kabinet-Rutte, begroting 2011 door demissionair 

kabinet: f linke bezuinigingen 

ambtenarenapparaat. 

September Geen grote nieuw sissues

Oktober Bulgaarse villa van Leers, CAO-

onderhandelingen gemeenteambtenaren

Oktober Regeerakkoord: f link bezuinigen op 

ambtenarenapparaat, bezuinigingen gemeenten

Oktober Sociaal plan Agentschap NL, fraude ambtenaren 

asbestschip

November Geen  grote nieuw sissues November CAO-onderhandelingen rijksambtenaren, 

verschillende gemeenten korten op het 

ambtenarenapparaat, w etsvoorstel CDA en D66 

over aanpassing ambtelijke rechtspositie, 

verhoging pensioenpremie ABP

November Weigeramtenaar ontslagen in Den Haag, mogelijke 

stakingen gevangenis en Belastingdienst

December Ambtenaar daagt Leers voor rechter December Rechtszaak Limburgse bouw fraude, overleg rijks-

CAO loopt vast

December Bezuinigingen defensiepersoneel 

2009 2010 2011
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•   De Telegraaf en Dagblad De Limburger verhoudingsgewijs meest   

    negatieve kranten.   

•   Minder positieve teneur in populaire kranten dan in overige kranten 

•   In kwaliteitskranten ook de nodige negatieve teneur, maar hier staat  

    eveneens meer positieve    

    teneur tegenover dan bij de (meeste) overige kranten 

•   Grote verschillen tussen regionale kranten 

•   In vakbladen minder negatieve teneur dan in overige media 
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Dagblad De Limburger drukt zwaar op de resultaten van dit 

onderzoek. Dit geldt voor zowel het aantal artikelen als voor 

coderingen (zoals de teneur). Zoals wij in de inleiding al bespraken 

is deze krant juist aan de mediaselectie toegevoegd omdat er 

gedurende de onderzoeksperiode een aantal grote 

integriteitkwesties speelde in deze regio. 



• In kwaliteitskranten weinig nieuwsberichten, focus ligt op 

achtergrond en discussie via opiniestukken en columns 

• In regionale- en gratis dagbladen aandeel 

nieuwsberichten erg hoog 

• Meeste ingezonden brieven in populaire kranten 

• FD: veel overeenkomsten met  kwaliteitsbladen 

• Brieven zijn relatief vaak negatief (91 stuks) maar komen veel minder 

vaak voor dan de andere nieuwssoorten, waardoor de impact op het 

totale beeld beperkt blijft 

• Interviews en in iets mindere mate achtergrondartikelen meest   

      positief 

Dat zoeken we uit… 
 

• Hoe zijn de ingezonden brieven en de teneur daarin 

over Algemeen Dagblad en De Telegraaf verdeeld, wat 

zijn de onderwerpen en wanneer zijn ze (vooral) 

gepubliceerd?  

 

• Hoe zijn de opiniestukken / columns over NRC en de 

Volkskrant verdeeld, hoe is de teneurverdeling, wat zijn 

de onderwerpen en wanneer zijn ze (vooral) 

gepubliceerd?   

 

• Hoe zijn de achtergrondartikelen over NRC en de 

Volkskrant verdeeld, hoe is de teneurverdeling, wat zijn 

de onderwerpen en wanneer zijn ze (vooral) 

gepubliceerd?   

 

• Hoe zijn de interviews over de onderzochte kranten 

verdeeld, hoe is de teneurverdeling, wat zijn de 

onderwerpen en wanneer zijn ze (vooral) gepubliceerd?  

 

NIEUWSSOORT 
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INGEZONDEN BRIEVEN IN POPULAIRE KRANTEN 

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN MEDIABEELD   

• Hoewel de ingezonden brieven “maar” een aandeel van 12% hebben in 

de populaire kranten (62 stuks), drukken zij wel een grote stempel op 

de negatieve berichtgeving in deze titels: de negatieve brieven zijn 

goed voor 20% van de negatieve teneur in de populaire bladen (45 

stuks): dat is (dus) veel. 

• Geen enkele positieve brief en 3 van de 4 brieven zijn negatief 

• Toon: scherp  

• Brieven verschijnen zowel in De Telegraaf als in AD, maar in AD  

      verhoudingsgewijs vaker 

• Onderwerpen brieven april 2010: Bezuinigingen 

     Ik lees niets over dure ambtenaren. Ik lees niets over het afschaffen van studiereisjes 

van politici, topambtenarenen politiecommissarissen. Noch over het afschaffen van dure 

externen die het rijk inhuurt, wachtgeld of idiote regeringscommissies. Ik lees niets over het 

bestraffen van ambtenaren en politici die blunderen met miljarden. Ik kan nog wel twee 

vellen voltikken. De ambtenaren die deze rapporten hebben gemaakt, willen nu zeker 

opslag? (AD, 03-04-2010) 

     Waar blijft partij tegen ambtenaren? Politieke partijen, laat de al uitgemergelde sociale 

zekerheid met rust. Geen verdere aantasting van WW-rechten en stem in met 

hypotheekrenteaftrek tot een bepaalde hoogte. Zorg eerst voor werk en pas dan de 

pensioenleeftijd aan. Laat werkloze ouderen en bijstandsgerechtigden ongekort op een 

uitkering bijverdienen tot 90 procent van hun laatste loon. Snij in topsalarissen van 

managers in de zorg en het onderwijs, het ambtenarenapparaat en de bureaucratie, de 

provincie, Gedeputeerde Staten en waterschappen. Waar blijft de A.A.P., de Anti 

AmbtenarenPartij? (AD, 02-04-2010) 
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TREND POPULAIRE KRANTEN – BRIEVEN n=62 

negatief neutraal  positief 

74% 

0% 

26% 
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4% 
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OPINIESTUKKEN / COLUMNS IN KWALITEITSKRANTEN 

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN MEDIABEELD   
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TREND KWALITEITSKRANTEN – OPINIE/COLUMN n=121 

neutraal  negatief  positief 

• De opiniestukken en columns hebben een substantieel aandeel van 

20% in de kwaliteitskranten. De negatieve opiniestukken / columns 

zijn goed voor 28% van de negatieve teneur in de 

kwaliteitsdagbladen: dat is (dus) veel. 

• Toon: genuanceerd 

• Zowel in NRC als de Volkskrant veel opiniestukken en columns: 

tussen de kranten nauwelijks verschil 

• Grote piek april 2010: bezuinigingen (visie bezuinigen op ambtenaren 

+ kritiek bezuinigingsvoorstellen ambtelijke werkgroepen) 

• Overige pieken  

• September 2009: Miljoenennota (neutraal) 

• Oktober 2010: Aantreding kabinet Rutte (neutraal)  

• Augustus 2011: Belangenverstrengeling Mariko Peters  

     Ze [Mariko Peters] nam die taak  “graag op zich”, waar ze had moeten zeggen: hier kan 

ik niet meer de aangewezen ambtenaar voor zijn. Zo laadde ze de schijn van 

belangenverstrengeling op zich … (NRC, 10-08-2011) 

     In enquêtes komen bezuinigingen op ambtenaren als meest aantrekkelijke optie uit de 

bus. Er zijn namelijk toch te veel ambtenaren die tegen riante arbeidsvoorwaarden te 

weinig werk doen … …. Vooralsnog is de onderbouwing van de plannen voor de 

herinrichting van de rijksoverheid echter flinterdun …. Niet vergeten mag worden dat ook 

een slagvaardig ambtenarenapparaat essentieel is voor daadkrachtige en goed 

onderbouwde besluitvorming. (Volkskrant, 29-10-2010) 
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     Gelukkig zijn de ambtenaren in Den Haag nog niet weg bezuinigd. Dankzij hun 

inspanningen weten we welke schouders de lasten van de verzorgingsstaat dragen. 

(NRC, 24-04-2010) 



 

ACHTERGRONDARTIKELEN IN KWALITEITSKRANTEN 

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN MEDIABEELD   

• Achtergrondartikelen in kwaliteitskranten zijn iets vaker positief dan 

een gemiddeld artikel in deze kranten 

•  De positieve achtergrondartikelen zijn goed voor 38% van de 

positieve teneur in de kwaliteitskranten. Dit lijkt veel, maar…. het 

gaat om slechts 20 artikelen (van de 53). 

• Toon: genuanceerd. Onderwerpen worden vanuit meerdere kanten 

belicht, hierdoor is ook vaak sprake van zowel positieve als 

negatieve teneur (voor- en tegenstanders). Dit biedt een verklaring 

voor het feit dat deze nieuwssoort voor veel positieve teneur zorgt 

• Positieve achtergrondartikelen sterk versnipperd qua thematiek 
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TREND KWALITEITSKRANTEN – ACHTERGROND n=153 

neutraal  negatief  positief 
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      Bij zijn pogingen om de Ambachtsgaarde te 'upgraden' voelt Benedek 

(vastgoedondernemer) zich gesteund door 'slimme ambtenaren' van de gemeente Den 

Haag. Dat zijn lui die met hem durven mee te denken, zegt hij.” (Volkskrant, 30-12-

2010)  

     Topambtenaren zouden onderzoekers onder druk hebben gezet om positief te 

rapporteren over biometrie en opslag van biometrische gegevens. Minister Donner 

belooft een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de gang van zaken op het 

departement. (Volkskrant, 28-04-2011) 



 

INTERVIEWS IN ALLE MEDIA 

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN MEDIABEELD   

49% 

18% 

33% 

TENEUR INTERVIEWS n=170 

Neutraal  Positief Negatief  

59% 

8% 

33% 

TENEUR TOTAAL n=3.215 

Neutraal  Positief Negatief  

• Bij de nieuwssoort interviews is het vaakst sprake van positieve 

teneur in de berichtgeving over ambtenaren en 

imagokenmerken 

• Hoewel bijna 1 op de 5 interviews positieve berichtgeving 

oplevert, zijn interviews ‘slechts’ verantwoordelijk voor 12% van 

de totale hoeveelheid positieve teneur. Dit komt doordat er niet 

veel interviews zijn in de artikelen uit dit onderzoek ( 5% van alle 

artikelen is een interview) 

• In de vakbladen komen interviews het meest voor, het gaat 

echter om relatief kleine aantallen (VNG: 13 artikelen, 

Binnenlands Bestuur: 46 artikelen) 

• Gemiddeld verschijnen er 5 interviews over ambtenaren per  

maand in de door ons gevolgde mediatitels. In april 2010 

verschijnen beduidend meer interviews: diverse politici en 

experts worden bevraagd over de bezuinigingen 
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TREND  INTERVIEWS IN ALLE MEDIA  n=170 

Negatief Positief Neutraal 

17 HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN MEDIABEELD - VERDIEPINGSPAGINA 



ALGEMENE THEMA’S 

 HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN MEDIABEELD   

In de leeswijzer is de indeling van de algemene thema’s en welke 

onderwerpen bij welk thema horen behandeld. Als u dit 

(nogmaals) wilt lezen, klik dan op deze link 

 

Aandeel thema’s in de totale berichtgeving  

• Leiderschap/visie:  64% 

• Werkgeverschap  57%  

• Diensten en producten:  29% 

• Integriteit   24% 

• Prestaties:   8% 

• MVO:   2% 

• Innovatie:   2% 

• Verhoudingsgewijs wordt het meest negatief bericht over 

integriteit en de prestaties van ambtenaren 

• Bezuinigingen bepalen beeld leider- en werkgeverschap 

• Integriteit en prestaties vooral met negatieve connotatie in het 

nieuws 

• Kwaliteit diensten regelmatig ter discussie (o.a. Hillen niet 

geïnformeerd door eigen ambtenaren en kritiek op 

bezuinigingsvoorstellen ambtelijke werkgroepen) 

• Verhoudingsgewijs meeste positieve berichtgeving over de 

thema’s maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) en 

innovatie. Hier verschijnen echter heel weinig artikelen over 

Een actief/actiever communicatiebeleid op dit soort 

onderwerpen kan bijdragen aan meer berichtgeving 

hierover, wat een positiever beeld over ambtenaren 

in de media tot gevolg zal hebben 

• Voor voorbeelden van positieve berichtgeving over ambtenaren 

op het gebied van mvo en innovatie kunt u klikken op deze link 

18 HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN MEDIABEELD 
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Dat zoeken we uit…  
 

• Is de berichtgeving over de thema’s leiderschap en 

werkgeverschap structureel of incidentgedreven?  

 

• Wordt de negatieve publiciteit over integriteit door één 

of enkele incidenten veroorzaakt of is sprake van 

structurele negatieve berichtgeving over dit thema?  

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN MEDIABEELD 

ALGEMENE THEMA’S 

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN MEDIABEELD   

• De verschillen tussen de media-aandacht voor de algemene thema’s 

in de verschillende mediatypes zijn vrij klein 

• Populaire kranten hebben iets minder aandacht voor integriteit 

• FD heeft minder aandacht dan de andere kranten voor werk 

(diensten) en functioneren ambtenaren (prestaties, integriteit). Dit 

past bij het karakter van de krant 

• Integriteitkwesties krijgen verhoudingsgewijs vaker aandacht in 

regionale dagbladen 

Voor het maken van de grafiek hiernaast, hebben we 

gekeken naar de verhouding tussen de algemene thema’s 

in de totale berichtgeving. In deze grafiek ziet u in 

hoeverre de verschillende mediatypes afwijken van dit 

totaalbeeld. Op deze manier worden de verschillen tussen 

de mediatypes goed zichtbaar. U zult deze grafiek in dit 

hoofdstuk nog een aantal keer tegenkomen. Om de 

grafieken onderling te kunnen vergelijken, zijn de assen 

gelijk gehouden.  
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VERSCHILLEN TUSSEN MEDIATYPES – ALGEMENE THEMA’S 

Leiderschap Werkgeverschap Diensten en producten Integriteit Prestaties MVO 
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UITWERKING ALGEMENE THEMA’S 

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN MEDIABEELD   

• Media-aandacht is structureel: gedurende de gehele 

onderzoeksperiode is er aandacht voor het thema 

visie/leiderschap 

• Piek in april 2010: bezuinigingsvoorstellen ambtelijke 

werkgroepen (gezag van ambtenaren) 

•  Verder vooral veel visies op de toekomst van de ambtenarij, 

zoals bezuinigingen en hervormingen 

• Thema werkgeverschap deels dezelfde onderwerpen als bij 

visie/leiderschap: trendgrafieken vertonen overeenkomsten 

(focus op 2010) 

• Media-aandacht is vrij structureel, maar kent wel 

schommelingen (sterke opleving in 2010 door bezuinigingen 

op ambtenaren) 

• Werkgeverschap met name genoemd in het kader van de 

bezuinigingen: ambtenaren moeten ontslagen worden, 

aanpak rechtspositie 

• Media-aandacht integriteit verspreid over gehele 

onderzoeksperiode. Er is sprake van veel incidenten, 

waardoor structurele media-aandacht ontstaat 

• Wel vindt de meeste (negatieve) berichtgeving in 2009 plaats, 

veroorzaakt door diverse integriteitkwesties in met name 

Zuid-Limburg 
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TREND THEMA VISIE/LEIDERSCHAP n=1.993 

Negatief Positief Neutraal 
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TREND THEMA WERKGEVERSCHAP n=1.762 

Negatief Positief Neutraal 
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TREND THEMA INTEGRITEIT n=738 

Negatief Positief Neutraal 
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TYPE AMBTENAREN 
HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN MEDIABEELD   

• Met name gemeenteambtenaren bepalen het imago van 

ambtenaren in de media 

• Waterschaps- en provincieambtenaren zijn nauwelijks in het 

nieuws 

• Gemeenteambtenaren dragen het sterkst bij aan de 

(negatieve) beeldvorming rondom ambtenaren 

• Over rijksambtenaren wordt verhoudingsgewijs het meest 

positief geschreven 

• Ambtenaren algemeen: vooral beleidskwesties 
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VERSCHILLEN TUSSEN MEDIATYPEN – TYPE AMBTENAAR 

Gemeenteambtenaar Algemeen / niet bekend  Rijksambtenaar 

Provincieambtenaar Waterschapsambtenaar 

• Regionale kranten: scherpe focus op 

gemeenteambtenaren 

• Focus kwaliteitskranten op rijksambtenaren en 

ambtenaren algemeen 

• Het FD vertoont eenzelfde beeld als de kwaliteitskranten 

Dat zoeken we uit…  
 

Welke algemene thema’s spelen een rol bij welk 
type ambtenaar?  



 

TYPE AMBTENAREN EN ALGEMENE THEMA’S 

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN MEDIABEELD   

• Integriteit speelt met name bij de gemeente- en 

provincieambtenaren een grote rol 

• Bij rijksambtenaren gaat het juist vaak over 

visie/leiderschap 

Dat zoeken we uit…  
 

• Wat is de oorzaak van de grote rol van integriteit in 

de berichtgeving over gemeenteambtenaren? Hoe 

ontwikkelt dit zich door de tijd? Welke media 

besteden hier aandacht aan?  

 

• Wat is de oorzaak van de grote rol van 

visie/leiderschap in de berichtgeving over 

rijksambtenaren? Hoe ontwikkelt zich dit door de 

tijd?  Welke media besteden hier aandacht aan?  
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GEMEENTEAMBTENAREN EN INTEGRITEIT 

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN MEDIABEELD   
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TREND INTEGRITEIT EN TYPE AMBTENAAR n=738 

Gemeenteambtenaren Provincieambtenaren 

Rijksambtenaren Algemeen/onbekend 

• Trend gemeenteambtenaren en integriteit: incidentgedreven. Er 

zijn twee echt grote affaires die veel aandacht krijgen in de 

media (bouwfraude en topambtenaar Maastricht) 

• Daarnaast is ook sprake van heel veel kleine incidenten, 

waardoor de aandacht voor dit onderwerp ook buiten de twee 

grote affaires om vrij continu is  

• Provincieambtenaren en integriteit: Limburgse bouwfraude 

• Ambtenaren bij integriteitskwesties vrijwel altijd gespecificeerd 

naar type ambtenaar 

• In de Limburger is erg veel aandacht voor 

gemeenteambtenaren in relatie tot integriteit (bouwfraude en 

belangenverstrengeling topambtenaar Maastricht) 

• Weinig berichtgeving verschenen over integriteit en 

gemeenteambtenaren bij VNG Magazine terwijl deze juist 

gericht is op gemeenteambtenaren 

• De Telegraaf duikt in 2011 op affaire Schiedam: burgermeester 

intimideerde ambtenaren waardoor zij zwegen over misstanden 

•  In hoofdstuk 2 besteden we uitgebreid aandacht aan de 

integriteitskwesties die een rol in de media hebben gespeeld. 

Als u op deze link klikt, gaat u direct naar dit hoofdstuk 

• Limburgse bouwfraude (jan ‘09, feb ‘09, mei ‘09, jul ‘09, dec ‘10, 

jan ‘11) 

• Belangenverstrengeling topambtenaar Maastricht (okt ‘09, dec 

‘09, jan ‘10, feb ‘10) 
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RIJKSAMBTENAREN EN VISIE / LEIDERSCHAP 

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN MEDIABEELD   
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TREND VISIE/LEIDERSCHAP EN TYPE AMBTENAAR n=1.993 

Rijksambtenaren Gemeente-ambtenaren 

• De berichtgeving over leiderschap rijksambtenaren kent 

enkele pieken en is minder gelijkmatig in de berichtgeving 

aanwezig dan bij gemeenteambtenaren 

 - April 2010: bezuinigingsvoorstellen ambtelijke    

werkgroepen 

 - September 2009: Prinsjesdag, bezuinigingen ambtenaren 

 - Oktober 2010: cao-onderhandelingen 

• Berichtgeving leiderschap gemeenteambtenaren iets meer 

structureel aanwezig dan bij rijksambtenaren 

 - Februari 2010: aanloop gemeenteraadsverkiezingen 

 - Oktober 2010: regeerakkoord: bezuinigingen ambtenaren 

ook van invloed op gemeenteambtenaren 

• In vrijwel elke titel meeste berichtgeving in 2010 

(bezuinigingsvoorstellen door en op ambtenaren) 

• Landelijke dagbladen en met name kwaliteitskranten en FD 

leidend: schrijven veel over landelijke beleids- en financiële 

kwesties ten aanzien van ambtenaren 
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HOOFDSTUK 2: IMAGOKENMERKEN AMBTENAREN 

In hoofdstuk 2 wordt de aangetroffen positieve en negatieve berichtgeving over ambtenaren verder uitgediept door deze 

uit te splitsen naar een aantal imagokenmerken. Ook wordt een koppeling gemaakt met bestaand belevingsonderzoek 

van Motivaction. Op de volgende vragen zal een antwoord worden gegeven: 

 

 Met welke positieve en negatieve imagokenmerken worden ambtenaren in de media in verband gebracht? 

 Hoe ontwikkelt de berichtgeving over de meest voorkomende imagokenmerken zich door de tijd (2009-2011)? 

 Welke onderwerpen zijn verantwoordelijk voor de berichtgeving over deze imagokenmerken? 

 Welke imagokenmerken komen in de berichtgeving van welke media voor? 

 Welke type ambtenaren worden in  de media gekoppeld aan welke imagokenmerken?  

 Op welke manier speelt framing een rol in de berichtgeving?  

 Worden er door de media oorzaken/oplossingen aangedragen voor de imagokenmerken waaraan ambtenaren 

gekoppeld worden en zo ja: welke? 

 Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen het belevingsonderzoek “Hoe verschillen het zelfbeeld en het 

imago van ambtenaren?” van Motivaction en de media-analyse van TrendLight?      

25 



IMAGOKENMERKEN TOTAAL 

 HOOFDSTUK 2: IMAGOKENMERKEN AMBTENAREN 
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Veruit de meeste berichtgeving over ambtenaren en het imago zijn neutraal van aard. Als er 

spreke is van teneur, is deze veelal negatief. Hier komt bij dat in de helft van de artikelen 

waarin positieve imagokenmerken genoemd worden, ook negatieve imagokenmerken aan 

bod komen. Zo bekeken is eigenlijk maar 4% van de artikelen echt positief 

 

In dit hoofdstuk ligt de focus op de artikelen met positieve en/of negatieve teneur.  

8% 

33% 

59% 

TENEUR TOTALE BERICHTGEVING 

positief negatief neutraal  

Het imago van ambtenaren in 

de berichten met negatieve 

en/of positieve teneur… 

 
Onbetrouwbare en - zij het in mindere 

mate – partijdige en zakkenvullende 

niets-kunners die veel te traag en tegen 

te hoge kosten bureaucratisch bezig zijn 

 

En ook… 

 
Ter zake kundige werknemers die 

daarnaast ook maatschappelijk betrokken 

zijn en hard, productief en 

resultaatgericht werken 



Dat zoeken we uit… 

 
• Welke onderwerpen, titels en typen 

ambtenaren zijn verantwoordelijk voor de 

negatieve aandacht voor de geclusterde 

imagokenmerken integriteit en bureaucratie en 

voor het imagokenmerk deskundigheid? Hoe 

ontwikkelt dit zich in de tijd?  

 

• Welke onderwerpen, titels en typen 

ambtenaren zijn verantwoordelijk voor de 

aandacht voor positieve imagokenmerken en 

hoe ontwikkelt dit zich in de tijd?  

HOOFDSTUK 2: IMAGOKENMERKEN AMBTENAREN 

IMAGOKENMERKEN GECLUSTERD 
HOOFDSTUK 2: IMAGOKENMERKEN AMBTENAREN 

Op basis van de grafiek op de vorige pagina is een 

clustering gemaakt van de 7 meest voorkomende 

imagokenmerken 

 

• Imagokenmerken betrouwbaarheid, neutraliteit en 

dienstbaarheid zijn geaggregeerd tot de groep 

Integriteit 

• Imagokenmerken bureaucratie, kosten en efficiëntie 

zijn geaggregeerd tot de groep  bureaucratie 

• Deskundigheid is geen aggregatie van diverse 

imagokenmerken, maar hetzelfde imagokenmerk 

als in de grafiek imagokenmerken op de vorige 

pagina  
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NEGATIEVE IMAGOKENMERKEN – INTEGRITEIT 
HOOFDSTUK 2: IMAGOKENMERKEN AMBTENAREN  

HOOFDSTUK 2: IMAGOKENMERKEN AMBTENAREN - VERDIEPINGSPAGINA 
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  TREND – IMAGOCOMPONENTEN INTEGRITEIT NEGATIEF (GEBUNDELD) n=735  

 

In de regio Limburg spelen de meeste integriteitszaken in de door ons onderzochte artikelen. Kanttekening hierbij: in de mediaselectie van deze 

analyse zijn ‘slechts’ 3 regionale titels opgenomen. Er zullen naar alle waarschijnlijkheid ook integriteitszaken hebben plaatsgevonden in de regio’s 

Groningen en Zeeland, maar deze hebben geen aandacht gekregen in de door ons gevolgde media. De regionale krant De Limburger is bewust 

opgenomen in dit onderzoek, juist omdat in de regio die het werkgebied van de krant beslaat een grote integriteitzaak speelde: de bouwfraude.  

 

De Limburgse bouwfraude speelt gedurende de gehele onderzoeksperiode een rol in de berichtgeving, maar concentreert zich vooral in het jaar 

2009. In het begin van dit jaar vinden de aanhoudingen in de Limburgse fraudezaak plaats. In de zomer is er sprake van ontslagen bij Janssen 

de Jong en ontslag van Heerlense ambtenaren. Daarnaast komt er een rechtszaak. Begin 2011 doet de rechter uitspraak in de zaak. Elf flinke 

veroordelingen staan er op de teller. De ontslagen provincieambtenaar Jan S. krijgt het ‘t zwaarst te verduren: 15 maanden cel waarvan 3 

voorwaardelijk. 

 

Naast deze grote zaak, spelen er gedurende de gehele onderzoeksperiode integriteitszaken, met name in (Limburgse) gemeenten. Vaak gaat het om 

zelfverrijking of zelfbescherming van ambtenaren in verschillende gemeenten zoals in Duiven, Amstelveen, Bloemendaal, Arnhem, 

Haarlemmermeer, Sliedrecht, Gulpen en Echt-Susteren. Amsterdamse marktmeesters  worden geschorst om corruptie en ook in de gemeenten 

Werkendam, Lelystad en Voerendaal wordt de integriteit van ambtenaren ter discussie gesteld. In de kwestie over Maastrichtse topambtenaar is 

mogelijke belangenverstrengeling onderwerp van berichtgeving. 

 

Bij rijksambtenaren hebben de integriteitkwesties minder vaak betrekking op zelfverrijking. Het gaat voornamelijk om het achterhouden van informatie 

(zoals bij de Catshuisbrand), gesjoemel met informatie (asbestschip Otapan), belangenverstrengeling (Mariko Peters) en neutraliteit in het 

algemeen. Zo worden de ambtelijke werkgroepen die hun bezuigingsopties presenteren beschuldigd van het beschermen van eigen nest en 

worden Bibob-ambtenaren worden onder druk gezet. 
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NEGATIEVE IMAGOKENMERKEN – INTEGRITEIT 
HOOFDSTUK 2: IMAGOKENMERKEN AMBTENAREN 

Dagblad De Limburger heeft veruit de meeste aandacht voor 

integriteitskwesties. Voornaamste redenen: de hausse aan 

aandacht voor de Limburgse bouwfraude en de kwestie rond de 

belangenverstrengeling van de Maastrichtse topambtenaar. 

Daarnaast is in de regio ook sprake van een aantal kleine 

fraudezaken.   

 

De populaire en regionale kranten schrijven vooral over 

fraudezaken. Bij kwaliteitskranten is wat verhoudingsgewijs wat 

meer aandacht voor de onderwerp belangenverstrengeling en 

neutraliteit. Zo  belichten zij de zaak Mariko Peters iets uitgebreider 

dan de andere kranten. 

Vooral gemeenteambtenaren zijn verantwoordelijk voor het beeld 

van onbetrouwbare ambtenaren (veel fraudezaken vinden op 

gemeentelijk niveau plaats) 

 

Aangezien integriteitskwesties in relatie tot gemeenten veelvuldig 

in De Limburger worden behandeld, is ook een diagram gemaakt 

waarin de berichtgeving in deze regionale krant niet is 

meegenomen (de meest rechter diagram). In deze tweede grafiek 

is het aandeel van de gemeenteambtenaar in integriteitkwesties 

bijna 10% minder, maar blijft het aandeel groot: naast de grote 

zaken zijn er ook heel veel kleine zaken in de overige media 

waarbij gemeenteambtenaren in relatie tot integriteit betrokken 

zijn. Deze bepalen in grote mate het totaalbeeld.  
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AMBTENAAR n=545 
zonder De Limburger 



 

NEGATIEVE IMAGOKENMERKEN – BUREAUCRATISCH 
HOOFDSTUK 2: IMAGOKENMERKEN AMBTENAREN 

Dat ambtenaren bureaucratisch zijn wordt gedurende de gehele onderzoeksperiode regelmatig genoemd. Niet zelden heeft dit betrekking op 

het ambtenarenapparaat als geheel en niet zozeer op individuele ambtenaren, zoals bij het imagokenmerk integriteit wel vaak het geval is. 

De media-aandacht het imagokenmerk bureaucratisch piekt duidelijk in 2010. Het terugdringen van bureaucratie wordt dan vaak genoemd 

als reden voor de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat, die in 2010 (piek in april) een voorname rol spelen in de berichtgeving over 

ambtenaren. De ambtelijke werkgroepen die in opdracht van het kabinet Balkenende 4 met bezuinigingsvoorstellen komen leggen 

genadeloos bloot hoe hoog de kosten zijn van de wirwar aan regelingen die de overheid kent. Ambtenaren zelf vinden trouwens ook 

dat er teveel ambtenaren zijn. 

  

Op gemeentelijk niveau wordt ook het nodige geschreven over bureaucratie. Zo zuchten architecten onder de stroperige procedures van 

gemeenteambtenaren. Als reden waarom jongeren gemeenten niet altijd als aantrekkelijke werkgever zien wordt genoemd dat 

gemeentelijke organisaties vaak teveel op procedures zijn gericht. Gemeenten zouden verder honderden miljoenen kunnen besparen 

door te snoeien in het aantal bezwaarprocedures bij bouwprojecten. Ook verschijnt er berichtgeving over een voormalige gemeentelijke 

Ombudsman die bemiddelde voor burgers die zich gemangeld voelen door de lokale bureaucratie. Het is slechts een greep uit een verder 

divers assortiment aan artikelen waarin de lokale ambtenarij als bureaucratisch wordt neergezet. 
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TREND – IMAGOCOMPONENTEN BUREAUCRATISCH NEGATIEF (GEBUNDELD) n=347 



 

• De Telegraaf profileert zich als dé krant die over 

bureaucratische ambtenaren schrijft 

• Opvallend veel aandacht in Binnenlands Bestuur voor 

bureaucratie 

• Veel kranten schrijven vooral in 2010 over bureaucratische 

ambtenaren. Oorzaak: in 2010 verschijnen veel artikelen over 

bezuinigingen. Een reden die daarbij regelmatig genoemd 

wordt om te bezuinigen is de regeldruk. 

• Hoewel het FD met uitzondering van De Limburger en 

Binnenlands Bestuur het meest schrijft over bezuinigingen op 

ambtenaren, wordt in die artikelen relatief weinig over 

bureaucratische ambtenaren gesproken. 

 

Het imagokenmerk bureaucratisch wordt het meest gekoppeld aan 

ambtenaren in het algemeen en aan gemeenteambtenaren. 

Rijksambtenaren spelen hier wel een beduidend grotere rol dan bij 

het negatieve imagokenmerk integriteit. 

 

 

NEGATIEVE IMAGOKENMERKEN – BUREAUCRATISCH 
HOOFDSTUK 2: IMAGOKENMERKEN AMBTENAREN 
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NEGATIEF IMAGOKENMERK – DESKUNDIGHEID 
HOOFDSTUK 2: IMAGOKENMERKEN AMBTENAREN 
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TREND –  IMAGOKENMERK DESKUNDIGHEID NEGATIEF n=154 
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Ambtenaren worden in de media 154 keer neergezet als incompetent. Alhoewel het vrijwel elke maand wel enkele keren voorkomt dat 

ambtenaren op dergelijke wijze worden betiteld, zijn drie duidelijke pieken waar te nemen. De eerste piek, in juni 2009, wordt veroorzaakt 

doordat ambtenaren in de nasleep van de Catshuisbrand onzorgvuldig, onjuist en onvolledig zouden hebben behandeld.  

  

In april 2010 krijgen de ambtelijke werkgroepen die in opdracht van het kabinet Balkenende een palet aan bezuinigingsvoorstellen hebben 

uitgewerkt, flinke kritiek op hun voorstellen. Deze kritiek is soms afkomstig van burgers via ingezonden brieven, maar bijvoorbeeld ook het 

ISO meldt dat de voorstellen van weinig kennis van zaken getuigen. Ook wordt de ambtenaren verweten bezuinigingen op zichzelf over het 

hoofd te hebben gezien. 

  

In maart 2011 ontstaat de grootste piek in de berichtgeving over incompetente ambtenaren. Ambtenaren van Hillen zouden bewust 

misstanden bij een onderdeel van de Marine voor de minister hebben achtergehouden. Met name de hoogste ambtenaar op Defensie 

krijgt van buitenaf flinke kritiek te verduren. De kennis zou even zijn weggezakt, waardoor hij Hillen niet of onvolledig over bepaalde 

zaken informeerde. Overigens krijgt deze hoogste ambtenaar ook positieve aandacht op het gebied van deskundigheid. 

 

Andere, kleinere, onderwerpen waarbij ambtenaren wordt verweten hun werk niet goed te hebben gedaan of waarbij zij als incompetent 

worden bestempeld zijn onder meer: financiële problemen bij Noord-Holland na verdwenen miljoenen aan gemeenschapsgeld bij het 

IJslanse Landsbanki, ambtenaren Voerendaal missen expertise, onvoldoende deskundigheid bij Projectbureau Noord/Zuidlijn in 

Amsterdam, een personeelsmonitor van Binnenlands Bestuur waaruit blijkt dat Brabant de meest matige ambtenaren heeft en tot slot een 

gemeentesecretaris in Stein die taakonbekwaam wordt bevonden.      

 



Opvallend is dat Het Parool veel aandacht aan dit onderwerp 

besteedt. Dit is in het totaal één van de minst publicerende titels over 

ambtenaren, maar als het om incompetente ambtenaren gaat, neemt 

deze krant een hoge positie in. Oorzaak: veel berichtgeving over 

falen ambtenaren bij infrastructurele projecten (Noord-Zuid-lijn, 

IJtunnel, DIVV, parkeergarage onder Singelgracht). 

 

Ook opvallend: FD schrijft nauwelijks over incompetente 

ambtenaren. Eerder constateerden wij al dat deze krant zich vooral 

bezighoudt met beleidsonderwerpen ten aanzien van ambtenaren.  

Gemeenteambtenaren en rijksambtenaren worden het meest 

gekoppeld aan gebrekkige deskundigheid. Bij beide is hun 

aandeel in de artikelen over dit imagokenmerk groter dan hun 

aandeel in de totale berichtgeving over ambtenaren. 

 

NEGATIEVE IMAGOKENMERKEN – DESKUNDIGHEID 
HOOFDSTUK 2: IMAGOKENMERKEN AMBTENAREN 
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TREND - POSITIEVE IMAGOKENMERKEN TOTAAL n=256 

 

POSITIEVE IMAGOKENMERKEN – TOTAAL 

HOOFDSTUK 2: IMAGOKENMERKEN AMBTENAREN  
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Hoewel de deskundigheid van ambtenaren vaker negatief dan positief belicht wordt, zijn er wel degelijk flink wat (59) artikelen waarin ambtenaren als 

zijnde deskundig worden opgevoerd. De Regeldruk Barometer 2010 van de gemeente Breda wijst uit dat ondernemers tevreden zijn over de 

deskundigheid van ambtenaren. De gemeente Steenbergen scoort een 8,5 voor deskundigheid bij het baliewerk. Naast kritiek op de ambtelijke 

bezuinigingsvoorstellen oogsten de ambtenaren ook applaus voor hun goede werk. Topambtenaar Klaas Knot wordt geroemd om zijn expertise bij 

zijn aanstelling bij DNB, terwijl de Volkskrant in een artikel over de rechtspositie meldt dat Nederland met een deskundig ambtenarenapparaat 

gezegend is. Een ander artikel gaat over de best schrijvende ambtenaar van Nederland. 

 

Er verschijnen verder 41 artikelen waarin ambtenaren als betrouwbaar worden omschreven. Het gaat dan vaak over artikelen waarin ambtenaren zich 

verweren tegen integriteitsaantijgingen of verdedigd worden. Zoals Hillen die vertrouwen in zijn topambtenaren houdt, ondanks dat zij nagelaten 

hebben hem volledig te informeren en Balkenende die hetzelfde doet inzake de nasleep van de Catshuisbrand. Verder meldden ambtenaren in Noord-

Holland de afgelopen jaren corruptie niet a.g.v. een dubieuze bestuurscultuur, maar de provincie is gezegend met een integer ambtelijk apparaat. 

Verder is er positieve aandacht door de Philip Brouwer Integriteitsprijs.    

 

Alhoewel MVO niet direct veel media-aandacht krijgt in relatie tot ambtenaren hebben dit soort artikelen wel relatief vaak een positieve insteek (30 

artikelen). Zo steken zo’n 50 ambtenaren van de gemeente Vaals hun handen uit bij een vervallen monument. Ambtenaren van de gemeente 

Amsterdam komen positief in het nieuws ontwikkelingsprojecten waarbij zij expertise leveren. Ambtenaren in de gemeente Maastricht doen ook een 

duit in het bezuinigingszakje: hun secundaire arbeidsvoorwaarden worden uitgekleed. De gemeente Moerdijk probeert de afstand tussen de burger 

en ambtenaar te verkleinen door een uitwisselingsproject. Minister Donner draagt bij aan positief nieuws door te melden dat hij bij de meeste 

ambtenaren een grote loyaliteit aan de publieke zaak bespeurt. 

 

Ambtenaren worden in 24 artikelen harde werkers genoemd. Enkele voorbeelden: uit onderzoek van Inoverheid.nl blijkt dat 85 procent van de 

ambtenaren wel eens overwerkt. Ambtenaren van gemeenten Gulpen-Wittem, Vaals en Valkenburg hebben zich het leplazerus gewerkt.   



 

POSITIEVE IMAGOKENMERKEN – TOTAAL 

HOOFDSTUK 2: IMAGOKENMERKEN AMBTENAREN  

Opvallend is het relatief hoge aantal positieve artikelen dat in 

Binnenlands Bestuur verschijnt. De Limburger en BN/DeStem 

publiceren in totaal namelijk veel meer artikelen dan Binnenlands 

Bestuur.  

 

De populaire kranten ruimen minder ruimte in voor positieve 

berichten dan de kwaliteitskranten. 

Gemeenteambtenaren komen niet alleen het meest negatief, 

maar ook het meest positief in het nieuws. 
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FRAMING 
HOOFDSTUK 2: IMAGOKENMERKEN AMBTENAREN 

Slechts in een klein aantal van de 

onderzochte artikelen (1,7%) zijn 

aanwijzingen voor framing 

aangetroffen. Er zijn daarbij geen 

grote verschillen tussen de 

mediatypen waarneembaar. Wel 

is het opvallend dat er ook in de 

vakbladen, in dezelfde beperkte 

mate als in de dagbladen, 

metaforen zijn aangetroffen.     

FRAMING PERCENTAGE MEDIATYPEN 

FRAMING PERCENTAGE NIEUWSSOORTEN 

In interviews en columns, waar 

vaak op persoonlijke titels 

gesproken wordt, is het 

percentage aangetroffen 

metaforen het hoogst. In iets 

mindere mate doet dit zich ook 

voor in achtergrondartikelen en 

brieven. Veelal is hierbij sprake 

van stevig aangezette opinies en 

niet van een door de redactie 

vooropgezet frame. 

 

In nieuwsberichten zijn 

nauwelijks metaforen 

aangetroffen. Dit onderstreept de 

conclusie dat er van een 

vooringenomen positie ten 

opzichte van ambtenaren geen of 

nauwelijks sprake is. 

De gebruikte metaforen zijn in 36 artikelen individueel, dat 

wil zeggen op de ambtenaar gericht. In 21 artikelen zijn de 

metaforen institutioneel gebruikt en hebben ze betrekking 

op de ambtelijke organisatie.  

 

Vrijwel alle metaforen zijn direct of indirect verbonden met 

bureaucratie en de werkwijze van ambtenaren. Alleen de 

kwalificaties “zakkenvullers” en “graaiers” zijn gericht op 

integriteit. 

36 HOOFDSTUK 2: IMAGOKENMERKEN AMBTENAREN 

Bureaucraten  2

Ambtelijke molens  3

Bureaucratische mallemolen  3

Bureaucratisch gezw el  1

Bureaucratisch monster  1

Paarse krokodil  2

Koff ielurkende vergadertijgers  1

Parafencultuur  2

Regeldrif t  2

Regeltjescultuur  2

Kommaneukers  1

Bureaucratische pennenlikkers  3

Droogstoppels achter bureaus  1

Stoff ige publieke diensten  1

Stroperige bureaucratien  1

Grijze muizen  2

Grijze pennenlikkers  1

Zakkenvullers  6

Graaiers  3

Gemeentekromliggers  1

Meesters van de obstructie  1

"kan niet, mag niet" virus  1

Laag opgeleid geboefte  1

Veredelde uitkeringstrekkers  1

Luie middelmatige nietskunners 1

Bloedzuigers  1

Zeikerds  1

 Ja-knikkers  1

Hele dag op hun kont zittende, 

zakenlunches houdende topambtenaren  1

Slome pennenlikkers  1

Nijvere dorknopers  1

Dienstkloppers  1

IJverige ambtelijke mieren  1

Partijtijgers  1

Pennenlikkers  1

Bureaucratie

Saai

Niet integer

Dwarsliggers

Nutteloos

Overijverig



37 

35% 

65% 

METAFOREN - ORGANISATIENIVEAU 

ambtelijke organisatie ambtenaar als persoon 

 

FRAMING 
HOOFDSTUK 2: IMAGOKENMERKEN AMBTENAREN 

61% 
18% 

21% 

METAFOREN - ONDERWERP 

bureaucratie integriteit overig 
Kwalificaties over ambtenaren gaan voor het merendeel over 

bureaucratie. In combinatie met het bovenstaande waarin de 

ambtenaar als persoon centraal staat, lijkt het erop dat 

ambtenaren vooral op de uitvoering van hun taken worden 

afgerekend, nogmaals met alle voorbehoud in verband met het 

kleine aantal artikelen. 

De kwalificaties over ambtenaren en de daarbij gebruikte 

metaforen vooral slaan op de persoon en veel minder op de 

ambtelijke organisatie. Hierbij moet wel in ogenschouw 

gehouden worden dat het aantal artikelen waarbij dit het geval 

te laag is om hier harde conclusies aan te verbinden.  

HOOFDSTUK 2: IMAGOKENMERKEN AMBTENAREN 



 

OORZAKEN / OPLOSSINGEN IMAGO 
HOOFDSTUK 2: IMAGOKENMERKEN AMBTENAREN 

• In 85 procent van de artikelen waarin imagokenmerken 

voorkomen wordt geen duidelijke oorzaak/oplossing genoemd  

• De oorzaken/oplossingen hebben met name betrekking op 

negatieve imagokenmerken 

• Binnenlands Bestuur draagt vooral oorzaken/oplossingen aan 

op het gebied van bureaucratie en integriteit 

• De meeste oorzaken/oplossingen zijn gericht op bureaucratie 

en integriteit. Berichtgeving over bureaucratie piekt in 2010, 

berichtgeving over integriteit piekt in 2009 

• In 2011 zakt de berichtgeving over integriteit en bureaucratie 

weer in. Dit is duidelijk terug te zien in het verminderde aantal 

oorzaken/oplossingen in 2011 

• Voor een totaaloverzicht van de oorzaken / oplossingen 

verwijzen wij naar bijlage 3 
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TREND OORZAKEN/OPLOSSINGEN n=185 
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TITELVERDELING OORZAKEN/OPLOSSINGEN n=185 

• De oorzaken/oplossingen hebben te allen tijde betrekking op 

imagokenmerken 

• Van oorzaken is alleen sprake als over de dieperliggende 

oorzaak gesproken wordt. Dus de oorzaak van een 

onbetrouwbre ambtenaar is niet dat hij/zij steekpenningen 

heeft aangenomen, maar wél als wordt gesproken over de 

reden waarom de steekpenningen zijn aangenomen 



 

HOOFDSTUK 3: ROL BZK 

 

In hoofdstuk 3 wordt gekeken naar de rol van BZK in de berichtgeving over ambtenaren en imagokenmerken. Op de 

volgende vragen zal een antwoord worden gegeven: 

 

 Welk aandeel neemt BZK in de berichtgeving over ambtenaren in en hoe is dit aandeel verdeeld over de 

onderscheiden mediatypes? 

 Hoe ontwikkelt de mate van aandacht voor BZK in de berichtgeving over ambtenaren en imagokenmerken zich 

door de tijd (2009-2011)? 

 Welke stakeholders spelen nog meer een voorname rol in de berichtgeving over ambtenaren  en 

imagokenmereken en wat is de rol van BZK daarin?  

 In hoeverre slaagt BZK erin haar communicatiethema’s over het voetlicht van de media te krijgen? 
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AANDEEL BZK 

HOOFDSTUK 3: ROL BZK  

• Artikelen BZK: 447 (13,9%) 

• Artikelen zonder BZK: 2768 (86,1%) 

• In FD, vakbladen en kwaliteitskranten meeste berichtgeving 

over BZK in relatie tot ambtenaren 

• Berichtgeving in regionale en populaire kranten blijft wat achter 

• Duidelijke pieken in november 2010 (CAO-onderhandelingen 

rijksambtenaren) en februari 2011 (voortdurende CAO-

onderhandelingen) 

 

• In juli en augustus 2011 zakt de berichtgeving over BZK sterk 

in (reces), meer dan in 2009 en 2010. 
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STAKEHOLDERS 
HOOFDSTUK 3: ROL BZK 

• Donner en Ter Horst zijn de meest 

genoemde stakeholders 

• Overige BZK-stakeholders blijven achter 

• De overige bewindspersonen worden in 

11% van de berichtgeving genoemd 

• Van de overige bewindspersonen voeren 

de (voormalige) minister-presidenten de 

lijst aan  

• Rutte en Balkenende worden vooral 

genoemd in relatie tot het bezuinigen op 

ambtenaren 

• BZK vooral aanwezig in relatie tot Rutte, 

Balkenende, Bos en Verhagen 

Bewindspersonen die niet zijn genoemd in 

relatie tot ambtenaren: 

Sharon Dijksma, Paul de Krom, Melanie 

Schultz, Gerda Verburg 
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STAKEHOLDERS 
HOOFDSTUK 3: ROL BZK 

• Uiteraard is BZK veruit het meest genoemde ministerie in 

relatie tot ambtenaren 

• De overige ministeries worden in 12% van de berichtgeving 

genoemd 

• Ministerie van Financiën: bezuinigingen ambtenarenapparaat 

• Ministerie van Defensie: Hillen-kwestie 

• In 35% van de berichtgeving worden stakeholders uit de groep 

“politiek”genoemd 

• Politieke partijen houden zich voornamelijk bezig met 

bezuinigingskwesties 

• Incidenten van ambtenaren waarover de politiek zich buigt: 

 - Catshuisbrand 

 - Topambtenaar van Hillen 

 - Ambtelijke rechtspositie 

 Rol BZK aanzienlijk bij politieke stakeholders 
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STAKEHOLDERS 

 HOOFDSTUK 3: ROL BZK 

Stakeholders uit deze groep worden in 59% van de 

berichtgeving genoemd 

 

Burgers 

• Burgers spelen een belangrijke rol in de berichtgeving over 

ambtenaren 

• Op twee momenten neemt de aandacht toe:   

 - April 2010: ingezonden brieven naar aanleiding van 

bezuinigingsvoorstellen ambtelijke werkgroepen 

 - Oktober 2010: Regeerakkoord in relatie tot bezuinigingen: 

“burgers en bedrijven betalen de rekening” 

 

• Burgers worden in 1 op de 4,5 artikelen over 

beleidsambtenaren genoemd 

• Burgers worden in 1 op de 3 artikelen over 

uitvoeringsambtenaren genoemd 

• Burgers worden in 1 op de 5,5 artikelen over ambtenaren 

algemeen genoemd  

 

Bedrijven 

• Aandacht voor deze stakeholder redelijk constant in dit 

onderzoek. Meest genoemde bedrijf: Janssen de Jong. 

 

Vakbonden  

• Cao-onderhandelingen  

 

OM/Politie/Rechters/Rechtbank 

• Integriteitskwesties (Limburgse bouwfraude) 
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STAKEHOLDERS 

 HOOFDSTUK 3: ROL BZK 

• De uitvoeringsinstanties worden ‘slechts’ in 8% van de 

artikelen genoemd 

• Uitvoeringsinstanties die in minder dan 10 artikelen genoemd 

zijn:  

 DUO, Staatsbosbeheer, Rijksdienst voor Wegverkeer, 

Kadaster, COA, Rijksgebouwendienst, Centrum 

Indicatiestelling Zorg, Centraal Justitieel Incassobureau, 

Agentschap BPR, Centraal Bureau Rijvaardigheden, Bureau 

Jeugdzorg, AIVD, Nederlands Forensisch instituut, Commissie 

Gelijke Behandeling 

De inspecties en toezichthouders worden nauwelijks genoemd: in 

slechts 2% van de berichtgeving 

 

IN MINDER DAN 10 ARTIKELEN AANGETROFFEN 

VWA, OPTA, NZA, AFM, AID, Arbeidsinspectie, IGZ, 

Consumentenautoriteit, Belastinginspectie, FIOD, Inspectie 

Ruimtelijke Ordening, Inspectie Onderwijs, Inspectie Verkeer 

en Waterstaat  

 

NIET AANGETROFFEN 

VROM inspectie, Agentschap Telecom, Erfgoedinspectie, 

Inspectie Leefomgeving en Transport, Inspectie veiligheid en 

Justitie, Inspectie Ruimtelijke Ordening, Inspectie Werk en 

Inkomen, Landbouwinspectie 
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COMMUNICATIETHEMA’S BZK 

 HOOFDSTUK 3: ROL BZK  

• Meeste communicatietehema’s BZK staan niet 

op de journalistieke agenda 

• Alleen beleidsthema’s (bezuinigingen, nullijn, 

compacte overheid en rechtspositie) doen het 

“goed” maar dragen niet bij aan positief imago. 

• Thema’s die kunnen bijdragen aan positief imago 

zorgen nauwelijks voor media-aandacht 

• Veel “hoe saneren we”  

• Weinig “hoe blijven we een aantrekkelijke 

werkgever voor jong talent” 
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CONCLUSIE 

46 CONCLUSIE 

Ambtenaren worden gedurende de gehele onderzoeksperiode genoemd. Vooral Dagblad De Limburger heeft aandacht voor ambtenaren en 

imagokenmerken (589 artikelen). Van de landelijke kranten is het FD de meest publicerende titel (320 artikelen), op de voet gevolgd door De 

Telegraaf (312) en de Volkskrant (310). Ook vakblad Binnenlands Bestuur toont met 409 artikelen grote interesse.  

 

De Limburger en De Telegraaf zijn het meest negatief over ambtenaren in relatie tot imagokenmerken: het aandeel negatieve berichten in 

deze kranten is maar liefst 45%. In Binnenlands Bestuur, BN/DeStem, NRC en Spits is het aandeel van de positieve berichtgeving meer dan 

10%, dit zijn dan ook de titels die het meest positief berichten.  

 

Meningen over ambtenaren worden in de populaire kranten overgebracht via ingezonden brieven en in de kwaliteitskranten via opiniestukken 

en columns. De brieven in de populaire dagbladen zijn vaker negatief, scherper van toon en minder genuanceerd dan de opiniestukken in de 

kwaliteitskranten. Hierin onderscheiden de typen media zich duidelijk van elkaar.  

 

Qua thematiek komen visie/leiderschap en werkgeverschap veruit het vaakst voor in de berichtgeving over ambtenaren en imagokenmerken. 

Deze twee thema’s worden met name neutraal beschreven. Het gaat dan om artikelen over bezuinigingen op het ambtenarenapparaat en 

CAO-onderhandelingen.  

 

De integriteit van de ambtenaren en de prestaties (bureaucratie) van ambtenaren en het ambtenarenapparaat worden voornamelijk negatief 

beschreven.  

Hier liggen uitdagingen voor BZK: een communicatiestrategie die is gericht op het nuanceren van deze berichtgeving en het 

(vaker) positiever insteken van onderwerpen met betrekking tot integriteit en/of bureaucratie kan leiden tot een minder eenzijdig 

negatief mediabeeld van deze thema’s.  

 

De thema’s MVO en innovatie leveren verhoudingsgewijs de meeste positieve teneur op, maar hier verschijnen weinig artikelen 

over.  

Hier liggen kansen voor BZK: Een actief/actiever communicatiebeleid op dit soort onderwerpen kan bijdragen aan meer 

berichtgeving over deze thema’s, wat een positiever totaalbeeld over ambtenaren in de media tot gevolg zal hebben. 

 

Met name de gemeenteambtenaren bepalen het imago van ambtenaren in de media: zij dragen het sterkst bij aan de negatieve 

beeldvorming. In deze onderzoeksperiode heeft een aantal grote integriteitszaken gespeeld op gemeentelijk niveau: de Limburgse 

bouwfraude en de belangenverstrengeling van een Maastrichtse topambtenaar zijn hier de voornaamste voorbeelden van. Deze 

onderwerpen zijn erg breed uitgemeten in de regionale krant De Limburger (die om deze reden ook is toegevoegd aan de mediaset). 

Daarnaast is ook sprake van heel veel kleine incidenten, waardoor de aandacht voor dit onderwerp ook buiten de twee grote affaires om vrij 

continu is. Over rijksambtenaren wordt verhoudingsgewijs het meest positief geschreven.  
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Als we naar de teneur kijken, concluderen we dat veruit de meeste berichtgeving over ambtenaren en imagokenmerken neutraal van aard 

zijn. Dit komt met name doordat er vaak geschreven wordt over bestuurlijke onderwerpen (bezuinigingen en CAO-onderhandelingen). Deze 

berichten zijn overwegend neutraal van aard. Als we focussen op de negatieve berichten (33% van de artikelen), kunnen we het overgrote 

deel van deze berichtgeving indelen in 3 groepen: 

 

Integriteit 

De Limburger draagt in grote mate bij aan het negatieve van imago in relatie tot integriteit, uiteraard omdat er in deze regio een aantal 

zaken heeft gespeeld. De populaire en regionale kranten schrijven vooral over fraudezaken. Bij kwaliteitskranten is verhoudingsgewijs 

wat meer aandacht voor de onderwerpen belangenverstrengeling en neutraliteit. Zo  belichten zij de zaak Mariko Peters iets 

uitgebreider dan de andere kranten. Vooral gemeenteambtenaren zijn verantwoordelijk voor het beeld van onbetrouwbare ambtenaren 

(veel fraudezaken vinden op gemeentelijk niveau plaats). 

 

Bureaucratie 

De Telegraaf profileert zich als dé krant die over bureaucratische ambtenaren schrijft. Ook is er opvallend veel aandacht in 

Binnenlands Bestuur voor bureaucratie. Het onderwerp wordt vaak genoemd in relatie tot bezuinigingen: “het terugdringen van de 

bureaucratie”. Het imagokenmerk bureaucratisch wordt het meest gekoppeld aan ambtenaren in het algemeen en aan 

gemeenteambtenaren. Rijksambtenaren spelen hier wel een beduidend grotere rol dan bij het negatieve imagokenmerk integriteit. 

 

Deskundigheid 

Bij imagokenmerk deskundigheid gaat het om incidenten waarbij ambtenaren fouten in hun werk hebben gemaakt. Er hebben 

gedurende de gehele onderzoeksperiode redelijk wat incidenten gespeeld: vrijwel iedere maand is hier wel een artikel over 

verschenen in de door ons gevolgde media. Opvallend is dat Het Parool veel aandacht aan dit onderwerp besteedt. Dit is in het totaal 

één van de minst publicerende titels over ambtenaren, maar als het om incompetente ambtenaren gaat, neemt deze krant een hoge 

positie in. Oorzaak: veel berichtgeving over falen ambtenaren bij infrastructurele projecten. Gemeenteambtenaren en rijksambtenaren 

worden het meest gekoppeld aan gebrekkige deskundigheid. 

 

De positieve teneur is sterk versnipperd. Er wordt met name in positieve zin geschreven over de deskundigheid, betrouwbaarheid, 

maatschappelijke betrokkenheid en het arbeidsethos van ambtenaren. Iedere maand verschijnen positieve berichten over ambtenaren in 

relatie tot imagokenmerken. 

CONCLUSIE 

 

CONCLUSIE 
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Over de oorzaken en oplossingen voor het imago van ambtenaren wordt erg weinig geschreven: in 85 procent van de artikelen waarin 

imagokenmerken voorkomen wordt geen duidelijke oorzaak/oplossing genoemd. De oorzaken/oplossingen die genoemd worden, hebben met 

name betrekking op negatieve imagokenmerken. Binnenlands Bestuur draagt vooral oorzaken/oplossingen aan op het gebied van 

bureaucratie en integriteit. 

 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken is in bijna 14% van de artikelen over ambtenaren en imagokenmerken zichtbaar. Wat betreft de 

communicatiethema’s is voor BZK nog veel te halen: deze staan (nog) niet op de media-agenda. Alleen beleidsthema’s (bezuinigingen, nullijn, 

compacte overheid en rechtspositie) doen het “goed”, maar deze dragen niet bij aan positief imago. Hier zien wij dan ook kansen voor BZK.  

 

Er zullen altijd artikelen blijven verschijnen over ambtenaren die over de schreef gaan (integriteitszaken) en ambtenaren die fouten maken 

(deskundigheid). Tegelijkertijd zal BZK zich moeten realiseren dat er voldoende aanknopingspunten zijn om een meer divers en positiever 

mediabeeld van ambtenaren te creëren, wat een tegenhanger kan vormen van het huidige negatieve mediabeeld. De communicatiethema’s 

en de thema’s maatschappelijke betrokkenheid en innovatie lijken ons hierbij goede uitgangspunten.  

 

CONCLUSIE 

CONCLUSIE 
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BIJLAGE 1: QUERY 
PAGINA 1 VAN 1 

((ambtena! OR rijksambtena! OR provincieambtena! OR gemeenteambtena! OR ambtenarenappara! OR 

raamambtena! OR spookambtena! OR ambtenarensalaris! OR topambtena!) AND (integriteit OR 

belangenverstrengeling! OR bureau integriteit nederlandse gemeenten OR bing OR gedragscode! OR 

voorbeeldgedrag! OR ethische sturing OR waarden en normen OR geheimhoudingsregels OR geschenkregel! 

OR declaratieregel! OR klokkenluider OR balkenendenorm OR bedrijfscultuur OR angstcultuur OR 

gewetensbezwa! OR interne controle OR fraude OR steekpenning! OR misbruik OR reputatie OR intimidatie 

OR (lekken AND (informatie OR kennis OR gegevens)) OR commissie integriteit overheid OR rechtspositie! 

OR bureaucrati! OR regeldruk! OR functioneren! OR functioneerde! OR bezuinig! OR vertrouwen! OR 

wantrouwen! OR gouden handdruk! OR wachtgeld! OR ontslag! OR waardering OR gewaardeerd OR 

ondergewaardeerd! OR onderwaardering! OR uitkering! OR inkrimp! OR reorganisatie! OR kwaliteit! OR trots 

OR beroepstrots OR ambitie! OR professioneel OR toewijding OR toegewijd! OR verantwoordelijk! OR 

ontslagbescherming! OR hard werken OR lui OR peiling OR enquête OR imago OR aanzien OR status OR 

rechtspositie)) AND NOT (ambtenaar in functie OR politieambtena! OR politie-ambtena! OR griek! OR china! 

OR chine! OR rusland OR moskou OR syri! OR roemeni! OR roemeens! OR japan! OR fillippij! OR filippij! OR 

ital! OR egypt! OR mexic! OR amerika! OR verenigde staten OR obama OR belg! OR schotland OR jordani! 

OR indones! OR sudan! OR brussel OR kenia! OR brazil!) 

 

BIJLAGE 1: QUERY 
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BIJLAGE 2: CODINGFRAME 
PAGINA 1 VAN 6 

BIJLAGE 2: CODEFRAME 

Codeframe 

BZK – Media-analyse van het imago van ambtenaren 

  

Algemene informatie  

In deze media-analyse wordt het imago van de ambtenaren in de media onderzocht. Opdrachtgever is Dienst Publiek en Communicatie en 

eindgebruiker is het Ministerie van Binnenlandse Zaken.  

  

Relevantie artikelen 

• Artikelen over ambtenaren bij politie, in het onderwijs, de gezondheidszorg, politiek bestuur (oa politici, burgermeesters, wethouders), 

militair personeel en de rechterlijke macht vallen buiten het onderzoek. Artikelen waarbij politie wordt genoemd omdat ze wordt ingezet 

bij een ambtenarenprotest of een rechter uitspraak doet over de rechtmatigheid van een ambtenarenstaking worden echter wél in deze 

media-analyse meegenomen. In deze artikelen staat het imago van ambtenaren dan centraal, niet bijvoorbeeld het imago van 

politieagenten.  

• Artikelen over buitenlandse ambtenaren zijn niet relevant 

• Artikelen over pensioenfonds ABP waarbij ambtenaren alleen worden genoemd als “pensioenfonds voor ambtenaren” en dus verder niet 

over ambtenaren wordt geschreven zijn niet relevant.  

• Personalia: als wordt in de opsomming van iemands loopbaan wordt genoemd dat iemand ambtenaar was / is zonder dat dit verder wordt 

toegelicht en er verder in het artikel ook niets over “ambtenaren” wordt genoemd, is het artikel niet relevant.  

• Via de query komen ook artikelen over de “ambtenarenvakbond Abvakabo” naar boven. Als in deze artikelen Abvakabo alleen wordt 

genoemd als “ambtenarenvakbond” of “vakbond voor ambtenaren” en het verder in het artikel niet gaat over ambtenaren, is het artikel 

niet relevant.  
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BIJLAGE 2: CODINGFRAME 
PAGINA 2 VAN 6  

BIJLAGE 2: CODEFRAME 

 

IMAGOKENMERKEN 

 

 

POSITIEF  NEGATIEF  SYNONIEMEN  ONDERWERPEN 

 

Betrouwbaar  Onbetrouwbaar  degelijk, eerlijk, integer fraude, integriteit 

Rechtvaardig / neutraal Onrechtvaardig / niet neutraal onpartijdig, redelijk belangenverstrengeling, 
weigerambtenaren 

Nuttig  Niet nuttig  -  spreekt voor zich  

Dienstbaar  Uit op eigen gewin -  verduistering, voordeel uit fraude 

Maatschappelijk betrokken Niet maatschap.betrokken -  spreekt voor zich 

Efficiënt werken  Traag / niet efficiënt doelmatig, doeltreffend o.a. dubbele functies 

Modern / innovatief Ouderwets / stoffig -  spreekt voor zich 

Deskundig  Incompetent  bedrevenheid, bekwaamheid  functie (niet) goed uitvoeren, fouten 
maken 

Vriendelijk  Onvriendelijk  behulpzaamheid, bereidwillig spreekt voor zich 

Harde werkers  Lui  -  spreekt voor zich 

Nauwkeurig  Onnauwkeurig                           accuratie, grondig, zorgvuldig spreekt voor zich 

Resultaatgericht  9-5 mentaliteit  -  spreekt voor zich 

Daadkrachtig  Niet daadkrachtig / slap doortastend, volhardend spreekt voor zich 

Niet bureaucratisch Bureaucratisch  ambtelijke molen, log, inflexibel spreekt voor zich 

     regelgericht/oplossingsgericht 

Niet te duur / juiste beloning Te duur / te hoog salaris ambt. -   kosten ambt.app., extra’s 
ambtenaren 

Pro-actief  Passief  -   o.a. klokkenluiders 
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BIJLAGE 2: CODINGFRAME 
PAGINA 3 VAN 6 

BIJLAGE 2: CODEFRAME 

OORZAAK/OPLOSSING IMAGO AMBTENAREN 

Ja 

Nee 

  

COMMUNICATIETHEMA’S 

Ambtenaar 2.0 

Eigen verantwoordelijkheid 

Hervormen / bezuinigen ambtenarenapparaat / taakstelling 

Ambtelijke status / rechtspositie ambtenaren / versoepeling 

ontslagrecht ambtenaren 

De rekening en volgende generaties 

Vergrijzing ambtenaren apparaat 

Positie en salariëring topambtenaren 

Balkenende norm 

Compacte overheid 

De Grote uittocht (= 9  essays over de arbeidsmarkt door 

BZK) 

Beroepstrots 

Ambtenaar zijn is een vak 

Aantrekkelijk werkgeverschap 

Consistent versus gedoogbeleid (weigerambtenaren) 

Nullijn / loonstop ambtenaren  

Behoud jonge ambtenaren 

 

TYPE AMBTENAAR 

Rijksambtenaar 

Provincieambtenaar 

Gemeenteambtenaar 

Waterschapsambtenaar 

Algemeen / niet bekend 

 

WERKVELD AMBTENAREN 

Beleid 

Inspectie 

Uitvoering 

Algemeen / niet bekend 

 

Nieuwssoort 

Nieuwsbericht 

Achtergrondartikel 

Interview 

Opiniestuk / Column 

Ingezonden brief 

 

ALGEMENE THEMA’S 

Gezag / leiderschap / visie 

Prestaties 

Diensten (en producten) 

Innovatie 

Integriteit 

Werkgeverschap 

Maatschappelijke betrokkenheid 

& duurzaamheid 

 

 

 



53 

 

BIJLAGE 2: CODINGFRAME 
PAGINA 4 VAN 6  

BIJLAGE 2: CODEFRAME 

STAKEHOLDERS 

 
BZK 

Ministerie van Binnenlandse Zaken 

Spies (Liesbeth) 

Leers (Gerd) 

Donner (Piet Hein) 

Ter Horst (Guusje)  

 
POLITIEK 

Tweede Kamer 

Kamerleden 

Eerste Kamer 

Kabinet 

vvd 

pvda 

pvv 

cda 

groenlinks 

christenunie 

pvdd, partij voor de dieren, thieme 

sgp 

sp 

trots op nederland 

D66 

 

OVERHEID ALGEMEEN 

Gemeenten 

Provincies 

Rijksoverheid 

Waterschappen 

OVERIGE MINISTERIES 

Ministerie van Algemene Zaken 

Ministerie van Buitenlandse Zaken 

Ministerie van Defensie 

Ministerie van ELI 

Ministerie van Financiën 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap 

Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid 

Ministerie van Veiligheid en Justitie 

Ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

Ministerie van VROM 

Ministerie van LNV 

Ministerie van Economische Zaken 

Ministerie van Wonen, Wijken & 

Integratie  

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES 

Bedrijven/bedrijfsleven 

Burgers 

Onderzoeks- en adviesbureaus 

Raad van State 

SER 

Vakbonden  

Werkgevers 

Werknemers 

VNO-NCW 

Pensioenfondsen 

Sociale partners 

ABP  

PGGM 

OM/Politie/Rechters/Rechtbank 

Universiteiten/Wetenschappers 

Advocaten/Juristen 

Brancheorganisaties 

Belangenorganisaties 

Bureau Integriteit Ned.Gemeenten 

(BING) 

Integriteitsbureaus overig 

Algemene Rekenkamer  
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INSPECTIES 

Agentschap Telecom (AT) 

Consumentenautoriteit (CA) 

Nederlandse Mededingingsautoriteit 

(NMa) 

Opta 

Inspectie Leefomgeving en transport 

Erfgoedinspectie 

Inspectie van het onderwijs, 

onderwijsinspectie 

Inspectie veiligheid en justitie 

Arbeidsinspectie 

Inspectie werk en inkomen, iwi 

Landbouwinspectie 

Inspectie voor de Gezondheidszorg 

(IGz) 

Belastinginspectie 

Inspectie voor de ruimtelijke 

ordening 

De Nederlandsche Bank (DNB) 

Algemene Inspectiedienst (AID) 

Voedsel en Waren Autoriteit 

Autoriteit Financiele Markten (AFM) 

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 

 

UITVOERINGINSTANTIES 

Belastingdienst    

Dienst Justitiële Inrichtingen 

WODC (Wetenschappelijk Onderzoek en 

Documentatiecentrum)  

Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR)   

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)  

Centraal Planbureau (CPB) 

Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) 

DUO / IB-groep   

Immigratie- en naturalisatiedienst (IND)   

Kadaster 

Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) 

Rijksgebouwendienst 

Rijkswaterstaat  

Sociale Verzekeringsbank (SvB)  

Staatsbosbeheer 

UWV 

Agentschap NL 

Nederlands Forensisch Instituut (NFI) 

Agentschap BPR 

Commissie Gelijke Behandeling (CGB) 

Rijksdienst voor Archeologie, 

Cultuurlandschap en Monumenten 

Centraal Administratie Kantoor (CAK) 

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) 

Bureau Jeugdzorg 

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) 

Dienst Landelijke gebieden (DLG) 

RIVM 

 

BEWINDSPERSONEN 

Rutte (Mark) 

Rosenthal (Uri) 

Knapen (Ben) 

Hillen (Hans) 

Verhagen (Maxime) 

Bleker (Henk) 

de Jager (Jan Kees) 

Weekers (Frans) 

Schultz (Melanie) 

Atsma (Joop) 

Van Bijsterveldt (Marja) 

Zijlstra (Halbe) 

Kamp (Henk) 

de Krom (Paul) 

Opstelten (Ivo) 

Teeven (Fred)  

Schippers (Edith) 

Veldhuijzen (Marlies) 

Balkenende (Jan Peter) 

Bos (Wouter) 

Hirsch Balin (Ernst) 

Plasterk (Ronald) 

Rouvoet (Andre) 

Van Middelkoop (Eimert) 

Eurlings (Camiel) 

Van der Hoeven (Maria) 

 

Verburg (Gerda) 

Klink (Ab) 

Cramer (Jacqueline) 

Huizinga (Tineke) 

Koenders (Bert) 

Vogelaar (Ella) 

Van der Laan (Eberhard) 

Bijleveld (Ank) 

Albayrak (Nebahat) 

Dijksma (Sharon) 

Aboutaleb (Ahmed) 

Klijnsma (Jetta) 

Bussemaker (Jet) 

Timmermans (Frans) 

Van Geel (Pieter) 
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METAFOREN FRAMING 

 

Elite 

Graaiers 

Huilie-huilie 

Ja-knikkers 

Zakkenvullers 

Profiteurs 

Wereldvreemd 

Linkse terreur 

Logge machine 

Paarse krokodil 

Regeltjescultuur 

Dienstkloppers 

Zeikerds 

Bureaucratisch monster  

Grijze pennenlikkers 

Stroperige bureaucraten 

Stoffige publieke diensten 

Partijtijgers 

Regeldrift 

 

 

 

 

“kan niet, mag niet” virus 

Ambtelijke regelbrij 

Grijze muizen 

kommaneukers 

grijze rijksambtenaren 

bureaucratisch gezwel 

bureaucratische pennenlikkers 

bloedzuigers 

ambtelijke molens 

nijverige dorknopers 

kafkaiaans gedoe 

koffielurkende vergadertijgers 

rasintriganten 

eigenwijze vakidioten 

luie middelmatige niets-kunners 

slijmerige substantie 

hangjassen 

slome pennenlikkers 
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Type Onderwerp Issue Oplossing/oorzaak Wie Dagblad Maand 

Oorzaak Bezuinigingen Te grote overheid Politieke redenen L. van Leeuwen (Emeritus hoogleraar) FD feb-09 

Oplossing Bezuinigingen Bezuinigingen op ambtenaren 
Ambtenaren bij elkaar intrekken laat zien dat Den Haag zichzelf ook onder handen 
neemt Jan Schinkelshoek (CDA) Telegraaf feb-09 

Oplossing Bezuinigingen Ambtenaren krijgen 13e maand erbij Dertiende maand afhankelijk maken van functioneren De Pers De Pers mrt-09 

Oplossing Bezuinigingen Voortgang bezuinigingen Minder ambtenaren om minder bureaucratie te bereiken Kabinet NRC mei-09 

Oplossing Bezuinigingen Inhuur externe consultants Paal en perk stellen aan inhuur Volkskrant Volkskrant okt-09 

Oorzaak Bezuinigingen Tips burgers bezuinigingen Losser Ambtelijk apparaat toont zich te weinig kritisch Burger-denktank BB feb-10 

Oplossing Bezuinigingen 
Bezuinigingen op ambtenaren in 
Amsterdam Meer bezuinigen op ambtenarenapparaat CDA Amsterdam Parool feb-10 

Oplossing Bezuinigingen 
Overheidsapparaat presteert niet 
optimaal Samenwerking tussen overheidsinstanties Ambtelijke werkgroep AD mei-10 

Oorzaak Bezuinigingen Vertrouwensbreuk overheid en burger Uitholling van uitvoerende diensten Directeur JINC Volkskrant jun-10 

Oorzaak Bezuinigingen Bezuinigen op ambtenaren is moeilijk 
Uitvoeren polit. ambities leidt tot meer ambtenaren en moeilijk bestaand beleid af te 
schaffen NRC NRC sep-10 

Oplossing Bezuinigingen Rechtspositie ambtenaren Pak rechtspositie aan Politiek BB okt-10 

Oplossing Bezuinigingen Begroting gemeente Voerendaal Mentaliteit ambtenaren moest veranderen Onbekend Limburger okt-10 

Oplossing Bezuinigingen Bezuinigen op ambtenaren Streep halen door dure verworvenheden ambtenaren Burger AD sep-11 

Oplossing Bureaucratie 
Kafkabrigade helpt bij oplossen 
bureaucratie Het inschakelen van de Kafkabrigade Kafkabrigade AD jan-09 

Oplossing Bureaucratie 
Kafkabrigade helpt bij oplossen 
bureaucratie Het inschakelen van de Kafkabrigade Kafkabrigade BB feb-09 

Oplossing Bureaucratie Termijnoverschrijdingen door overheid Boete bij termijnoverschrijding Onbekend Telegraaf feb-09 

Oorzaak Bureaucratie Bezuinigingen op ambtenaren Ambtenaren zagen bui hangen en gingen gekke dingen doen aan het werk te blijven Van der Morst (ondernemer) Telegraaf apr-09 

Oplossing Bureaucratie Regeldruk verminderen Lijst 19 onnodige indieningsvereisten van Actal Actal AD apr-09 

Oplossing Bureaucratie Ambtelijke ontkokering Meer collegiale samenwerking tussen ministers Minister Ter Horst (BZK) BB jun-09 

Oorzaak Bureaucratie Bureaucratie 
Bange bestuurders, ijdele politici, boze burgers maken werk bevlogen ambtenaar 
onmogelijk Van Poelgeest, wethouder Amsterdam Parool jul-09 

Oplossing Bureaucratie Ambtelijke ontkokering Meer collegiale samenwerking tussen ministers Minister Ter Horst (BZK) Volkskrant jul-09 

Oorzaak Bureaucratie Troonrede Er zijn teveel ambtenaren die zichzelf aan het werken houden. Gevolg: regeltjes Burger Telegraaf sep-09 

Oplossing Bureaucratie Termijnoverschrijdingen door overheid Boete bij termijnoverschrijding Kabinet Telegraaf sep-09 

Oplossing Bureaucratie Troonrede 50 procent van de ambtenaren saneren Burger Telegraaf sep-09 

Oplossing Bureaucratie Troonrede Snijden in ambtenarenapparaat Rutte Telegraaf sep-09 

Oorzaak Bureaucratie Verhogen productiviteit overheid Aansturing ambtenaren geschiedt vooral vanuit protocollen Mencke van de VGS BB nov-09 

Oplossing Bureaucratie Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken en ict-toepassingen BB BB nov-09 

Oplossing Bureaucratie Verhogen productiviteit overheid ICT-oplossingen, planten neerzetten, gemeentelijke samenwerking Divers BB nov-09 

Oplossing Bureaucratie Nieuwe functiebeschrijvingen Nieuwe functiebeschrijvingen ambtenaren Kabinet BB dec-09 
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Type Onderwerp Issue Oplossing/oorzaak Wie Dagblad Maand 

Oplossing Bureaucratie Vertrouwensbreuk overheid en burger 
Meer oog voor betrokkenheid en passie van ambtenaren en 
professionals in eigen organisatie Jan de Kramer (schrijver) BB dec-09 

Oplossing Bureaucratie Meldpunt Regeldruk.nl Meldpunt Regeldruk.nl Meldpunt Regeldruk.nl Telegraaf dec-09 

Oplossing Bureaucratie Bezuinigingen en taakafstoting Afstoten van taken R. Gradus (specialist bureaucratie) Volkskrant dec-09 

Oplossing Bureaucratie Regelzucht overheid Reductie (beleids)ambtenaren NRC NRC feb-10 

Oplossing Bureaucratie Regelzucht overheid Een verplichte hoe-houd-ik-mijn-regeldrang-in-bedwang-cursus Ondernemer Volkskrant feb-10 

Oorzaak Bureaucratie Ambtenaren ministeries werken goed samen 
Nieuwe programma's met concreet plan van aanpak en duidelijke 
termijnen A. Korsten (hoogleraar bestuurskunde) BB mrt-10 

Oplossing Bureaucratie Meer efficiency en effectiviteit bij overheid Schaf ministeries af en organiseer ambtenaren rondom problemen Getronics BB mrt-10 

Oplossing Bureaucratie Respectloze gedrag van ambtenaren Aanpassen wetten Burger AD apr-10 

Oplossing Bureaucratie Bezuinigen op waterschappen is zinloos Waterschappen opheffen Onbekend BB apr-10 

Oplossing Bureaucratie Bezuinigingen in verkiezingstijd Bezinnen op taakstelling BN/De Stem BN/De Stem apr-10 

Oplossing Bureaucratie Vertrouwensbreuk overheid en burger Snijden in ambtenarenapparaat CDA, PvdA, VVD FD apr-10 

Oplossing Bureaucratie Vertrouwensbreuk overheid en burger Herbezinnen op dominante rol ambtenaren in openbaar bestuur Tjeen-Willink FD apr-10 

Oplossing Bureaucratie Terugdringen bureaucratie Snijden in ambtenarenapparaat VVD Volkskrant apr-10 

Oplossing Bureaucratie Bezuinigen biedt kans schrappen bureaucratie Bezuinigen op ambtenaren Raadslid Leudal Limburger mei-10 

Oorzaak Bureaucratie Vertrouwensbreuk overheid en burger Burger komt alleen in aanraking met ambtenaar als iets niet mag BB BB jun-10 

Oplossing Bureaucratie Afstand burger en overheid Behoud gemeenten en creeer een middenbestuur Burgemeesters Wassenaar en Katwijk BB jun-10 

Oplossing Bureaucratie Omvorming moderne rijksdienst Organisatorische herschikking R. Bekker BB jul-10 

Oplossing Bureaucratie Kabinet van projectministers Halvering aantal ambtenaren G. Berkhout (professor innovatie)  FD jul-10 

Oplossing Bureaucratie Regelgeving rondom aannemen jongeren Praktisch nadenken Ondernemer Telegraaf jul-10 

Oplossing Bureaucratie Bezuinigingen Bezuinig op ambtenaren Kiezers Volkskrant jul-10 

Oplossing Bureaucratie Afstoten taken Sterk middenveld Volkskrant Volkskrant jul-10 

Oplossing Bureaucratie Trage afhandeling WOB-verzoeken Meer WOB-ambtenaren BB BB aug-10 

Oplossing Bureaucratie Aanpak bureaucratie Herziening omgevingsrecht Topambtenaar Chris Puij (VROM) BB aug-10 

Oplossing Bureaucratie Enquete AbvaKabo FNV Snijden in ambtenarenapparaat Ambtenaren De Pers aug-10 

Oplossing Bureaucratie Enquête AbvaKabo FNV Snijden in ambtenarenapparaat Ambtenaren, Telegraaf, CDA, VVD, PVV NRC aug-10 

Oplossing Bureaucratie Enquête AbvaKabo FNV Snijden in ambtenarenapparaat Ambtenaren NRC aug-10 

Oplossing Bureaucratie Enquete AbvaKabo FNV Snijden in ambtenarenapparaat Ambtenaren, Telegraaf, CDA, VVD, PVV Telegraaf aug-10 

Oorzaak Bureaucratie Trage bouwprojecten Eindeloze overlegcultuur ambtenaren Hoogleraren Ale en Horvat  Telegraaf sep-10 

Oplossing Bureaucratie Bezuinigen op ambtenaren holle retoriek Snijden in ambtenarenapparaat AD AD sep-10 
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Type Onderwerp Issue Oplossing/oorzaak Wie Dagblad Maand 

Oplossing Bureaucratie Trage bouwprojecten We moeten af van al die hokjes Telegraaf Telegraaf sep-10 

Oplossing Bureaucratie Conflict ambtenarenbonden en Donner Voorstellen van ambtenaren inzetten om te bezuinigen P. Veld (DG Belastingdienst) BB nov-10 

Oplossing Bureaucratie BZK hekelt aversie tegen burgerbestuur Meer burgerparticipatie BZK BB nov-10 

Oplossing Bureaucratie Regeldruk gemeente Breda Verbetertrajecten opstarten Breda BN/De Stem dec-10 

Oorzaak Bureaucratie Aanpak overlast gevende jongeren Druk vanuit politiek en toegenomen aandacht voor overlastgevers DSP-groep BB mei-11 

Oorzaak Bureaucratie Samenwerking op gebied van armoede Te weinig samenwerking tussen gemeenten Verweij-Jonker Instituut BB mei-11 

Oplossing Bureaucratie Samenwerking op gebied van armoede Meer samenwerken Verweij-Jonker Instituut BB mei-11 

Oorzaak Bureaucratie Bureaucratie Gebrek aan feeling met werkvloer bij beleidsambtenaren Directeur KING VNG jun-11 

Oplossing Bureaucratie Bureaucratie Beter contact tussen wetgevenden en beleidsuitvoerders Directeur KING VNG jun-11 

Oorzaak Bureaucratie Interview Nationale ombudsman Ambtenaren zijn afhankelijk van procedures en systeem Nationale ombudsman Telegraaf okt-11 

Oorzaak Bureaucratie Interview Nationale ombudsman Door Fortuyn kreeg overheid veel meer oog voor burger Nationale ombudsman Telegraaf okt-11 

Oorzaak Bureaucratie Interview Nationale ombudsman Gebrekkige ict-kennis en -systemen Nationale ombudsman Telegraaf okt-11 

Oplossing Bureaucratie Interview Nationale ombudsman ICT-projecten centraal aanpakken Nationale ombudsman Telegraaf okt-11 

Oorzaak Bureaucratie Ambtelijk gepruts nekt architect Schrijnend gebrek aan kennis en kunde gemeenteambtenaren Architecten Telegraaf nov-11 

Oorzaak Dienstverlening Trage ambtenaren Haaskbergen Politieke redenen Gemeenteraadslid BB mei-09 

Oorzaak Dienstverlening Slechtste ambtenaren in Noord-Brabant Slecht onderzoek Binnenlands Bestuur Woordvoerder Noord-Brabant BN/De Stem aug-09 

Oorzaak Dienstverlening Slecht gesteld met gebiedsontwikkeling  Gebrek aan kennis bij ambtenaren BB BB sep-09 

Oplossing Dienstverlening 
Inspanningen doorkruist door 
declaratiegedrag Betere communicatie richting burgers BB BB sep-09 

Oplossing Dienstverlening Sittard-Geleen onduidelijk over regels Laat deze ambtenaren elders werk zoeken Burger Limburger apr-10 

Oplossing Dienstverlening Rapport over Noord-Zuid lijn Investeren in kwaliteit ambtelijk apparaat Amsterdamse Bureau Beleidsanalyse Parool apr-10 

Oorzaak Dienstverlening Rampenbestrijding nog niet op orde Ambtenaren niet voldoende op hoogte taken IOOV BB mei-10 

Oplossing Dienstverlening Liberalisering en marktwerking Marktwerking  Politiek Volkskrant jul-10 

Oplossing Dienstverlening Verkwisting kunstgeld door ambtenaren Geef geld aan echte verheffers en niet aan die bureaucratische ambtenaren Cultureel ondernemer NRC jul-11 

Oorzaak Dienstverlening 
Ambten. welwillender t.a.v. 
burgerinitiatieven Overheid dringt aan op zelfredzaamheid burgers Politicologiestudenten UvA BB sep-11 

Oorzaak Dienstverlening Gebrekkige dienstverlening Draait vaak om gemak ambtenaar zelf en niet om burger A. Gerkens (oud Tweede Kamer lid) BB sep-11 

Oorzaak Dienstverlening Gebrekkige dienstverlening Ambtenaren denken al gauw: de bestaande systemen doen het toch ook nog? Center for e-Government Studies BB sep-11 

Oplossing Dienstverlening Gebrekkige dienstverlening ICT-oplossingen neerleggen bij uitvoeringsorganisaties A. Groothedde (Kadaster) BB sep-11 

Oplossing 
Imago 
ambtenaren Interview Ron Niessen 

Goed werkgeverschap, deugdelijk leiderschap en vertrouwen geven om werk te 
organiseren R. Niessen (bijzonder hoogleraar) BB okt-10 

Oorzaak Integriteit Grondaffaire Amersfoort Te nauwe banden tussen bouwers en ambtenaren en te grote politieke belangen Onbekend FD jan-09 
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Type Onderwerp Issue Oplossing/oorzaak Wie Dagblad Maand 

Oorzaak Integriteit Bouwfraude Limburg Ambtenaren zijn ook maar mensen die in verleiding worden gebracht M. Meijs (Regieraad Bouw) Limburger jan-09 

Oorzaak Integriteit Bouwfraude Limburg Te nauwe banden tussen bouwers en ambtenaren Onbekend Limburger jan-09 

Oorzaak Integriteit Bouwfraude Limburg Te weinig marktwerking in de bouwsector Gerd Leers NRC  jan-09 

Oplossing Integriteit Bouwfraude Limburg Zwarte lijst bouwbedrijven Onbekend AD jan-09 

Oplossing Integriteit Bouwfraude Limburg Heerlen wil Janssen-de Jong voortaan weren bij aanbestedingen Gemeente Heerlen Limburger jan-09 

Oplossing Integriteit Bouwfraude Limburg 30 maatregelen om integriteit te bevorderen (codes, reglementen en richtlijnen) L. Frissen (Commissaris koningin) NRC  jan-09 

Oorzaak Integriteit Bouwfraude Limburg Er zijn altijd figuren die menen niet zonder te kunnen G. Leers BB feb-09 

Oorzaak Integriteit Bouwfraude Limburg Te nauwe banden tussen bouwers en ambtenaren Diverse hoogleraren Limburger feb-09 

Oorzaak Integriteit Graaicultuur Door opkrikken Balkenendenorm kunnen topambtenaren ook weer meer verdienen Onbekend Spits feb-09 

Oplossing Integriteit Bouwfraude Limburg Keihard straffen B. Warbroek (journalist) BB feb-09 

Oplossing Integriteit Bouwfraude Limburg Beroepsverbod voor corrupte ambtenaren B. Warbroek (journalist) BB feb-09 

Oplossing Integriteit Bouwfraude Limburg Aanbestedingsbeleid, integriteitscodes, klokkenluidersregelingen en ambtseed Burgemeester Vos gemeente Nuth BB feb-09 

Oplossing Integriteit Integriteit in openbaar bestuur Ontwikkelen van een intern kritische cultuur Adviseurs en trainers integriteit BB feb-09 

Oplossing Integriteit Integriteitsindustrie Ambtenaren meer integriteitsbewust maken, trainingen, risico's en verleidingen wegnemen Hoofd BIOS en R. Niessen (hoogleraar) BB feb-09 

Oplossing Integriteit Bouwfraude Limburg Alleen regels helpen niet, komt ook aan op moreel gedrag Diverse hoogleraren Limburger feb-09 

Oplossing Integriteit Brede integriteitsdiscussie Burgemeesters als bewakers integriteit Minister Ter Horst (BZK) NRC  feb-09 

Oplossing Integriteit Bouwfraude Limburg Plan oprichting integriteitsbureau provincie Limburg L. Frissen (Commissaris koningin) NRC  feb-09 

Oorzaak Integriteit Bouwfraude Limburg Saaie ambtenaren zijn ontvankelijk voor snelle geld bedrijfsleven T. Hiddema (advocaat) Limburger mrt-09 

Oorzaak Integriteit Bouwfraude Limburg Ambtenaren missen handelsmentaliteit Limburger Limburger mrt-09 

Oorzaak Integriteit Fraude Duivense ambtenaar  Financiele privé-omstandigheden Beklaagde ambtenaar Spits mrt-09 

Oorzaak Integriteit Inkoopfraude bij overheid Misbruik bevoegdheden R. Rozekrans (KPMG) Spits mrt-09 

Oplossing Integriteit Brede integriteitsdiscussie Wekel. integriteitscursus en versterken positie burgemeesters en commissarissen Koningin Minister Ter Horst (BZK) Limburger mrt-09 

Oplossing Integriteit Bescherming Bibob-ambtenaren Bibob-ambtenaren laten screenen door AIVD Burgemeester Wolfsen Utrecht Volkskrant apr-09 

Oplossing Integriteit Bouwfraude Limburg Heerlen wil Janssen-de Jong voortaan weren bij aanbestedingen Heerlen BB mei-09 

Oplossing Integriteit 
Ambtenaren willen niet voor PVV 
werken Ambtenaren die niet onder PVV willen werken moeten ontslag nemen Minister Ter Horst (BZK) FD mei-09 

Oplossing Integriteit 
Ambtenaren willen niet voor PVV 
werken Ambtenaren ontslaan, worden eindelijk bezuinigingen op ambtenaren eens waar gemaakt Burgers Telegraaf mei-09 

Oplossing Integriteit 
Ambtenaren willen niet voor PVV 
werken Hoge ambtenaren voor slechts 4 jaar benoemen H. Beertema (PVV) Volkskrant mei-09 

Oorzaak Integriteit Brede integriteitsdiscussie Meer communicatie tussen bestuurders en ambtenaren Minister Ter Horst (BZK) BB jun-09 

Oorzaak Integriteit Sinterklaasaffaire Structurele problemen profesionaliteit enkele ambtenaren Burgemeester Dieudonne Akkermans Limburger jun-09 
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Type Onderwerp Issue Oplossing/oorzaak Wie Dagblad Maand 

Oplossing Integriteit Brede integriteitsdiscussie Specifieke werk- of privé-omstandigheden Minister Ter Horst (BZK) BB jun-09 

Oplossing Integriteit Catshuisbrand Aanscherpen integriteitsbeleid Balkenende BN/De Stem jun-09 

Oplossing Integriteit Catshuisbrand Aanscherpen integriteitsbeleid Balkenende Limburger jun-09 

Oplossing Integriteit Catshuisbrand Aanscherpen integriteitsbeleid Balkenende NRC jun-09 

Oorzaak Integriteit Zaak 'Knobbelzwaan' Te goed van vertrouwen geweest Ambtenaar Volkskrant jul-09 

Oplossing Integriteit Bouwfraude Limburg Heerlen weert Janssen-de Jong voor 2 jaar bij aanbestedingen Heerlen AD jul-09 

Oplossing Integriteit Sinterklaasaffaire Weghalen van managementlaag Echt-Susteren Limburger jul-09 

Oorzaak Integriteit Nevenfunctie commissaris koningin Gelderland College heeft verzocht om vage formuleringen ambtenaren Statenlid Van Bergen BB aug-09 

Oorzaak Integriteit Catshuisbrand 
Strategie om vergoeding financiele schade te vermijden ondermijnt vertrouwen 
in overheid Volkskrant Volkskrant aug-09 

Oplossing Integriteit Bijbaan hoge ambtenaren Amsterdam 
VNG laten bemiddelen tussen gemeenten en ambten. die elders kunnen 
worden gedetacheerd H. van den Heuvel (hoogleraar) Parool aug-09 

Oorzaak Integriteit Nevenfunctie commissaris koningin Gelderland Ambtenaren worden onder druk gezet door bestuur Anoniem BB sep-09 

Oorzaak Integriteit Inspanningen doorkruist door declaratiegedrag Fout declaratiegedrag BB BB sep-09 

Oorzaak Integriteit Declaratieregelingen: ongelijke ambtenaren  Ontbreken van criteria, controle en aandacht in het algemeen FD FD sep-09 

Oorzaak Integriteit Vertrouwensbreuk OR en gemeentesecr. Stein Wentelt falend beleid af op personeel, gebrek aan zelfreflectie OR Limburger sep-09 

Oplossing Integriteit Bouwfraude Limburg Strenger toezien op integriteit en oprichting onderzoeksbureau integriteit L. Frissen (Commissaris koningin) Limburger sep-09 

Oplossing Integriteit Ambtenaren controleren declaraties Ambtenaren beter controleren Burger Limburger sep-09 

Oplossing Integriteit Integriteitsincidenten Limburg Samen met burgemeesters plannen ter voorkoming maken L. Frissen (Commissaris koningin) Volkskrant sep-09 

Oplossing Integriteit Integriteitsincidenten Limburg Strenger toezien op integriteit en burgemeesters daar rol in geven L. Frissen (Commissaris koningin) Limburger okt-09 

Oorzaak Integriteit Bouwfraude  Onvoldoende kennis ambtenaren Commissie-Bouwfraude BB nov-09 

Oorzaak Integriteit Sinterklaasaffaire Echt-Susteren Veel te machtige ambtenaren H. Philipsen (Lijst Samenwerking) BB dec-09 

Oorzaak Integriteit Vertrouwensbreuk overheid en burger Afgelopen jaren overspoeld met miskleunen van ambtenaren Kleinen van PvdA Limburg Limburger dec-09 

Oplossing Integriteit Gedragscode bestuurlijke integriteit Apeldoorn Ambtenaren laten melden als er liefdesrelatie op werkvloer ontstaat Apeldoorn BB dec-09 

Oplossing Integriteit Geen Expertise Centrum Aanbesteden Heerlen Oprichting Expertise Centrum Aambesteden Stuurgroep Aanbestedingen Limburger dec-09 

Oorzaak Integriteit Conflict cafehouder en gemeente Leiden Machtsmisbruik ambtenaren Ex-ambtenaren BB jan-10 

Oorzaak Integriteit Integriteit in Schinnen Wethouders Schinnen zaten op stoel ambtenaar en andersom Burgemeester Link (Schinnen) Limburger feb-10 

Oplossing Integriteit Ambtenaren willen niet voor PVV werken Ambtenaren die niet onder PVV willen werken moeten ontslag nemen BB BB feb-10 

Oplossing Integriteit Expertisecentrum aanbesteden Zuid-Limburg Oprichting Expertise Centrum Aanbesteden G. Leers BB jul-10 

Oorzaak Integriteit Band Rotterdamse ambtenaar met extremisten Ambtenaren worden niet gescreend op functies Leefbaar Rotterdam Telegraaf sep-10 

Oorzaak Integriteit Ambtenaar verduisterde geld van ministerie Papieren waardepapieren zijn te vervalsen Volkskrant Volkskrant sep-10 
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Type Onderwerp Issue Oplossing/oorzaak Wie Dagblad Maand 

Oplossing Integriteit Brouwer Integriteitsprijs 
Open mind bij ambtenaren en organisaties moeten aan de slag met 
integriteit H. van den Heuvel (juryvoorzitter) BB sep-10 

Oorzaak Integriteit Lokale overheid laks bij fraudepreventie Regels Ambtenarenwet onvoldoende nageleefd Deloitte FD okt-10 

Oorzaak Integriteit Brouwer Integriteitsprijs Winnende gemeenten hebben integriteitsbeleid goed op orde H. van den Heuvel (juryvoorzitter) Limburger okt-10 

Oplossing Integriteit Affaires Limburg Integriteitstrainingen Governance & Integrity Nederland Limburger okt-10 

Oorzaak Integriteit Budgetaanvragen ambtenaren te hoog 
Ambtenaren dienen te laat aanvragen in zodat er niet kritisch meer naar 
gekeken kan worden BB BB nov-10 

Oplossing Integriteit Bouwfraude Limburg 
Doeltreffend en passend strafrechtelijk optreden tegen corrupte 
ambtenaren Rechtbank Den Bosch BB jan-11 

Oorzaak Integriteit Zaak Mariko Peters Ontregelende spanning in een oorlogsgebied Ombudsman NRC NRC aug-11 

Oorzaak Integriteit Zaak Mariko Peters Peters zweeg te lang, daardoor laaide het op Ombudsman NRC NRC aug-11 

Oplossing Integriteit Zaak Mariko Peters Direct openheid van zaken geven Ombudsman NRC NRC aug-11 

Oorzaak Integriteit Asbestschip Otapan Overheid wilde niet opdraaien voor dure sanering OM NRC okt-11 

Oorzaak Integriteit Asbestschip Otapan Overheid wilde niet opdraaien voor dure sanering OM Telegraaf okt-11 

Oplossing Integriteit Bijklussen als ambtenaar Verplicht melden van nevenwerkzaamheden Overheid BB dec-11 
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Type Onderwerp Issue Oplossing/oorzaak Wie Dagblad Maand 

Oplossing Werkgeverschap Rechtspositie ambtenaren Pak rechtspositie aan Telegraaf Telegraaf mei-10 

Oorzaak Werkgeverschap Rechtspositie ambtenaren Rechtspositie houdt vooroordelen in stand R. Bekker (topambtenaar) Volkskrant jun-10 

Oorzaak Werkgeverschap Rechtspositie ambtenaren Rechtspositie beschermt ook slechte ambtenaren Volkskrant Volkskrant jun-10 

Oplossing Werkgeverschap Rechtspositie ambtenaren Pak rechtspositie aan R. Bekker (topambtenaar) Volkskrant jun-10 

Oplossing Werkgeverschap Rechtspositie ambtenaren Pak rechtspositie aan CDA en D66 Volkskrant jun-10 

Oorzaak Werkgeverschap Vertrekregeling gemeentesecretaris Stein Rechtspositie Limburger Limburger jul-10 

Oorzaak Werkgeverschap Rechtspositie ambtenaren Rechtspositie houdt vooroordelen in stand R. Bekker (topambtenaar) Volkskrant jul-10 

Oplossing Werkgeverschap Rechtspositie ambtenaren Pak rechtspositie aan R. Bekker (topambtenaar) Volkskrant jul-10 

Oorzaak Werkgeverschap 
Gemeentesecretaris Roermond op non-
acief Wethouders konden waarschuwingen niet waarderen: politieke belangen Goede bronnen' Limburger aug-10 

Oplossing Werkgeverschap Rechtspositie ambtenaren Pak rechtspositie aan CDA en D66 BB sep-10 

Oplossing Werkgeverschap Weg met wachtgeld! Afschaffen wachtgeld Burger Telegraaf sep-10 

Oplossing Werkgeverschap Ambtenaar van de jaren '10 Zaken voor elkaar krijgen zonder dat je er over gaat Free agent BB dec-10 

Oplossing Werkgeverschap Tanende expertise ambtelijke topmanagers Benoemingsbeleid veranderen A.A.M. Horrevorts (HSM Management) FD dec-10 

Oplossing Werkgeverschap 
Sudwest Fryslan rekent af met 9-5 
mentaliteit Het nieuwe werken Ambtenaren BB feb-11 

Oorzaak Werkgeverschap Rechtspositie ambtenaren Rechtspositie vergroot wantrouwen in overheid R. Bekker (topambtenaar) BB apr-11 

Oplossing Werkgeverschap Rechtspositie ambtenaren Pak rechtspositie aan CDA en D66 BB apr-11 

Oplossing Werkgeverschap Rechtspositie ambtenaren Pak rechtspositie aan R. Bekker (topambtenaar) BB apr-11 

Oplossing Werkgeverschap Rechtspositie ambtenaren Pak rechtspositie aan CDA en D66 NRC  apr-11 

Oplossing Werkgeverschap Overheid als aantrekkelijke werkgever Aanbieden van traineeships VNG BB mei-11 

Oorzaak Werkgeverschap Overheid als aantrekkelijke werkgever Overheid is onvoldoende voorbereid op de nieuwe generatie jongeren Stichting de Regiserende Gemeente Telegraaf jul-11 

Oplossing Werkgeverschap Overheid als aantrekkelijke werkgever Nieuw type ambtenaar, flexibel en creatief Stichting de Regiserende Gemeente Telegraaf jul-11 

Oorzaak Werkgeverschap Veiligheid overheidssites Door bezuinigingen gaat expertise verloren Hachchi (D66) Volkskrant okt-11 

Oplossing Werkgeverschap Veiligheid overheidssites Samenwerking met bedrijfsleven om kennisniveau op te krikken Hachchi (D66) Volkskrant okt-11 

Oorzaak Werkgeverschap Werkgeverschap gemeente Barneveld 
Goed P&O-beleid/werkgeverschap heeft gezorgd voor benutting talent 
ambtenaren Barneveld BB nov-11 

Oplossing Werkgeverschap Weigerambtenaren Geen gewetensbezwaarde trouwambtenaren meer aannemen BB BB nov-11 
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Algemene thema’s LEIDERSCHAP/VISIE en WERKGEVERSCHAP 

 
Afgestudeerden willen graag naar de overheid 

Van de vers afgestudeerden wil de grootste groep het liefst voor de overheid werken, signaleert 

carrièresite Monsterboard. Terwijl in die sector de banen de komende jaren niet voor het opscheppen liggen, 

aangezien er juist volop wordt bezuinigd. Dat verschil tussenvraag en aanbod speelt in meer delen van de 

arbeidsmarkt. Het niet kunnen vinden van talent is nu al een grote irritatie voor bedrijven. We moeten daar snel 

wat aan doen, anders gaan ondernemingen weg. Aldus topman Warren Hammond van Monsterboard.  

 

Blijkbaar wordt de overheid nog steeds gezien als veilige haven . Ondanks de economische onzekerheid en 

de beroerde stand van het consumentenvertrouwen gaat de strijd om de beste werknemers onverminderd door, 

stelt Hammond. Bedrijven trappen op de rem bijinvesteringen, ook in personeel. Daarnaast zitten veel 

werknemers op hun handen. 

 

Gezien de huidige economische ontwikkelingen zijn velen al blij dat ze werk hebben. Tegelijkertijd is het tekort 

aan talent niet verdwenen. In de it en om ingenieurs wordt nog steeds geknokt. Als dat verder escaleert, en te 

veel druk gaat leggen op de bedrijfsvoering, verhuizen de bedrijven naar elders. 

 

Hammond hoopt daarom dat er bij de overheid een gezamenlijke visie is hoe dat opgelost moet worden. 

Iemand moet het overzicht houden en zorgen dat we straks de tekortsectoren van voldoende personeel 

kunnen voorzien. De 45-jarigen moetenbetrokken en aan de slag blijven, en de 13- en 14-jarigen van nu 

moeten de juiste opleidingen kiezen. 

 

De overheid moet er ook voor zorgen dat ons land goed bekend staat in de wereld, in de war on talent tussen 

landen. Nederland heeft een voordeel, aangezien Nederlanders veel talen spreken en goed met andere 

nationaliteiten kunnen omgaan. Maar dat kan ook een nadeel zijn, want in Groot-Brittannië en Duitsland weten 

ze óók dat die Nederlanders prima andere talen spreken . Je moet er dus als land voor zorgen dat je voldoende 

talent binnenhoudt. 

 

Monsterboard voorziet voor volgend jaar geen enorme piek in de werkloosheid maar de zogenoemde mismatch 

op de arbeidsmarkt zal wel groter worden. Ambtenaren die ontslagen worden, kun je niet zomaar plaatsen in 

categorieën waar een groot tekort is. Zo is de it geen branche waar je iemand met een zesweekse cursus in 

kunt laten stromen. Maar dat geldt zeker niet voor alle arbeidsplaatsen die de babyboomers straks achterlaten 

als ze met pensioen gaan. Tegelijkertijd neemt het aantal werklozen volgend jaar toe. Daar moet dus 

pragmatisch naar gekeken worden. 

  

20 december 2011  

De Telegraaf  

BIJLAGE 4: VOORBEELDARTIKELEN - ALGEMENE THEMA’S 

Algemene thema’s PRESTATIES, 

LEIDERSCHAP/VISIE en 

WERKGEVERSCHAP 
 

Snijden in de kosten van het ambtenarenapparaat 

gemeenten 

De Nederlandse gemeenten gaan de komende vier jaar 

snijden in de kosten van het ambtenarenapparaat. Dat blijkt 

uit de ledenpeiling van de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten (VNG). Ook subsidies voor sport, cultuur en 

recreatie gaan volgens de peiling op de schop. In ruim negentig 

procent van de gemeenten is er na de verkiezingen van 

beginmaart inmiddels een coalitieakkoord bereikt. In totaal 

moeten de gemeenten ongeveer tien procent bezuinigen op 

hun totale budget.  

Gemeenten ontkomen er ook niet aan het met een beetje 

minder te doen-,aldus een zegsman van de VNG. Van de grote 

steden bezuinigt Rotterdam het meest resoluut. Als onderdeel 

van de totale bezuinigingen van 250 miljoen euro schrapt de 

havengemeente onder meer duizend arbeidsplaatsen. In 

Amsterdam moet het verminderen van het aantal 

ambtenaren en het terugdringen van de bureaucratie de 

gemeente ongeveer 91 miljoen euro opleveren. Het 

coalitieakkoord in de hoofdstad spreekt over een jaarlijkse 

bezuiniging van 210miljoen euro. Ook in Utrecht en Den Haag 

is het invullen van de bezuinigingen een belangrijk onderdeel 

van het nieuwe beleid. Loonkosten drukken zwaar op de 

gemeentelijke begrotingen en het is de gemeenten er daarom 

veel aan gelegen de lonen te matigen. Over de cao voor 

gemeenteambtenaren wordt momenteel onderhandeld. De 

vakbonden en de VNG praten vanavond verder over de cao, zo 

werd gisteren door een woordvoerster van de VNG 

bekendgemaakt. 

 

11 mei 2010  

BN-DeStem  
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Algemene thema’s DIENSTEN/PRODUCTEN 
 

DWI behandelt cliënten matig 

Ombudsman Ulco van de Pol maakt zich zorgen over de dienstverlening van de Dienst Werk 

en Inkomen (DWI). Hij zei dit gisteren tijdens het aanbieden van zijn jaarverslag aan 

burgemeester Eberhard van der Laan. Vorig jaar waren er 1757 klachten van burgers over 

overheidshandelen. In 2009waren dat er 1676. De meeste klachten ontving Van de Pol over de 

DWI. Er kwamen299 klachten over deze dienst binnen, dertig meer dan het jaar ervoor. 

 

De ernst van de klachten baart Van de Pol zorgen. Mensen krijgen niet het voorschot waar 

ze recht op hebben, worden niet teruggebeld of worden niet prettig bejegend. Volgens de 

ombudsman verdiepen de ambtenaren van de DWI zich onvoldoende in de positie van de 

cliënten die een uitkering aanvragen. 

 

Volgens Van de Pol is een klacht een duidelijk signaal dat er iets misgaat. Achter iedere klacht 

die bij mij binnenkomt, staan honderd andere klachten. De directie van de DWI gaat na de 

analyse van Van de Pol de klachtenbehandelinganders inrichten. 

 

4 maart 2011 

De Telegraaf  
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Algemene thema’s INTEGRITEIT 
 

Grote zwendel met geld van sociale dienst 

Een vrouwelijke ambtenaar (37) van de sociale dienst in Brunssum is 

opgepakt op verdenking van het (mede)plegen van grootschalige 

uitkeringsfraude. Dat bevestigt Jos Steinbusch, directeur van de 

intergemeentelijke sociale diensten ISD BOL in Zuid-Limburg. De 

hoofdverdachte pleegde de fraude samen met haar 56-jarige partner, die 

eveneens is aangehouden. Samen zouden zij onterecht duizenden euro s aan 

overheidsgeld hebben opgestreken. Het tweetal woonde in Kerkrade. 

 

17 december 2011  

De Telegraaf  

Algemene thema’s INNOVATIE  en 

DIENSTEN/PRODUCTEN 
 

Capelle wil aanvrager van uitkering thuis bezoeken 

De gemeente Capelle aan den IJssel wil mensen, die voorde eerste keer een 

uitkering aanvragen, thuis bezoeken. Ambtenaren zien dan gelijk of er 

problemen achter de voordeur spelen. Het plan lijkt vooralsnog uniek voor 

Nederland, stelt Divosa, vereniging van managers van socialediensten. 

De Capelse wethouder Eric Faassen (Economische Zaken) laat onderzoeken of 

het plan juridisch mogelijk is. ,,Tijdens zo n bezoek wordt gekeken hoe de 

thuissituatie is, legt Faassen uit. ,,Hebben de kinderen schone kleren en zitten 

ze niet onder de blauwe plekken? Staat er een koelkast in huis? Je ziet vaak dat 

mensen die een uitkering willen met verschillende problemen kampen. Die 

kunnen gelijk worden aangepakt. Aan de andere kant wordt ook gekeken of 

de aanvraag terecht is. Als iemand drie Mercedessen voor de deur heeft, is dat 

verdacht. 

 

Volgens Divosa, vereniging van managers van sociale diensten, lijkt het 

plan vooralsnog uniek voor Nederland. Ook het ministerie van Sociale 

Zaken kent geen gemeente waar de aanvragen thuis worden behandeld. 

Volgens het ministerie mag het weigeren van een huisbezoek geen gevolgen 

hebben voor de aanvraag van de uitkering. Toch wil Faassen uitzoeken of dat 

mogelijk is. 

 

4 februari 2011  

Algemeen Dagblad  

Algemene thema’s MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID 

en LEIDERSCHAP/VISIE 
 

Ambtenaar ontevreden over eigen duurzaamheid 

Bijna 80 van de ambtenaren vindt dat de interne bedrijfsvoering veel duurzamer kan. Dat 

blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur onder bijna duizend ambtenaren. Amper 7 procent 

van de respondenten is tevreden over de duurzaamheid van de eigen organisatie. Dit is 

opmerkelijk, want 85 procent va n de overheidsorganisaties waar de respondenten voor werken, 

zegt zich in te zetten voor een duurzame, milieu- en mensvriendelijke maatschappij. 

Ambtenaren ergeren zich onder meer aan papierverspilling bij printen en kopiëren, te 

hoog energieverbruik (overbodige verlichting en verwarming, geen spaarlampen, 

verlichting 's nachts aan), niet duurzame inkoop, verspillende dienstauto's en 

onverantwoorde afvalinzameling en –verwerking. De respondenten op de enquête van 

Binnenlands Bestuur vinden dat de overheid geen strengere duurzaamheidseisen mag 

stellen aan burgers en bedrijven dan ze zichzelf oplegt.  

  

26 juni 2009  

Binnenlands Bestuur  
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Imagokenmerken NIET NEUTRAAL en NEUTRAAL 

 

Partijgenoten: Mariko Peters handelde vanuit een goed hart 

Partijleden van GroenLinks hebben vrede met het antwoord van Tweede Kamerlid Mariko Peters op 

beschuldigingen over belangenverstrengeling en vriendjespolitiek in haar tijd als diplomate in 

Afghanistan. 

 

Een rondgang langs leden levert kwalificaties op als pijnlijk en onhandig, maar Peters partijgenoten 

gaan ervan uit dat ze vanuit een goed hart heeft gehandeld. De meeste irritatie geldt de partijtop, die 

een week lang beschuldigingen inHP/DeTijd, de Volkskrant en andere media onweersproken liet. Het 

belangrijkste verwijt luidde dat Peters zich schuldig maakte aan belangenverstrengeling door 

in april 2005 als ambtenaar te adviseren over toekenning van een cultuursubsidie aan Robert 

Kluijver. De twee zijn inmiddels levenspartners. Uit mails tussen beiden blijkt dat ze op dat 

moment al een innige relatie hadden. 

 

Peters noemde de beschuldigingen onjuist. Daarna werd het stil aan de zijde van GroenLinks. 

Carlo Verhaar, fractievoorzitter in Deventer, heeft dat geërgerd. "Ik had meteen het gevoel dat het 

een storm in een glas water was. Maar ook dan moet je acute een rampenplan hebben. 

 

Refererend aan eerdere schandalen rond Tara Singh Varma, Sam Pormes en Wijnand Duyvendak: 

"Zeker GroenLinks zou daar inmiddels enige ervaring in moeten hebben."  

Dinsdag deed Peters haar verhaal in een exclusief interview met NRC Handelsblad. Ze zei enorm 

gegeneerd te zijn bij het teruglezen van haar e-mailverkeer met Kluijver. Dat had wel wat zakelijker 

gemogen. Maar ik weet dat ik destijds integer heb gehandeld. Daarvoor voert ze onder meer aan 

dat ze destijds niet alleen maar positief adviseerde en een kritische kanttekening over de hoogte van 

het gevraagde bedrag had gemaakt. Ook zegt Peters dat ze pas begin 2006 daadwerkelijk een 

relatie met Kluijver kreeg, dat ze dat toen heeft gemeld aan de ambassadeur en dat ze vanaf dat 

moment geen zakelijk contact met Kluijver meer onderhield. 

 

“Het is allemaal niet zo erg”, zegt politicoloog en GroenLinks-lid Meindert Fennema. “Ze deed het 

allemaal naar eer en geweten. Het is wel laakbaar,natuurlijk, dus excuses moeten er wel komen. 

Maar aftreden hoeft echt niet. Als het verhaal in de NRC klopt, tenminste.”  

 

Het Zuid-Hollandse Statenlid Alfred Blokhuizen wijst erop dat het ging om een cultuurproject: “Het is 

allemaal gedaan vanuit een goed hart. Dit was voor het ondersteunen van een goed doel. Niemand 

is er slechter van geworden.” Commentaar pagina 22  

 

11 augustus 2011  

de Volkskrant  
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Imagokenmerken MAATSCHAPPELIJK 

BETROKKEN, HARDE WERKERS, en 

RESULTAATGERICHT/AMBITIEUS 
 

Ambtenaren zijn niet lui: 

Ambtenaren werken harder dan de meeste Nederlanders denken. Zo 

werkt zeker 85 procent van de ambtenaren regelmatig over, blijkt uit 

onderzoek van de website InOverheid.nl dat vandaag wordt gepubliceerd.  

Ambtenarenbond Abvakabo is echter allerminst verrast en zegt al jaren te 

vechten voor het verbeteren van 'het onuitroeibare clichébeeld van de luie 

ambtenaar'. Het is een vooroordeel dat ambtenaren een 9-tot-5-mentaliteit 

hebben, stelt http://InOverheid.nl, een speciale website voor ambtenaren. 

Ruim de helft van alle overheidsdienaren op departementen, provincie- en 

gemeentehuizen werkt minimaal een keer in de week langer door. In 60 

procent van de gevallen blijvende overheidsdienaren per keer langer dan een 

uur op hun werkplek zitten.  

Mannen werken gemiddeld iets langer over dan vrouwen. 

Bondsbestuurder Xander den Uyl van ambtenarenbond Abvakabo ergert zich 

al heel lang aan het clichébeeld dat ambtenaren de traag zijn en de kantjes 

ervan aflopen. Dat cliché is misschien al wel tweehonderd jaar oud. Misschien 

was het toen waar, maar inmiddels klopt dat beeld al lang niet meer. 

Ambtenaren moeten mede door de bezuinigingen van de afgelopen jaren 

juist alleen maar harder werken.  

De daardoor toegenomen werkdruk is daarom ook voor ons een belangrijk 

item in campagnes. 

Ook schort het de meeste ambtenaren niet aan toewijding, zegt Den Uyl. 

Ik ben zelf ook een aantal jaren ambtenaar geweest en ik heb zelf gezien dat 

de meeste ambtenaren zich juist enorm inspannen voor de publieke 

zaak.  

Uit het onderzoek blijkt ook dat driekwart van de ambtenaren overwerk 

'soms noodzakelijk vinden om het werk af te maken'. Niettemin vindt 16 

procent van de ruim vierhonderd ondervraagden dat het werk 'binnen de 

normale werk tijd af zou moeten kunnen zijn'.  

Nog eens 3 procent weigert pertinent overuren te draaien:-Ik werk mijn uren, 

meer vind ik niet nodig. 

 

14 mei 2009  

Spits 

http://inoverheid.nl/
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Imagokenmerken BUREAUCRATIE en 

INEFFICIENTIE 

 

Ambtenaren: overheid kan kleiner: 

Ambtenaren vinden zelf dat ze met te veel zijn. Als ze efficiënter 

gaan werken, kan de overheid met minder personeel toe.  

 

Dat blijkt uit een enquête van AbvaKabo FNV, de grootste 

ambtenarenbond. Ruim 90 procent van de ondervraagden, een kleine 

900 ambtenaren, signaleert een overmaat aan bureaucratie in het 

werk, vooral door protocollen, werk- en verantwoordingsprocedures. 

Te veel afdelingen zijn betrokken bij beslissingen,wat het 

'eigenlijke werk' hindert en leidt tot hoge werkdruk. De vakbond heeft 

het onderzoek laten uitvoeren met het oog op te verwachten 

grootscheepse bezuinigingen bij de overheid.  

 

De drie partijen die nu praten over een regeer- en gedoogakkoord, 

CDA, PVV en VVD, hebben al drastische ingrepen aangekondigd. 

CDA en VVD willen departementen en provincies schrappen. De PVV 

acht een vijfde van de ambtenaren overbodig, de VVD zelfs een 

derde. Zware taken als die van UWV en waterschappen en de 

uitvoering van de AWBZ zouden toevallen aan lagere overheden. 

AbvaKabo FNV plaatst kanttekeningen bij die voortvarendheid. 

Voorzitter Edith Snoey ziet het risico dat er bezuinigd wordt ,,voor de 

bühne”, zonder concrete en reële ideeën over uit te voeren taken en 

hiervoor benodigde ambtenaren. Dat kan ,,zeer nadelige” gevolgen 

hebben voor ambtenaar en burger: ,,Dat er evenveel werk blijft liggen, 

dat gedaan moet worden door minder ambtenaren.” En dat zou weer 

leiden tot gebrekkige service of inhuren van duur extern personeel. 

 

Op zichzelf is de vakbond niet tegen meer efficiency en minder 

ambtenaren. Discussie over de bestuurlijke vernieuwing van 

Nederland noemt Snoey ,,legitiem en belangrijk”. Maar dan moet 'de 

politiek' fundamentele keuzes maken en ook zeggen welke taken de 

overheid niet langer uitvoert. ,,Zolang deze afwegingen niet worden 

gemaakt, is het onfatsoenlijk en onverstandig om klakkeloos te 

snijden in het ambtenarenapparaat.” 

 

26 augustus 2010 

NRC Handelsblad  

Imagokenmerk NUTTIG 
 

Purmerend laat uitkeringstrekkers schoffelen 

De gemeente Purmerend is vastberaden om uitkeringsgerechtigden te laten werkenvoor hun bijstandsgeld. 

Wethouder Berent Daan wil ruim 100 werklozen gaan inzetten in de plantsoenendienst en als hulp in de 

huishouding. Mensen die het werk weigeren kunnen worden gekort op hun uitkering, zoals de wet voorschrijft, 

aldus Daan. 

 

Purmerend volgt daarmee de lijn die het kabinet onlangs nog inzette: De economische crisis en oplopende 

begrotingstekorten dwingen het kabinet tot een hervorming van de bijstand. Uitgangspunt is dat wie kan werken 

ook moet werken en dat werk moet lonen , licht het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toe. 

 

Purmerend wil zo n anderhalf miljoen euro investeren in het plan, waarbij ook twee extra handhavende 

ambtenaren worden aangenomen. Zij zullen gaan speuren naar mensen die ten onrechte een uitkering 

genieten. Dat geld is heel snel terugverdiend, zeker als je bedenkt dat de 115 individuele gevallen die we 

met dit project aan het werk willen helpen ons jaarlijks in totaal één miljoen euro aan bijstand kosten , licht 

Daan toe. Ons plan is specifiek gericht op de werkgevers die deze mensen werk kunnen bieden. Als gemeente 

willen we henintensief begeleiden. Het is wel zo dat niet iedereen geschikt is voor de werkzaamheden. We gaan 

ieder geval individueel bekijken. 

 

Purmerend, dat in totaal ruim 1100 werklozen telt, verwacht zeker vijftig mensen op te sporen die onterecht een 

uitkering ontvangen. Ook andere gemeenten hebben actie ondernomen om het aantal werkloze 

uitkeringsgerechtigden terug te dringen, stelt de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Zo geeft de gemeente 

Breda werklozen van boven de 27 jaar een bonus van 750 euro wanneer zij een vaste baan vinden, laat 

Amsterdam werklozen het gemeentearchief digitaliseren en verplicht Rotterdam bijstandontvangers om desnoods 

vrijwilligerswerk te doen. 

  

7 juni 2011  

De Telegraaf  

Imagokenmerk UIT OP EIGEN GEWIN 
 

BEZUINIGEN - 'Kom op, nu allemaal de schouders eronder' 

Ambtenaren beschermen hun eigen nest  

Er moet 20 procent bespaard worden op overheidsuitgaven. Wat doen de verantwoordelijke ambtenaren? Ze 

bedenken meer inkomsten. Daar waar het bedrijfsleven er in is geslaagd om overbodige uitgaven efficient te 

reduceren,verhalen deze ambtenaren hun onvermogen op de burgers. Laat het efficienter maken van 

overheidsuitgaven maar over aan mensen die niet hun eigen nest beschermen.  

P.T. van den Tweel, Ruinerwold.  
 

9 april 2010 

Algemeen Dagblad 
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Imagokenmerken INCOMPETENT en DESKUNDIG 

 
Gewaardeerd topambtenaar met smetje: 

De hoogste ambtenaar op Defensie informeerde zijn minister onvoldoende. Toch mag Ton Annink blijven. Oud-ministers 

prijzen hem. ,,Hij is de beste.” 

 

De trap van Defensie wordt niet van bovenaf schoongeveegd. Dat maakte minister Hans Hillen (CDA) gisteren duidelijk in het 

Kamerdebat over de misstanden in het automatiseringscentrum van Defensie in Den Helder. Ton Annink, de secretaris-generaal van 

Defensie, blijft dus zitten.Annink, de rechterhand van Hillen, bracht de minister deze week in ernstige verlegenheid door hem 

niet volledig in te lichten over de integriteitschendingen en wantoestanden in Den Helder. ,,De kennis was even weggezakt-, 

zei Hillen over de inschattingsfout van zijn secretaris-generaal.  

 

Of de cruciale informatie inderdaad even was weggezakt, kan oud-minister van Defensie Eimert van Middelkoop (ChristenUnie) niet 

bevestigen. Liever laat hij zich helemaal niet over de kwestie uit. ,,Als minister van Defensie heb ik ruimdrie jaar met Annink gewerkt 

en ik durf te zeggen dat hij de beste secretaris-generaal is die Nederland kent. Ten tijde van zijn ministerschapheeft Van 

Middelkoop Annink meermalen gevraagd om zijn aanstelling te verlengen. In januari van dit jaar werd die weer verlengd met 

twee jaar. Dat is geen verrassing voor Van Middelkoop: ,,Ook op Defensie weten ze dat Annink daar goed zit. 

 

Annink, geboren op 13 mei 1953 te Hengelo, groeide op in een katholiek gezin. Na zijn middelbare school ging hij bedrijfseconomie 

studeren aan de universiteit in Groningen. Met een stage op het ministerie van Economische Zaken begon hij zijn loopbaan binnen 

de rijksoverheid. Via verschillende ministeries, waaronder Financiën en Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, kwam Annink in 1995 

terecht op het ministerie van Binnenlandse Zaken. ,,Loyaal en zeer deskundig, noemde minister van Binnenlandse Zaken Hans 

Dijkstal (VVD) hem in die periode. 

 

Sinds 1999 mocht Annink zich directeur-generaal van openbare orde en veiligheid noemen. De vuurwerkramp in Enschede, de 

cafébrand in Volendam, 11 september en de moord op politicus Pim Fortuyn. Ton Annink maakte het in die jaren als directeur-

generaal allemaal mee. Van Middelkoop vertelt dat hij als minister van Defensie blindelings af kon gaan op het advies dat Annink 

hem over binnenlandse veiligheid gaf. ,,Hij was daar heel bekwaam in. Ik heb hem in al die jaren niet op een foutje kunnen 

betrappen”. 

 

Het runnen van 'een grote tent' is zijn belangrijkste drijfveer, vertrouwt Annink in 2003 het zakenblad Management Team toe. De 

doorgewinterde Haagse ambtenaar heeft dan de overstap naar Defensie gemaakt. Daar waait sinds kort een frisse wind, vertelt een 

hoge ambtenaar dat jaar tegen deze krant. 

Van Middelkoop heeft zich gestoord aan alle kritiek op Annink van de afgelopen week. ,,Hij kan zich niet verweren tegen kritiek van 

buitenaf. De minister is verantwoordelijk. Volgens de ex-minister wil elke secretaris-generaal maar één ding niet: zo openlijk te kijk 

staan als nu is gebeurd. 

  

10 maart 2011 

NRC Handelsblad  
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Imagokenmerk 

ONBETROUWBAAR 
 

Burgemeester Sliedrecht vertrekt na 

vertrouwensbreuk 

Burgemeester Martin Boeve (61) van 

Sliedrecht heeft gisteren met onmiddellijke 

ingang zijn vertrek aangekondigd. Boeve, 

die de afgelopen weken in opspraak kwam, 

wordt voorlopig vervangen door Tonny van 

de Vondervoort (PvdA)die waarnemend 

burgemeester wordt.  

Boeve legt zijn werk vooralsnog voorlopig 

neer. In Sliedrecht is sinds enkele maanden 

spanning uitgebroken door een 

vertrouwensbreuk tussen de burgemeester 

en zijn wethouders. Boeve zou te solistisch 

opereren. De spanning liep verder op 

doordat een hoge ambtenaar, de 

rechterhand van Boeve, mogelijk 

tienduizenden euro s heeft verduisterd in 

het gemeentelijk betalingsverkeer. 

Loco-burgemeester Hans Tan is is blij met 

de tijdelijk burgemeester. ,,We gaan vol 

vertrouwen met Van de Vondervoort aan de 

slag. Van de Vondervoort was van 1994 tot 

1998 staatssecretaris van Binnenlandse 

Zaken. Ze was waarnemend burgemeester 

in Drechterland en Zaanstad. Sinds 2007 

was ze gedeputeerde bij de provincie Zuid-

Holland. 

 

14 april 2011 

Algemeen Dagblad  
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Amsterdamse expertise: van Ghana tot Sofia 

Veel Nederlandse plaatsen hebben steden banden over de grens. Amsterdam doet het anders: gemeentelijke diensten gaan echt in ontwikkelingshulp. 

De gemeente als exportproduct. Veertig gemeentelijke diensten en bedrijven van Amsterdam verlenen hand-en-spandiensten in dertien landen bij projecten in openbaar vervoer, 

woningbouw, brandweer, gezondheidszorg, inspraak, zelfs het erfpachtsysteem. Amsterdam besteedde er de laatste vier jaar meer dan 10 miljoen euro aan.  

De export van ambtelijke expertise vindt plaats in het kader van het internationale samenwerkingsbeleid van de gemeente. In de jaren tachtig was dat beleid vooral gericht op politiek 

gekleurde projecten in vooral Nicaragua en Mozambique. Sinds 2001 richt het beleid zich op de belangrijkste herkomst landen van Amsterdamse 'migranten': Turkije, Marokko, Ghana, Suriname, 

de Antillen én hoofdsteden van nieuwe EU-landen, zoals Boedapest en Sofia. 
 

De meeste steden in Nederland beperken internationale samenwerking tot 'stedenbanden', meestal beleefdheidsbezoeken over en weer. ,,De Amsterdamse aanpak is daarom bijzonder-, zegt 

E. Hertogs van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. ,,Rotterdam is ook actief in het buitenland, maar vooral vanuit de doelstelling om de haven te promoten. Den Haag gebruikt zijn 

buitenlandse contacten om de stad te profileren als 'stad voor recht en vrede'. En in Utrecht is budget beschikbaar voor burgerinitiatieven die zich richten op projecten in het buitenland.  
 

De gerichte ambtelijke aanpak van Amsterdam op de herkomstlanden kennen de meeste andere steden niet. Zo was een oud-directeur van het gemeentelijk vervoersbedrijf GVB 

betrokken bij de opzet van een nieuw staatsbusbedrijf in Ghana. Ghana kreeg daar subsidie van Den Haag voor, onder voorwaarde dat nieuwe bussen in Nederland werden gekocht en de 

Ghanese overheid voor de exploitatie een Nederlandse manager en een technisch directeur zou aantrekken. Inmiddels zijn er buslijnen in dertien grote steden en groeide het busbedrijf in twee 

jaar tijd van 500 naar bijna 3.000 werknemers. 
 

De aanpak, waarvoor burgemeester Cohen zelf verantwoordelijk is, heeft brede politieke steun. Van SP tot VVD. Vorige week ontving de gemeenteraad de evaluatie over de afgelopen zeven 

jaar. ,,Amsterdam had de behoefte wildgroei aan stedenbanden te voorkomen en samenwerking structurele en controleerbare inhoud te geven”, zegt ambtenaar G. Pieters van Bureau 

Internationale Betrekkingen. Met een eigen budget van jaarlijks één euro per Amsterdammer (743.000 euro), plus rijks- en Europese subsidies en de ambtelijke capaciteit die gemeentelijke 

diensten beschikbaar stellen, zijn Amsterdamse ambtenaren inmiddels betrokken bij 178 projecten in 13 landen. ,,Geld hebben we nauwelijks in de aanbieding”, zegt gemeenteambtenaar Pieters. 

,,Wel kennis en expertise én het commitment dat we langjarig bij de projecten betrokken blijven.”  

 

Zoals bij woningbouwprojecten in Suriname. ,,Amsterdam was al betrokken bij de bouw van sociale woningen. Maar bij plannen voor de bouw van een nieuwe satellietstad bij Paramaribo, 

Richelieu, bleek dat er ook behoefte was aan een eigen grondontwikkelingsbedrijf. Want Suriname heeft een tekort van 30 à 40.000 woningen in het midden- en sociale segment. Oud-wethouder 

Duco Stadig heeft eind 2006 de eerste plannen voor een grondontwikkelingsbedrijf op Surinaamse leest geschoeid. De Dienst Ruimtelijke Ordening tekende voor een stedenbouwkundig plan, dat 

binnen twee jaar tot stand kwam. Eind vorig jaar gingen de palen voor de eerste woningen de grond in. 
 

Samenwerking van psychiatrische instellingen en de GGD met Surinaamse gezondheidsdiensten heeft volgens Pieters ook in Amsterdam zelf nut gehad. ,,In Suriname bleek dat in Nederland 

psychiatrische patiënten verkeerd gediagnosticeerd worden. En dus ook verkeerde medicijnen kregen. Artsen van het Psychiatrisch Centrum Suriname hebben in Amsterdam geholpen bij 

intakegesprekken. Complexe medische dossiers gaan bij langdurig verblijf in Suriname nu mee naar Paramaribo zodat terugval wordt voorkomen.”  
 

Op Curaçao en Sint Maarten geven Amsterdamse ambtenaren onder meer integriteitscursussen aan de ambtelijke top van het eilandsbestuur en die van de politie. Sint Maarten, dat op termijn 

net als Curaçao, een zelfstandig land binnen het koninkrijk wordt, krijgt hulp bij de inrichting van haar bestuurskantoren, waarbij de Amsterdamse stadsdeelkantoren als voorbeeld dienen. ,,Maar 

we geven daar ook andere bestuurlijke adviezen, zoals een cursusprotocol: hoe organiseer je een staatsbezoek en wat zijn dan de omgangsvormen bijvoorbeeld”, aldus Pieters. 
 

In het Turkse Izmit was Amsterdam betrokken bij de opzet van een sociale werkplaats, bedoeld voor de slachtoffers van de aardbeving in 1999. Pieters:,,Dat is een instelling die daar onbekend 

was. Met behulp van Europese subsidies en medewerking van de gemeente Deventer is die sociale werkplaats van de grond gekomen en kan zich inmiddels zelfs financieel bedruipen. Ook bij 

dat project gold: we hebben geen bergen met geld, wel onze eigen expertise. Vanuit het Bureau Internationale Betrekkingen is geld beschikbaar voor reiskosten. De betrokken diensten leveren 

vanuit hun begroting de ambtenaren en de vervanging. 
 

NRC Handelsblad 

6 augustus 2009 
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Ambtenaren van de gemeente Sudwest Fryslan gaan in de avonduren werken, in 

piketdiensten van 7 tot 10 uur. Het voorstel kwam, verrassend, van de ambtenaren 

zelf. Sudwest Fryslan is sinds 1 januari dit jaar een fusiegemeente met zes steden 

en 63 kernen en dorpen, waaronder Bolsward en Sneek. De dorp- en 

wijkcoördinatoren fungeren als schakel tussen deze plaatselijke belangen en de 

gemeente. De bestuursleden van de plaatselijke belangen werken gewoon overdag 

en vergaderen 's avonds, zegt woordvoerder Esmeralda Popkema. 'Met vragen 

kunnen ze nu direct bij de dorp- en wijkcoördinatoren terecht. Het gaat om acht 

ambtenaren. Ze krijgen smartphones, zodat ze goed bereikbaar zijn. En 

toegangscodes waarmee ze in het gemeentelijk systeem stukken kunnen opvragen 

en verstrekken . Sudwest Fryslan wordt nu door andere gemeenten gebeld met de 

vraag: hoe hebben jullie je mensen zo ver kunnen krijgen? Een ambtenaar werkt 

toch van 9 tot 5? Niet in het hoge noorden. Tijdens het fusieproces van de 

afgelopen jaren bleek al dat de Friese ambtenaren niet moeilijk deden over 

onorthodoxe werktijden, aldus  Popkema. 'Dit is het nieuwe werken. Dat imago 

van van 9 tot 5 uur, of van 8 tot 4 uur , is niet meer van deze tijd .'  

 

Dagblad: Binnenlands Bestuur 

Publicatiedatum: 18 februari 2011 
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Wegenbouwer betaalde tuin 

De rijksrecherche heeft zondagochtend de Heerlense gemeenteambtenaar Fred P. 

(54)opgepakt op verdenking van corruptie.  

Hij is de derde medewerker van Heerlen die in het onderzoek naar omkoping 

doorwegenbouwer Janssen de Jong Infra is aangehouden. In totaal verdenkt het 

openbaar ministerie negen ambtenaren ervan steekpenningen te hebben aangenomen: 

acht werken in Limburg. 

Opvallend bij de nieuwe aanhouding is dat ambtenaar Fred P. geen werkzaamheden 

verricht op het gebied van wegenbouw of infrastructuur. Normaal gesproken kan hij niet 

beschikken over informatie waar een aannemer iets aan heeft. 

Onduidelijk is wat volgens justitie de mogelijke tegenprestatie is die P. heeft geleverd aan 

Janssen de Jong. 

De gemeente Heerlen zegt daar geen idee van te hebben. 

Op 2 mei berichtte deze krant dat het Landgraafse bedrijf Eggen in 2008 in opdracht van 

directeur Rob A. van Janssen de Jong Infra bestratingswerk rond het huis van de 

Heerlense ambtenaar had verricht. De rekening van 19.500 euro ging naar de 

wegenbouwer. Rob A. verklaarde tijdens zijn verhoor door de rijksrecherche dat dit werk 

niets met corruptie te maken had. Het betrof een 'garantiegeval' omdat acht jaar eerder 

iets fout was gegaan bij bestratingswerk. P. zou ook circa 2.200 eurocontant hebben 

betaald voor meerwerk.  

Na de aanhouding van P. zijn zijn woning en werkplek doorzocht. 

 

20 mei 2009 

De Limburger  

 

Heerlen ontslaat ambtenaren die 22.000 euro opstreken, en wil halve tonbij medewerkers of bouwer claimen 

De gemeente Heerlen wil twee van corruptie verdachte ambtenaren en bouwer Janssen de Jong Infra BV aanspreken op de schade die ze hebben aangericht. 

Volgens een woordvoerder heeft Heerlen aantoonbaar 52.800 euro schade geleden doordat de ambtenaren in totaal 48 nep-werkop- drachten aan Janssen de Jonggaven. 

De twee medewerkers worden per 1 juli ontslagen. Voor die datum is gekozen om te voorkomen dat de twee nog aanspraken op vakantie- uren of andere rechten kunnen maken, legt de 

woordvoerder uit. Heerlen wil een definitieve veroordeling niet afwachten. Er is voldoende bewijs, stelt de zegsman. 

Heerlen heeft aangifte gedaan tegen het tweetal, tegen bouwbedrijf Janssen de Jong Infra en tegen twee medewerkers van dat bedrijf. Bij een van deze partijen zal de gemeente ook 

proberen de schade te verhalen. Eerder verloren ook verdachte ambtenaren van Stein en Nuth hun baan.  

De provincie Limburg en de gemeente Sittard-Geleen wachten op uitslagen van eigen onderzoeken of dat van de Rijksrecherche. Medewerkers zijn in afwachting daarvan wel geschorst.  

Heerlen heeft de resultaten van het Rijksrechercheonderzoek al gekregen,schrijven Burgemeester en Wethouders aan de gemeenteraad.  

Uit het onderzoek blijkt volgens het college dat de twee ambtenaren samen voormeer dan 22.000 euro aan giften hebben aangenomen, waarvan zeker 8.000 euro in contanten. In ruil 

daarvoor gaven ze Janssen de Jong Infra drie tot vier nep-opdrachten per maand, waarvoor het bedrijf vervolgens rekeningen indiende. Ook gaven ze het bedrijf bonnen waarmee het op 

rekening van Heerlen grond en asfalt uit andere gemeenten kon storten. 

Verder gaven ze vertrouwelijke informatie door, en haalden ze een rapport weg uit een dossier. Tegen de derde Heerlense ambtenaar die vorige maand werd aangehouden, en 

weervrijgelaten, is geen aangifte gedaan. Volgens de gemeente is daar op basis van de Rijksrecherchegegevens geen aanleiding voor. 

 

12 juni 2009  

De Limburger  

 

 

Accountant wegenbouwer: grote fraude bij bedrijf (ontslag JDJ) 

De van omkoping verdachte directeur Rob A. en regiomanager Mark J. Van Janssen de 

Jong Infra zijn gisteren op staande voet ontslagen. Het concern heeft hiertoe besloten nu 

uit onderzoek is gebleken dat de twee een rol speelden in de fraude waar het bedrijf de 

dupe van is. 

Bestuursvoorzitter Eric Krul van de Janssen de Jong Groep denkt dat het fraudebedrag 

alleen al over 2008 zeker enkele honderdduizenden euro's bedraagt. Hij verwacht dat dat 

bedrag nog zal oplopen. De Janssen de Jong Groep (JaJo) heeft gisteren aangifte gedaan 

bij justitie.  

Het openbaar ministerie heeft het rapport gekregen dat accountantskantoor KPMG heeft 

opgesteld in opdracht van het concern. KPMG heeft sterke aanwijzingen dat zeker tien 

Limburgse onderaannemers en medewerkers van Janssen de Jong Infra samen 

gefraudeerd hebben. Krul: De onderaannemers dienden vermoedelijk rekeningen in bij het 

bedrijf waar geen diensten of leveringen tegenover stonden.- JaJo betaalde de 

neprekeningen wel. 

Krul acht het aannemelijk dat met het zo verduisterde geld ook ambtenaren zijn 

omgekocht. De verdenkingen van het OM tegen A. en J. en de uitkomsten uitkomsten van 

het KPMG-onderzoek kost beide mannen nu hun baan. Nog twee medewerkers van JaJo 

zijn hun job kwijt en zij zijn waarschijnlijk niet de laatsten. Als justitie de vermoedens van 

KPMG bevestigt, zal Jajo ook schadeclaims indienen tegen de onderaannemers.  

Medewerkers van Janssen de Jong Infra worden verdacht van het omkopen van negen 

ambtenaren.Vijf van hen hebben hun baan ook al verloren. Het concern gaat overigens niet 

in beroep tegen het vonnis van de rechter dat de gegevens uit de strafzaak gebruikt mogen 

worden in het onderzoek naar prijsafspraken dat de NMa in Limburg uitvoert. 

  

16 juli 2009 

De Limburger 
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De rechter heeft gesproken 

Forse straffen werden gisteren uitgedeeld in het grote corruptieproces. De rechters nemen het de veroordeelden kwalijk dat ze het imago van de onkreukbare overheid hebben aangetast.  

Het is slikken voor voormalig regiomanager Mark J. van wegenbouwer Janssen de Jong Infra. Niet alleen omdat de rechtbank hem zojuist een forse straf heeft opgelegd voor het omkopen 

van Limburgse ambtenaren: 24 maanden cel waarvan 10 voorwaardelijk. Maar ook omdat het vonnis veel zwaarder uitvalt dan dat van voormalige baas, algemeen directeur Rob A. Die krijgt 

slechts 12 maanden cel (6voorwaardelijk).  

De grondwerker wordt harder gestraft dan de directeur- bromt J., die er verder het zwijgen toe doet. Het openbaar ministerie had ook tegen beide verdachten gelijke straffen geeist: 24 

maanden cel waarvan 6 voorwaardelijk. Vooral J. onderhield de contacten met de omgekochte ambtenaren en gaf hen veel contant geld en andere giften. Maar A. was daarvan op de hoogte 

en ook medepleger, redeneerde het OM. Hij floot zijn ondergeschikte J. in ieder geval niet terug. Dat laatste nemen de rechters A. ook kwalijk. Maar dat hij van de kwalijke praktijken op de 

hoogte was, betekent nog niet dat hij medepleger is.  

Daar zijn we het ronduit mee oneens-, reageert hoofdofficier van justitie Cees van Spierenburg op het door de rechtbank gemaakte onderscheid tussen A. en J. Deze hoofdverdachten hebben 

alles samen gedaan.- De kans dat het OM in beroep gaat tegen het vonnis van A. is dan ook reeel. Ook al valt de straf voor A. een stuk lager uit dan geeist en ook al zijn vier van de vijftien 

verdachten vrijgesproken, toch is Van Spierenburg tevreden.  

Elf flinke veroordelingen staan er op de teller. En voor zeven veroordeelde ambtenaren zijn de straffen nagenoeg gelijk aan de eisen. De ontslagen provincieambtenaar Jan S. krijgt het het 

zwaarst te verduren: 15 maanden cel waarvan 3 voorwaardelijk. Zelfs met aftrek van de twee maanden voorarrest moet hij nog geruime tijd de gevangenis in, als hij ook in beroep wordt 

veroordeeld. Dat geldt voor nog drie andere ex-ambtenaren. 

S., samen met zijn eveneens veroordeelde vrouw een van de weinige aanwezige veroordeelden, oogt onthutst. Nee. We zeggen niets-, is het enige dat ze kwijt willen, nadat ze het verdict 

hebben aangehoord.  

We wilden een voorbeeld stellen met onze stevige eisen. Anderen afschrikken-, verklaart hoofdofficier Van Spierenburg. De rechters zijn daar kennelijk in meegegaan, analyseert 

hoogleraarcriminologie Hans Nelen van de Universiteit Maastricht.  

Uit onderzoek van Nelen en zijn Amsterdamse collega Leo Huberts bleek dat rechters maar zelden onvoorwaardelijke celstraffen opleggen in corruptiezaken. Dat bleek bijvoorbeeld in de jaren 

negentig bij de corruptieprocessen tegen Limburgse ambtenaren en bestuurders. Dat pakt in de JaJo-zaak dus heel anders uit.  

Nelen: Verhoudingsgewijs zijn er redelijk zware straffen opgelegd. Wat ik uit de vonnissen lees, is dat de rechtbank benadrukt dat de vereiste onkreukbaarheid van de overheid is geschaad. 

Dat klopt. Volgens de rechtbank hebben de omkopende wegenbouwers en omgekochte ambtenaren het vertrouwen van de burger in de overheid aangetast. En de provincie, gemeenten en 

andere bedrijven benadeeld. Een direct verband tussen giften en de door ambtenaren verleende tegenprestaties is vaak moeilijk te bewijzen, verklaren de rechters. Maar het is voldoende dat 

ze wisten waarom ze in de watten werden gelegd en JaJo ook bevoordeelden. 

Bij ex-ambtenaar Ton B. van Sittard- Geleen ligt dat heel genuanceerd. Hij accepteerde weliswaar een verboden - en later als lening vermomde gift van twintig mille, maar gaat toch vrijuit. Hij 

zette Ja- Jo bewust op het verkeerde been door een te lage inschrijfprijs van een concurrent bij de aanleg een parkeerplaats door te geven. Daardoor schreef JaJo tienduizenden euro’s lager 

in, ten voordele van de gemeente. Het voelt voor hem als een overwinning op Spanje in de finale van hetWK voetbal- zegt B.’s advocaat Ivo van de Bergh. 

De Heerlense ambtenaar Fred P., ex persoonlijk medewerker van de vroegere burgemeester Toine Gresel, kan eveneens juichen. Hij krijgt wel een oorvijg omdat hij wel degelijk een hoge gift 

kreeg, maar er is geen bewijs dat A. De pr-medewerker tot een tegenprestatie wilde verleiden. Maar alle gejuich is ondervoorbehoud. Want betrokkenen kunnen, en zullen vermoedelijk ook in 

beroep gaan. 

Zie ook dossier op www.limburger.nl 

 

20 januari  2011  

De Limburger  

 

Negen ambtenaren vervolgd voor corruptie 

Het Landelijk Parket zal negen gemeente- en provincieambtenaren en drie 

medewerkers van het bouwbedrijf Janssen de Jong Infra strafrechtelijk vervolgen wegens ambtelijke corruptie en omkoping.  

De ambtenaren werden begin 2009 wegens het aannemen van steekpenningen aangehouden. Waarschijnlijk hebben zij medewerkers van Janssen de Jong Infra voorzien van vertrouwelijke 

informatie over aanbestedingen.  

In juni 2010 zullen hun strafzaken voor het eerst door de rechtbank Den Bosch worden behandeld. In de zaken van 15 overige verdachten neemt het OM over enige tijd de beslissing over 

verdere vervolging. Ook over de strafrechtelijke afdoening van het onderzoek tegen het bedrijf Janssen de JongInfra moet nog worden besloten.  

 

12 april 2010 

FD  
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Ambtenaar vervolgd om steekpenningen (Amstelveen) 

Een voormalig ambtenaar van de gemeente Amstelveen moet 

volgende week dinsdag in Amsterdam voor de rechter verschijnen 

voor het mogelijk aannemen van steekpenningen in 2005 en 2006.  

Volgens justitie kreeg de man van het bedrijf Imtech Nettenbouw BV 

duizenden euro's om twee auto's te kopen. Ook kreeg hij een digitale 

camera en twee laptops. In ruil daarvoor gaf de gemeente het bedrijf 

enkele opdrachten.  

De 48-jarige Freddy K. was namens de gemeente verantwoordelijk 

voor de openbare verlichting. Hij zou de cadeaus tussen april 2005 

en maart 2006 hebben aangenomen. 

Toen de mogelijke corruptie bij de gemeente aan het licht kwam, 

deed Amstelveenaangifte en werd K. de laan uitgestuurd. (ANP) 
  

6 oktober 2009  

Spits  

Fraude (Arnhem) 

Een ambtenaar van de gemeente Arnhem wordt ervan verdacht ruim 

150.000 euro tehebben verduisterd. Dat meldde de gemeente 

gisteren. De man was in dienst opeen financiele afdeling van de 

gemeente. Uit onderzoek in opdracht van hetcollege is gebleken dat 

de ambtenaar sinds november 2006 fraudeerde.  

Het vermoeden van fraude ontstond pas dit jaar. 
  

3 oktober 2009  

Nee-stem 

Ex-ambtenaar wegens fraude veroordeeld (Bloemendaal) 

Een 41-jarige ex-ambtenaar van de gemeente Bloemendaal is door de rechtbank in Haarlem wegens fraude 

veroordeeld tot een jaar cel, waarvan de helftvoorwaardelijk. K. heeft toegegeven dat hij tussen september 2007 

en december 2008 ruim 950.000 euro van de gemeente heeft overgemaakt op eigenbankrekeningen.(ANP) 

 

15 oktober 2009 

Het Parool  

Ambtenaar verdacht van oplichting (Duiven) 

Een 45-jarige ambtenaar van de gemeente Duiven wordt verdacht van oplichting en het witwassen van geld. Hij 

zou de gemeente voor 380 duizend euro hebben gedupeerd. Dit heeft het Openbaar Ministerie in Arnhem 

dinsdag bekendgemaakt. 

De man, die de begeleider en toezichthouder van de groenvoorziening in Duivenwas, wordt ervan verdacht 

tussen 2004 en 2008 valse facturen naar een fictief bedrijf op naam van een 36-jarige medeverdachte te hebben 

gestuurd, en deze door de gemeente te hebben laten tekenen. Hij zou ook geldbedragen op zijn priverekening 

hebben gestort. Het geld zou hij hebben besteed aan luxe artikelen en reizen. 

Duiven heeft de ambtenaar oneervol ontslagen en beslag gelegd op zijn huis en auto. Via een rechtelijke 

procedure wil de gemeente het gestolen geld terug krijgen. De gemeente rook omraad na een interne controle. 

De man is op non-actief gesteld terwijl accountants de zaak onder loep namen. Met die gegevens heeft de 

gemeente in februari aangifte gedaan, waarna de politie een onderzoek heeft ingesteld. 

De verdachte is vorige week aangehouden en verhoord en na twee dagen in vrijheidgesteld. De vrouwelijke 

medeverdachte is een dag erna aangehouden. Ook de 43-jarige partner van de ambtenaar is aangehouden. 

  

18 maart 2009  

de Volkskrant 

'Haarlemmermeer wist van fraude‘ 

Ex-ambtenaar Anita de Jong van de gemeente Haarlemmermeer 

beschuldigt haar voormalige werkgever van omvangrijke fraude bij de 

afdeling Beheer en Onderhoud.  

Volgens haar was het college van Haarlemmermeer al sinds oktober 

2007 hiervan op de hoogte, nadat zij het als financieel controller had 

gemeld. Een frauderende topambtenaar kon daarna volgens De Jong 

nog jaren zijn gang gaan. 

Vorige week donderdag ontsloeg de gemeente de verantwoordelijke 

topambtenaar van Beheer en Onderhoud. De man is volgens De 

Jong door de rechter veroordeeld voor eerder gepleegde fraude bij 

de Brabantse gemeente Son en Breugel. Hij zou dat niet hebben 

gemeld bij zijn sollicitatie in Haarlemmermeer.  

De Jong stelt dat de voormalige topambtenaar en teamleiders zich op 

zo’n manier verrijkten, dat veel gemeenschapsgeld in hun zakken 

verdween. Zo zou de ontslagen topambtenaar opdrachten hebben 

gegeven aan bedrijven die op zijn naam stonden. Ze wil dat andere 

frauderende ambtenaren worden ontslagen en dat deze het gestolen 

gemeenschapsgeld gaan terugbetalen. 

 

23 februari 2010  

de Volkskrant  

Sliedrecht in crisis na fraude ambtenaar 

Tegen topambtenaar en loco-gemeentesecretaris C.M. uit Sliedrechtis aangifte gedaan vanwege fraude. 

Volgens het college van burgemeester en wethouders gaat het om de verduistering van mogelijk tienduizenden 

euro’s.  

De affaire heeft inmiddels geleid tot een bestuurscrisis.M., die jarenlang directeur bedrijfsvoering was bij de 

gemeente, werd eind vorig jaar al op nonactief gesteld nadat uit accountantsonderzoek bleek dat er mogelijk 

sprake was van gesjoemel met de boeken en verduistering. Er is mogelijk ook sprake van spookfacturen.  

C.M. zou vorig jaar onder politiebegeleiding het gemeentehuis hebben moeten verlaten. Na een groot intern 

onderzoek heeft het college van burgemeester en wethouders nu aangifte gedaan. 

In Sliedrecht heeft de affaire tot grote turbulentie geleid. Deze week vroeg de PvdA in de gemeenteraad nog 

opheldering over de schorsing van C.M., maar bleef het college van burgemeester en wethouder vaag. 

Achter de schermen is inmiddels een bestuurscrisis los gebarsten, waarbij het college inmiddels de hulp van de 

commissaris van de koningin van Zuid-Holland Jan Franssen heeft ingeroepen. ,,Op zijn aanraden hebben we 

de oud-burgemeester van Haarlem, Jaap Pop, gevraagd om ons te adviseren, aldus de verklaring van het 

college die gisteren na vragen van het AD naar buiten kwam. De crisis heeft volgens ingewijden alles te maken 

met dubieuze dubbele rollen van burgemeester Martin Boeve van Sliedrecht en zijn topambtenaar M.C.  

Boeve is tevens voorzitter van de stichting Baggerfestival en M.C. is vice-voorzitter van deze stichting. De twee 

gingen samen op pad om sponsorgeld te werven voor het festival, dat in 2008 nog 180.000 bezoekers trok.  

 

1 april 2011  

Algemeen Dagblad 
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Marktmeesters geschorst om verdenking corruptie  

Marktmeesters zouden steekpenningen aannemen. 

Duizenden euro’s contant geld in beslag genomen. 

De gemeente Amsterdam heeft vijf marktmeesters geschorst. Ze worden verdacht van 

het aannemen van steekpenningen van marktkooplieden. Die kregen daarvoor mooie 

standplaatsen toebedeeld op het Waterlooplein en de Noordermarkt. De vijf werden 

maandag gearresteerd. De marktmeesters zijn in voorlopige hechtenis genomen en 

zitten minimaal de komende veertien dagen nog vast. 

De recherche observeerde de marktmeesters sinds vorig jaar oktober. Het stadsdeel 

Centrum, waar de markten onder vallen, heeft de afgelopen jaren meerdere malen 

onderzoek gedaan, maar dat is telkens op niets uitgelopen. Het is verdomd lastig dit 

soort fraude te constateren aldus een woordvoerder van het stadsdeel. Of die 

onderzoeken werden verricht naar aanleiding van klachten van marktlieden, wilde hij 

niet zeggen.  

Het stadsdeel heeft aangifte gedaan van omkoping op de markten. Rechercheurs 

gaan nog marktkooplieden verhoren van wie zij vermoeden dat ze hebben mee 

gedaan aan de illegale praktijken. Bij het onderzoek zijn ambtenaren van het bureau 

integriteit van de gemeente Amsterdam betrokken. 

In een kantoor van de verdachten, varierend in de leeftijd van 49 tot 61 jaar, vond de 

politie tienduizenden euro’s aan contant geld. Op hun bankrekeningen is beslag 

gelegd. 

De markten op het Waterlooplein en de Noordermarkt zijn de belangrijkste markten in 

het centrum van Amsterdam. Zij gaan gewoon door, verzekert de woordvoerder van 

het stadsdeel. Hoeveel marktmeesters het stadsdeel in dienst heeft, wil hij niet 

zeggen. “Ze zijn in elk geval niet allemaal aangehouden.”  

Andere ambtenaren steken voorlopig een handje toe bij het beheer van de markten. 

De markt op het Waterlooplein (rondom de Stopera aan de Amstel) beslaat 

driehonderd plaatsen, is zes dagen per week open en wordt beschouwd als 

springplank voor beginnende kooplieden, aldus de website van de markt. De 

Noordermarkt, aan de rand van de Jordaan, heeft 73 kramen en wordt alleen op 

maandag en zaterdag gehouden. Het is een markt met tweedehands spullen. Op 

zaterdag worden er ook veel biologische en ecologische producten verkocht. 

 

15 januari 2010  

de Volkskrant 

Wie is de baas in Echt-Susteren?  

Het was toch even schrikken, dat leden van het CDA Echt-Susteren via de media moesten vernemen 

dat Peter Cox 'namens' onze afdeling onze Burgemeester Akkermans in staat van beschuldiging 

stelde, alsof het negatieve uit de Sinterklaasaffaire compleet diens schuld zou zijn. 

De burgemeester, goed een jaar geleden begonnen aan zijn ambtstermijn in Echt, wordt nu door 

Peter Cox bestempeld als Barbertje dat moet hangen. En wat te denken van de folderende Pustjens, 

die zo zijn 'onschuld' in de Sinterklaasaffaire bekend maakt en denkt van alle blaam gezuiverd te zijn. 

Dit laat zien waartoe deze leden in staat zijn.  

Het CDA gaat hieronder gebukt. Ik vind het niet acceptabel dat Jos Beckers de enige kandidaat-

lijsttrekker is bij het CDA in Echt-Susteren. Geef Srja Dirks, Martijn van Helvert, Pierre Wolters of de 

CDA jongeren eens een kans. Peter Cox verwijt de burgemeester dat twee goed functionerende 

wethouders hun ambt moesten neerleggen. Ik weet het niet, hoor, maar wethouders die goed hun 

werk doen en functioneren hoeven hun ambt niet neer te leggen. 

Nu komt twee ton beschikbaar voor scholing van ambtenaren en raadsleden om te voorkomen dat dit 

nog eens gebeurt. Nee, de Sinterklaasaffaire, die is veroorzaakt door de burgemeester, de 

gemeentesecretaris, de media en ambtenaren! Niet door Pustjens. Hij is de onschuld zelf. Een groot 

deel van de CDA-leden is het ook niet eens met de muiterij op onze burgemeester. Hij en Peter Cox 

hebben nog lang niet gewonnen. Eigenlijk zouden Peter Cox en Peter Pustjens niet herkiesbaar 

mogen zijn tot 2014. Zodat rust in de gelederen terugkeert.  

Rene Scheres, Echt 

 

24 juli 2009   

De Limburger  

Ambtenaar laat eigen parkeerbon verdwijnen (Gulpen) 

Een ambtenaar laat zijn parkeerbon verdwijnen en blijft gewoon in functie. De 

gemeente Gulpen beschouwt de zaak als een interne aangelegenheid. Beste 

ambtenaren, hoe zit het dan met de door u afgelegde eed op de integriteit? Wij 

"gewone burgers" moeten toch op uw integriteit kunnen vertrouwen? En hoezo interne 

aangelegenheid? Als je een ambtenaar niet meer kunt vertrouwen, dan gaat ons dat 

allemaal aan. Als de gewone arbeider zo'n grapje uithaalt, dan volgt ontslag op 

staande voet! R. Delnoy, Bocholtz 

 

19 April 2011  

De Limburger  

Definitief ontslag voor ambtenaar Jan Potters uit Werkendam 

Het college van B en W van Werkendam heeft definitief besloten ambtenaar Jan Potters uit 

Werkendam te ontslaan. Eerder was Potters algeinformeerd dat de gemeente dat van plan was. 

Het college noemt als redenen voor ontslag niet integer handelen en het ontbreken van goed 

ambtenaarschap.  

De advocaat van Potters, Jan Rob van Manen, laat in een eerste reactie weten dat zijn client het 

ontslag zeker gaat aanvechten. -Uiteindelijk zullen we wel bij de rechter uitkomen.- Het college stelt 

in een persbericht, waarin de naam Potters overigens niet wordt genoemd, dat het betreurt tot deze 

stap te moeten komen . -Maar we hechten belang aan integriteit en de voorbeeldfunctie van de 

overheid.- 

Inhoudelijk doet het college verder geen mededelingen, ook al noemt burgemeestervCarla Breuer 

het verleidelijk om aantijgingen die in de media zijn gedaan, te weerleggen. -Maar voor ons is 

belangrijker dat wij zorgvuldig handelen en respect hebben voor de privacy van de ambtenaar.-  

Volgens Breuer heeft de zaak al tot veel publiciteit geleid. -Dit leidde helaas tot negatieve 

beeldvorming over de gemeente. Echter, dat kan en mag er niet toeleiden dat de gemeente geen 

invulling geeft aan haar verantwoordelijkheid. Werkendam hanteert niet voor niets een gedragscode 

voor ambtenaren. Deze woorden moeten ook in de praktijk gebracht worden. In dit geval was sprake 

van ernstig plichtsverzuim en was dan ook geen andere conclusie mogelijk. –  

Het college baseerde zich bij zijn besluit tot ontslag op een rapport vanHoffmann Bedrijfsrecherche. 

Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (Bing) voerde een contra-expertise uit. Dat laatste 

rapport wordt in tegenstelling tot het Hoffmann-rapport niet toegevoegd aan het dossier Potters, 

waardoor hij en zijn advocaat het niet kunnen inzien. 

 

9 september 2011 

BN-DeStem 
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Grote twijfels over functie projectleider/jurylid Voerendaal bij Rabobank  

Weer rijzen vragen over de selectie van bedrijven die in de race zijn voor een bouwplan 

in Voerendaal. De onafhankelijkheid van een ambtenaar wordt betwist.  

Je voelt op je sloffen aan dat hier de schijn van belangenverstrengeling wordt gewekt, 

het is bijna een risico. Dat moet je voorkomen-, verklaart Alain Hoekstra, hoofd van het 

door het Rijk in het leven geroepen Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector. 

Hoekstra doelt op de twijfels die zijn gerezen over de onafhankelijkheid van een 

gemeenteambtenaar die in de jury zit die een keus moet maken uit de plan visies voor 

het project Dammerich met honderd (zorg)woningen in Voerendaal.  

Deze ambtenaar, de projectleider, blijkt bezoldigd bestuurder te zijn van Rabobank 

Centraal Zuid-Limburg. En laat Rabo Vastgoed nu eigenaar zijn van Nouville 

Ontwikkelaars in Heerlen, een van de drie bedrijven die de eerste selectieronde voor de 

Dammerich overleefden. Die selectie was omstreden. Twee van de acht partijen die ook 

een plan visie indienden, stapten - tevergeefs - naar de rechter. Bouwbedrijven Jongen 

en de Woningstichting Voerendaal vonden dat zij ten onrechte niet voor de tweede 

ronde waren uitverkoren. ,,Het heeft er de schijn van dat gericht wordt toegewerkt naar 

gunning aan een bepaalde projectontwikkelaar, liet de corporatie weten. 

Nu komt daar het Rabo-hoofdstuk bovenop. Projectontwikkelaar Nouville is een 

dochterbedrijf van de Rabo Vastgoedgroep en de betrokken ambtenaar is - nog tot het 

einde van dit jaar - bestuurder van Rabobank Centraal Zuid-Limburg. Volgens 

burgemeester Ed Sprokkel staat de integriteit van de betrokken medewerker, die ook 

beleidsmedewerker projectontwikkeling is, niet ter discussie. De ambtenaar heeft het 

ook niet voor het zeggen, benadrukt Sprokkel. In de eerste fase was hij lid van een jury 

van vijf personen, en voor de laatste selectieronde is dat er nog één meer. En 

uiteindelijk beslist het college.  

De 'lokale' Rabobank heeft ook niets van doen met Rabo Vastgoed, beklemtoont 

Sprokkel. Bij Bouwfonds Ontwikkeling BV, waar Nouville direct onder valt, wordt daar 

toch genuanceerder over gedacht. Ik weet dat de overname door de Rabobank voor ons 

een versterking van onze positie zal opleveren, verklaarde Bouwfonds-directeur Paul 

Bos in mei 2007 in een nieuwsbrief van Nouville. De Rabobank is sterk vertakt in de 

gemeenschap en staat dicht bij de mensen. Dit verschaft ons veel kennis en een directe 

toegang tot de markt...Voor Nouville Ontwikkelaars zal de samenwerking met Rabo tot 

een sterke marktpositie leiden. 

De raadsfractie Democraten Voerendaal ziet ook een link tussen Nouville en de Rabo 

en eist dat de gemeenteambtenaar uit de jury stapt om (de schijn 

van)belangenverstrengeling te voorkomen. Ook hoogleraar Hans van den Heuvel, een 

specialist op het gebied van bestuurlijke en ambtelijke integriteit, vindt dat verstandig 

zolang onderzoek niet heeft uitgewezen dat er niets onoorbaars is gebeurd. Anders dan 

Sprokkel vindt Van den Heuvel het ook bezwaarlijk dat de ambtenaar een functie 

bekleedt bij een bank die belangen heeft in de regio en de gemeentewaar hij werkt. Het 

gaat er niet om dat het college vertrouwen in hem heeft. Het is een kwestie van 

rechtmatigheid en integriteit van bestuur. Daarbij mag je geen gevaren lopen. 

 

24 juli 2009  

De Limburger  

'DOOFPOT, HOE BEDOELT U?‘ (Lelystad) 

Uiterste geheimhouding, moesten ze plechtig beloven, de ambtenaren van de gemeente 

Lelystad, die mei vorig jaar naar het stadhuis werden geroepen door burgemeester Margreet 

Horselenberg. Want er moest een fraude van enkele tonnen onder het tapijt worden geveegd...  

Een van de aanwezigen klapt toch uit de school. Anoniem, uit vrees zijn baan op het stadhuis te 

verliezen. Zijn schokkende verhaal wordt volledig bevestigd door politie en justitie. Het gros van 

de opgetrommelde ambtenaren wist eind mei volstrekt niet waarom ze waren ontboden door 

burgemeester Horselenberg, die net als haar zus Tineke Netelenbos lid is van de PvdA. Met 

stijgende verbazing hoorden ze dat een topambtenaar - die met volledige functie en naam werd 

aangeduid - een fraude had gepleegd voor enkele tonnen aan euro's. 

Pikant detail: de topambtenaar werkte direct onder de burgemeester, die als portefeuillehoudster 

verantwoordelijk was voor zijn afdeling. En juist zij maande iedereen tot geheimhouding... De 

verdachte was overigens al niet meer in functie, want hij had elders een baan aanvaard. Pas na 

zijn vertrek ontdekte zijn opvolger de malversaties. 

Hij is toen van zijn bed gelicht door de politie, in zijn kapitale huis in Lelystad, aldus de 

ambtenaar. Ik liep al een tijdje rond met gewetenswroeging,maar ik heb nu de knoop doorgehakt: 

dit moet openbaar worden!  

De ambtenaren voelden zich onder druk gezet om te zwijgen: -Ons werd nadrukkelijk verzocht dit 

nieuws niet te laten uitlekken naar collega's van andere afdelingen, familie en bekenden en 

eventuele pers niet te woord te staan.  

Het sfeertje rond de fraudeaffaire werd grimmig toen wij na een paar maanden allemaal opnieuw 

de eed moesten afleggen en geheimhouding verzekeren... 

Burgemeester 

De ambtenaar:Ik dacht dat dit allemaal in het belang van een onderzoek was. Dat de 

burgemeester uiteindelijk zelf het nieuws zou bekend maken. Maar de boel is in de doofpot 

gestopt. De burgemeester moet verantwoording afleggen over deze fraude door een 

topambtenaar. Het is ons belastinggeld, waarmee is gesjoemeld. 

Een gemeentewoordvoerder reageert onaangenaam verrast als de naam valt van de verdachte 

ex-topambtenaar: Tja, ik moet even iemand zoeken die daarover het woord voert.  

De hoogste gemeentewoordvoerder bevestigt daarna dat de gemeenteaangifte heeft gedaan. Hij 

ontkent stellig dat de burgemeester oneigenlijke druk heeft uitgeoefend doordat ambtenaren de 

eed moesten afleggen en geheimhouding opnieuw verzekeren:Nee, hoor, dat gold voor alle 

personeelsleden. Ik heb ook de belofte opnieuw moeten afleggen.  

Geen doofpot. 

Politiewoordvoerder Leo Dortland bevestigt dat de Financiele Recherche Dienst van politie 

Flevoland de zaak heeft onderzocht. Justitiewoordvoerster Brigit Haan zegt dat het dossier 

inmiddels is beland bij het openbaar ministerie: Het proces-verbaal is toevallig deze week 

afgerond. De zaaksofficier gaat het omvangrijke dossier de komende weken lezen, waarna ze 

besluit over vervolging wegens fraude of verduistering in dienstbetrekking.  

De ex-topambtenaar is meermalen gehoord door de recherche, maar de justitiewoordvoerster wil 

niet zeggen of hij heeft bekend. Wel specificeert ze het fraudebedrag:Tegen de 

tweehonderdduizend euro. 

 

4 februari 2010  

De Telegraaf  
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ZAAK-LEERS Ontslag waarschijnlijk aanvechten 

De Bulgaarse villa-affaire kost nu ook de Maastrichtse 

topambtenaar Nico Nollen zijn baan. De gemeente heeft hem 

ontslagen. Nollen zal dat ontslagbesluit waarschijnlijk 

aanvechten. 

In januari 2010 stapte burgemeester Gerd Leers al op nadat de 

raad het vertrouwen in hem opzegde. Volgens een woordvoerder 

van de gemeente vormen in het geval van Nollen 

verstoorde relaties- de ontslaggrond. De ambtenaar kan nog tot 

medio juli gebruik maken van een re-integratietraject.  

De beëindiging van zijn dienstverband zou, aldus de 

woordvoerder, op minnelijke wijze- tot stand zijn gekomen. 

Nollens advocaat Paul Brouwers bestrijdt dat laatste. De 

gemeente heeft eenzijdig eervol ontslag verleend aan mijn cliënt. 

Het is niet waarschijnlijk dat hij dat accepteert. We beschikken 

over een omvangrijk en goed gedocumenteerd dossier om dat te 

onderbouwen. Brouwers wil verder niet op de kwestie ingaan.  

Nollen kan intern bezwaar maken tegen zijn ontslag. Als dat niets 

oplevert, kan hij naar de ambtenarenrechter stappen. Nollen is 

na Leers het tweede slachtoffer in de villa-affaire. Leers kocht 

in2006 een villa aan de Bulgaarse kust van een bedrijf waarvan 

Nollen mede-aandeelhouder is. Het project liep echter hopeloos 

vast en Leers is zijn investering waarschijnlijk kwijt. 
 

22 maart 2010 

De Limburger 

Atsma: Kamer verkeerd ingelicht over asbestschip 

De Tweede Kamer is in 2006 onjuist en onvolledig ingelicht door toenmalig staatssecretaris Pieter van Geel 

(Milieu, CDA) over het asbestschip de Otapan.  

Dat erkende de huidige staatssecretaris van Milieu, Joop Atsma, gisteren in de Kamer. ,,Met de kennis van nu en 

op basis van het rapport van het Openbaar Ministerie kun je dat stellen. U mag me er op aanspreken, stelde 

Atsma, die met deze opmerking de politieke angel trok uit een voor hem lastig dossier.  

De PvdA had gedreigd met een motie van afkeuring aan zijn adres. PvdA-Tweede Kamerlid Diederik Samsom 

vindt dat Van Geel ten onrechte heeft gezegd dat ambtenaren zich kritisch opstelden tegenover het plan de 

Otapan voor ontmanteling naar Turkije te laten varen. Maar uit een recent rapport van het Openbaar Ministerie 

blijkt juist dat ambtenaren zelfs fraude hebben gepleegd om het asbestschip daar te krijgen. Dat moest een dure 

sanering in Nederland voorkomen. 

Het OM zag af van vervolging. Ambtenaren zouden niet individueel aansprakelijk te stellen zijn. Het betrof 

collectief handelen en wegens immuniteit is vervolging van de centrale overheid niet mogelijk. Een deel van de 

Tweede Kamer wil toch weten wie de verantwoordelijken zijn. Daarom beloofde Atsma bij OM te vragen naar de 

namen van ambtenaren die destijds laakbaar hebben gehandeld. ,,Als we op korte termijn iets willen doen, dan 

moet helder zijn over wie je het hebt, zei hij.Samsom is tevreden met de toezeggingen van Atsma, al gelooft hij 

niet dat het OM de namen geeft. Volgens hem is het beter via een initiatiefwet de immuniteit van de Staat op te 

heffen. 

Het OM liet weten, als het verzoek van Atsma er komt, te bekijken welke mogelijkheden de wet biedt om 

eventueel namen beschikbaar te stellen. Atsma kondigde eerder aan onderzoek te laten doen naar het gedrag 

van ambtenaren bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit wegens de conclusie van het OM dat 

ongewenst gedrag door ambtenaren, zoals in de zaak-Otapan, nog steeds actueel is en structureel lijkt. Onder 

druk van de Kamer beloofde hij de opzet van de studie eerst voor te leggen aan het parlement. De SP wil een 

hoorzitting waarin Van Geel wordt verhoord.  
 

13 oktober 2011  

Algemeen Dagblad  

Partijgenoten: Mariko Peters handelde vanuit een goed hart 

Partijleden van GroenLinks hebben vrede met het antwoord van Tweede Kamerlid Mariko Peters op beschuldigingen over belangenverstrengeling en vriendjespolitiek in haar tijd als 

diplomate in Afghanistan. 

Een rondgang langs leden levert kwalificaties op als pijnlijk en onhandig, maar Peters partijgenoten gaan ervan uit dat ze vanuit een goed hart heeft gehandeld. De meeste irritatie 

geldt de partijtop, die een week lang beschuldigingen inHP/DeTijd, de Volkskrant en andere media onweersproken liet. Het belangrijkste verwijt luidde dat Peters zich schuldig maakte 

aan belangenverstrengeling door in april 2005 als ambtenaar te adviseren over toekenning van een cultuursubsidie aan Robert Kluijver. De twee zijn inmiddels levenspartners. Uit 

mails tussen beiden blijkt dat ze op dat moment al een innige relatie hadden. 

Peters noemde de beschuldigingen onjuist. Daarna werd het stil aan de zijde van GroenLinks. Carlo Verhaar, fractievoorzitter in Deventer, heeft dat geërgerd. "Ik had meteen het 

gevoel dat het een storm in een glas water was. Maar ook dan moet je acute een rampenplan hebben. 

Refererend aan eerdere schandalen rond Tara Singh Varma, Sam Pormes en Wijnand Duyvendak: "Zeker GroenLinks zou daar inmiddels enige ervaring in moeten hebben."  

Dinsdag deed Peters haar verhaal in een exclusief interview met NRC Handelsblad. Ze zei enorm gegeneerd te zijn bij het teruglezen van haar e-mailverkeer met Kluijver. Dat had wel 

wat zakelijker gemogen. Maar ik weet dat ik destijds integer heb gehandeld. Daarvoor voert ze onder meer aan dat ze destijds niet alleen maar positief adviseerde en een kritische 

kanttekening over de hoogte van het gevraagde bedrag had gemaakt. Ook zegt Peters dat ze pas begin 2006 daadwerkelijk een relatie met Kluijver kreeg, dat ze dat toen heeft 

gemeld aan de ambassadeur en dat ze vanaf dat moment geen zakelijk contact met Kluijver meer onderhield. 

“Het is allemaal niet zo erg”, zegt politicoloog en GroenLinks-lid Meindert Fennema. “Ze deed het allemaal naar eer en geweten. Het is wel laakbaar,natuurlijk, dus excuses moeten er 

wel komen. Maar aftreden hoeft echt niet. Als het verhaal in de NRC klopt, tenminste.”  

Het Zuid-Hollandse Statenlid Alfred Blokhuizen wijst erop dat het ging om een cultuurproject: “Het is allemaal gedaan vanuit een goed hart. Dit was voor het ondersteunen van een 

goed doel. Niemand is er slechter van geworden.” Commentaar pagina 22  

 

11 augustus 2011   

de Volkskrant  
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'Onvoldragen' rapport is nu een politieke factor (Catshuisbrand) 

De Tweede Kamer debatteert morgen over de Catshuisbrand. De zaak gaat over integriteit van ambtenaren, de rol van de landsadvocaat en een cruciaal TNO-rapport. 

Hij is een van de hoofdrolspelers in de zaak van de Catshuisbrand. Hij werd vertrouwelijk verhoord door de Rijksrecherche, maar meer liet hij tot nu toe niet los. Vandaag verschaft hij toch 

meer informatie, in de vorm van een openbrief op de website van NRC Handelsblad. 

 

Peter Reijman, de voormalige TNO-onderzoeker die de Catshuisbrand in 2004 onderzocht, wil geen verdere toelichting geven, maar uit zijn brief blijkt dat de zaak hem nog steeds hoog 

zit. Vooral omdat hij vindt dat het door hem opgestelde rapport over de brand, waarbij een schilder om het leven kwam, verkeerd wordt geinterpreteerd. Die situatie lijkt hij met zijn brief te 

willen veranderen. 

 

Reijmans bijdrage komt op een belangrijk moment, een dag voordat de Tweede Kamer debatteert over de Catshuisbrand. De inhoud is gevoelig, omdat Reijman weerspreekt wat premier 

Balkenende onlangs, na afloop van de ministerraad, verkondigde. Daarbij draait het om een TNO-rapport dat Reijman destijds opstelde. In dat rapport wordt onder meer gesteld dat de 

wandbekleding van de Herenkamer in het Catshuis zeer brandgevaarlijk was en mogelijk een rol heeft gespeeld bij de dood van de schilder. 

Het rapport werd lange tijd door ambtenaren en de landsadvocaat achtergehouden.Het motief daarvoor blijft onduidelijk, al duiden documenten die via RTL Nieuws uitlekten erop dat zij 

wellicht wilden voorkomen dat de Staat medeverantwoordelijk zou kunnen worden gehouden voor het verloop van de brand. Begin deze maand bleek uit onderzoek van de 

Rijksrecherche dat het TNO-rapporttijdens een strafrechtelijk onderzoek was achtergehouden voor het Openbaar Ministerie. Op zijn minst had het bestaan van het rapport aan het OM 

gemeld dienen te worden, zegt de Rijksrecherche. 

 

Door dit niet te doen is afbreukgedaan aan de mogelijkheid de strafrechtelijke verwijtbaarheid in volle omvang aan de strafrechter voor te leggen. De consequenties van het niet 

beschikbaar stellen van het rapport aan het OM zijn onvoldoende afgewogen en er is het OM belet om bij de vervolging zelfstandig te beslissen omtrent de strafrechtelijkerelevantie.-  

Balkenende zei onlangs dat het beter zou zijn geweest het rapport wel te verstrekken, maar dat dit niet gebeurd was omdat het -onvoldragen- zou zijn geweest. Dat was waarschijnlijk de 

reden dat hij het niet onder ogen had gekregen, voegde hij daaraan toe. Een premier kan tenslotte nooit alle stukken zien die op het departement rondgaan. Reijman weerspreekt in zijn 

brief dat het rapport onvoldragen zou zijn. Volgens hem was het alleen in formele zin een concept, maar staan de conclusies nog recht overeind. Hij stelt dat de landsadvocaat hem te 

kennen heeft gegeven dat hij zijn onderzoek moest staken en hield daar een -uiterst onbevredigend- gevoel aan over. Reijman werd gedwongen te stoppen met zijn onderzoek, zegt hij, 

en op die manier kon het -onvoldragen- rapport nooit van die kwalificatie afkomen.  

In een memo van de landsadvocaat wordt gesteld dat Reijman zijn conclusie over de wandbekleding zou afzwakken in een definitieve versie. Dat is niet waar, zegt Reijman. Hij zegt -een 

verdere afzwakking ook nu niet reeel- te vinden. 

 

De onderzoeker, die nu niet meer bij TNO werkt, heeft overigens tegenover de Rijksrecherche verklaard het memo van de landsadvocaat nooit te hebben ontvangen. Ook op de servers 

van TNO is de e-mail door de Rijksrecherche nooit terug gevonden. 

 

Daarmee is het onvoldragen TNO-rapport meer dan ooit een politieke factor van betekenis geworden. De Tweede Kamer, waar de oppositie al langere tijd zegt dat er een -doofpotaffaire- 

aan de orde is, zal morgen het naadje van de kous willen weten. Over de oorzaken van de brand, maar ook over de integriteit van de betrokken ambtenaren en over de rol van de 

landsadvocaat. En een aantal partijen wil weten of Balkenende van niets wist. En als dat het geval is, waarom wist hij dat dan niet? Heeft de premier zijn ambtenarenapparaat niet onder 

controle? Waar eindigt de verantwoordelijkheid van ambtenaren en waar begint die van de minister-president? En hoe -onvoldragen- was het TNO-rapport nou echt? Balkenende zei 

tijdens zijn persconferentie herhaaldelijk dat hij het –achteraf betreurt- dat het TNO-rapport niet naar het OM is gestuurd. -Ook al was het onvolkomen.- Anderzijds benadrukte hij dat hij 

geen aanleiding ziet om te twijfelen aan de integriteit van zijn ambtenaren. De oppositie zal ongetwijfeld willen weten hoe die twee opmerkingen te rijmen zijn. Of Balkenende morgen 

tijdens het debat echt in de politieke problemen komt, is nog de vraag. Daarvoor lijkt de kwestie, ondanks de tragische dood van de schilder, in politieke termen te klein.  

 

Maar de Catshuisbrand heeft inmiddels wel een eigen politieke dynamiek gekregen. De zaak draait niet alleen meer om een reconstructie van de gebeurtenissen op die fatale dag in 

2004, maar ook om de handelwijze van het ambtelijk apparaat. Diverse partijen hebben al gezegd dat de premier, politiek verantwoordelijk voor het handelen van zijn ambtenaren, veel uit 

te leggen heeft. De reputatie van de overheid staat op het spel. De Tweede Kamer wil dat het boek over de Catshuisbrand na vijf jaar eindelijk kan worden gesloten. De Kamerleden 

willen volledige openheid, maar vrezen dat zij die morgenavond niet krijgen. Zij willen bovendien de garantie dat er straks - over een paar weken, maanden of jaren - niet weer 

documenten boven tafel komen die nieuw licht op de kwestie kunnen werpen. Enkele Kamerfracties neigen daarom zelfs naar een parlementaire enquête, opdat de onderste steen alsnog 

boven kan komen. Of het ook echt zo ver komt, zal pas later deze week blijken. 

 

22 juni 2009  

NRC Handelsblad 
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Bibob-ambtenaren worden geregeld onder druk gezet 

AIVD zou beambten vooraf moeten screenen. 

Bibob-ambtenaren moeten beter worden beschermd door de gemeente waarvoor ze werken. 

Tientallen ambtenaren die op grond van de wet-Bibob adviseren over vergunningen voor 

ondernemers, zijn bedreigd of onder druk gezet. Sommigen raken in opspraak omdat ze zwichten 

voor omkoping of dreigementen. Daarom is het verstandig deze ambtenaren te laten screenen door 

de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), bleek donderdag tijdens een congres in Ede. 

 

“Deze groep ambtenaren is buitengewoon kwetsbaar”, zei de Utrechtse burgemeester Aleid Wolfsen. 

“We merken dat ondernemers zich steeds steviger verzetten als hun vergunning wordt geweigerd. 

Hun belangen zijn groot. Ze weten precies welke Bibob-ambtenaar over hun zaak oordeelt. Ik ken 

voorbeelden van ambtenaren die onheus zijn bejegend. We zullen voorzieningen moeten treffen om 

ze beter te beveiligen.”  

 

De wet Bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur (Bibob), in 2003ingevoerd, wordt 

steeds vaker toegepast. Gemeenten en provincies gebruiken de wet om dubieuze ondernemers een 

vergunning te weigeren voor een café, seksbedrijf of coffeeshop. Wolfsen pleit ervoor dat alle Bibob-

ambtenaren een vertrouwensfunctie krijgen. ”In Utrecht willen we het mogelijk maken dat de AIVD 

diepgaand onderzoek doet naar hun privéleven. Dat is nodig, want ze komen voor het eerst in 

aanraking met de wereld van het grote geld en werken met vertrouwelijke informatie.”  

 

Freek Salm, die gemeenten adviseert over de bestuurlijke aanpak van criminaliteit, kent tientallen 

Bibob-ambtenaren die zijn geïntimideerd. “Ik heb meegemaakt dat een ambtenaar zei: deze brief ga 

ik niet ondertekenen, wantmorgenochtend sta ik naast die ondernemer bij de crèche, waar we allebei 

onze kinderen naartoe brengen.”  

 

Salm waarschuwde voor dubieuze financiers van voetbalclubs en stadions. ”Gemeenten met een 

stadion moeten opletten. Mensen die hun geld hebben verdiend met illegale handel of dubieuze 

vastgoedtransacties willen daar graag van genieten en maatschappelijk geaccepteerd worden. De 

meest logische, snelle manier om dat te bereiken is een stadion Co-financieren of business seats te 

kopen. Dat is op diverse plekken in Nederland gebeurd.” 

  

10 april 2009  

de Volkskrant  

Ambtenaren beschermen hun eigen nest  

Er moet 20 procent bespaard worden op overheidsuitgaven. Wat doen de verantwoordelijke 

ambtenaren? Ze bedenken meer inkomsten. Daar waar het bedrijfsleven er in is geslaagd om 

overbodige uitgaven efficient te reduceren,verhalen deze ambtenaren hun onvermogen op de 

burgers. Laat het efficienter maken van overheidsuitgaven maar over aan mensen die niet hun eigen 

nestbeschermen.  P.T. van den Tweel, Ruinerwold.  

 

9 april 2010 

Algemeen Dagblad  
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Botte bijl voor de vierde macht 

SAMENVATTING'Voor elke post heb ik drie kandidaten.' Dat zei Wouter Bos begin 2007, toen het in de formatie om de verdeling van de ministerposten ging. Zijn 

gepoch werd in de PvdA niet overal met applaus begroet. Het impliceerde immers dat menig gegadigde met lege handen zou blijven staan. Dat is exact wat er destijds 

gebeurde. De toenmalige PvdA-leider bleek bij veel meer partijgenoten verwachtingen te hebben gewekt over een baan als minister of staatssecretaris dan de twaalf 

posten die hij uiteindelijk te vergeven had. Het leidde tot gemor in de partij, waar politici als Paul Depla en Mariëtte Hamer werden gepasseerd. Of waar de door Bos 

bewierookte, toenmalige Amsterdamse wethouder Ahmed Aboutaleb helemaal niet meer naar Den Haag wilde komen omdat hem op de valreep een ministerschap 

door de neus was geboord. 

 

Hoe onhandig Bos het destijds ook aanpakte, het verdelen van de baantjes na verkiezingen is voor elke regeringspartij een crime. Datzelfde geldt voor het opstellen 

van de kieslijst voor de Tweede Kamer. Talloze politici proberen een plek te bemachtigen aan het Binnenhof, maar de posities zijn schaars. Het leidt tot rivaliteit, 

afgunst en ellebogenwerk, waarbij de partijtop de vrede probeert te bewaren en de partijleider niet te veel vijanden moet maken. Paradoxaal genoeg beloven diezelfde 

partijen in verkiezingstijd steevast om het aantal ministeries, dan wel Kamerzetels te verkleinen. Het zijn loze beloften aan de burger, wiens wens om te snijden vooral 

lijkt ingegeven door een basale afkeer van de politiek. Bos opperde in de campagne van 2006 nota bene om zes van de dertien ministeries te schrappen. Daar kwam 

niets van terecht, net zomin als van plannen van CDA en VVD om het aantal Kamerleden met een derde te verminderen.  

 

Niettemin wemelt het ook dit jaar in de verkiezingsprogramma's weer van dit soort voorstellen. Linkse en rechtse politici vliegen elkaar over van alles en nog wat in de 

haren, maar over een ding zijn ze het eens: het mes moet in de Haagse politiek en, beter nog, in de bureaucratie. Het is een populair thema, waarbij in deze tijden van 

crisis met het grootste gemak miljarden euro’s worden ingeboekt op een kleiner en efficiënter overheidsapparaat, zonder dat de haalbaarheid goed lijkt doordacht. De 

kans dat die besparingen worden behaald,is namelijk gering. 

 

Al decennia bijten politici hun tanden stuk op het stroomlijnen van het ambtelijk apparaat. In de jaren tachtig probeerden de opeenvolgende kabinetten Lubbers het 

aantal overheidsdienaren al te verminderen, maar dat lukte amper en de ambtenaren die er wel waren uitgewerkt, lieten zich dikwijls tegen een fikse vergoeding extern 

inhuren, waardoor de kosten uiteindelijk juist stegen. Ook plannen om het aantal ministeries te verminderen faalden keer op keer. Het voorstel uit 1993 van de 

commissie-Wiegel voor een beperkt aantal zogeheten kerndepartementen verdween in een la. Eenzelfde lot trof een saneringsplan van toenmalig D66-minister Thom 

de Graaf uit 2005. Het huidige kabinet is evenzeer sinds 2007 bezig te korten op de bureaucratie. Zo'n vijftienduizend ambtenarenbanen zouden oorspronkelijk 

verdwijnen, maar uit een tussenrapportage bleek eind vorig jaar dat de operatie ver achterligt op schema, de kosten voor externe inhuur torenhoog zijn en in het beste 

geval per saldo veertig procent van de taakstelling wordt gehaald. Opportunisme en een gebrek aan consistent beleid van politici zijn debet aan het mislukken van alle 

pogingen.  

  

Weerstand van de ambtenarij, die vreemd genoeg zelf met de uitvoering van dergelijke operaties wordt belast, speelt evenzeer een rol. De brede heroverwegingen, 

waarmee topambtenaren vorige week een allegaartje van bezuinigingsopties presenteerden om de schatkist op orde te brengen, bewijzen dat zij niet met die 

verantwoordelijkheid om kunnen gaan. Want de bureaucraten zien overal kansen om te besparen, behalve bij zichzelf. De overheidsdienaren die het rapport schreven 

over bezuinigingen op het overheidsapparaat - formeel geleid door een externe voorzitter, die evenwel tot twee jaar terug zelf ook topambtenaar was - werpen tal van 

bezwaren op tegen een sanering van hun eigen ministeries. Bij op afstand geplaatste uitvoeringsinstanties en toezichthouders zien zij nog wel mogelijkheden, maar 

als het om de Haagse departementen gaat, wordt gewaarschuwd dat 'zorgvuldigheid' geboden is, de politiek 'niet te veel te snel' moet willen en alles moet gebeuren 'in 

overleg met de medezeggenschap'. 

 

Plannen voor loonsverlaging voor ambtenaren ontbreken, maar wel kunnen de uitkeringen voor anderen fors omlaag of de duur van middelbare schoolopleidingen 

bekort. Er wordt zelfs geopperd om de IQ-norm voor zwakbegaafden te verlagen, zodat minder mensen aanspraak kunnen maken op speciale voorzieningen. Wie dat 

voorstelt en zichzelf tegelijkertijd spaart, is schaamteloos. Helemaal bont maken de topambtenaren het door te schrijven dat de organisatie van de rijksdienst in dertien 

ministeries 'staatkundige continuïteit' representeert en 'publieke verantwoording'. Dan volgt de zin: -Het is de vraag of in een periode van drastische herordening van 

het beleid en verschuivingen in het politieke krachtenveld departementale herindeling wenselijk is.- Natuurlijk hebben ambtenaren een punt als ze menen dikwijls te 

moeten bloeden voor het diepe wantrouwen tussen burger en politiek. Maar dit citaat verraadt een zelfgenoegzaamheid die grenst aan verachting van al het andere. 

Daarop past maar één antwoord, crisis of niet. Hanteer de botte bijl voor de vierde macht. 

 

7 april 2010 

De Telegraaf 
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Haags maatwerk jaagt overheid op kosten: 

Den haag De ambtelijke werkgroepen die donderdag rapporteerden over miljardenbezuinigingen, leggen genadeloos bloot hoe hoog de kosten zijn van de wirwar aan 

regelingen die de overheid kent. Zo zijn er elf subsidies gericht op gezinnen met kinderen, een trits aan aftrekposten en kortingen in het belastingstelsel en zeshonderd 

'uitstroomprofielen' in het mbo. Door een aantal zaken te stroomlijnen valt een boel geld te verdienen, blijkt uit de rapporten. Als de vier toeslagen die de Belastingdienst 

uitbetaalt (zoals de zorg- en de huurtoeslag) worden gebundeld, scheelt dat al snel zo'n 80 miljoen euro per jaar aan kosten. De bijstand samenvoegen met de 

arbeidsongeschiktheidsuitkeringen levert op termijn ruim 2 miljard per jaar op.  

 

In het bedrijfsleven is standaardisering van massale processen de gewoonste zaak van de wereld. Een bank of verzekeraar wil zo min mogelijk uitzonderingen in zijn 

klantenbestand: maatwerk is duur. De rapporten maken duidelijk op hoeveel plekken de overheid juist wél specifieke gevallen bedient. Een sprekend voorbeeld was de 

afschaffing van de Tegemoetkomingsregeling Buitengewone Uitgaven in 2008. De kosten van dit systeem voor langdurig zieken liepen volledig uit de hand toen 

honderdduizenden belastingbetalers erachter kwamen dat ze dure designerbrillen en ziektekostenpremies konden aftrekken. Toen staatssecretaris De Jager van 

Financiën (CDA) de regeling wilde inperken, bleken sommige patiënten er op achteruit te gaan. Dus moest er onder druk van coalitiepartner PvdA reparatiewetgeving 

komen. Het eindresultaat was dat de TBU werd omgezet in drie nieuwe regelingen. 

 

Dat de overheid wél efficiënt kan werken, blijkt bij het Centraal Justitie en Incassobureau. De 900 ambtenaren daar verwerken zonder noemenswaardige problemen 

twaalf miljoen verkeersboetes per jaar. Bij de uitvoeringsorganen zijn dus grote bezuinigingen te vinden. Maar snijden in het woud van regelingen betekent automatisch 

dat die minder specifiek kunnen worden toegesneden op allerlei groeperingen. Het 'repareren van koopkrachtplaatjes', populair onder politici in de aanloop naar 

Prinsjesdag, is dan nauwelijks meer mogelijk. Niet voor niets hamert de ambtelijke werkgroep 'Bedrijfsvoering' erop dat een efficiencyslag afhankelijk is van 'politieke en 

ambtelijke aansturing'. Met andere woorden: om op dit vlak veel geld te besparen moet de politiek van het idee af dat voor elk apart geval een aparte regeling nodig is. 

 

6 april 2010 

De Volkskrant 
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Ambtenaren: overheid kan kleiner: 

Ambtenaren vinden zelf dat ze met te veel zijn. Als ze efficiënter gaan werken, kan de overheid met minder personeel toe.  

Dat blijkt uit een enquête van AbvaKabo FNV, de grootste ambtenarenbond. Ruim 90 procent van de ondervraagden, een kleine 900 ambtenaren, signaleert een 

overmaat aan bureaucratie in het werk, vooral door protocollen, werk- en verantwoordingsprocedures. Te veel afdelingen zijn betrokken bij beslissingen,wat het 'eigenlijke 

werk' hindert en leidt tot hoge werkdruk. De vakbond heeft het onderzoek laten uitvoeren met het oog op te verwachten grootscheepse bezuinigingen bij de overheid.  

 

De drie partijen die nu praten over een regeer- en gedoogakkoord, CDA, PVV en VVD, hebben al drastische ingrepen aangekondigd. CDA en VVD willen departementen 

en provincies schrappen. De PVV acht eenvijfde van de ambtenaren overbodig, de VVD zelfs eenderde. Zware taken als die van UWV en waterschappen en de 

uitvoering van de AWBZ zouden toevallen aan lagere overheden. 

 

AbvaKabo FNV plaatst kanttekeningen bij die voortvarendheid. Voorzitter Edith Snoey ziet het risico dat er bezuinigd wordt ,,voor de bühne”, zonder concrete en reële 

ideeën over uit te voeren taken en hiervoor benodigde ambtenaren. Dat kan ,,zeer nadelige” gevolgen hebben voor ambtenaar en burger: ,,Dat er evenveel werk blijft 

liggen, dat gedaan moet worden door minder ambtenaren.” En dat zou weer leiden tot gebrekkige service of inhuren van duur extern personeel. Op zichzelf is de 

vakbond niet tegen meer efficiency en minder ambtenaren. Discussie over de bestuurlijke vernieuwing van Nederland noemt Snoey ,,legitiem en belangrijk”. Maar dan 

moet 'de politiek' fundamentele keuzes maken en ook zeggen welke taken de overheid niet langer uitvoert. ,,Zolang deze afwegingen niet worden gemaakt, is het 

onfatsoenlijk en onverstandig om klakkeloos te snijden in het ambtenarenapparaat.” 

 

26 augustus 2010 

NRC Handelsblad 
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Ambtelijk gepruts nekt architect 

AMSTERDAM Grote nieuwbouwprojecten maar ook verbouwingen bij particulieren lopen nodeloos veel vertraging op door het schrijnende gebrek aan kennis en kunde 

van gemeenteambtenaren. Ook de kosten rijzen de pan uit. Het bureaucratische monster waart nog steeds rond. De kwaliteit van de dienstverlening van ambtenaren 

die bouwplannen en vergunningsaanvragen moeten beoordelen wordt door architecten als bedroevend slecht omschreven. De invoering van de Wabo, een systeem 

waardoor de verschillende vergunningaanvragen die nodig zijn in één procedure worden behandeld, had tot een betere dienstverlening moeten leiden.  

 

Niets is minder waar, verzucht Fred Schoorl, directeur van Architectenbond BNA. Digitaal ingediende aanvragen worden niet goed verwerkt en in 10% van de gevallen 

moet ook nog eens een schriftelijke versie worden ingediend, zo blijkt uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. De digitale revolutie heeft 

gemeenten nog niet bereikt , aldus Schoorl. Architecten kunnen niet om lagere overheden heen. Zij dienen de aanvragen zoals bestemmingsplan en bouwbesluit te 

toetsen aan allerlei regels. Uit angst om fouten te maken verschuilen ze zich vaak achter allerlei niet terzake doende regeltjes. Ook worden er regelmatig scherpere 

eisen gesteld dan het bouwbesluit voorschrijft. Bovendien ondervinden architecten tegenwerking bij verzoeken voorbestemmingsplanwijzigingen. Schoorl: Dit alles zorgt 

voor vertraging, gedwongen aanpassingen van het ontwerp en hogere kosten, gemiddeld 3700. Onacceptabel in deze tijd. Er zijn al zoveel gaten geslagen in de sector.  

 

De overheid zou juist nu een tandje bij moeten zetten. Volgens Vereniging Eigen Huis zouden gemeenten vergunningsaanvragen nu zelfs vlotter moeten kunnen 

afhandelen, omdat er door de crisis minder bouwaanvragen zijn en er bovendien meer vergunningsvrij mag worden gebouwd. Maar de architecten merken daar weinig 

van. Zij zuchten onder de stroperige procedures en onwil van ambtenaren. Elk jaar vallen tientallen bureaus om. Door de bezuinigingsdrift van particulieren en 

overheden is er nu 40% minder werk dan voor de crisis. Bureaus die het alleen moesten hebben van de woningbouw, zijn allemaal weggevaagd door het zware weer, 

verzucht bouwmeester Jan van Beveren. Als de woningbouw stilvalt, vallen ook opdrachten voor bijvoorbeeld winkelcentra en bibliotheken weg. En dat is weer een 

drama voor alle architecten. 

 

Bovendien zijn er nauwelijks spannende ontwerpwedstrijden meer, en als die er al zijn, denken veel architecten wel twee keer na voordat zij achter hun tekentafel 

kruipen. De kosten om mee te doen aan aanbestedingen zijn hoog, met een schetsontwerpje op een A4’tje kom je er niet , zegt Van Beveren. De geringe 

ontwerpvergoeding die de bureaus krijgen staat in geen enkele verhouding tot de tijd en financiële risico s die de deelnemende architectenbureaus op zich nemen. 

Schoorl: Risicomijdend gedrag hangt als een zwarte wolk boven deze ooit zo creatieve sector. Er zijn volgens BNA nog maar een paar architectenbureaus in staat om 

mee te dingen naar beeldbepalende opdrachten. Dat komt de variatie in het architectuurlandschap niet ten goede, menen bijna alle Nederlandse bouwmeesters.  

Veel opdrachtgevers spelen het liefst op safe, ook om gezeur met gemeenteambtenaren te vermijden. Een creatieve ontwerphand zou de wereld een stuk mooier en 

vrolijker maken, aldus architect Koos Aerts. Schoorl weet dat ook steeds minder gerenommeerde architectenbureaus zich in het aanbestedingscircuit begeven. Zelfs als 

je een ontwerpwedstrijd wint, is de kans groot dat je met lege handen komt te staan. Want als een opdrachtgever een streep haalt door een project, kun je naar je 

vergoeding fluiten , aldus Aerts. Van Beveren ziet deze ontwikkeling met lede ogen aan.  

 

Bureaus storten zich als haviken op de kleinere opdrachten met minimaal financieel risico. Zelfs de grote jongens die vroeger hun neus ophaalden voor dit soort werk 

doen nu mee. Dat zorgt voor een enorme prijsdruk. Over een jaar zijn er weer een paar duizend architecten werkloos. 

 

19 november 2011 

De Telegraaf 
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Subsidievrije gemeente zoekt jonge, ambitieuze ambtenaren 

AMSTERDAM Gemeenten moeten de komende jaren op grote schaal bezuinigen vanwege de financiele crisis. In plaats van te korten op hun personeel, zouden ze beter 

de burgers kunnen betrekken bij wat ze doen. Zo kan de lokale overheid alle subsidies afschaffen en veel taken goedkoper uitvoeren. De subsidie vrije gemeente maakt 

het werk ook interessanter. 

 

Dat is hard nodig om genoeg jonge mensen te interesseren voor een baan bij de overheid, meent Piet van Mourik. Hij schreef in 2005 het boek De regisserende 

gemeente. Daarop richtte hij de gelijknamige stichting op, waar hij directeur van is. Hij ondersteunt overheden bij het verbeteren van hun werkwijze, zoals in de 

samenwerking met burgers. Bezuinigen is nodig, maar anders dan nu gebeurt. Van Mourik: Stop het geven van subsidies aan allerlei clubs op lokaal niveau en betrek 

burgers. Je gebruikt zo de kennis die mensen in de samenleving hebben veel beter.  

 

Een subsidievrije gemeente is een veel betere manier van geld besparen dan het ontslaan van mensen. Zo snijdt het mes volgens hem aan minstens drie kanten: Je 

bespaart geld, je bent effectiever en je maakt het aantrekkelijker voor jonge mensen om voor je te werken. Volgens Van Mourik loopt het werven van nieuw talent stroef. 

Het imago van de overheid is slecht onder jongeren. Vooral het hiërarchisch werken en de relatief slechte betaling scoren hoog. Gemeentelijke organisaties zijn te veel 

op procedures gericht. Dat schrikt jongeren af. Binnenkort krijgen ze geen mensen meer om het werk te doen. Dat is een groot probleem. 

Gemeenten moeten zichzelf anders organiseren , vindt hij. Jongeren vragen om een andere aanpak, ziet hij in de praktijk. De nieuwe generatie is een netwerkgeneratie. 

Ze zijn gewend om met ict-snufjes om te gaan en om te multitasken. De overheid is hier onvoldoende op voorbereid. Het is hard nodig dat een type nieuwe ambtenaar 

opstaat, vindt Van Mourik. Om in te spelen op onverwachte gebeurtenissen, heb je andere types nodig dan die er nu van nature werken.  

We hebben flexibele, creatieve ambtenaren nodig met een grote dienstverlenende instelling. Verandering ziet hij op korte termijn nog niet. Op dit moment bezuinigen 

gemeenten veel op menskracht. Om jonge en ondernemende ambtenaren te kunnen aantrekken, moeten ze juist hun imago als werkgever verbeteren. 

 

16 juli 2011 

De Telegraaf 
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Miljoenen verdwijnen in bodemloze bouwput: 

Door Dennis Naaktgeboren DEN HAAG, donderdag   

Bij bouwprojecten verdwijnt te veel belastinggeld in een bodemloze put. Gemeenten kunnen honderden miljoenen euro's besparen door te snoeien in het aantal 

bezwaarprocedures. Dat stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), na berekeningen van experts. De organisatie ziet met lede ogen aan hoe steden 

jarenlang opengebroken liggen door bouwprojecten als de Noord/Zuidlijn in Amsterdam, de Blunderput in Rotterdam en het nieuwe Centraal Station in Utrecht. De VNG 

presenteert vandaag op een bestuurlijke top met premier Balkenende een blauwdruk waarmee gemeenten de bouwtijd moeten halveren.  

 

De procedures zijn nu veel te ingewikkeld, gemeenten zijn veel te veel tijd en geld kwijt aan grote projecten en lijden bovendien nogal een gezichtsverlies, aldus VNG-

woordvoerder Gjalt Rameijer. De organisatie wil dat gemeenten zich niet langer in bouwprojecten storten als er nog te veel onzekerheden zijn. Dat leidt tot vertragingen, 

kostenoverschrijdingen en braakliggende terreinen. De bezwaarprocedure moet naar het begin worden verplaatst en alle facetten van een bouwaanvraag moeten in een 

vergunning worden meegenomen. Er kan nu om de zoveel weken opnieuw bezwaar worden aangetekend, vergelijkbaar met een weg met honderd verkeerslichten die 

allemaal op rood staan, aldus Rameijer. Wij willen toe naar een verkeerslicht, dat pas op groen gaat als je in een keer naar de finish kan. Wanneer bewoners en 

ondernemers al bij de start bij de plannen betrokken worden en vervolgens de gelegenheid krijgen in beroep te gaan, kan het aantal rechtszaken volgens de VNG fors 

verminderd worden. Bij groen licht kan het project dan in volle vaart van start gaan. Daardoor zou volgens de VNG ruim vijftig procent bezuinigd kunnen worden op het 

aantal toezichthouders, de inhuur van ambtenaren en onderzoeksbureaus en renteverlies. Bovendien lopen winkeliers bij korter durende bouwoverlast minder inkomsten 

mis. De blauwdruk helpt wethouders bouwprojecten snel te realiseren. 

 

18 februari 2010 

De Telegraaf 
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Nora Salomons, de eerste Ombudsman 

AMSTERDAM, dinsdag Nora Salomons, de eerste Ombudsman van Amsterdam, is op 64-jarige leeftijd overleden. Dit maakte het bureau van haar opvolger gisteren 

bekend. Voordat ze in oktober 1986 aantrad om als Ombudsman de klagende Amsterdammers te helpen, was de Nieuw-Linkse Salomons veertien jaar lid van de 

Tweede Kamer voor de PvdA. In die periode hield zij zich bezig met volkshuisvesting en justitie. Op 18-jarige leeftijd kwam de Haagse slagersdochter naar Amsterdam 

om rechten te studeren. Nadat zij in 1986 niet was herkozen als Kamerlid, werd ze de eerste Ombudsman in haar woonplaats. Ze hoopte dat haar baan binnen vijf jaar 

overbodig zou worden. Dat is niet gelukt, zei ze bij haar afscheid, een dikke achttien jaar later.  

 

Het blijft een zooitje, vooral bij de Sociale Dienst. En ik wil de wereld verbeteren. Met haar medewerkers behandelde zij jaarlijks tussen de 1500 en 2000 klachten over de 

Amsterdamse ambtenarij. De gemeentelijke Ombudsman, om de vijf jaar benoemd door de gemeenteraad, bemiddelt voor burgers die zich gemangeld voelen door de 

lokale bureaucratie. Machtsmiddelen heeft de functionaris niet, daarom moest Salomons het hebben van haar overredingskracht. Ze was uitermate kritisch over de 

stadsdelen, dat is extra bureaucratie die de burgers meer te klagen geeft. Bij haar afscheid was ze wel tevreden dat het instituut Ombudsman bekend was geworden. Ik 

merk dat ook nieuwe Amsterdammers ons steeds beter weten te vinden. Ze wennen langzaam aan het idee dat je ongestraft kunt klagen over de overheid, wat in veel 

landen van herkomst niet voor de hand ligt.En: Veel meer dan in mijn eerste jaren voel ik me nu serieus genomen. Ten opzichte van de eenzijdige bestuurlijke arrogantie 

van de jaren tachtig is er veel veranderd. In april 2005 werd Nora Salomons opgevolgd door Ulco van de Pol, die in haar geest het gemeentelijk handelen kritisch 

beoordeelt. Amsterdams eerste Ombudsman wordt vrijdagmiddag in Driehuis begraven. 

 

19 juni 2010 

De Telegraaf 
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Geen strafmaatregelen voor Catshuisbrand: 

Van onze politieke redactie DEN HAAG Minister-president Jan Peter Balkenende erkent dat zijn ambtenaren en de landsadvocaat in de nasleep van de Catshuisbrand 

'onzorgvuldig, onjuist en onvolledig' hebben gehandeld. Het integriteitsbeleid bij de overheid gaat daarom op de schop en er komt een protocol hoe ambtenaren horen om 

te gaan met rapporten van deskundigen. Dat zei de premier gisteravond in een debat met de Tweede Kamer. Balkenende weigerde, vanwege 'juridische implicaties', 

excuses te maken. Ik betreur de ambtelijke handelwijze, maar ik kies mijn eigen woorden, zei Balkenende in de richting van de oppositie die aandrong op een 

schuldbekentenis. De premier zei dat de affaire niet zal leiden tot disciplinaire maatregelen voor ambtenaren. Volgens hem is het belangrijker lessen te trekken voor de 

toekomst. De ambitie moet zijn dat we dit hoofdstuk ook een keer moeten afsluiten. 

 

De oppositie drong vergeefs aan op een parlementaire enquête om openstaande vragen te beantwoorden. Balkenende wilde ook niets weten van het SP-voorstel om het 

TNO-onderzoek naar de rol van de wandbekleding bij de brand in mei 2004, waarbij een schilder omkwam, alsnog af te maken. Een conceptversie van dit rapport is op 

last van de landsadvocaat en met medeweten van de ambtenaren nooit afgemaakt. Het werd in een kluis gestopt en niet doorgestuurd naar justitie, dat strafrechtelijk 

onderzoek deed naar de brand. Ook Balkenende werd hiervan niet op de hoogte gesteld. Balkenende stelde onlangs dat dit TNO-rapport 'onvoldragen' was en dat die 

conclusie door 'alle betrokkenen' werd gedeeld. Gisteravond verdedigde hij die kwalificatie, al onderstreepte hij dat de TNO-onderzoeker, Peter Reijman, 'geen 

broddelwerk' heeft afgeleverd. Volgens Reijman was zijn onderzoek alleen 'formeel onvoldragen', omdat het een conceptversie betrof. Balkenende hield staande dat een 

contraexpertise heeft uitgewezen dat het concept wel degelijk mankementen vertoonde. Justitie, zo benadrukte Balkenende, heeft inmiddels geconcludeerd dat het 

rapport van Reijmangeen invloed zou hebben gehad. 

 

24 juni 2009 

Het Parool 

Studenten moeten juiste studie kiezen 

Henno van Horssen (24), voorzitter van ISO (Interstedelijk Studenten Overleg): Dit rapport kunnen wij niet serieus 

nemen. De voorstellen die de ambtelijke werkgroepen afgelopen week presenteerden zijn funest voor het onderwijs. 

Bovendien komen de ambtenaren die de bezuinigen onderzochten, niet van het ministerie van Onderwijs. Hun 

voorstellen getuigen van weinig kennis van zaken. Zo spreken ze van een sociaal leenstelsel als vervanging van de 

basisbeurs. Maar wat is er sociaal aan dat leenstelsel? We kunnen pas spreken over 'sociaal' als de hele samenleving 

meebetaalt. Niet als de student na zijn studie zit opgezadeld met een enorme studieschuld.  

 

Studenten zijn door de jaren heen steeds meer gaan betalen voor steeds slechter onderwijs. Nu is de grens bereikt. 

Voordat men nog meer gaat bezuinigen, moet de overheid eerst komen met een kwaliteitsimpuls zoals bijvoorbeeld in 

Duitsland. Anders wordt Nederland internationaal enorm ingehaald. Natuurlijk is het altijd goed om te kijken hoe het 

onderwijs efficiënter kan. Daar zijn wij ook voor. 40 procent van de studenten stopt met een studie tijdens het eerste 

studiejaar. Dat kost pas veel geld. Betere begeleiding van studenten is daarom essentieel. Ook moeten scholieren beter 

begeleid worden in het maken van de juiste studiekeuze. Als meer studenten meteen de juiste studiekeuze maken, 

bespaart de overheid enorm. De eerste signalen van politieke partijen zijn positief. Geen enkele partij zegt flink te willen 

snijden in het onderwijs. Sommigen willen juist extra investeren. Uiteraard zijn we daar blij mee. Toch zijn de meeste 

investeringen vooral gericht op het primair en secundair onderwijs. Wij willen vragen niet de laatste stap te vergeten: het 

hoger onderwijs. 

 

7 april 2010 

Spits 

Ingezonden brief 

Bezuinigen Zowel de politiek als de ondersteunende 

ambtenaren geven aan te lijden te hebben gehad van 

ons onderwijs van de laatste decennia. Taal en 

rekenen blijken abominabel. 'Bezuinigen' betekent 

volgens het woordenboek 'minder geld uitgeven'. Dat 

is heel wat anders dan belasting verhogen, 

kilometerheffing invoeren en ga zo maar door. En 

rekenen ho maar. Aanbestedingen aan Betuweroute, 

metro Amsterdam, hogesnelheidslijn... alle met 

miljarden overschreden. Wie gaat ons op 9 juni 

redden? Pas op voor de dubbele agenda's, daar zijn 

ze beter in danrekenen. Oosterwolde, Kees v.d. Burg 

 

1 april 2010 

De Telegraaf 
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Ambtenaren zijn vergeten om zichzelf te korten: 

SAMENVATTING Volgens economen ontbreken in de voorstellen voor ombuigingen de lonen van rijksambtenaren. Amsterdam De rijksambtenaren die de mogelijkheden voor bezuiniging voor 

het kabinet in kaart hebben gebracht, zien volgens economen een belangrijke maatregel over het hoofd: een loonsverlaging voor alle ambtenaren. 'Het is duidelijk dat de heren en dames 

zichzelf buiten schot houden', zegt Sweder van Wijnbergen, hoogleraar economie in Amsterdam. 'Een land als Ierland heeft bijvoorbeeld wel de hakbijl in de ambtenarensalarissen gezet. 'Ook 

Lans Bovenberg, hoogleraar economie in Tilburg vindt het een omissie dat deze maatregel niet is voorgesteld. 'Het was goed geweest ook deze optie te noemen en alle voor en nadelen goed 

in kaart te brengen. Maar het is voor rijksambtenaren natuurlijk lastig daar zelf over te beginnen. 'Europese landen, die al hard aan het bezuinigen zijn, hebben er zonder uitzondering voor 

gekozen de ambtenarensalarissen te verlagen. Litouwen ging hierin het verst (de ambtenarensalarissen gingen met 20 tot 30 procent omlaag, het salaris van de premier zelfs met 45 procent), 

maar ook in Ierland en IJsland gingen de salarissen bij overheidsinstellingen omlaag. 

 

Bovenberg vindt niet dat Nederland die maatregelen zomaar moet kopiëren. 'Het probleem van Nederland is van een andere orde. Deze landen hadden een concurrentieprobleem, dan is het 

logisch dat je de lonen verlaagt. Ons probleem is vooral de vergrijzing. 'Bovenberg zou daarom zelf eerst naar de pensioenvoorziening van ambtenaren kijken. 'Je zou de pensioenopbouw van 

ambtenaren kunnen versoberen. 'De rijksoverheid komt er bij de voorstellen überhaupt genadig vanaf, vindt Bovenberg. 'Bij de post openbaar bestuur wordt vooral gesneden in de lagere 

overheden: de provincies en de waterschappen.'En dat terwijl bij de rijksoverheid ook nog wel wat te bezuinigen valt. Je zou het aantal ministeries kunnen verminderen, bijvoorbeeld, of ze op 

zijn minst beter kunnen laten samenwerken. 'Van Wijnbergen vindt de lijst van voorgestelde maatregelen 'een schertsvertoning'. 'Dit is een recept voor incoherent beleid. Nu gaan politici 

winkelen, kleine dingetjes uitzoeken. De verkiezingsdebatten zullen ook over kleine dingetjes gaan. Terwijl de te maken keuzes helder zijn. Er zijn drie grote zaken: AOW, hypotheekrenteaftrek 

en studiefinanciering. En in twee van die zaken moet je flink snijden.‘ 

 

3 april 2010, de Volkskrant 

 

De ene ambtenaar is de andere niet bij Hillen 

Ambtenaren kunnen zich niet voor hun handelen verantwoorden voor het parlement of in het publieke debat. Daarvoor kennen wij het stelsel van de ministeriële verantwoordelijkheid. De 

minister is verantwoordelijk voor het handelen van zijn ambtenaren. Hoe dat stelsel in elkaar steekt heeft minister Donner van Binnenlandse Zaken nog zeer onlangs uitvoerig in een brief aan 

de Tweede Kamer uiteengezet naar aanleiding van de affaire WikiLeaks: 'Het handelen en nalaten van ambtenaren valt onder de ministeriële verantwoordelijkheid.' Dat geldt voor alle 

ambtenaren. Minister Hillen geeft daar zijn eigen interpretatie aan. Hij maakte dat heel duidelijk in het Kamerdebat naar aanleiding van de misstanden bij een onderdeel van de Marine. Hij was 

hierover niet tijdig geïnformeerd door twee van zijn naaste ambtenaren: de secretaris-generaal en de hoofddirecteur DMO (Defensie Materieel Organisatie).  

 

In het Kamerdebat nam hij wel de verantwoordelijkheid voor de fout van de een, maar niet voor de fout van de ander. Dat de secretaris-generaal hem de informatie niet had verstrekt, noemde 

Hillen vergeeflijk, omdat deze informatie in alle drukte was 'weggezakt'. Minder coulant was de minister voor de hoofddirecteur DMO, met wie hij een 'onaangenaam' gesprek had gevoerd toen 

het verzuim duidelijk was geworden. Voor deze ambtenaar toonde hij zich dus niet verantwoordelijk. Hij maakt daarmee een onaanvaardbaar onderscheid tussen ambtenaren: ambtenaren 

voor wie hij zich wel verantwoordelijk voelt, en ambtenaren voor wie hij dat niet voelt. Zo werkt ministeriële verantwoordelijkheid niet. De minister is verantwoordelijk voor alle ambtenaren, of 

Hillen het nu leuk vindt of niet. Hij kan daarin geen onderscheid maken tussen ambtenaren die hij aardig vindt en ambtenaren met wie hij onaangename gesprekken voert. Door op deze 

manier selectief met het beginsel van ministeriële verantwoordelijkheid om te gaan, handelt de minister ondemocratisch. Met zijn handelwijze betoont hij zich ook een slechte werkgever en 

handelt als zodanig zelfs onbehoorlijk. Door een ambtenaar die fouten maakt tegenover het parlement zo hard te laten vallen en zo duidelijk weinig coulance te tonen, laat hij zien dat Defensie 

een weinig veilige werkomgeving is voor ambtenaren die het bij de minister verbruid hebben. Die laat hij immers vallen als een baksteen. Wat zijn immers het gezag en de interne positie van 

de hoofddirecteur DMO nog waard, nu de minister hem in het openbaar zo duidelijk heeft laten vallen en hem niet de bescherming biedt die de secretaris-generaal wel ten deelt valt? 

 

Het signaal aan de ruim 70 duizend medewerkers van Defensie is duidelijk: je mag wel fouten maken, tenzij het de minister niet uitkomt, want dan word je publiekelijk aan de schandpaal 

genageld. Met deze handelswijze zet minister Hillen een lijn voort die dit kabinet al eerder ten opzichte van de ambtenaren heeft uitgezet: ambtenaren zijn een speelbal in de handen van de 

politiek. De politiek verantwoordelijke bestuurders denken met ambtenaren om te kunnen gaan naar het hun goeddunkt. Keer op keer wordt de vertrouwensbreuk tussen politiek en 

ambtenaren, meer in het bijzonder tussen bestuurders en ambtenaren, verder verscherpt en uitgediept. Uiteindelijk redden bestuurders daarmee wellicht voor eventjes hun hachje, maar per 

saldo zijn kwaliteit en gezag van de overheid het slachtoffer. Minister Hillen moet zich nog maar eens achter de oren krabben, voordat hij het volgende Kamerdebat aangaat over 

integriteitsproblemen bij Defensie. Hij is zelfonderdeel van dat probleem geworden.  

 

Ton Horrevorts De auteur geeft overheden advies op het gebied van goed openbaar bestuur. Hij stelt dat de minister van Defensie ambtenaren tot speelbal van de politiek maakt. Dat verdiept 

de kloof tussen politiek en ambtenaren. Je mag fouten maken tenzij het de minister niet uitkomt. 

 

12 maart 2011 

de Volkskrant 
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Gewaardeerd topambtenaar met smetje: 

BYLINE: Marit van Kooij SAMENVATTING De hoogste ambtenaar op Defensie informeerde zijn minister onvoldoende. Toch mag Ton Annink blijven. Oud-ministers 

prijzen hem. ,,Hij is de beste. VOLLEDIGE TEKST: De trap van Defensie wordt niet van bovenaf schoongeveegd. Dat maakte minister Hans Hillen (CDA) gisteren 

duidelijk in het Kamerdebat over de misstanden in het automatiseringscentrum van Defensie in Den Helder. Ton Annink, de secretaris-generaal van Defensie, blijft dus 

zitten. Annink, de rechterhand van Hillen, bracht de minister deze week in ernstige verlegenheid door hem niet volledig in te lichten over de integriteitsschendingen en 

wantoestanden in Den Helder. ,,De kennis was even weggezakt-, zei Hillen over de inschattingsfout van zijn secretaris-generaal. Of de cruciale informatie inderdaad 

even was weggezakt, kan oud-minister van Defensie Eimert van Middelkoop (ChristenUnie) niet bevestigen. Liever laat hij zich helemaal niet over de kwestie uit. ,,Als 

minister van Defensie heb ik ruim drie jaar met Annink gewerkt en ik durf te zeggen dat hij de beste secretaris-generaal is die Nederland kent.- Ten tijde van zijn 

ministerschap heeft Van Middelkoop Annink meermalen gevraagd om zijn aanstelling te verlengen. In januari van dit jaar werd die weer verlengd met twee jaar. Dat is 

geen verrassing voor Van Middelkoop: ,,Ook op Defensie weten ze dat Annink daar goedzit. 

 

Annink, geboren op 13 mei 1953 te Hengelo, groeide op in een katholiek gezin. Na zijn middelbare school ging hij bedrijfseconomie studeren aan de universiteit in 

Groningen. Met een stage op het ministerie van Economische Zaken begon hij zijn loopbaan binnen de rijksoverheid. Via verschillende ministeries, waaronder Financiën 

en Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, kwam Annink in 1995 terecht op het ministerie van Binnenlandse Zaken. ,,Loyaal en zeer deskundig,- noemde minister van 

Binnenlandse Zaken Hans Dijkstal (VVD) hem in die periode.  

 

Sinds 1999 mocht Annink zich directeur-generaal van openbare orde en veiligheid noemen. De vuurwerkramp in Enschede, de cafébrand in Volendam, 11 september en 

de moord op politicus Pim Fortuyn. Ton Annink maakte het in die jaren als directeur-generaal allemaal mee. Van Middelkoop vertelt dat hij als minister van Defensie 

blindelings af kon gaan op het advies dat Annink hem over binnenlandse veiligheid gaf. ,,Hij was daar heel bekwaam in. Ik heb hem in al die jaren niet op een foutje 

kunnen betrappen. Het runnen van 'een grote tent' is zijn belangrijkste drijfveer, vertrouwt Annink in 2003 het zakenblad Management Team toe. De doorgewinterde 

Haagse ambtenaar heeft dan de overstap naar Defensie gemaakt. Daar waait sinds kort een frisse wind, vertelt een hoge ambtenaar dat jaar tegen deze krant. 

Van Middelkoop heeft zich gestoord aan alle kritiek op Annink van de afgelopen week. ,,Hij kan zich niet verweren tegen kritiek van buitenaf. De minister is 

verantwoordelijk.- Volgens de ex-minister wil elke secretaris-generaal maar één ding niet: zo openlijk te kijk staan als nu is gebeurd. 

 

10 maart 2011 

NRC Handelsblad 

 

Hillen onder druk door misstanden Defensie 

Minister Hillen (Defensie, CDA) heeft zware kritiek te verduren gekregen van deTweede Kamer over misstanden bij Defensie en het feit dat zijn ambtenaren hem daarover 

niet of onvoldoende hebben geïnformeerd. Coalitie en oppositie oordeelden vanmiddag in een debat hard over de toestand bij de krijgsmacht. ,,Ernstig-, aldus CDA'er 

Raymond Knops. ,,De trap moet van bovenaf schoon worden geveegd-, zei VVD'er André Bosman. Het debat was bij het ter perse gaan van deze krant nog in volle gang. 

Misbruik van dienstauto's, gerommel met werktijden en te hoge bonussen aan hoger personeel bij de marine in Den Helder hebben de positie van minister Hillenonder 

druk gezet.  

Dit weekend werd bekend dat bij een prestigieuze IT-afdeling, CAMS-Force Vision, sprake is van zelfverrijking, diefstal, intimidatie en onderling wantrouwen. Eerder 

werden twee leidinggevenden al disciplinair gestraft wegens integriteitsschendingen. Vanmorgen kwam naar buiten dat de secretaris-generaal Ton Annink van het 

ministerie op de hoogte was van integriteitsschendingen. Hij zou Hillen hiervan niet op de hoogte hebben gebracht. Hillen schreef maandag in een brief aan de Tweede 

Kamer ,,onaangenaam verrast te zijn. Hillen informeerde op 1 februari de Kamer over eerdere misstanden bij een IT-afdeling van de Defensie Materieel Organisatie 

(DMO), in de Frederikskazerne in Den Haag. Hij verklaarde toen dat er geen verdere integriteitsschendingen bekend waren. Uit een brief van 29 september aan een 

klokkenluider, in het bezit van de Volkskrant, blijkt dat Annink van alle klachten over de marine in Den Helder op de hoogte was. Kamerleden Hachchi (D66), Van Dijk 

(SP) en Eijsink (PvdA) zeiden vanmiddag dat Hillen ,,een groot probleem heeft: Of met zijn ambtenaren die hem onjuist hebben geïnformeerd of - als dat niet zo is - met 

de Tweede Kamer die hij in dat geval verkeerd heeft geïnformeerd. Hillen: pagina 4 en 5 

 

9 maart 2011 

NRC Handelsblad 
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Provincie moet geen bank spelen: 

Wie is verantwoordelijk voor de verdwenen miljoenen van de provincie Noord-Holland? Na twee weken van verhoren is een antwoord op die vraag nog niette geven. Uit de gesprekken met de 

betrokken ambtenaren en bestuurders blijkt dat het uitzetten van de honderden miljoenen aan overtollig kasgeld gebeurde keurig volgens de wet- en regelgeving. Wat dat betreft, valt de 

kostbare zeperd niemand in de schoenen te schuiven. 

 

Een andere vraag is of de verantwoordelijke mensen adequaat hebben gereageerd toen begin vorig jaar de eerste signalen binnenkwamen over problemen in de financiële wereld. De 

berichten over Lands banki leidden er bijvoorbeeld toe dat gemeenten als Groningen en Westerveld hun spaargeld bijtijds weghaalden uit IJsland. Noord-Holland bleef tot op het laatste 

moment geld brengen, waardoor de provincie nu 78 miljoen euro dreigt te verliezen. Ook de verantwoordelijk ambtenaar bij de provincie trok reeds in een vroeg stadium aan de bel, maar zijn 

meerderen kozen ervoor te vertrouwen op de geruststellende signalen die er ook waren. Dat laatste staat op gespannen voet met het uitgangspunt van risicobeheersing bij het bankieren met 

overtollig kasgeld door overheden. Better safe than sorry: als er reden tot twijfel is over de betrouwbaarheid van een bankdeposito, moet het geld in veiligheid worden gebracht. In Noord-

Holland leidde de onrust op de financiële markt zelfs niet eens tot een gesprek tussen bestuurders over het beleid om zo veel geld weg te zetten bij buitenlandse banken. Het college van 

gedeputeerde staten kreeg in september, na het omvallen van de Duitse Lehmannbank, voor het eerst een lijstje onder ogen met alle kortlopende deposito's in het buitenland. Het bevestigt de 

waarschuwing van de accountant dat het kasgeldbeheer in de afgelopen jaren geen prioriteit had bij het bestuur. 

 

Ook niet bij verantwoordelijk gedeputeerde Ton Hooijmaijers, die na zijn aantreden in 2005 wel een nieuwe visie lanceerde op het kasgeldbeheer. Het was Hooijmaijers die ervoor zorgde dat de 

provincie met twee geldmakelaars in zee ging. Ook wees hij de verantwoordelijk ambtenaar op de voordelen van kortlopende deposito's, een strategie die vrijdag door hoogleraar financiële 

markten Clemens Kool tijdens het afsluitende verhoor van de nodige kritische kanttekeningen werd voorzien. Kool plaatste meer vraagtekens bij het beheer van het kasgeld door de 

provincie.Zo werd wel erg veel waarde gehecht aan de voorspelde ontwikkelingen op de rentemarkt en was de prognose van het beschikbare kasgeld verre van optimaal. De hoogleraar sprak 

in algemene zin over het beleid, maar uit zijn woorden kon worden gedestilleerd dat de verantwoordelijke bestuurders en ambtenaren onvoldoende deskundigheid in huis hadden om een 

doortimmerd treasury beleid te voeren. Welke straf daar op staat, is aan provinciale staten. 

 

Op 18 mei staat een speciale statenvergadering gepland over het rapport van de onderzoekscommissie. In oktober lieten de coalitiepartijen VVD, PvdA, CDA en GroenLinks, samen goed voor 

38 van de 55 zetels, bij voorbaat weten dat er wat hen betreft geen grote fouten zijn gemaakt bij het kasgeldbeheer. Samen met de weinig schokkende uitkomsten van de openbare verhoren 

rechtvaardigt dat de verwachting dat het niet vreselijk spannend zal worden, op 18 mei. Geruststellende gedachte is dat de miljoenen van de provincie in elk geval tot die datum geparkeerd 

blijven bij drie Nederlandse banken. PATRICK MEERSHOEK 

 

6 april 2009 

Het Parool 

 

Commentaar 'Voerendaal mist kwaliteit' 

Voerendaalse ambtenaren schrokken zich het apezuur toen de krant gisteren op de mat plofte. “Voerendaal mist kwaliteit” was de kop die daarvoor zorgde.  

De rekenkamercommissie heeft in een rapport weinig vriendelijke woorden over voor de ambtelijke organisatie in de kleine gemeente. Feitelijk vindt de rekenkamer dat Voerendaal ambtenaren 

mist met expertise, onder meer op het gebied van het binnenhalen van subsidies voor projecten. ”Gemeenten als Simpelveld lukt het wel om gelden voor bijvoorbeeld de bouw vaneen brede 

school los te weken, Voerendaal lukt dat niet&” zegt de commissie. 

 

Dat terwijl de gemeente iedere cent goed kan gebruiken.Als reactie op een brief van het college onderbouwt de rekenkamer haar stellingen. Ze wijst erop dat rapporten van de provincie, Bureau 

Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) telkens wijzen op een gebrek aan organisatieontwikkelin. Volgens de rekenkamer moet Voerendaal een lerende organisatie worden die boven zichzelf 

uit kan stijgen. De gemeente moet stoppen met het inhuren van dure externe krachten en kennis en competentie vergroten door (langdurige) bijscholing en het organiseren van bijeenkomsten 

waarin kennis wordt overgedragen. Dat alles zal de aanzet tot een definitieve cultuurverandering moeten zijn, waardoor een kleine gemeente nog grote ambities mag koesteren. 

Dus een terecht oordeel? In ieder geval ten dele. De rekenkamer komt erg laat met het rapport. De vinger wordt op zere plekken gelegd, die mogelijk al zijn behandeld. De gemeente zette de 

afgelopen drie jaar de nodige stappen. Niet alleen door het binnenhalen van (forse) subsidies, maar ook door rust in de tent te brengen en samenwerking te zoeken met publiek-private partijen 

(Woningstichting). Het op orde krijgen van de bedrijfsvoering was prioriteit nummer een. Nu het zover lijkt te zijn, kan men aan de slag. Het talent - dat de gemeente zeker in huis heeft - moet de 

kans krijgen zich te ontwikkelen. Wat dat punt betreft heeft de rekenkamer gelijk. Door experts in te huren, krijgt talent nooit de kans. 

 

16 april 2010 

Dagblad De Limburger 
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'Organisatie bouw NZ-lijn is niet op taak berekend': 

Van een verslaggever  

AMSTERDAM - De gemeentelijke organisatie van de aanleg van de Noord/Zuidlijn vertoont grote gebreken. De rolverdeling en samenwerking tussen gemeentelijke diensten en de aannemers 

is verre van optimaal, blijkt uit het rapport van de commissie-Veerman. Er zijn meer mankracht, deskundigheid en beslissingsbevoegdheid nodig bij het Projectbureau Noord/Zuidlijn, de 

gemeentelijke dienst die geacht wordt het voortouw te hebben bij de aanleg. Er is te weinig coördinatie met de aannemers.Van zoiets vanzelfsprekend als geregeld overleg over de risico's is 

geen sprake. 

 

Om dit alles te veranderen, moet de directeur van het projectbureau veel meer bevoegdheden krijgen. Hij rapporteert rechtstreeks aan wethouder Hans Gerson.Verder moet er een 

Projectcommissariaat komen dat de uitvoering controleert. Hierin zitten twee externe deskundigen, naast enkele hoge ambtenaren. De commissie waarschuwt dat de verantwoordelijke 

ambtelijke diensten IVV (Infrastructuur, Verkeer en Veiligheid) en DMB (Milieu en Bouwtoezicht) conamore moeten meewerken en voorrang moeten geven aan noodzakelijke adviezen en 

vergunningen. Dat laatste gaat soms traag, waardoor de gemeente zelf schuldig is aan vertragingen. De commissie werpt de vraag op of de DMB en de IVV wel instaat zijn de zware rollen te 

vervullen die de diensten nu krijgen opgelegd. De vraag is of er wel genoeg mankracht en deskundigheid is. 

Burgers moeten voortaan beter worden behandeld. Risico’s moeten eerlijk worden gemeld. Om overlast te verminderen, moeten bouwplaatsen worden ontruimd als de aanleg tijdelijk stil ligt. De 

commissie heeft ook een kosten-batenanalyse laten maken. Eigenlijk had dit voor het aanlegbesluit van 2002 moeten zijn gedaan. Er was ook geen nul alternatief waarin staat hoe het openbaar 

vervoer (ov) zou functioneren zonder Noord/Zuidlijn. 

 

De jaarlijkse baten worden geschat op 31 tot 49 miljoen euro. Daarnaast kunnen elders in het ov omvangrijke investeringen worden gedaan, waardoor de toekomstige maatschappelijke baten 

tussen de 600 miljoen en 1,1 miljard uitkomen. Gewaarschuwd wordt dat de beoogde gemiddelde reistijdwinst van zes minuten bekort kan worden door loopafstanden in de stations. Ook is te 

weinig rekening gehouden met tijdverlies, doordat er meer moet worden overgestapt. 

 

4 juni 2009 

Het Parool 

Personeelsmonitor 

Door René van der Lee,  

DEN BOSCH De kop in het blad Binnenlands Bestuur laat aan duidelijkheid niets te wensen over: 'Brabant heeft meeste 'matige' ambtenaren'. Die harde conclusie wordt getrokken op grond van 

de Personeelsmonitor Provincies 2008. In dit onderzoek valt te lezen dat zes procent van alle Brabantse provincieambtenaren bij de functioneringsgesprekken in 2007 de beoordeling 

'matig/slecht' kreeg.  

 

Die score is een stuk hoger dan bij de andere provincies,waar het stempeltje 'matig/slecht' slechts op twee procent van de ambtenaren werd gedrukt. Zitten we in Brabant inderdaad 

opgescheept met een overmaat aan 'matige' provincieambtenaren, aan kneusjes? Welnee, flauwekul, zegt Arnoud Reijnen,woordvoerder van de provincie. Binnenlands Bestuur is veel te kort 

door de bocht gegaan. Er zouden provincies zijn waar geen enkele ambtenaar matig scoort. Dat lijkt me toch ook stug. Ten tweede gaat het om de functioneringsgesprekken van 2007, waarbij 

voor het eerst met een nieuwe systematiek is gewerkt. Kijk je naar de gesprekken van 2008 dan zie je dat het aantal matige beoordelingen al is gezakt naar 3,5 procent. 

De Personeelsmonitor is opgesteld door het Interprovinciaal Overleg (IPO). Louis van Wayenburg is een van de onderzoekers. Hij valt de provincie Brabant bij: de redactie van het blad heeft 

volgens hem wat ál te gretig geschreven over de niet-functionerende Brabantse ambtenaren: het is onwaarschijnlijk dat slechts een of twee procent van de werknemers het slecht doet. Mensen 

moeten het beoordelingssysteem beter toepassen, kritischer worden op hun werknemers. Brabant heeft dat waarschijnlijk het beste gedaan. 

 

12 augustus 2009 

BN/DeStem 
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Vertrouwen in gemeentesecretaris Stein opgezegd 

CRISISSFEER Ondernemingsraad gemeente zegt 'unaniem en onherroepelijk' vertrouwen op in hoogste ambtenaar  

STEIN - De ondernemingsraad van de gemeente Stein heeft unaniem en onherroepelijk het vertrouwen in gemeentesecretaris Margret Bisschops opgezegd. In een verklaring, waarover het 

gemeentepersoneel gistermorgen is ingelicht, schrijft de ondernemingsraad (OR) vrij vertaald dat de hoogste ambtenaar van Stein 'taakonbekwaam' is.  

Vier jaar na het kantelen van de organisatie ontbreekt het nog aan doelgerichte actieplannen, zijn werkprocessen niet aan de maat, is het beheer niet op orde, sturingselementen niet 

doorontwikkeld en ontbreekt het aan adequaat toekomstgericht personeelsbeleid. Volgens de OR heeft Bisschops 'voortdurend en eenzijdig' naar het personeel gewezen waar het gaat om het 

afwentelen van de oorzaken. De OR verwijt de hoogste ambtenaar van Stein gebrek aan zelfreflectie. Nu ze op belangrijke dossiers de eigen verantwoordelijkheid afwijst wat betreft haar plicht 

om op de hoogte zijn van ontwikkelingen met betrekking tot de bedrijfsvoering, is de maat vol. 

 

De vertrouwensbreuk tussen OR en Bisschops, die gisteren niet wilde reageren, dateert al van eind 2006. Sindsdien is een mediationtraject van kracht. Zonder succes, volgens de 

ondernemingsraad. In een brief van 17 september jl. geeft Bisschops aan na overleg met de adjunct-secretaris en met instemming van B en W te hebben besloten om tot naderorder niet meer 

aan OR-overleggen deel te nemen. Ze heeft die taken overgedragen aan de adjunct-secretaris. De ondernemingsraad noemt dat een schijnoplossing, die de onderliggende problematiek niet 

aanpakten de oorzaken van het in Bisschops ontbrekende vertrouwen niet kan wegnemen. 

 

Bisschops ligt ook politiek onder vuur, met name in het dossier Exploitatie Steinerbos. Zo zou ze met een 'gekochte verklaring' mogelijk haar eigen straatje willen schoonvegen. In ruil voor een 

'belastende verklaring' richting oud-wethouder Harry Govers zouden twee facturen (meerwerk) volledig door Stein worden uitbetaald aan bureau Grontmij/ Marktplan, werkgever van de falende 

interim-manager. Eerdere akkefietjes, met betrekking tot de meerkosten van het project Steinerbos, daarentegen zijn financieel geschikt. Stein heeft in dat geval nimmer het volle pond betaald. 

Behalve de gemeentesecretaris wilde gisteren ook het college van B en W niet reageren op de verklaring van de ondernemingsraad. 

 

29 september 2009 

Dagblad De Limburger 
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Regeldruk Breda iets verbeterd 

Uit de resultaten van de Regeldruk Barometer 2010 blijkt dat de beleving van regeldruk bij ondernemers in Breda iets is verbeterd ten opzichte van 2007. 

De barometer is een initiatief van Gemeente Breda, Avans Hogeschool en BZW Breda. Het doel is om de ervaringen van ondernemers met regeldruk te meten. 

Ondernemers zijn positief over de informatieverstrekking, de deskundigheid en behulpzaamheid van ambtenaren. Zij zijn minder tevreden over zaken als afhandelingsnelheid, flexibiliteit, 

bereikbaarheid ambtenaren en bereidheid tot meedenken. Een van de speerpunten in het coalitieakkoord is juist om de dienstverlening te verbeteren en regels te verminderen. De gemeente 

gaat deze verbeter trajecten opstarten.  

 

Voor de tweede en laatste editie van de Regeldruk Barometer Breda hebben studenten van Avans Hogeschool, Academie voor Algemeen en Financieel Management, ongeveer 200 

ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf geïnterviewd. Uit de resultaten blijkt, dat de regeldruk door drie van de tien ondernemers als acceptabel wordt ervaren. Tussen de 30 en 36% van de 

bedrijven vindt de regeldruk (veel) te hoog. In 2007 was vooral bij kleine bedrijven de regeldruk te hoog. Nu is dit juist bij de grotere bedrijven het geval. Tussen de 12 en 18% heeft vaak of erg 

vaak last van tegenstrijdige regels. Er zijn door de ondernemers verschillende suggesties gedaan om de dienstverlening te verbeteren zoals een vast aanspreekpunt, een verbetering van de 

website en voortzetting van de deregulering. De gemeente is het met die suggesties eens. 

 

18 december 2010 

BN/DeStem 

Gemeente Steenbergen scoort ruime acht voor baliewerk 

BYLINE: FRANKA VAN DER RIJTSAMENVATTINGGemeente Steenbergen scoort ruime acht in vergelijkend klanttevredenheidsonderzoek naar baliewerk. Steenbergen en Zoetermeer hebben 

de 'beste balies'. Ook digitale dienstverlening wordt verder uitgebreid.VOLLEDIGE TEKST:door Franka van der Rijt STEENBERGEN - Glunderende gezichten gistermiddag in de hal van het 

Steenbergse gemeentehuis: de baliemedewerkers daar hebben er dankzij hun klantvriendelijkheid en deskundigheid voor gezorgd dat Steenbergen in de beleving van de eigen burgers een 

ruime acht scoort op dat terrein van gemeentelijke dienstverlening. De beste gemeentelijke balie staat in Steenbergen. Daar hoeven we niet bescheiden over te doen, juichte burgemeesterJan 

Hoogendoorn die twee grote taarten liet aanrukken om het fraaie rapportcijfer te vieren met alle ambtenaren. Dat Steenbergen de eer moet delen met Zoetermeer, mocht de pret niet drukken. 

Dit resultaat bewijst hoe professioneel we bezig zijn.  

 

De doelgerichte verbetering van de gemeentelijke dienstverlening is pas twee jaar geleden ingezet. En dan al deze score, jubelde ook wethouder Bert van Kesteren die bestuurlijk 

verantwoordelijk is voor de ambtelijke dienstverlening. De rapportcijfers zijn onafhankelijk verzameld: Steenbergen draaide samen met 97 andere gemeenten mee in een groot vergelijkend 

onderzoek, waarbij interviewers van het NIPO in maart zelf naar Steenbergen kwamen om burgers te bevragen over hun ervaringen aan de gemeentelijke balies waar zo'n acht ambtenaren 

werkzaam zijn. Die doen het prima, is de algemene conclusie waarbij op onderdelen zelfs een dikke 8,5 is gescoord: een 8,7 voor vriendelijkheid en 8,5 voor deskundigheid. Ook de 

duidelijkheid van de gegeven informatie werd meteen ruime acht beoordeeld. Uit het onderzoek blijkt verder dat de burgers tevreden zijn over de bereikbaarheid, parkeerfaciliteiten en de 

privacy aan de balies van het gemeentehuis.  

 

Een hele verbetering ten opzichte van het oude stadhuis. Daar stonden in een smalle gang een paar stoelen en hadden de burgers geen enkele privacy, wist Hoogendoorn nog. De scores 

laten onverlet dat er nog méér slagen te maken zijn, aldus Marco van Leeuwen, hoofd van de afdeling publiekszaken. Vooral de digitale dienstverlening, die nu 'slechts' een 6,3 scoort, moet 

aangescherpt worden. Sinds drie weken is het voor inwoners van Steenbergen mogelijk om via de gemeentesite rechtstreeks een afspraak te maken met een ambtenaar. Maar ook het aantal 

producten dat de gemeente digitaal aanbiedt, zal in de loop van dit jaar flink toenemen: van 13 nu naar 40 aan het eind van 2010. Nu zijn het vooral gegevens uit de Gemeentelijke Basis 

Administratie die digitaal te leveren zijn. Daar komen ook diverse vergunningen bij. Wat digitaal kán, gaan we ook doen-, zegt Van Leeuwen. Ook de dienstverlening tijdens de 

avondopenstelling op donderdag is uitgebreid: via vrije inloop kunnen ook daar vergunningen aangekaart worden. 

 

26 mei 2010 

BN/De Stem 
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Applaus voor de ambtenaren 

De 'snijbrigade' van ambtenaren heeft goed werk gedaan. Het voorbeeld van de gezondheidszorg toont dit haarfijn aan. De eufemistisch betitelde 'heroverwegingscommissies' kwamen vorige 

week met hun langverwachte plannen naar buiten. En wat waren de reacties daarop? Politieke partijen spraken zich vooral uit over de maatregelen die hun niet aanstonden. Burgers 

reageerden geschrokken over mogelijke consequenties. Ook waren er die de ambtenaren beschimpten omdat die er bij het zoeken naar bezuinigingsmogelijkheden voor gezorgd zouden 

hebben dat zij buiten schot blijven. Sommige voorstellen werden zelfs als onsmakelijk betiteld.  

 

Deze reacties zijn surrealistisch. De ambtenaren hadden immers de opdracht 20 procent te vinden. Allicht dat daar onaangename boodschappen bij zitten. Ook mochten de ambtenaren geen 

politieke keuzes maken (en de wereld zou te klein zijn als ze dat stiekem toch hadden gedaan). Niet verrassend dat daar voor iedere partij aantrekkelijke en minder aantrekkelijke keuzes 

tussen zitten. Hadden ze verwacht in crisistijd een greep uit een ambtelijke snoepwinkel te mogen doen? Tot slot: niemand dwingt dit land te doen wat ambtenaren voorrekenen. Er hoeft ook 

helemaal geen 20 procent bezuinigd te worden. Er ontstaan dus keuzes. De politiek gaat daar zelf over. En burgers kunnen stemmen op die politici die hun voorkeuren het best 

weerspiegelen. Het geeft dus geen pas af te geven op ambtenaren die gewoon hun werk hebben gedaan. En goed hebben gedaan.  

 

Niet alleen is een aantal onvermijdelijke maatregelen nog eens tegen het licht gehouden, de maatregelen zijn ook ingebed in een consistente visie op de sectoren. Geen aanbod waar 

politieke partijen selectief uit kunnen winkelen (al gaat dat toch gebeuren, ben ik bang). En dat ambtenaren zichzelf buiten schot zouden hebben gelaten? Dat lijkt me logisch. Bij werkelijk 

iedere verkiezing ontstaat een collectieve rituele dans. Dat nutteloze ambtenarenkorps, daar kan wel flink op bezuinigd worden!  Nou hoeven ambtenaren heus niet buiten schot te blijven, 

maar een toontje lager mag het wel met dat getoeter. Het zou mooi zijn als de politieke partijen hun verkiezingprogramma's nog snel met behulp van de uitkomsten van een steviger 

fundament zouden voorzien. Per slot van rekening hebben ze weinig tijd voor het schrijven daarvan. Het Centraal Planbureau zal in hun doorrekeningen de effecten van niet voldoende 

doordachte plannen op nul zetten. In dat geval resten dan alleen simpele maatregelen die iedereen kan uitrekenen, met als gevolg verschraling van publieke voorzieningen of wederom uitstel 

van noodzakelijke hervormingen.  

 

Laat ons eens zien hoe de uitkomsten van de commissies eruit zien in een sleutelsector als de gezondheidszorg. Als eerste de curatieve zorg. De commissie zegt terecht dat het 

sturingsmodel voor de zorg zich thans in niemandsland bevindt tussen het oude en het nieuwe zorgstelsel. Zelfs zonder noodzaak tot bezuinigingen zou je hier willen bewegen. Geloven we in 

het nieuwe zorgstelsel? Dan zullen we daar ook consequenties uitmoeten trekken. Dat betekent een actievere bijdrage van patiënten (onder meer door hogere eigen risico's en betalingen), 

het op termijn schrappen van de budgettering van ziekenhuizen en een risicodragende rol van verzekeraars. Geloven we niet in het nieuwe zorgstelsel? Dan moeten we terug naar een strak 

budgetteringskader. Maar geen vlees noch vis, zoals nu.  

 

Dan de langdurige zorg. Ook hier constateert de commissie dat scherpe keuzes nodig zijn. De AWBZ is al lang niet meer waarvoor zij ooit bedoeld was, namelijk voor de langdurige, 

onverzekerbare, niet op genezing gerichte zorg. De AWBZ kent dezelfde handicap als de WAO ooit: te breed gedefinieerd en te zwak getoetst. Dan lopen de kosten almaar op. Het is dus 

logisch om verzekeraars, gemeenten en patiënten zelf meer de regie te geven op terreinen als genezing, welzijn en huisvesting. De commissie geeft daartoe de benodigde munitie. Bij alle 

maatregelen geldt dat voor kwetsbare groepen (lage inkomens, chronisch zieken) oplossingen bestaan om de toegankelijkheid overeind te houden. De discussie over de zorg is 

symptomatisch: door de focus op individuele onderdelen van een pakket maatregelen (bijvoorbeeld het verhogen van het eigen risico), sneeuwt de kwaliteit van het samenhangende pakket 

geheel onder. Wat resteert is een karikaturaal beeld van ambtenaren die het land kapot willen bezuinigen.  

 

De uitkomsten van de commissies bieden een mooie kans voor ambitieuze politici om publieke voorzieningen in Nederland te moderniseren. Kwaliteit en betaalbaarheid kunnen samengaan, 

met behoud van solidariteit. Maar de publieke discussie beperkt zich grotendeels tot stokpaardjes, individuele maatregelen of geldkwesties. Een gemiste kans. Laten we nu eens ophouden 

met dippen, bukken of 'boe' roepen. Het kost tijd en energie en levert niets op. De ambtelijke commissies geven ons genoeg gereedschap in handen om het beste uit onze publieke 

voorzieningen te halen. Laten we hun daar dankbaar voor zijn. En laten we het gereedschap nu eindelijk eens gebruiken om te doen wat noodzakelijk is. 

 

7 april 2010 

NRC Handelsblad 
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Voorbestemd om een hoofdrol te gaan spelen 

Pieter Couwenbergh en Leon Willems Met Klaas Knot krijgt de Nederlandsche Bank ogenschijnlijk het schaap met de vijf poten. Een wetenschapper met kennis van het monetaire, ervaring in 

het toezicht en goede banden met Den Haag. Amsterdam Wat goed is, komt snel. En soms sneller dan de mannetjesmakers verwachten. Klaas Henderikus Willem Knot (1967, Bedum) was 

al enige tijd voorbestemd om een hoofdrol te gaan spelen, maar wel pas over een jaar of tien. Hij moet nu eerder aan de bak dan hijzelf ook zal hebben gedacht. Nout Wellink haalde hem 

enkele jaren geleden persoonlijk terug van het IMF om toezicht te houden op onder meer de verzekeraars en pensioenfondsen. Bij het ministerie van Financiën was hij dit jaar voorbestemd 

om thesaurier-generaal te worden, een spilfunctie die het voorportaal is tot een prominente rol bij de centrale bank (Henk Brouwer en vroeger Wim Duisenberg) of bij een van de 

systeembanken (Cees Maas bij ING).  

 

Ronald Gerritse was thesaurier-generaal en sinds dit jaar voorzitter van de AFM. De functie van thesaurier-generaal was recent ook voor hem op maat gemaakt door de economische 

denktank onder te brengen bij de secretaris-generaal. Niets zat zijn benoeming toen nog in de weg totdat Knot door minister De Jager een dag of tien geleden werd gepolst om de patstelling 

tussen Financiën en DNB te doorbreken. Intelligent, autonoom en ook nog sociaal vaardig. Mensen die Klaas Knot kennen, schetsen een buitengewoon positief profiel van de nieuwe 

bankpresident. Ex-minister Wouter Bos hengelde Knot in 2009 binnen bij het ministerie van Financiën toen de gewezen PvdA-leider de politieke baas was aan de Korte Voorhout 9. Ook Bos 

had de benoeming van zijn voormalige topambtenaar absoluut niet verwacht. 'Hij slaat een paar stappen over in zijn carrière', aldus Bos, nu werkzaam bij organisatieadviseur KPMG. 'Maar 

het is een uitstekende keuze. 'Bos noemt Knot 'razend intelligent, sociaal heel vaardig en met veel internationaal gezag'. 'Hij begrijpt goed waarom de Nederlandse samenleving en politiek 

zich druk maken over het toezicht op de financiële sector.  

 

'Voormalig DNB-bestuurder en tegenwoordig president-commissaris Tom de Swaan spreekt van een ideale kandidaat. 'Inhoudelijk sterk. Ervaring in het toezichten het monetaire. En met een 

goede reputatie in Den Haag. Hij kan de banden met Financiën weer verbeteren. 'Ook topambtenaar Bernard ter Haar, voorganger van Knot als directeur Financiële Markten bij het ministerie, 

noemt de benoeming van zijn oud-studiegenoot 'heel verrassend'. Toevallig of niet: we lopen Ter Haar tegen het lijf bij de ingang van het ministerie van Algemene Zaken. Het kabinet 

vergadert op dat moment nog over de voordracht van zijn studiemakker en Ter Haar, door sommigen ook getipt als nieuwe directeur Toezicht van DNB, voelt zich zichtbaar ongemakkelijk. 

Decaan Dirk Schoenmaker van de Duisenberg School of Finance en voormalig topambtenaar bij Financiën is ingenomen met de benoeming. 'Hij staat inhoudelijk boven de materie, is 

gepromoveerd op wisselkoerspariteit, heeft bij het IMF gezeten, zat bij DNB in de directie toezicht en begrijpt Den Haag. 'Schoenmaker verwacht dat Knot nieuw elan brengt maar wel vanuit 

een inhoudelijke gedrevenheid die past bij een op de inhoud gericht instituut als DNB. Over het elan: 'Als hij een idee heeft, brengt hij dat geïnspireerd. Hij zorgt voor een goede spirit, dat 

hoor ik ook terug van de mensen bij Financiën.'  

 

Knot bezoekt ook bijeenkomsten en recepties en schroomt dan niet om op journalisten af te stappen om met ze in discussie te gaan over door hen geschreven artikelen of ze te wijzen op 

onjuistheden. Met Jaap Winter, Jos Streppel en Dirk Schoenmaker stond Klaas Knot ook aan de basis van de Duisenberg School of Finance. 'Hij vond zo'n topinstituut voor de financiële 

sector van groot belang voor Nederland en schroomt dan niet zijn mouwen op te stropen en met mij langs de banken te gaan om ze te overtuigen mee te doen en financieel bij te dragen', 

zegt Schoenmaker. Voormalig Aegon-bestuurder Jos Streppel noemt Knot een 'zeer toegankelijk mens die door insiders al enige tijd een grote carrière werd voorspeld'. Bij Financiën heeft hij 

volgens Streppel laten zien over de goede managementvaardigheden te beschikken. 'Iedereen kreeg een bezuinigingsopdracht en Klaas heeft dat kundig gedaan.' Onder wetenschappers 

leven meer reserves. De Tilburgs hoogleraren Harald Benink en Sylvester Eijffinger vragen zich af of zijn leeftijd en ervaring voldoende zijn om nee te zeggen tegen de politiek en of hij 

voldoende soortelijk gewicht en levenservaring heeft om de cultuurverandering voor elkaar te krijgen. 

 

Knot heeft, hoewel hij overkomt als een wat verlegen professor, de reputatie van een hardliner als het gaat om pensioenfondsen. Over banken en verzekeraars zal hij niet anders denken. 

Arnoud Boot van de UvA noemt hem 'capabel maar niet de meest voor de hand liggende keuze'. Volgens Boot had Financiën grote behoefte een stempel te drukken op de benoeming en is 

van daaruit geredeneerd Knot 'een prima keuze'. Knot stapte in 2009 van DNB over naar Financiën, waar hij als directeur Financiële Markten onder andere het beleid formuleerde voor de exit 

van de overheid uit financiële instellingen ABN Amro en ASR. Hij is parttime hoogleraargeld en bankwezen aan de universiteit Groningen. Toen Knot in 2009 aan de slag ging bij het 

ministerie van Financiën nam hij van Ter Haar het bestuurslidmaatschap over van Centiq. Deze non-profitorganisatie, onder erevoorzitterschap van prinses Máxima, helpt jongeren beter om 

te gaan met geld. Knot mag graag volleyballen en hardlopen en heeft de marathons van Amsterdam en New York op zijn palmares. Zijn tijd in New York was 3 uur en 32 minuten. Cv 1967 

Geboren in Bedum 1985 Andreas College Drachten 1991 Cum laude afgestudeerd Algemene Economie in Groningen 1995 Promotie over wisselkoersbeleid in Groningen 2005 Assistent en 

later docent Universiteit Groningen 2007 Bestuurslid Duisenberg School of Finance 2004 Directeur Toezicht DNB 2009 Directeur Financiële Markten bij Financiën2011 President DNB 

 

21 mei 2011 

Het Financieele Dagblad 
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Ambtenarenrecht is schadelijk voor ambtenaar en overheid 

De ambtenaar die wordt ontslagen, weet dat er een kans is dat het ontslag wordt teruggedraaid. Hij heeft er belang bij zo lang mogelijk te procederen. D66 en het CDA stellen voor het verschil 

tussen ambtenarenrecht en arbeidsrecht op te heffen. Leidse bestuurskundigen maken hiertegen bezwaar (Opinie & Debat, 15 mei). Ten onrechte. Nederland heeft een integer, deskundig en 

efficiënt ambtenarenapparaat. Dit draagt in hoge mate bij aan de welvaart en het welzijn van onze bevolking. Toch kan het beter. Slecht functionerende ambtenaren worden te vaak 

getolereerd. Het ambtenarenrecht en de regelingen bij werkloosheid stimuleren dat. Het ambtenarenrecht is onderdeel van het bestuursrecht. Dat is niet ontworpen voor arbeidsrelaties, maar 

om de burger te beschermen tegen de (machtige) overheid. 

 

Het stelt hoge inhoudelijke en procedurele eisen aan de overheid. De burger kan lang en goedkoop tegen een overheidsbesluit procederen. Zo ook de ambtenaar die het oneens is met een 

beoordeling of een opgelegde sanctie. Daarbij komt: bij ontslag betaalt de overheidswerkgever de kosten van de WW en aanvullende uitkeringen. Hierdoor is een cultuur ontstaan van niet of 

laat ingrijpen. De manager vindt het vaak inhoudelijk en procedureel te moeilijk een disfunctionerende ambtenaar aan te pakken. En als dat toch gebeurt, kost hij zijn werkgever na ontslag 

vaak jarenlang veel geld. Slecht functionerende ambtenaren worden daarom dikwijls naar de zijlijn gemanoeuvreerd. Topambtenaren die niet goed functioneren zijn minder gemakkelijk over 

het hoofd te zien. 

 

Zij krijgen vaak een gouden handdruk. Het arbeidsrecht kent een snelle ontslagprocedure waarbij hoger beroep is uitgesloten. De werknemer die ontslag krijgt aangezegd, weet dat hij over 

eenpaar maanden onherroepelijk op straat staat. Hij zal daarom snel een andere baan zoeken. Onzorgvuldigheid van de werkgever leidt tot een hogere ontslag vergoeding, maar draait het 

ontslag niet terug. De ambtenaar die wordt ontslagen, weet dat er een kans is dat er een fout wordt gemaakt waardoor het ontslag kan worden teruggedraaid.  Hij heeft er belang bij zo lang 

mogelijk te procederen. De psychologische schade is aanzienlijk. Allereerst voor het overgrote deel vande ambtenaren dat wel goed functioneert.  

 

Zij zien dat hun slecht functionerende collega met rust wordt gelaten of met veel geld de organisatie verlaat. Maar de schade is minstens zo groot voor de ambtenaar die niet goed op zijn plek 

zit. Uit alle onderzoek blijkt dat mensen die niet goed functioneren gelukkiger worden wanneer ze (zelfs ongewild) de organisatie verlaten en een baan vinden waar ze wel passen. Waarom 

steunen de Leidse bestuurskundigen dit systeem? De hoofdreden is dat het in het arbeidsrecht makkelijker zou worden ambtenaren om politieke redenen aan te nemen of te ontslaan. De 

auteurs leiden helaas aan een romantische studeerkameropvatting over de gang van zaken in de ambtelijke top. In de relatie tussen topambtenaar en bestuurder is vertrouwen van essentieel 

belang. Gebrek hieraan leidt onherroepelijk tot vertrek van de topambtenaar. LPF-minister Bomhoff, die bij zijn aantreden een veto uitsprak over een topambtenaar, viel op door de snelheid en 

botheid waarmee hij dit deed.  

 

Niet door de zaak zelf. De bewuste ambtenaar ruimde het veld. Zoals velen voor en na hem. En de geschiedenis kent ook veel topambtenaren die benoemd zijn omdat zij tot de 

kennissenkring van de bestuurder behoorden. De positie van de topambtenaar is kwetsbaar en vereist een goed rechtspositioneel vangnet. Anders wil niemand zo'n riskante functie. Maar dat 

is voor deze kleine groep ook in het arbeidsrecht prima te ontwerpen. Op individuele basis gebeurt dat al. De gevoelige relatie tussen bestuurder en ambtenaar geldt slechts voor de paar 

duizend topambtenaren bij de overheid.  

 

Het ambtenarenrecht geldt voor meer dan 600.000 werknemers bij de overheid en in het openbaar onderwijs. Het bijzonder onderwijs, waar ruim 300.000 mensen werken, heeft al lang een 

privaatrechtelijke rechtspositie. De juf op de openbare basisschool, de gemeentearchivaris, de gevangenisbewaarder en de belastinginspecteur zijn allen ambtenaar. Zij zullen geen slachtoffer 

worden van politieke willekeur. Dat de bestuurskundigen het ambtenarenapparaat hoog aanslaan, is terecht. Dat zij de top denken te kunnen behoeden voor politieke benoemingen of 

ontslagen is naïef. In ieder geval is het overkill om ten behoeve van die paar duizend topambtenaren, 600.000 andere overheidsdienaren op te zadelen met een rechtspositie die een beter 

functioneren van de overheid alleen maar in de weg staat. Verdedigers van het ambtenarenrecht zijn romantici 

 

3 juni 2010 

de Volkskrant 
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Het gebruik van Jip en Janneke-taal gaat mij echt een stap te ver  

door Annelies Vlaanderen  

BREDA - De zesde Gouden Veer, een jaarlijkse prijs voor de Best Schrijvende Ambtenaar van Nederland is dit jaar gewonnen door een medewerker van de gemeente Breda. Piet de Nijs - zo 

heet hij - is milieu-adviseur, 34 jaar en geboren in Bergen op Zoom. Gisteren ontving hij de prijs, een beeldje, uit handen van juryvoorzitter Wim Daniels.  Een paar vragen aan de gelukkige, 

wiens inzending volgens de jury uitblinkt in helderheid en begrijpelijkheid. Waar heeft u precies mee gewonnen? ,,Met een nota over bodemverontreiniging. De boodschap in het kort: we hoeven 

niet meer de hele bodem af te graven, alleen het gedeelte dat risicovol is.” Helder. Maar in een serieuze nota met de beste wil van de wereld niet in Jip en Janneke-taal te vangen. ,,Nee, Jip en 

Janneke-taal gaat mij ook een stap te ver. Soms is het gebruik van technische termen puur noodzakelijk. Maar je hoeft echt niet door je knieen te gaan om je boodschap helder over te brengen. 

Kijk maar naar Bram Moszkowicz. Die zit vaak bij RTL Boulevard om actuele juridische zaken te duiden. Dat doet hij uitstekend. De meeste burgers zijn best slim, hoor. Die moet je respecteren. 

De overheid staat er eerder om bekend dat ze over de hoofden van burgers heen schrijft. Ambtelijke taal is een staande uitdrukking geworden. Vandaar deze aanmoedigingsprijs, wellicht. Klopt 

dat beeld nog steeds? ,,Ach, dat is een imago dat sinds jaar en dag aan de ambtenarij kleeft. Alsof het bedrijfsleven altijd zo helder communiceert. Ik zie het eerder als iets van de Nederlandse 

cultuur. Als je maar veel vakjargon gebruikt, dan denken mensen: die weet er veel van. Daar moeten we van af. Heeft u in Breda collega’s om u heen die net zo helder schrijven als u? ,,Heel 

veel.” De burgemeester? ,,Ik vind van wel. Al weet ik niet zeker of hij al zijn stukken zelf schrijft..” 

 

3 december 2010 

BN/DeStem 

 

 

Hillen zwaar onder vuur in Kamer 

Den Haag Minister Hans Hillen (Defensie) ligt zwaar onder vuur van de Tweede Kamer. Die vindt het onbegrijpelijk dat hij weigert twee topambtenaren te ontslaan die ernstige misstanden bij de 

marine in Den Helder hebben achtergehouden. De oppositie oordeelt dat Hillen de zaak te gemakzuchtig afdoet en dreigt meteen motie van wantrouwen. ,,Mijn vertrouwen in de minister wordt 

erg broos, zegt Bruno Braakhuis (GroenLinks). D66 stelt dat Hillen de rest van deze kabinetsperiode onder curatele staat. De oppositiepartijen PvdA en SP onderzoeken of ze de minister 

kunnen dwingen alsnog strafmaatregelen te nementegen de twee topambtenaren.De hoogste ambtenaar van het ministerie, Ton Annink, en een belangrijke directeur bij Defensie hebben 

ernstige misstanden bij een marinebedrijf maandenlang verzwegen voor de minister. Personeel van de Dienst Materieel Organisatie (DMO) in Den Helder blijkt computers te hebben gestolen en 

heeft misbruik gemaakt van dienstauto s en telefoons. Ook gaf de top van DMO zichzelf ten onrechte bonussen en vrije dagen. De medewerkers die dit meldden bij hun superieuren, werden 

boventallig verklaard. De twee hoge ambtenaren van Hillen hebben de fraudezaak zelf aangepakt endachten dat daarmee de kous af was.  

 

De kwestie kwam pas aan het licht na krantenberichten. De minister is hierdoor ernstig in verlegenheid gebracht. Hillen heeft de Tweede Kamer op het verkeerde been gezet, doordat hij niets 

wist van de misstanden in Den Helder. Maar de bewindsman weigert zijn topambtenaren te offeren. ,,Wat hier is gebeurd, heeft mij ontstemd. Maar ik heb niet het gevoel dat mijn mensen bij 

Defensie informatie achterhouden. Het gaat om een incident. Een minister moet ook voor zijn mensen staan, zegt hij. Hillen komt tot de slotsom dat de topambtenaren niet willens en wetens 

informatie hebben achtergehouden. Secretaris-generaal Annink, zijn belangrijkste adviseur, is de hele zaak in alle drukte vergeten. En de directeur van DMO heeft in de ogen van de minister 

een fout gemaakt door te zwijgen. De man heeft inmiddels stevig op zijn falie gekregen en daarmee is voor Hillen de zaak afgedaan. ,,Ik houd vertrouwen in deze twee mensen. Onbegrijpelijk, 

vindt de Tweede Kamer. Vrijwel alle partijen klagen dat Hillen de kwestie bagatelliseert.Vooral de oppositie trekt fel van leer. Ze eist excuses van de minister omdat hij de Kamer verkeerd heeft 

ingelicht, maar Hillen peinst daar niet over. Ook de coalitiegenoten zijn ontevreden. ,,Ik ben teleurgesteld. Hier moet de bezem doorheen, zegt VVD er André Bosman. ,,De trap moet van 

bovenaf worden schoongeveegd. De PVV is evenmin blij met de uitleg van Hillen. ,,Dit is een schande. Hij moet ze een tik op de vingers geven, geen knuffel, reageert PVVer Marcial 

Hernandez. Maar ondanks alle harde woorden blijft de Kamer met lege handen achter. De Kamerleden gaan nu eenmaal niet over het personeelsbeleid van een minister. Hillen heeft 

aangekondigd dat hij een groot onderzoek begint dat moet uitwijzenof er nog meer integriteitsproblemen spelen bij Defensie. Hij wil voorkomen dat hij wordt verrast door nieuwe misstanden. 

Minister blijft omstreden topambtenaren steunen 

 

10 maart 2011 

Algemeen Dagblad 
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Belastende informatie brand zou zijn achtergehouden 

HIGHLIGHT: Belastende informatie brand zou zijn achtergehouden. SAMENVATTING Belastende informatie brand zou zijn achtergehouden. VOLLEDIGE TEKST: DEN HAAG - Minister-

president Jan Peter Balkenende weerspreekt de beschuldiging dat zijn ambtenaren belastende informatie over de brand in het Catshuis in de doofpot hebben gestopt. Volgens de CDA-premier 

is de integriteit van zijn ambtenaren ten onrechte in twijfel getrokken. Hij betreurt wel dat het TNO-rapport niet direct is doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie. RTL Nieuws meldde dat 

topambtenaren van het ministerie van Algemene Zaken en de landsadvocaat een TNO-rapport geheim hebben gehouden waarin de overheid nalatigheid werd verweten bij de Catshuisbrand in 

2004. Bij de verbouwing van de ambtswoning van de minister-president kwam toen een 49-jarige schilder om het leven. Volgens het rapport zou de man mogelijk nog leven als de Staat de 

veiligheid in het Catshuis destijds beter zou hebben geregeld. Balkenende stelt dat het rapport 'onvoldragen' is. De onderzoeker vond dat zelf ook, aldus de premier. Onderzoek van de 

rijksrecherche zou eveneens hebben uitgewezen dat het rapport niet deugde. Niet de brandbare wandbekleding die door ambtenaren was uitgekozen maar het gebruik van het gevaarlijke 

middelthinner in grote hoeveelheden heeft geleid tot het 'tragische ongeval', zei Balkenende. Het Catshuis was explosief geworden, aldus de premier. Bij de Catshuis-affaire zijn volgens 

Balkenende 'beelden en feiten door elkaar gaan lopen' en zijn door de media 'grote woorden' gebruikt als zou het gaan om een doofpotaffaire. Volgens de premier was zijn staf meteen van 

mening dat het rapport onvoldragen was en heeft het hem daarom nooit bereikt. Later is het alsnog naar het OM gestuurd. 

 

13 juni 2009 

BN/DeStem 

Ambtenaren N-Holland meldden corruptie niet 

SAMENVATTING Met de aanleg van het Wieringerrandmeer in Noord Holland was weinig mis, blijkt uit onderzoek. Toch zijn er aanwijzingen gevonden voor een dubieuze bestuurscultuur, 

waarover ambtenaren niet spraken.VOLLEDIGE TEKST:De provincie Noord-Holland is gezegend met een integer ambtelijk apparaat. Maar omdat de ambtenaren hun politieke bestuurders 

voor geen cent vertrouwden, werden belangrijke aanwijzingen voor corruptie in de afgelopen jaren niet gemeld. Dat is, samengevat, de essentie van een langverwacht rapport dat 

Gedeputeerde Staten gisteren uitbrachten. Eigenlijk had het rapport vorige week al moeten verschijnen. Volgens bronnen op het Haarlemse provinciehuis is er op het laatste moment nog 

gesleuteld aan de conclusies. Directe aanleiding voor het onderzoek is het strafrechtelijk onderzoek naar oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers. Tot zijn gedwongen aftreden als gevolg van het 

IJslandse bankenschandaal in 2009 was de VVD-politicus één van de belangrijkste machtsfactoren in de provinciale politiek. Als gedeputeerde Ruimtelijke Ordening en Financiën had 

Hooijmaijers een beslissende stem in de vele nieuwbouw- en ontwikkelingsprojecten waarbij de provincie betrokken was. Dezelfde Hooijmaijers is sinds vorig jaar hoofdverdachte van een 

strafrechtelijk onderzoek dat draait om ambtelijke corruptie en omkoping.  

 

Eind maart deden de FIOD en Rijksrecherche huiszoeking. Sindsdien gonst het in de provincie van de geruchten. Hooijmaijers zou hebben geprobeerd om de oppositie tegen een 

vastgoedproject op het terrein van de voormalige kruitfabriek KNSF bij Muiden dekop in te drukken. Hooijmaijers zou tijdens een met wijn overgoten 'kreeftendiner' in het Amsterdamse 

Apollohotel projectontwikkelaars in de ontwikkeling van het Wieringerrandmeer hebben bevoordeeld. Enzovoort, Enzovoort. Toen de geruchten aanhielden, besloot het nieuwe 

provinciebestuur de twee grootste projecten te laten doorlichten. Nu het rapport eindelijk klaar is, blijkt dat er eigenlijk weinig mis was met de 'bestuurlijke besluitvorming' rond de 

Wieringerrandmeer (inmiddels stopgezet) en het nieuwbouwproject in de Bloemandalerpoler tussen Muiden en Weesp. Voor de Wieringerrandmeer huurde Hooijmaijers op eigen houtje - en in 

strijd met procedures - een advocatenbureau in. Die beslissing werd ex post goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. Er was ook nog een akkefietje met de bemiddelaar Cor Mul, die door 

Hooijmaijers werd gevraagd om te bemiddelen in het conflict met de gemeente Muiden over de ontwikkeling van het KNSF-terrein. Mul was een voormalige zakenpartner. Toch ontkende 

Hooijmaijers dat hij Mul kende. Dat roept natuurlijk vragen op, maar het is nog wat anders dan omkoping. Het OM verdenkt Hooijmaijers er van steekpenningen tot een bedrag van 1,8 miljoen 

euro te hebben aangenomen. Als dat waar is, is de affaire het zwaarste geval van omkoping uit de geschiedenis van het openbaar bestuur. Het onderzoeksrapport bevat aanwijzingen dat er 

wel degelijk wat aan de hand is geweest. Tijdens vertrouwelijke gesprekken hebben ambtenaren verteld over een ,,voorvallen, waarbij men ,,het handelen en gedrag van de gedeputeerde 

heeft ervaren als een inbreuk op het integriteitsbeleid-. Omdat de incidenten geen betrekking hadden op de opdracht - onderzoek doen naar de Wieringerrandmeer en de Bloemdalerpolder - is 

onderzoeksbureau ISR de meldingen niet verder nagegaan. Bovendien doet de Rijksrecherche al onderzoek. Opvallend is dat er intern geen alarm is geslagen. De ambtenaren, zo schrijvende 

onderzoekers, waren wel doordrongen van het belang van bestuurlijke integriteit, maar ,,voelen zich niet voldoende vrij om mogelijke integriteitissues te melden-. Ambtenaren hadden het 

gevoel dat de de provinciesecretaris niets met hun meldingen deed. Als dat wel gebeurde, dan werden schendingen in hun ogen 'toegedekt' door Gedeputeerde Staten en Commissaris van de 

Koningin Borghouts (GroenLinks). De onderzoekers van een,,communicatiekloof- tussen de commissaris en zijn ambtenaren. Kort nadat Hooijmaijers in 2009 moest aftreden vanwege de 

Landsbanki-affaire, moest Borghouts zelf het veld ruimen, omdat hij door de vingers had gezien dat Hooijmaijers circa 3.000 euro had uitgegeven met de provinciale creditcard zonder dat hij 

bonnetjes kon overleggen. Zijn opvolger, oud-VVD minster Johan Remkes, heeft inmiddels aangekondigd dat álle projecten waar Hooijmaijers te maken heeft gehad, nog eens grondig moeten 

worden onderzocht. Codenaam van het onderzoek: 'Operatie Schoon Schip'. De gedeputeerde maakte 'inbreuk op het integriteitsbeleid‘ 

 

14 juli 2011 

NRC Handelsblad 
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Zuid-Limburg wint Philip Brouwer Integriteitsprijs 

Z-Limburg wint BESTUUR Lof voor Sittard-Geleen en Schinnen De andere genomineerden waren de gemeenten Gouda en De Bilt. De werkgroep, die over twee vertrouwenspersonen beschikt, 

helpt werkprocessen op potentële risico's te analyseren en is volgens de jury de achterliggende motor van het integriteitsbeleid in de negentien Zuid-Limburgse gemeenten-. Twee criteria waren 

doorslaggevend: hoe zit het met het moreel leiderschap binnen de organisatie en in hoeverre gelden integriteit en onkreukbaarheid als vanzelfsprekend. Incidenten (zoals de 

belangenverstrengeling rond het bouwproject Hommert in Schinnen en het ontslag van een ambtenaar van Sittard-Geleen vanwege de corruptiezaak rond bouwbedrijf Janssen De Jong Infra) 

speelden geen rol, zegt juryvoorzitter prof. dr. Hans van den Heuvel, hoogleraar aan de VU in Amsterdam. 

 

Dankzij Sittard-Geleen en Schinnen is de tweejaarlijkse Philip Brouwer Integriteitsprijs toegekend aan de regionale werkgroep Integriteit Zuid-Limburg. De jury besloot op basis van het 'positieve 

beeld' bij beide gemeenten deze werkgroep te bekronen. Ongelukken gebeuren nu eenmaal, dat betekent nog niet dat de cultuur niet deugt. Eén rotte appel maakt niet het hele 

ambtenarenkorps rot. De Zuid-Limburgse gemeenten hebben hun integriteitsbeleid volgens Van den Heuvel goed op orde. Er is veel aandacht voor.  Prima dat ze dit onderwerp niet over de 

schutting hebben gegooid naar externe consultants, maar er zelf mee aan de slag zijn gegaan. Daar zijn we erg van gecharmeerd. Sittard-Geleen krijgt lof, omdat het thema integriteit 

consequent terugkomt tijdens werkoverleg, teamsessies en beoordelingsgesprekken. We hebben een voortrekkersrol gespeeld bij het ontwikkelen van methodes om stil te staan bij integriteit-, 

zegt woordvoerster Marleen Draisma. We doen er veel aan, bijvoorbeeld met gedragscodes. Schinnen wordt onder meer geprezen voor de 'dilemmatrainingen' die zijn gegeven en de 

'voortvarende wijze' waarop onder leiding van burgemeester Berry Link sinds 2007 gewerkt is aan een cultuuromslag. Link ziet de landelijke waardering als stimulans: het aloude imago van 

vriendenrepubliek en onzuiver handelen wordt met deze prijs enigszins ontstoord. 

 

28 oktober 2010 

Dagblad De Limburger 

 

Ambtenaren steken handen uit de mouwen 

Ambtenaren lui en traag? Met deze vooroordelen maakten zo'n vijftig werknemers van de gemeente Vaals rap korte metten. In plaats van het jaarlijkse bedrijfsuitje staken ze de handen uit de 

mouwen bij de volmolen van Holset.esj deun et ummezuns, staat op de achterkant van elk T-shirt. Met grote kruiwagens vol puin, stapels dakpannen in de handen of een stevige snoeisnaar in 

de aanslag krioelen de ambtenaren van de gemeente Vaals over het terrein van volmolen De Gouw. Hier worden bergen verzet.  Edmond Staal van stichting Limburgs Landschap, eigenaar 

van het vervallen monument, is in zijn nopjes. Toen de ambtenaren het aanbod deden een dag mee te helpen bij de volmolen had hij ze nog gewaarschuwd: dit is geen leuk werk. Dit is letterlijk 

puinruimen. De kelders moeten leeg geruimd om te kijken of er wellicht bouwmateriaal tussen zit dat kan worden gebruikt. Ook moeten alle pannen van het oude dak van de zolder twee hoog 

worden gedragen. Geen ongevaarlijke operatie, gezien de ontbrekende vloerplanken en doorgezakte traptreden op de weg er naartoe.  

 

Aanvankelijk dacht Staal dat de ambtenaren in dat dagje misschien een van de twee kelders konden ontruimen. En nu de ochtend nog niet eens voorbij is, kan hij al tevreden constateren dat 

het wel gaat lukken beide kelders vandaag te ontruimen. Geweldig, vindt hij. Want puin ruimen is duur werk als je er voor moet betalen. Ik vind het fantastisch dat mensen uit Vaals zich zo 

willen inzetten voor hun erfgoed. Voor ons is deze hulp echt een hart onder de riem.  Zoals de T-shirts al lieten doorschemeren doen de ambtenaren het werk vandaag voor niets. En ook op de 

dag dat ze hun jaarlijkse personeelsuitje zouden hebben. Toch is de stemming erg goed, zegt ambtenaar Stef Niekamp met gele bob-de-bouwer-helm op zijn hoofd. Het idee voor dit 

alternatieve uitstapje is in het managementsteam bedacht, vertelt hij. We kunnen natuurlijk wel weer met z'n allen naar de Efteling of zoiets gaan, maar daar valt de groep al snel uit elkaar. 

Bovendien wilden we iets goeds doen voor de gemeenschap van Vaals. Vrijwilligerswerk doen in een bejaardenhuis leek ons een minder goed idee. Ze zien je al aankomen met vijftig 

ambtenaren...  

 

Bij de volmolen viel nog genoeg werk te verstouwen. Het is inderdaad flink aanpakken, zegt Niekamp. We moeten handschoenen aan. En er mag gezweet worden. Maar we maken er een 

leuke dag van, met een buffet en wat muziek. En nu de zon schijnt denk ik dat je je eigenlijk geen mooiere omgeving kunt wensen voor een uitstapje dan hier.  

Zijn collega Astrid Kirpenstein van de griffie helpt mee met de snoei van de bomenrij op de oprijlaan. Ze is erg enthousiast over het uitje, ook al moet ze aanpoten. Normaal gesproken zit je 

binnen, op een kantoor. Om nu buiten te werken is eigenlijk heel prettig. En goed voor teambuilding. VOLMOLEN DE GOUW Ambtenaren Stichting Limburgs Landschap koopt in 2007 de 

vervallen monumentale volmolen De Gouw in Holset. In maart 2008 meldt het Limburgs Landschap dat het monument op instorten staat.Er moet met spoed geld komen voor een nieuw 

dak.Ambtenaren Door giften, subsidies en fondsenwerving kan de stichting september2008 een nieuw dak laten plaatsen. Kosten: 140.000 euro.De restauratie van de rest van het gebouw 

wordt een miljoenenoperatie, aldus destichting. Edmond Staal van Limburgs Landschap: ummezuns Ik vind het geweldig dat mensen uit Vaals zich zo willen inzetten voor hun erfgoed. Voor 

ons is deze hulp een hart onder de riem. 

 

19 juni 2009 

Dagblad De Limburger 
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Amsterdamse expertise: van Ghana tot Sofia: 

Veel Nederlandse plaatsen hebben stedenbanden over de grens. Amsterdam doet het anders: gemeentelijke diensten gaan echt in ontwikkelingshulp. De gemeente als exportproduct. Veertig 

gemeentelijke diensten en bedrijven van Amsterdam verlenen hand-en-spandiensten in dertien landen bij projecten in openbaar vervoer, woningbouw, brandweer, gezondheidszorg, inspraak, 

zelfs het erfpachtsysteem. Amsterdam besteedde er de laatste vier jaar meer dan 10 miljoen euro aan. De export van ambtelijke expertise vindt plaats in het kader van het internationale 

samenwerkingsbeleid van de gemeente. In de jaren tachtig was dat beleid vooral gericht op politiek gekleurde projecten in vooral Nicaragua en Mozambique. Sinds 2001 richt het beleid zich 

op de belangrijkste herkomst landen van Amsterdamse 'migranten': Turkije, Marokko, Ghana, Suriname, de Antillen én hoofdsteden van nieuwe EU-landen, zoals Boedapest en Sofia. 

 

De meeste steden in Nederland beperken internationale samenwerking tot 'stedenbanden', meestal beleefdheidsbezoeken over en weer. ,,De Amsterdamse aanpak is daarom bijzonder-, zegt 

E. Hertogs van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. ,,Rotterdam is ook actief in het buitenland, maar vooral vanuit de doelstelling om de haven te promoten. Den Haag gebruikt zijn 

buitenlandse contacten om de stad te profileren als 'stad voor recht en vrede'. En in Utrecht is budget beschikbaar voor burgerinitiatieven die zich richten op projecten in het buitenland.  

De gerichte ambtelijke aanpak van Amsterdam op de herkomstlanden kennen de meeste andere steden niet. Zo was een oud-directeur van het gemeentelijk vervoersbedrijf GVB betrokken bij 

de opzet van een nieuw staatsbusbedrijf in Ghana. Ghana kreeg daar subsidie van Den Haag voor, onder voorwaarde dat nieuwe bussen in Nederland werden gekochten de Ghanese 

overheid voor de exploitatie een Nederlandse manager en een technisch directeur zou aantrekken. Inmiddels zijn er buslijnen in dertien grote steden en groeide het busbedrijf in twee jaar tijd 

van 500 naar bijna 3.000 werknemers. 

 

De aanpak, waarvoor burgemeester Cohen zelf verantwoordelijk is, heeft brede politieke steun. Van SP tot VVD. Vorige week ontving de gemeenteraad de evaluatie over de afgelopen zeven 

jaar. ,,Amsterdam had de behoefte wildgroei aan stedenbanden te voorkomen en samenwerking structurele en controleerbare inhoud te geven”, zegt ambtenaar G. Pieters van Bureau 

Internationale Betrekkingen. Met een eigen budget van jaarlijks één euro per Amsterdammer (743.000 euro), plus rijks- en Europese subsidies en de ambtelijke capaciteit die gemeentelijke 

diensten beschikbaar stellen, zijn Amsterdamse ambtenaren inmiddels betrokken bij 178 projecten in 13 landen. ,,Geld hebben we nauwelijks in de aanbieding”,zegt gemeenteambtenaar 

Pieters. ,,Wel kennis en expertise én het commitment dat we langjarig bij de projecten betrokken blijven.”  

 

Zoals bij woningbouwprojecten in Suriname. ,,Amsterdam was al betrokken bij de bouw van sociale woningen. Maar bij plannen voor de bouw van een nieuwe satellietstad bij Paramaribo, 

Richelieu, bleek dat er ook behoefte was aan een eigen grondontwikkelingsbedrijf. Want Suriname heeft een tekort van 30 à 40.000 woningen in het midden- en socialesegment. Oud-

wethouder Duco Stadig heeft eind 2006 de eerste plannen voor een grondontwikkelings bedrijf op Surinaamse leest geschoeid. De Dienst Ruimtelijke Ordening tekende voor een 

stedebouwkundig plan, dat binnen twee jaar tot stand kwam. Eind vorig jaar gingen de palen voor de eerste woningen de grond in. 

 

Samenwerking van psychiatrische instellingen en en de GGD met Surinaamse gezondheidsdiensten heeft volgens Pieters ook in Amsterdam zelf nut gehad. ,,In Suriname bleek dat in 

Nederland psychiatrische patiënten verkeerd gediagnosticeerd worden. En dus ook verkeerde medicijnen kregen. Artsen van het Psychiatrisch Centrum Suriname hebben in Amsterdam 

geholpen bij intakegesprekken. Complexe medische dossiers gaan bij langdurig verblijf in Suriname nu mee naar Paramaribo zodat terugval wordt voorkomen.”  Op Curaçao en Sint Maarten 

geven Amsterdamse ambtenaren onder meer integriteitscursussen aan de ambtelijke top van het eilandsbestuur en die van de politie. Sint Maarten, dat op termijn net als Curaçao, een 

zelfstandig land binnen het koninkrijk wordt, krijgt hulp bij de inrichting van haarbestuurskantoren, waarbij de Amsterdamse stadsdeelkantoren als voorbeeld dienen. ,,Maar we geven daar ook 

andere bestuurlijke adviezen, zoals een cursusprotocol: hoe organiseer je een staatsbezoek en wat zijn dan de omgangsvormen,bijvoorbeeld”, aldus Pieters. In het Turkse Izmit was 

Amsterdam betrokken bij de opzet van een sociale werkplaats, bedoeld voor de slachtoffers van de aardbeving in 1999. Pieters:,,Dat is een instelling die daar onbekend was. Met behulp van 

Europese subsidies en medewerking van de gemeente Deventer is die sociale werkplaats van de grond gekomen en kan zich inmiddels zelfs financieel bedruipen. Ook bij dat project gold: we 

hebben geen bergen met geld, wel onze eigen expertise. Vanuit het Bureau Internationale Betrekkingen is geld beschikbaar voor reiskosten. De betrokken diensten leveren vanuit hun 

begroting de ambtenaren en de vervanging. 

 

6 augustus 2009 

NRC Handelsblad 
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'Relatie is één groot misverstand, een rampzalige mismatch': 

Ambtenaar en burger zijn ontevreden over elkaar, terwijl ze elkaar hard nodig hebben.  

De relatie tussen burger en ambtenaar is een groot tragisch misverstand. De burger wil snel en doelmatig, de ambtenaar wil zorgvuldig. De burger zegt: Ik wil het, want ik heb er recht op. De 

ambtenaar voert regels aan en zegt: Nee, tenzij. De burger gooit afval uit zijn autoraampje en zegt: daar betaal ik toch belasting voor? De ambtenaar kan zich niet voorstellen dat er mensen zijn 

die zo denken. Discrepantie, dat is de essentie zegt Frits Spangenberg. De ambtenaar en de burger, dat zijn twee totaal verschillende mensen die elkaar steeds minder begrijpen  

Spangenberg richtte in 1984 onderzoeksbureau Motivaction op en deed sindsdien onderzoek naar de relatie die de burger heeft met de overheid en dus met ambtenaren. Met dien verstande 

dat de ambtenaar net zo min bestaat als de burger. In twee woorden vat hij die verhouding samen: Escalerende polarisatie. Het onderzoek dat hij deed voor de Volkskrant bevestigt: Burger en 

ambtenaar komen meer en meer recht tegenover elkaar te staan. Het is een rampzalige mismatch:beide kanten zijn ontevreden, terwijl ze elkaar steeds harder nodig hebben. Want de 

samenleving wordt steeds ingewikkelder. Maar wat zegt de burger? Ik heb meer last dan plezier van de ambtenaar.  

 

Motivaction maakt onderscheid tussen verschillende burgerschapsstijlen. Ambtenaren zitten, veel meer dan de totale bevolking, in het archetype betrokken en verantwoordelijk. Ze zijn zich er 

terdege van bewust dat tegenover rechten, plichten staan. De snelst groeiende categorie in de bevolking is de pragmatische groep. Dat zijn de recht opeisende mensen;, legt Spangenberg uit. 

Ze vragen zich af: whats in it for me? Ze zijn niet betrokken, zien het grote geheel niet, voelen zich niet verantwoordelijk voor het collectief, hebben geen besef van plichten, maar staan wel 

vooraan als er iets bij de overheid te halen is. Neem het persoonsgebonden budget in de zorg. Prachtig idee, maar ook enorm lef. Want wat ambtenaren zich niet kunnen voorstellen, gebeurt: er 

wordt enorm misbruik van die pgb gemaakt waardoor die onbetaalbaar is geworden Eigenlijk moet je een groot aantal zelfzuchtige, materialistische pragmatici tot ambtenaar benoemen. Dat kan 

helemaal niet, want het bestaansrecht van een ambtenaar is juist er voor anderen te zijn. Maar die ander, de burger, wordt steeds mondiger, waardoor de ambtenaar gedwongen wordt nog 

zorgvuldiger zijn werk te doen, waardoor de burger nog ontevredener wordt, waardoor de polarisatie tussen die twee nog verder escaleert. De enige sanctie die de ambtenaar heeft, is het 

dossier van de burger achter de radiator te laten vallen en dan met spijt verklaren dat de gegevens in het ongerede zijn geraakt. Recht opeisende burger heeft geen besef van plichten 

 

19 september 2011 

de Volkskrant 

 

Gemeente Maastricht bezuinigt 5,8 miljoen 

Gemeente bezuinigt 5,8 miljoen en presenteert een sluitende begroting voor 2012 MAASTRICHT - De gemeente Maastricht nadert een akkoord met ondernemingsraad en vakbonden over 

aanscherping van de secundaire arbeidsvoorwaarden van ambtenaren. Dat moet de stad 700.000 euro opleveren. Waar exact gesneden gaat worden, kon wethouder John Aarts (VVD, 

financiën) gisteren nog niet zeggen. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan ons fietsplan, waarbij de ambtenaren goedkoper een fiets kunnen aanschaffen. Als we dat kunnen schrappen, levert 

dat geld op.  Maastricht kan de vrijkomende zeven ton goed gebruiken in de hele bezuinigingsslag die de stad moet maken. Tussen nu en 2018 moet de stad 22 miljoen euro bezuinigen. Aarts: 

Ik ben blij dat de ambtenaren ook een duit in het zakje doen. Dat laat zien dat iedereen te maken heeft met deze bezuinigingen.  

 

Voor 2012 bezuinigt Maastricht 5,8 miljoen euro. Daardoor kan de stad een sluitende begroting overleggen, zo maakte Aarts gisteren bekend. Dit gebeurt vooral door efficiënter te werken 

binnen de eigen organisatie, meer automatisch te doen en meer regionaal samen te werken. Zo wordt er bijvoorbeeld samen met de negentien Zuid-Limburgse gemeenten een Regionale 

Uitvoeringsdienst (RUD) opgezet, die onder meer het hele vergunningentraject van de gemeenten gaat overnemen. Ook worden er stappen gezet om op het gebied van belastingen meer 

samen te werken. Tot slot wordt er gekeken naar een samenwerking voor de aanbesteding van ICT-klussen met de gemeente Sittard-Geleen. De overige bezuinigingsmaatregelen werden al 

aangekondigd in de Kaderbrief. Zo gaan onder meer de bibliotheken in Heer (1 december 2012) en Malpertuis (begin2013) dicht, wordt gesneden in allerhande subsidies en moet betaald 

worden voorde voorheen gratis fietsenstallingen. De gemeenteraad vergadert op 1 november over de begroting. 

 

24 september 2011 

Dagblad De Limburger 
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Gemeente Moerdijk probeert afstand tussen burger en ambtenaar kleiner te maken 

Met Moerdijk Doet wil de gemeente Moerdijk de afstand tussen burgers en ambtenaren kleiner maken. Prima initiatief vinden de deelnemers. 

Voor Ad van Oosterhout van de Moerdijkse buitendienst is er niets nieuws onder de zon, maar voor Mario Broeders en Maurice Sellier is het even wennen. Het snoeien van een forse heg die 

werkelijk alle kanten opschiet, zit niet in het pakket van Informatiebeheer en Facilitaire Zaken. De afdeling in het Moerdijks gemeentehuis waar ze werken. Maar wel leuk om te doen, je doet 

totaal iets anders, zegt Mario Broeders inde tuin van de Stichting Emmaus in Langeweg. Tijdens het werk wisselen we ervaringen uit. Zo leer je wat hier bij de stichting gebeurt, wat er bij komt 

kijken om dit draaiende te houden en wij kunnen vertellen hoe het er bij ons aan toe gaat.  

 

Dat is precies wat Moerdijk Doet beoogt. Kennismaken met elkaar, ervaringen uitwisselen en burgers en ambtenaren wat dichter bij elkaar brengen, had wethouder Frans Fakkers bij de 

presentatie van het project verteld. Dat was niet aan dovemansoren gericht. De 240 Moerdijkse ambtenaren konden kiezen uit 56 verenigingen en organisaties die wel een klusje voorhanden 

hadden. Van onkruid wieden tot het trekken van lijnen op een voetbalveld. Ik had het al eens gedaan, zegt Han de Vlieger. In Ridderkerk waar ik gewerkt heb, doen ze dit ook.  

Een prima initiatief. Samen met Willem Loeff, Hans van Merriel boer en Anita Nagtzaam geven ze de kinderspeeltuin in Zevenbergschen Hoek een schoonmaakbeurt. Ze zijn van Realisatie en 

Beheer. Anita is van Vergunningen en Handhaving. Ik heb wel eens mensen van de speeltuin aan de lijn, zegt Loeff. Dan is het toch leuk ze de hand te schudden en samen wat te doen. Hoor 

je ook eens wat erbij komt kijken om dit goed te laten draaien. En Anita Nagtzaam die het onkruid te lijf gaat: Je toont als gemeentebetrokkenheid. Het wordt minder afstandelijk en je legt 

contacten die altijd van pas komen.-Ze treffen het met het weer. Het najaarszonnetje zorgt voor een aangenaam temperatuurtje en heeft de regen naar het verre noorden verjaagd. -Het zweet 

heeft al op ons voorhoofd gestaan, zegt Werner Voermans lachend. 

 

Met Kevin Couweleers en Kees Nelemans geniet hij bij VV Noordhoek van een welverdiende lunch. Nelemans: We zijn van Openbare Werken en zitten normaal een hele dag binnen op 

kantoor. Dan is dit heerlijk en we helpen de voetbalclub. Ook mooi meegenomen. Ze hebben de kleedkamers spic en span gemaakt en vullen de rest van de dag met snoeiwerkzaamheden. 

Nou, ze mogen iedere dag komen hoor, zegt Joris Rietveld van de Stichting Zeekadetkorps Moerdijk. Ze zijn Theo van Kaam en Bram Verhoeven van de Buitendienst. In de stuurhut van het 

opleidingsschip Van Versendaal die in de Moerdijkse haven ligt, wordt de boel opgeschuurd waarna er geverfd kan worden. 

 

Prima initiatief van de gemeente, vindt Theo van Kaam. Horen we eens wat hier gedaan wordt, dat ze de kinderen op een leuke manier opvangen en van alles leren. Wat ons betreft doen we 

dit ieder jaar. Dat vinden Lenie Wigant en Adrie Reniers ook. Zij schilderen de klimtoren van de glijbaan die in Helwijk bij de Blokhut staat. Je komt op een andere manier in contact met de 

burgers, zegt Lenie die eenthuis wedstrijd speelt. Ze komt uit Helwijk en werkt bij de afdeling gegevensbeheer. Ik werk bij DIV, Documentatie Informatievoorziening, zegt Adri Reniers. Je kunt 

nu uitleggen dat we met verschillende systemen werken en dat het wel eens langer duurt dan de burger wil. Er komt meer bij kijken dan menigeen denkt. Lenie Wigant: Een mooie manier ook 

om het imago van de ambtenaar wat op te krikken. Ja, er zijn toch vooroordelen. Niet dan? Nu kunnen we eens bij elkaar in de keuken kijken. Dat is altijd goed. 

video op http://www.bndestem.nl 

 

14 oktober 2011 

BN/DeStem 

 

 

 

Zo'n dienstauto is best hard werken 

DEN HAAG De rijksdienst telt 267 topambtenaren met een dienstauto. Dat lijkt veel en komt misschien over als dikdoenerij, maar dat is volgens minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) 

bepaald niet altijd het geval.  Het gaat vaak om doelmatige tewerkstelling. Als bijvoorbeeld de ministers zelf overal met hun eigen auto naartoe moeten rijden, zouden er aanzienlijk meer 

bewindslieden nodig zijn om al het werk te doen. Nu kunnen ze op de achterbank van hun dienstauto rustig doorwerken, stelt de minister. Donner wil kijken of er geld te besparen is door 

rationeel gebruik van dienstauto's en chauffeurs. Hij gaf toe dat er uit vroeger jaren nog verworven rechten zijn. In sommige gevallen is een auto gegeven in plaats van loonsverhoging.  

SP’er Ronald van Raak schamperde dat dan straks alle ambtenaren misschien wel een auto moeten krijgen omdat er geen loonsverhoging meer in zit.Donner overlegde gisteren met de Kamer 

over het begrotingsonderdeel overheidspersoneel, dat in het teken staat van bezuinigingen. De bewindsman zei begin volgend jaar meer duidelijkheid te kunnen verschaffen over aantallen en 

methoden om de overheid compacter te maken. Hij kon niet toezeggen dat er geen gedwongen ontslagen komen. Donner benadrukte dat het helemaal niet klopt dat ambtenaren weinig 

uitvoeren en dat hij bij de meesten een grote loyaliteit aan de publieke zaak bespeurt. Donner kreeg van de PvdA meteen een motie aan de broek om bij de overheid toch echt een afspiegeling 

van de hele samenleving te laten werken. De minister vindt het niet zinvol om representativiteit van verschillende bevolkingsgroepen als doel op zich na te streven, had hij eerder op de avond 

gezegd .Op aandringen van de SP beloofde Donner lagere overheden de Kamerbreed gesteunde roemer-norm als voorbeeld te geven: daardoor mag niet meer dan tien procent van het geld 

voor personeel worden besteed aan externen. Donner kan andere overheden niet dwingen maar zal wel zeggen: De Kamer weet een goede oplossing voor u. 

 

16 november 2010 

Het Parool 

http://www.bndestem.nl/
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Burgemeester kan kritiek niet plaatsen  

VAALS Burgemeester Reg van Loo van de gemeente Vaals is vol vertrouwen overeen goede afloop van het samenwerkingstraject dat is ingezet door de gemeenten Gulpen- Wittem, Vaals en 

Valkenburg aan de Geul. Ambtenaren van de drie gemeenten hebben zich de afgelopen maanden het leplazarus gewerkt. Ook de drie colleges van burgemeester en wethouders zitten op een 

groot aantal punten op een lijn. Er zijn wezenlijke stappen gezet, zegt hij.  

 

Burgemeester Van Loo reageerde gisteren op de kritiek die verschillende gemeenteraadsleden in de drie Heuvellandgemeenten deze week hebben geuit tijdens de begrotingsdebatten. 

Meerdere raadsfracties vinden dat er te weinig concrete resultaten zichtbaar zijn van het samenwerkingstraject dat twee jaar geleden is ingezet. Sommige partijen dreigen zelfs de stekker eruit 

te trekken als over een maand niet een concreet actieplan op tafel ligt.  

 

De burgemeester van Vaals kan die kritiek niet goed plaatsen: We hebben onlangs delegaties van de drie gemeenteraden bijgepraat over de stand van zaken. We hebben toen een uitgebreid 

overzicht gepresenteerd van de stappen die tot dus ver zijn genomen en die op korte termijn nog gezet gaan worden. Ook hebben we afgesproken dat we op 20 december, als we weer met z'n 

allen samenkomen, met duidelijke afspraken zullen komen. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat ook gaat lukken. Van Loo heeft er begrip voor dat sommige volksvertegenwoordigers vinden dat 

het proces lang duurt, dat ze eerder concrete resultaten hadden willen zien. Maar, zegt hij, je moet niet vergeten dat we dit jaar gemeenteraadsverkiezingen hebben gehad. 

Van pakweg december 2009 tot april/mei 2010 lag de aandacht van velen die bij dit proces zijn betrokken bij andere zaken dan het samenwerkingstraject. 

 

13 november 2010 

Dagblad De Limburger 

 

Ambtenaren zijn niet lui: 

AMSTERDAM Ambtenaren werken harder dan de meeste Nederlanders denken. Zo werkt zeker 85 procent van de ambtenaren regelmatig over, blijkt uit onderzoek van de website 

InOverheid.nl dat vandaag wordt gepubliceerd.  Ambtenarenbond Abvakabo is echter allerminst verrast en zegt al jaren te vechten voor het verbeteren van 'het onuitroeibare clichébeeld van de 

luie ambtenaar'. Het is een vooroordeel dat ambtenaren een 9-tot-5-mentaliteit hebben, stelt http://InOverheid.nl, een speciale website voor ambtenaren. Ruim de helft van alle 

overheidsdienaren op departementen, provincie- en gemeentehuizen werkt minimaal een keer in de week langer door. In 60 procent van de gevallen blijvende overheidsdienaren per keer langer 

dan een uur op hun werkplek zitten.  

 

Mannen werken gemiddeld iets langer over dan vrouwen. Bondsbestuurder Xander den Uyl van ambtenarenbond Abvakabo ergert zich al heel lang aan het clichébeeld dat ambtenaren de traag 

zijn en de kantjes ervan aflopen. Dat cliché is misschien al wel tweehonderd jaar oud. Misschien was het toen waar, maar inmiddels klopt dat beeld al lang niet meer. Ambtenaren moeten mede 

door de bezuinigingen van de afgelopen jaren juist alleen maar harder werken. De daardoor toegenomen werkdruk is daarom ook voor ons een belangrijk item in campagnes.-Ook schort het de 

meeste ambtenaren niet aan toewijding, zegt Den Uyl. Ik ben zelf ook een aantal jaren ambtenaar geweest en ik heb zelf gezien dat de meeste ambtenaren zich juist enorm inspannen voor de 

publieke zaak.  

 

Uit het onderzoek blijkt ook dat driekwart van de ambtenaren overwerk 'soms noodzakelijk vinden om het werk af te maken'. Niettemin vindt 16 procent van de ruim vierhonderd ondervraagden 

dat het werk 'binnen de normale werk tijd af zou moeten kunnen zijn'. Nog eens 3 procent weigert pertinent overuren te draaien:-Ik werk mijn uren, meer vind ik niet nodig. 

 

14 mei 2009 

Spits 

http://inoverheid.nl/

