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De Groepsondernemingsraad Rijk is het centrale medezeggenschapsorgaan dat de Bijlage
rijksambtenaren van de ministeries van Algemene Zaken (AZ), Binnenlandse

Koersbrief COR Rijk
Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Buitenlandse Zaken (BZ), Economische Zaken
(EZ), Financiën (FIN), Infrastructuur en Milieu (IenM), Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (OCW), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Volksgezondheid
Welzijn en Sport (VWS) en Veiligheid en Justitie (Ven]) vertegenwoordigt
betreffende rijksbrede onderwerpen die alle of een meerderheid van de
medewerkers van bovengenoemde ministeries raken.

Nu de vorming van een nieuwe regering verkend en gestart is, acht de GOR Rijk
het van groot belang u onze drie belangrijkste aandachtspunten voor de komende
kabinetsperiode mee te geven. Deze zijn:

- Geen grote structuur- en organisatiewijzigingen
- Geen bezuinigingen zonder heldere inhoudelijke keuzes
- Vitaal en divers ambtenarenapparaat

Geen grote structuur- en organisatiewijzigingen

De opeenvolgende taakstellingen van eerdere kabinetten hebben geleid tot vele
structuur- en organisatiewijzigingen. Hierdoor waren de rijksambtenaren te vaak
genoodzaakt de focus te richten op de eigen organisatie en bedrijfsvoering. Dit is
de dienstverlening vaak niet ten goede gekomen. Dat heeft gevolgen gehad voor
het draagvlak bij en de motivatie van medewerkers.

Ons advies is dan ook: Grijp niet te lichtzinnig naar structuur- en
organisatiewijzigingen.

Geen bezuinigingen zonder heldere inhoudelijke keuzes

Als GOR Rijk pleiten wij er namens onze 120.000 collega’s voor om, indien
bezuinigingen noodzakelijk zijn, niet te kiezen voor de kaasschaafmethode, maar
daadwerkelijk inhoudelijke keuzes te maken.
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De afgelopen tien jaar is fors ingezet op het efficiënter inrichten van de
bedrijfsvoering door middel van kostenbesparing. Te vaak was er echter sprake
van het behalen van schijnefficiency. Taken zijn op papier verdwenen, maar het
werk is gebleven. Collega’s worden gedwongen werkzaamheden uit te voeren die
niet tot hun primaire taak behoren. Dit verhoogt de werkdruk en verlaagt de
efficiency. Ook gaat dit ten koste van de kwaliteit van dienstverlening aan de
burgers. Hierdoor wordt de beeldvorming over en het vertrouwen van de burgers
in de Rijksoverheid, naar ons oordeel, onnodig negatief beïnvloed.
Het nemen van korte termijn besluiten betreffende de organisatie van de
Rijksoverheid zorgt voor onnodige onrust en het verlies van kennis. Kennis die
later weer moeizaam moet worden opgebouwd. Voorbeeld hiervan is de situatie
bij de AIVD.

Ons advies is: Geef bij eventuele bezuinigingen concreet aan welke taken gaan
vervallen en kies niet voor de gemakkelijke oplossing van de kaasschaafmethode.

Vitaal en divers ambtenarenapparaat

Wij staan voor een vitale Rijksoverheid, die een afspiegeling is van de
maatschappij en waarbij ambtelijk vakmanschap centraal staat.
Dit betekent dat er sprake dient te zijn van voldoende loopbaankansen en
ontwikkelingsmogelijkheden. Gezien de bestaande vergrijzing van ons
ambtenarenapparaat, onderschrijven wij het belang van nieuw bloed. Wij pleiten
dan ook voor een evenwichtig beleid waarbij, naast aandacht voor duurzame inzet
van ambtenaren, er ruimte geboden wordt aan de volgende generatie. Hierbij is
het vanzelfsprekend van belang dat kennisbehoud wordt geborgd en dat er
mogelijkheden geboden worden aan medewerkers om gebruik te maken van
afvloeiingsregelingen. Wij verwachten van onze werkgever goed werkgeverschap
in deze.

Als bijlage treft u onze eerdere brief aan het Secretarissen-generaal overleg
(SGO) aan, waarin wij nader ingaan op bovengenoemde onderwerpen.

Tot slotte wensen wij u veel wijsheid toe bij de uitvoering van uw taak.

Rijk,

J.W.M. Bongers
• Secretaris
b1

Met vriendelijke groet,
Namens de Groepsor

J.C. Remmits
Voorzitter
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Geachte heer van Zwol,

De missie van GOR RIJK is dat Nederland niet zonder goed bestuur kan en niet
zonder goede medezeggenschap. De GOR Rijk draagt bij aan een betere
rijksdienst en behartigt de belangen van alle medewerkers en organisaties binnen
het Rijk. Uitgaande van deze missie treft u bij deze de input aan van de COR Rijk
voor het signaal van het SGO aan de politiek ten behoeve van de
kabinetsformatie.

Het betreft een aantal thema’s waarvan wij, als centraal
medezeggenschapsorgaan van het Rijk, het van belang achten dat ze worden
meegewogen in de discussie binnen het SGO voor de kabinetsformatie. Dat laat
overigens onverlet dat er door de GOR Rijk op een later moment nog een
zelfstandig bericht aan de politiek zal worden afgegeven, dat overigens dezelfde
thema’s kan bevatten zoals in deze brief verwoord.

Graag willen wij in dit licht de volgende thema’s aankaarten:
- Geen taakstelling zonder inhoudelijke keuze;
- Geen grote gebaren maar sturen op effectiviteit;
- Vitaal ambtenarenapparaat als afspiegeling van de maatschappij

Uitgangspunt hierbij is dat ook in de toekomst sprake is van een flexibele en
capabele overheid die kan voldoen aan de aan haar gestelde taken.

1. Geen taakstelling zonder inhoudelijke keuze

Grenzen efficiency bereikt
De afgelopen tien jaar is fors ingezet op het efficiënter inrichten van
bedrijfsvoering door middel van kostenbesparing. Wij denken dat de te behalen
winst inmiddels is behaald.
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Hoedt u voor schijnefficiency
KenmerkDe taakstellingen vonden de afgelopen jaren vaak plaats zonder inhoudelijke
GORR/2016-004

keuzes. Er werd vaak verondersteld dat door grotere efficiency, dezelfde taken
konden worden uitgevoerd met minder mensen en middelen.
Dit heeft op veel plaatsen geleid tot schijnefficiency. Taken zijn optisch
zogenaamd verdwenen, maar in de praktijk simpelweg bij andere functies
ingeschoven. Administratieve klussen, die eerder door medewerkers in lagere
loongroepen werden uitgevoerd, zijn nu belegd bij veel duurdere krachten. Zo zijn
bijvoorbeeld inspecteurs op diverse plekken bij het Rijk tot 40°h van hun tijd
bezig met administratieve taken. Dit gaat ten koste van de effectiviteit van de
inspectie van de Rijksoverheid en leidt tot overbelasting en demotivatie van
rijksambtenaren.

Interne focus ten koste van effectiviteit
Ook hebben de afgelopen taakstellingen geleid tot vele opeenvolgende
reorga nisaties en grote structuurwijzigingen. Deze structuurwijzigingen dwingen
de rijksambtenaar te vaak om de focus te richten op de eigen Organisatie en
bedrijfsvoering. Maar dat is niet waar wij mee bezig zouden moeten zijn. Wij zijn
er “Voor Nederland.” En wij willen onze beschikbare capaciteit ook zoveel mogelijk
daarvoor inzetten.

Centralisa tie en concentratie bedrijfsvoering kent grenzen
Wij wijzen erop dat de centralisatie en concentratie van de bedrijfsvoering zijn
grenzen kent en dat deze momenteel doorschieten met nadelige gevolgen voor de
primaire taken van Defensie, Belastingdienst, Rijkswaterstaat, IND, DJI en Raad
voor de rechtspraak. Wij onderschrijven het signaal dat door de grote
uitvoeringsorganisaties in deze is gegeven.
Volledigheidshalve wijzen wij erop dat de grote uitvoeringsorganisaties een zeer
groot deel van de Rijksdienst beslaan en dan ook van essentieel belang zijn voor
de doeltreffendheid hiervan.

Kennisverlies als gevolg van ondoordachte taakstellingen
Ook zien we dat ondoordachte taakstellingen kennisverlies met zich meebrengt,
welke later weer moeizaam moet worden opgebouwd of leidt tot dure inhuur van
externen. Als voorbeeld noemen we de cyclische beweging bij de AIVD.

Kortom: geen taakstelling zonder inhoudelijke keuze
Door het jarenlang bezuinigen is de rek in het ambtenarenapparaat er behoorlijk
uit. Bij nieuwe bezuinigingen is het dan ook aan de politiek om aan te geven
welke taken komen te vervallen. Dit vanuit een lange termijn visie.
Als GOR Rijk vinden wij het belangrijk dat u als bestuurder, tezamen met uw
collega SG’s, geen nieuwe taakstelling zonder een duidelijke inhoudelijke keuze
vanuit de politiek meer accepteert.
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In de “daadkrachtige besluiten” van de afgelopen jaren werden vaak de
bestaande structuren c.q. werkwijzen omgegooid. Het effect is de bekende
pendelbeweging: de nadelen van de ene keuze moeten met de andere keuze weer
ongedaan gemaakt worden, maar ook de andere keuze heeft zijn ongewenste
gevolgen, die door de beweging terug weer moeten worden opgevangen. Een
voorbeeld hiervan is centraliseren en dan weer decentraliseren. Dit vergt veel
energie en gaat ten koste van de focus.

2b. Maar sturen op effectiviteit

De wereld van de Rijksoverheid kenmerkt zich door de beweeglijkheid van de
omgeving. Een land is nooit af, zoals Minister Blok al eens zei, en de opgaven
waar wij als rijksambtenaren mee te maken krijgen, vragen telkens weer om een
andere aanpak — al was het maar, omdat de omgeving verandert. Om hier
adequaat op te kunnen reageren, hebben we behoefte aan een flexibele
organisatie, die het toestaat dat er verschillende manieren van aanpak of
organisatievormen naast elkaar kunnen bestaan. Er is geen sprake van one size
fits all.

Wel onderschrijven wij het grote belang van interdepartementale samenwerking
dat reeds in toenemende mate plaats vindt.

Als GOR Rijk vinden wij het belangrijk dat de politiek zich met name richt op
beleid en dat de wijze waarop de bedrijfsvoering invulling krijgt zoveel mogelijk
buiten het politieke domein blijft. Oftewel vanuit de politiek sturing op wat er
moet gebeuren. Hoe het gebeurt is aan het rijksapparaat.

3. Vitaal ambtenarenapparaat als afspiegeling van de maatschappij

Het zijn de mensen die het doen
Het zijn de mensen die het doen, zoals in de mobiliteitsbrief ook is geformuleerd.
Dit betekent dat de focus moet liggen op ambtelijke kwaliteit door vakmanschap,
ontwikkeling van medewerkers, en daarmee ook de ontwikkeling van de HRM
functie, opleiding, gesprekscyclus, doelgroepenbeleid, diversiteit. Dit vraagt iets
van ons en het vraagt iets van de Organisatie.
De flexibiliteit die van rijksambtenaren wordt verwacht, bijvoorbeeld door
geregeld van functie te veranderen, blijkt in de praktijk vaak op obstakels te
stuiten.

Goed personeelsbeleid is van essentieel belang en verdient dan ook hoge
prioriteit. De afgelopen jaren is niet altijd sprake geweest van goed
werkgeverschap. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de moeizame Cao
onderhandelingen in het recente verleden. Het personeel moet niet als een
kostenpost worden gezien maar als de factor die het verschil maakt.
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Vergrijzende overheid
De rijksoverheid heeft, mede als gevolg van het gevoerde beleid de afgelopen

004
jaren, te maken met een sterke vergrijzing van het ambtenarenapparaat. Wij
onderschrijven het belang van een duurzame inzet van de oudere
rijksambtenaren en een goed seniorenbeleid.
Daarnaast onderkennen wij het belang van nieuw bloed binnen de Rijksoverheid.
De instroom van jonge talentvolle ambtenaren is te gering en daarnaast is het
moeilijk om deze vast te houden. Dit mede als gevolg van onvoldoende
doorgroeimogelijkheden. Wij pleiten voor een evenwichtig beleid waarbij, naast
aandacht voor duurzame inzet van ambtenaren, er ook oog is voor
afvloeungsmogelijkheden voor oudere medewerkers, zodat ruimte wordt geboden
aan de volgende generatie. Hierdoor wordt ook een betere afspiegeling binnen het
ambtenarenapparaat van de maatschappij bereikt en daarmee de kloof tussen de
rijksoverheid en de maatschappij verkleind. Op deze wijze geeft de Rijksoverheid
een positief signaal af richting de volgende generatie die moeilijk aan het werk
komt en deels voor de arbeidsmarkt verloren dreigt te gaan. Wij onderschrijven in
dit verband het belang om ook kansarme jongeren in dienst te nemen en door
goede coaching een tweede kans te bieden.

Dan meer HR-ondersteuning gewenst...
De gewenste flexibiliteit vereist ook een andere werkwijze binnen de HRM
afdelingen. De GOR Rijk kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de HRM
afdelingen, zeker de afgelopen jaren, er meer waren voor het management dan
voor de medewerker. Maar als we van de medewerker vragen regie op de eigen
loopbaan te nemen, en als er meer sturing komt op de ontwikkeling van mensen,
dan mag de medewerker verwachten dat hij hierbij actief ondersteund wordt door
een personeelsadviseur. Dit vraagt om een grondige herinrichting van de HRM
functie, met deskundigheid in de nabijheid van de rijksambtenaar. Wanneer de
rijksambtenaar wordt “ontzorgd” door een professionele HR-organisatie, zal de
flexibiliteit binnen de Organisatie toenemen. Flexibele, adaptieve medewerkers
gedijen niet in een starre Organisatie. Dit betekent dat de rijksambtenaar als een
professional moet worden aangestuurd en dat hij binnen kaders de ruimte krijgt
om zelfstandig te opereren. Daarnaast is het wenselijk dat oneigenlijke taken bij
hem worden weggenomen, zodat hij zich op zijn professie kan richten.

De GOR Rijk is gaarne bereid met u van gedachten te wisselen betreffende de
bovenstaande materie.

Met vriendelijke groet,

Namens de Groepsondernemingsraad Rijk,

de secretaris,

Drs. P.P. Panis E.A. Hercules
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