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Betreft: Positie Rijksambtenaren en kwaliteit van de Rijksdienst

Geachte heer Kamp, geachte heer Bos,

Het Platform Rijks Ondernemingsraden is een informeel platform waarin de
ondernemingsraden van alle departementen — en alle Hoge Colleges van Staat — zijn
vertegenwoordigd; net zoals het Secretarissen Generaal Overleg een informeel platform
is.

Met deze brief richt het PRO zich tot u beiden, om aandacht te vragen voor de positie van
Rijksambtenaren en de kwaliteit van de Rijksdienst.

In een tweetal door het PRO georganiseerde bijeenkomsten in De Witte in Den Haag is de
situatie van Rijksambtenaren aan de orde gekomen. In de eerste bijeenkomst van 25
juni jl. heeft de heer Kamp al te kennen gegeven dat het niet verstandig zou zijn de
positie van de Rijksambtenaren nog verder te verzwakken. Tijdens de tweede
bijeenkomst waren vertegenwoordigers van 8 politieke partijen aanwezig. Voor de
aanwezige ambtenaren was het schokkend om te horen hoe achteloos aan de kwaliteit
van het ambtelijk apparaat en de belangen van de Rijksambtenaren voorbij werd gegaan.
Iedere partij had in kritiekloze navolging van het CPB een besparing van € 1,0 — 1,2 mld.
opgenomen in hun programma, maar de meeste Partijvertegenwoordigers hadden geen
flauw besef hoe deze besparing gerealiseerd moest worden. Dit was voor de aanwezigen
een teleurstellende, beschamende en schokkende ervaring.

Wij hoeven u niet te wijzen op het feit dat het Nederlandse ambtenarenapparaat in
vergelijking met onze Europese buren al relatief klein is en hoogwaardig van kwaliteit.
Daarnaast staat het bekend om de grote loyaliteit aan “hun” Minister. Veel, zo niet alles,
wordt gedaan om met minder geld en minder mensen steeds meer te realiseren van
tenminste dezelfde hoge kwaliteit. Maar, zoals de heer Kamp in juni al opmerkte, is de
rek er nu wel uit. Het punt is nu nabij dat — door de steeds terugkerende
Taakstellingen — de kennis en kwaliteit niet langer geborgd kunnen worden en dat wij —

de Rijksambtenaren/ de Rijksdiensten — niet langer een kundig en betrouwbaar
gesprekspartner en opdrachtgever kunnen zijn. Nu al is het zo dat organisaties hun
takenpakket niet meer kunnen uitvoeren zonder de inzet van externe inhuur. Nog los van
het feit dat dit frustrerend is voor de Rijksambtenaar, is dit een ongewenste situatie voor
wat betreft de uitvoering van werken, het verrichten van inspecties en het vertalen van
politieke besluiten in beleid. Daarnaast merken wij op dat de ervaringen leren dat het
uitbesteden van taken naar “de Markt” ook niet een zaligmakende oplossing is. De Markt
is niet per definitie goedkoper, kan niet alles beter en efficiënter en is zeker niet zo
toegewijd.



Graag reiken wij u daarom enkele bouwstenen aan, om te betrekken bij het
informatieproces van VVD en PvdA:

• Geen nieuwe Taakstellingen voordat de Taakstellingen van het Kabinet Rutte
Verhagen zijn gerealiseerd (eind 2015). De invulling daarvan binnen de ministeries is
al een grote operatie. Verdere verzwaring leidt tot onrust en mogelijk vertraging.

• Taakstellingen kunnen niet meer worden gerealiseerd met “de kaasschaaf”. Zij zullen
moeten worden gerealiseerd door afstoten of het merkbaar minder uitvoeren van
taken. En de politiek dient hier voorbeeldgedrag in te tonen en de
verantwoordelijkheid voor te nemen. Het kan niet meer zo zijn dat de politiek iets
besluit en vervolgens de hete aardappel doorschuift naar de departementen.

• Geen nieuwe departementale herindelingen en/of fusies van onderdelen meer. De
stof van de laatste herindelingen is nog maar nauwelijks neergedaald, geef nu
iedereen de gelegenheid om aan de nieuwe situatie te wennen.

• Aandacht voor het imago van ambtenaar én werkgever, zeker in een tijd van
vergrijzing waarin het noodzaak is om nieuwe werknemers aan te trekken moet de
Rijksdienst weer een aantrekkelijk werkgever worden.

• Zorg voor een duidelijke onderbouwing vooraf van zowel de kosten als de
opbrengsten bij een verschuiving van taken bijvoorbeeld naar de markt. De Markt is
namelijk niet altijd goedkoper.

• Een nieuw en modern Sociaal Flankerend Beleid is nodig om gewenste veranderingen
te bewerkstelligen. Het uitonderhandelde, maar niet ondertekende Van Werk Naar
Werk voldoet hier volgens bonden, medezeggenschap en SGO prima aan.
Medezeggenschap en vakbonden hechten veel waarde aan zo’n nieuw SFB.

U zult hebben opgemerkt dat wij vooral uw aandacht vragen voor de (bedreiging van de)
kwaliteit van de Rijksdienst.

Vanzelfsprekend vestigen wij ook uw aandacht op het feit dat de langdurige 0-lijn (vanaf
januari 2011) voor ambtenaren nu al leidt tot een koopkrachtverlies van ca 7%. En dit
lijkt te gaan duren tot minstens eind 2015. Niet alleen treft dit de huidige
Rijksambtenaren, maar het draagt ook niet bij aan het imago van een aantrekkelijke
Rijksdienst “waar je als jongere graag zou willen werken” (hoe schitterend het werk daar
ook kan zijn). En met de komende uitstroom van baby-boomers voor de deur is dat een
groot risico.

Door de huidige Rijksambtenaren wordt de 0-lijn flink gevoeld, zeker in combinatie met
een aanhoudende werkdruk door zowel de vele beleidswijzigingen (vanwege de
economische crisis en de kabinetswisselingen) als de taakstellingen uit de voorgaande
kabinetten.

Wij vertrouwen er op dat u onze bezorgdheid op een juiste waarde weet te schatten en
dat u er rekening mee zult houden. Uiteraard zijn wij — indien u dit wenst — bereid onze
punten mondeling aan u toe te lichten.

Wij wensen u veel sterkte, energie en plezier bij uw missie.

Hoogachtend,

namens het PRO,

J. . Ringelberg (voorzitter PRO)

p/a Ministerie van SZW, Postbus 90801, 2509 LV Den Haag
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