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Verantwoordingssystemen die nog vanuit het idee van centrale 

cijfermatige sturing zijn opgebouwd, slaan de plank mis. Maar de vraag is 

natuurlijk: wat is het alternatief? Daarover gaat het rapport Rijker 

verantwoorden. Kunnen wij als onderdeel van onze professionaliteit het 

legitimerende gesprek over het wat, waartoe en hoe gaan zien? Hebben 

wij voldoende vertrouwen in onze gesprekspartners om zo’n gesprek te 

voeren?

Hoe goed doen wij ons werk? Is het belastinggeld 
dat aan de politie wordt besteed, goed besteed? 
Het zijn legitieme vragen die een geloofwaardig 
antwoord verdienen. 

Dat je je als politie moet verantwoorden, spreekt vanzelf, 
maar door veel politiemensen wordt de huidige wijze van 
verantwoorden als te armoedig gezien. De gepresenteerde 
cijfers en spreadsheets worden ervaren als een gebrekkige 
representatie van hun complexe praktijken. Eerder verhul-
lend, dan onthullend. Onnodige bureaucratie. Het verant-
woorden is geen waardevol deel van de professionele 
praktijk, maar een manier om een goede indruk te wekken 
in de buitenwereld; een manier om geen gedoe te krijgen. 
De verantwoording wordt ontkoppeld van de professionele 
praktijk. Doelen kunnen (op papier) worden gehaald, 
zonder dat de samenleving er echt wijzer van wordt. Zonder 
dat dat professionele voldoening schept. Hitting the target, 
missing the point. 

Kan het anders, kan het rijker?
Kan het met erkenning van de complexiteit, en zodanig dat 
de essentie van de professionele praktijk geraakt wordt? Op 
deze vraag troffen het Lectoraat Waardevolle Praktijkont-
wikkeling en het Programma Administratieve Lastenver-
lichting elkaar, wat leidde tot een coproductie in de vorm 
van een door TNO uitgevoerd verkennend onderzoek. 

Uitgangspunt was de wetenschap dat niet alleen de politie 
met deze vraag bezig is. Op allerlei plekken breekt het 
inzicht door dat in onze complexe samenleving organisaties 
zich niet meer effectief centraal en verticaal laten besturen 
en beheersen. Verantwoordingssystemen die nog vanuit het 
idee van centrale cijfermatige sturing zijn opgebouwd, slaan 
de plank mis. Maar de vraag is natuurlijk: wat dan wel? 
Daarover gaat het rapport Rijker verantwoorden dat onlangs 
is uitgekomen en verslag doet van een verkennend onder-
zoek in literatuur en praktijk naar inspirerende ontwikke-
lingen. 

Zo kwamen we onder meer terecht bij gehandicapten-
zorgorganisatie Van Boeijen (regie op locatie; mooi leven, 
goed werk en financieel gezond), UWV (peer review), Arcon 
voor werk en welzijn (zorginkoop voor gemeenten op mense-
lijke maat), Woonbron woningcoöperatie (innovatief verant-
woorden), Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (nor-
menkader, verantwoorden over waar het werk echt over 
gaat). 

Hieronder bespreken we enkele inzichten uit dat rap-
port. 

Publieke waarde(n)
Het thema rijker verantwoorden kan in verband gebracht 
worden met een veranderende kijk op de rol van de over-
heid. In de literatuur wordt die verandering geduid met een 
perspectiefwisseling: van publieke waarde (enkelvoud) naar 
publieke waarden (meervoud). Het perspectief van publieke 
waarde gaat uit van de mogelijkheid dat de overheid een 
helder en eenduidig antwoord geeft (kan geven) op de vraag 
wat (bijvoorbeeld) van de politie verwacht wordt. De 
beleidsdoelen kunnen eenvoudig worden vastgesteld en de 
politie kan zich hierover helder verantwoorden.

Het perspectief van publieke waarden gaat er vanuit dat 
de overheid veelvormig is en dat beleid ontstaat in het 
samenspel met vele partijen. In beleids- en praktijkontwik-
keling zijn altijd en onvermijdelijk meerdere, soms concur-
rerende waarden in het geding die gelijktijdig de richting 
beïnvloeden. Er is geen beslissende keuze mogelijk die de 
veelvoud terug kan brengen naar eenvoud. De complexiteit 
is een gegeven. Vanuit dat perspectief wordt onmiddellijk 
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duidelijk dat verantwoorden niet (meer) zinvol kan worden 
teruggebracht tot een overzichtelijke rapportage over 
voorgestelde beleidsdoelen. 

Van papier naar praktijk
Het onderzoek levert een mooi beeld op van wat er op dit 
vlak in de praktijk gaande is. Je ziet dat de aandacht ver-
schuift van cijfers en systemen naar mensen in de uitvoe-
ring, van procesbeschrijvingen naar reële praktijken, van 
‘blowen’ over abstracties naar scherpe gesprekken vanuit 
casuïstiek, filmbeelden, daadwerkelijk aanwezig zijn. 
Steeds in relatie tot de bedoeling, tot bedoelingen. Want er 
zijn er altijd meerdere.

In de verkenning wordt ook duidelijk dat het verticale 
blijft, dat resultaatverantwoording niet verdwijnt, maar 
wordt aangevuld met horizontaliteit, maatwerk. Het verant-
woorden wordt steeds dialogischer. Het antwoord geven op 
de vraag of er goed gewerkt is, wordt niet slechts naar boven 
gegeven, maar in toenemende mate ook onderzocht met 
partners, cliënten, publiek. Het gesprek over goed werk 
wordt minder defensief, gesloten en verticaal; en steeds 
meer onderzoekend, zelfbewust, horizontaal. Van eenstem-
migheid naar meerstemmigheid. 

Al met al wordt helder dat het verantwoorden zelf com-
plexer, minder eenduidig wordt. En tegelijkertijd wordt 
duidelijk dat verantwoorden niet meer los gezien kan 
worden van het professionele werken zelf. In het samenwer-
ken verantwoordt de professional zich aan zijn ‘mede-wer-
ker’, niet achteraf, maar al doende. Goed werken en verant-
woorden laten zich moeilijk scheiden. 

In het rapport worden de ervaringen getoond van organi-
saties die het pad van rijker verantwoorden zijn ingeslagen. 
Dat geeft mooie en inspirerende doorkijkjes, maar leert ook 
dat nog nergens ‘de oplossing’ is gevonden. En die komt er 
ook niet, denken wij. Het gaat om een volgehouden zoek-
tocht naar goed werk en goed verantwoorden. Professionals 
die uitgedaagd worden om hun praktijk te tonen, te onder-
zoeken op de manier waarop zij de organisatiewaarden 
waarmaken. In gesprek met betrokken stakeholders, cliën-
ten en burgers over de waarde van hun werk.

Vertrouwen, legitimiteit – dagelijks werk
De nationale politie noemt als gewenst identiteitskenmerk 
dat ‘we vertrouwen wekken door de wijze waarop we resulta-
ten boeken’. Het rijker verantwoorden raakt precies aan dat 
kenmerk. Je zou kunnen zeggen dat het gaat om vertrouwen-
wekkend verantwoorden. Verantwoorden wekt vertrouwen. 

Laten zien wat je doet, waarom je dat doet en hoe je dat doet. 
Dat is een verantwoordelijkheid die door iedereen dagelijks 
kan worden opgepakt. Misschien kunnen we in plaats van 
tevredenheid laatste politiecontact, gaan inzetten op vertrou-
wen laatste politiecontact. Hebben wij voor de burger, de 
partner, de politiek en last but not least voor onszelf vertrou-
wen gewekt in de ‘sterke arm’? Vertrouwenwekkend verant-
woorden is dan niet meer een jaarlijks ritueel, maar een 
doorlopend proces. Bij elke activiteit speelt het. Bij het 
opnemen van de aangifte, het insturen van het proces-ver-
baal, het technisch onderzoek na een inbraak, het aanpak-
ken van overlast in een buurt enzovoort enzovoort.

Kunnen wij als onderdeel van onze professionaliteit het 
legitimerende gesprek over het wat, waartoe en hoe gaan 
zien? En kunnen wij het opbrengen dat anderen dan mee-
praten over de vraag of we goed gewerkt hebben, hoe we wel 
of niet het vertrouwen hebben versterkt? Hebben wij vol-
doende vertrouwen in onze gesprekspartners om zo’n 
gesprek te voeren? De bedrijven die we zijn tegengekomen 
in dit onderzoek, zijn dat pad ingeslagen. En het lijkt 
veelbelovend. 

Verbinding leren en verantwoorden
De verkenning leert ook dat de politie bepaald niet op nul 
hoeft te beginnen. Elementen die in de besproken verant-
woordingsmethodieken getoond worden, kennen we ook 
binnen de politie. Ontwikkelingen als blauw vakmanschap, 
het waardevolle gesprek en peer review zijn daarvan voor-
beelden. Bij de ontwikkeling van de ‘Buitenspiegel’ in het 
kader van kwaliteitsontwikkeling wordt nog een stap verder 
gezet. Daar wordt vanuit casuïstiek met partners, burgers, 
collega-professionals (peers) systematisch onderzocht wat in 
het handelen van de politie vertrouwenwekkend of vertrou-
wen ondermijnend is. De ‘Buitenspiegel’ is nu in drie teams 
beproefd en lijkt een zeer waardevolle route te bieden. Maar 
het element verantwoorden blijft nog buiten beeld. Het zou 
de moeite waard zijn om dat, mede geïnspireerd door de 
voorbeelden van andere organisaties, nader te doordenken 
en ontwikkelen.

Rijkere doelen 
Last but not least. In het rapport Rijker verantwoorden wordt 
ook aandacht gevraagd voor het formuleren van rijkere 
doelen. Te platte cijfermatige doelen staan rijke verantwoor-
ding in de weg. Er zou een rijker aanbod aan de samenle-
ving kunnen komen. De doelen kunnen meer in verband 
gebracht worden met de opgave die de politie zichzelf stelt, 
namelijk een politie zijn die het vertrouwen versterkt door 
de wijze waarop gewerkt wordt aan veiligheid. 

Momenteel wordt met de portefeuillehouder Ondermij-
ning verkend hoe Rijker verantwoorden en het formuleren 
van rijkere doelen meerwaarde kan bieden in dit complexe 
veld. Kortom, wordt vervolgd! «
Met dank aan Martin van Bochove en Erik Staffeleu, 
programma ALV.

Gaan inzetten op: Vertrouwen laatste politiecontact.


