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Uit de schaduw van de macht
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Na een reeks wankele regeringen
is er angst geslopen in het
topambtenarenkorps. Ze zijn in de
greep geraakt van de hectiek,
moeten politiek sensitief zijn en
strategisch denken.

ARIEJAN KORTEWEG; JAN HOEDEMAN

De adrenaline spat ervanaf in de
ambtenarenloge in de Tweede
Kamer. Minister van Justitie Ivo
Opstelten stuntelt in het debat over
zijn actieplan om jihadgangers aan
banden te leggen. Is het eigenlijk
wel mogelijk een Nederlands
paspoort in te nemen, zonder
tussenkomst van een rechter? Er
wordt gesmst, briefjes met
instructies worden door bodes naar
de minister gebracht. Het ziet er
onhandig uit. De minister lijkt de
draad kwijt, met zijn volle gewicht
leunt hij op de stutten die zijn
ambtenaren hem aanreiken. De
Tweede Kamer ruikt bloed. 'Zullen
we even schorsen', zegt D66-leider
Alexander Pechtold op zeker
moment. 'Zodat de minister zich
beter kan voorbereiden.'

Als topambtenaren die avond
thuiskomen en in de spiegel kijken,

zullen ze dan overtuigd zijn dat ze
hun ambtelijke zelf zijn gebleven?
Hebben ze waardevrije informatie
gegeven? Of werden ze
meegezogen in de hectiek van de
nieuwe missie die het kabinet heeft
gevonden?

Zo intens kan het contact tussen
ambtenaren en bewindspersonen
zijn. Gaat het goed met de minister,
dan straalt dat af op zijn
ambtenaren. Een rondgang langs
de commandotorens van de
departementen wijst uit dat er, na
de wankele regeringen die elkaar
sinds 2002 opvolgden, wel iets
veranderd is in die verhouding: de
loyaliteit kreeg gezelschap van
grote behoedzaamheid, angst zelfs.
Angst die ertoe leidt dat
ambtenaren zich meer rekenschap
geven van de wenselijkheid van
hun adviezen. Waarmee ze het
politieke domein betreden, met alle
sensitiviteit van dien.

His master's voice

'De moderne ambtenaar is eerder
topadviseur dan maker van beleid',
vat een ambtenaar met vele jaren
ervaring aan de top van ministeries
de verandering samen. 'Het is een
kwestie van his master's voice
geworden. Zelf ben ik liefhebber
van dat tegengeluid, dus dat je een
bewindspersoon alle hoeken van
het spectrum voorlegt. De politieke
voorspelbaarheid is minder
geworden. De ambtelijke top durft
daardoor minder.'

Tjibbe Joustra, ook ex-
topambtenaar en nu hoofd van de
Onderzoeksraad voor Veiligheid:
'Als topambtenaar dien je een
minister, maar je bedient hem niet.
Het is geen: u vraagt, wij draaien.
Je zegt, recht in het gezicht: dit is
het, ik zou het zo doen. Ik weet niet
of die ruimte er nog is.'

'Balkenende las geen rapporten,
die wilde alleen een oplegnotitie',

vertelt een hoge ambtenaar over de
eerste jaren van premier
Balkenende. 'Dat kan ingewikkeld
zijn. We maakten teksten die hij in
de Kamer zo kon voordragen. Je
was steeds bezig de buitenwereld
te scannen om hem daar goed
doorheen te helpen. In zijn eerste
jaren was hij sterk met
beeldvorming bezig. Je haalt alles
uit de kast om hem boven het
maaiveld te houden.' Hoe
onervaren de bewindspersoon ook
is, hij wordt beschermd - dat is het
basisprincipe van de ambtenarij.

Eigenbelang is daarbij een
belangrijke drijfveer. 'De top van
een departement wil heel graag
een succesvolle bewindspersoon',
zegt voormalig topambtenaar Paul
Schnabel. 'Dat is goed voor hun
status. Heb je een zwakke minister,
dan straalt dat ook op jou af. Je
kunt oefenen, informatie in de
kantlijn zetten, waarschuwen waar
de minister niet mee moet
instemmen. Maar op zeker moment
is het in de ministerraad toch:
helpers weg.' Een topambtenaar
vertelt hoe Balkenende in de
problemen raakte tijdens het
waarden- en normendebat. 'Je kunt
een bewindspersoon lang bijstaan
en teksten voorbereiden. Maar op
zeker moment werd dat een diep
politiek debat; hoezo waarden en
normen als de wachtlijsten in de
zorg zo lang zijn, vroeg de SP dan.
Dan kun je als ambtenaar niets
meer doen, het bleek een flinterdun
CDA-verhaal.'

'Er zijn grenzen aan die loyaliteit',
legt Ben Bot uit, die als voormalig
minister én topambtenaar ervaring
op beide fronten heeft. 'Een zwakke
minister wordt overeind gehouden
zolang hij vertrouwen geeft aan zijn
ambtenaren. 'Maar ligt hij dwars,
dan denkt een ambtenaar: zoek het
zelf maar uit, de minister mag
struikelen.'

Over die ambtenaren gaat het maar
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zelden. Politici zorgen voor
turbulentie, ze hebben opvattingen
en doelen. Topambtenaren werken
juist in de schaduw van de macht.
Ze worden geacht alles opzij te
zetten om de minister van kennis te
voorzien. 'We zijn een beetje cynici
op de manier van Diogenes', zegt
Roel Bekker, voormalig
topambtenaar en schrijver van
Marathonlopers rond het
Binnenhof, waarin hij leven en werk
van zijn soortgenoten beschrijft.
'We hebben een zekere
onthechtheid ten opzichte van de
macht.'

Voor die onthechtheid is steeds
minder ruimte. In de verhouding
tussen ambtenarij en politiek is iets
ingrijpends veranderd. De opmars
van twitter, facebook en de
bijbehorende druk van de publieke
opinie; de hectiek van het 24 uur
per etmaal bereikbaar zijn; de
opkomst van het populisme en de
snel wisselende politieke
voorkeuren die daarmee
samenhangen; de geringe
standvastigheid van
opeenvolgende regeringen, het
roulatiesysteem waarbij geen
ambtenaar zijn post voor langer
dan zeven jaar zeker is; het almaar
afnemende aantal bewindslieden
(het eerste kabinet-Lubbers telde er
30, het tweede kabinet-Rutte heeft
18 bewindslieden) - allemaal
factoren die ertoe bijdragen dat de
topambtenaar zich minder veilig
voelt. Het einde is nog lang niet in
zicht: premier Rutte voorspelde
eerder dit jaar dat het de komende
15 tot 20 jaar onrustig zal blijven,
met meerpartijencoalities en
gedoogconstructies.

In dat turbulente landschap is de
topambtenaar niet langer de
onzichtbare macht op de
achtergrond, die zijn adviezen
uitbrengt ongeacht de politieke
dagkoersen. Hij ontwikkelt zich tot
semi-politicus, die zich bekommert
om haalbaarheid. 'De ambtelijke
top is door de wisselende politieke
verhoudingen andere vragen gaan
stellen', zegt Paul Schnabel, die
regelmatig aanzat bij de
onderraden in de Trêveszaal op het
ministerie van Algemene Zaken,
waar de besluiten van de vrijdagse

ministerraad worden voorgekookt.
Schnabel zegt over de periode van
de gedoogconstructie met de PVV
dat in de onderraden steeds te
horen was: 'Is de gedoogpartner
wel akkoord? Wat vindt de
gedoogpartner ervan? Is de
gedoogpartner wel geïnformeerd?'
Ben Bot: 'De gedoger kan bepaler
worden. 'Daar moet je je ook als
ambtenaar op instellen.'

Bontkraag

'Een topambtenaar moet zich
tegenwoordig verplaatsen in de
politieke invulling', oordeelt Roel
Nieuwenkamp, voormalig
topambtenaar en auteur van de
studie Schaduwpolitici, bontkragen
en blokkendozen. 'Daar kleven
risico's aan. Het plaatsvervangend
denken kan ertoe leiden dat je
bepaalde verstandige opties niet
noemt, omdat ze niet wenselijk
zouden zijn. Noem je zo'n optie
wel, dan wordt de minister
misschien boos.' Topambtenaren
worden tegenwoordig zelfs
uitgekozen op die vaardigheden,
weet Bekker. 'Er wordt minder
geselecteerd op eigenzinnigheid.
Prioriteit is het overleven van de
minister, die daarom politiek
sensitieve topambtenaren wil.'

De vluchtigheid van de
hedendaagse politiek speelt daarbij
een dwingende rol. Schnabel: 'Er
hangt rond het Binnenhof een
ongelooflijke drukte met een
minister die voor elk wissewasje
naar de Kamer moet. Soms is hij
drie of vier dagen per week bezig
de volksvertegenwoordiging
tevreden te stellen. Dat komt in
andere landen niet voor. Het houdt
de minister af van waarvoor hij is
aangesteld: beleid maken.' De
minister loopt in de Kamer achter
de waan van de dag aan, terwijl zijn
ambtenaren bouwen aan de
wetgeving - een clichébeeld dat
niet per se ver van de werkelijkheid
afligt.

'Het spel is harder geworden, terwijl
de politiek minder stabiel is',
constateert Nieuwenkamp. 'De
Kamer reageert op alles.' Ook hij
ziet dat de gedoogconstructies het

werken voor ambtenaren moeilijker
maken. 'Dan is het lastig
anticiperen. Tien jaar geleden ging
een politiek assistent met iedereen
koffie drinken, daarna wist hij wat
er ging gebeuren in een debat. Die
tijd is voorbij.' Meer politiek, minder
tijd om na te denken, zo vat
Nieuwenkamp de veranderingen
samen. 'Meteen spinnen,
counterspinnen. Dat is een spel
waar ambtenaren moeite mee
hebben.'

Als reactie op die toenemende druk
is rond bewindspersonen de
bontkraag ontstaan, een groepje
vertrouwelingen met een meer
politieke benadering. Daar hoort de
politiek adviseur bij, maar ook
woordvoerders en een enkele
directeur-generaal. Het dwingt ook
andere ambtenaren tot een meer
politieke opstelling. Zo'n bontkraag
houdt zich bezig met de
veranderingen in de politieke
situatie, vertelt Nieuwenkamp, die
de term muntte. 'Ze denken na over
communicatiestrategie. Terwijl de
gemiddelde topambtenaar zich op
de inhoud wil richten.'

Bontkraag, Westwing, Yes
Minister - iedere ambtenaar kent de
termen. 'De hofhouding is nog nooit
zo dominant geweest als nu', zegt
een ingewijde. Hij herinnert zich de
tijd dat politieke en ambtelijke
stemmen gescheiden waren: Jack
de Vries fluisterde Balkenende de
CDA-politicus iets in het oor,
Balkenende de premier kreeg van
zijn ambtenaren het
departementale verhaal te horen.
'Dat onderscheid hoor je niet meer.
Het loopt nu door elkaar.'

Daar komt bij dat de dynamiek is
veranderd. Regeringen voelen zich
opgejaagd door de wetenschap dat
hun voorgangers de vier jaar niet
volmaakten. Meteen nadat een
kabinet geformeerd is, moet gas
worden gegeven. Een secretaris-
generaal van een groot ministerie:
'Ik weet nog dat dit kabinet begon
met de aankondiging: binnen een
jaar zal het kabinet alle
wetsvoorstellen indienen bij de
Staten-Generaal. We moesten
erom lachen, wetende hoe zwaar
het programma was. Maar het
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bleek haalbaar.' Wat de vraag
oproept hoeveel alternatieven je als
ambtenaar kunt aandragen als in
een dergelijk tempo wetten worden
gemaakt.

Die verandering kwam aan de
oppervlakte in 2002, het jaar dat
Pim Fortuyn werd vermoord en de
LPF in de regering kwam. Er traden
bewindspersonen aan - Eduard
Bomhoff, Herman Heinsbroek - van
buiten het Haagse circuit. 'Ineens
was er een minister die zich steeds
afvroeg: wat vinden ze er in het
land van', herinnert zich Chris
Buijink, plaatsvervangend
secretaris-generaal onder
Heinsbroek. 'Hij richtte zich tot oom
Henk en tante Gré. Politiek en
ambtenarij waren tot dat moment
erg tevreden met elkaar. In die zin
was het een frisse wind.'
Heinsbroek, 86 dagen minister in
Balkenende I en afkomstig uit het
bedrijfsleven, schetst hoe
ambtenaren de continuïteit
garanderen als iemand 'van buiten'
bewindspersoon wordt. 'Je komt in
een lopende organisatie. Je bent
een buikspreekpop, zeker in het
begin. En heb je je hielen gelicht,
dan loopt het gewoon door.'

Permanente onrust

Heinsbroeks tijd ging snel voorbij
en dat vonden veel van zijn
ambtenaren niet erg. Wat niet wil
zeggen dat de onrust daarmee tot
bedaren kwam. Geleidelijk kwam
het besef dat de LPF-revolte geen
grillig intermezzo was, maar het
begin van permanente onrust. 'Al
traden daarna ministers aan die tot
de normale wereld behoorden,
anders dan die malle Heinsbroek
en Bomhoff', oordeelt Schnabel,
'toch werd bij het volgende kabinet
Balkenende duidelijk dat de onrust
voorlopig niet zou verdwijnen.'
Kabinetten bleven elkaar in snel
tempo opvolgen.

Om meer greep te krijgen op die
onrust is de werkwijze veranderd.
Nu vinden de echte discussies op
dinsdag plaats, in de onderraden
met ministers en topambtenaren.
Daar wordt bepaald of het beleid
rijp is als hamerstuk voor de

ministers. Blijkt dat zo te zijn, dan
komt het op de agenda van het
overleg van de secretarissen-
generaal, die op woensdag
bijeenkomen om de ministerraad
van vrijdag voor te bespreken. Ten
tijde van het vechtkabinet
Balkenende IV waren het nog de
bewindsliedenoverleggen van PvdA
en CDA die de toon bepaalden, nu
spelen ambtenaren een veel
prominentere rol. Een
tempoversnelling is het resultaat.
Voor half 1 hamert Rutte
tegenwoordig de ministerraad af.

De toenemende hectiek, de dwang
om ambtenaren meer in een
politiek keurslijf te persen en de
niet aflatende kritiek op salarissen
van topambtenaren heeft een prijs.
De mobiliteit in de top wordt er door
vergroot. Tjibbe Joustra: 'Wat je nu
veel meer ziet, is dat mensen
daarna naar een functie gaan waar
ze denken meer ruimte te hebben.
Mensen willen graag iets zelf doen.
Vroeger was directeur-generaal of
secretaris-generaal een
eindstation. Dan dacht je: het is wel
mooi. Nu worden ze
Deltacommissaris of wethouder van
een grote stad. Dan kunnen ze
zelfstandiger werken.'

Hoe gaan premiers om

met hun topambtenaren?

De premiers Kok, Balkenende en
Rutte gezien door de ogen van
oud-directeur van het Sociaal en
Cultureel Planbureau Paul
Schnabel, die hen alle drie
meemaakte in onderraden op
Algemene Zaken.

WIM KOK

Streng, scherp, zakelijk

'Kok was typisch PvdA. Heel
zaakgericht, weinig persoonlijke
belangstelling en nooit een
compliment. Ging ervan uit dat
ambtenaren goede kwaliteit
leverden en was streng en scherp.
Ambtenaren waren een beetje
knipmessend naar hem. Kok werd
zeer gerespecteerd, Nederland was

met een opgaande economie een
voorbeeldland in de wereld. Er was
wel ruimte voor het maken van
toekomstplannen. Daar hebben
sg's en dg's zeer enthousiast op
gereageerd. Na zijn ministerschap
werd hij warmer.'

JAN PETER BALKENENDE

Weinig politiek gevoel

'Bij Balkenende was het een
rommeltje en chaos in het begin.
Een cabaretier zei in die dagen:
Nederland kan het zich permitteren
om een stagiair minister-president
te maken. Hij had weinig politieke
ervaring en nauwelijks politiek
gevoel. Vergaderingen leiden ging
hem niet goed af. Hij had dat niet in
de vingers, later heeft hij het wat
meer geleerd. Balkenende raakte
vaak lichtelijk geïrriteerd, dat is niet
goed voor de sfeer van een
ministerraad.'

MARK RUTTE

Sfeerscheppend en bindend

'Rutte is een verademing wat toon
betreft. Hij is een heel goede
vergadervoorzitter. Bovendien is hij
sfeerscheppend. Hij komt binnen
en vertelt interessante dingen, over
waar hij mee bezig is. Dat deed
Kok niet, Balkenende evenmin. Die
vroeg: gaat het lang duren? Dat
geeft geen goeie stemming in zo'n
vergadering. Ruttes stijl werkt
bindend en verbindend.'
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