
D.A. Kamphorst

reeks ilg en gebiedsprocessen nr 3

Sturen op afstand

Lessen uit de stedelijke vernieuwing 
voor het landelijk gebied





D.A. Kamphorst

reeks ilg en gebiedsprocessen nr 3

Sturen op afstand

Lessen uit de stedelijke vernieuwing 
voor het landelijk gebied



REFERAAT

Met de start van het Investeringsbudget Landelijk Gebied 
(ILG) per 1 januari 2007 is de verantwoordelijkheid voor 
de uitvoering van het beleid voor het landelijk gebied voor 
een 7-jarige periode in handen gegeven van provincies. 
Voor het Ministerie van LNV betekent deze nieuwe vorm 
van prestatiesturing een verandering naar sturen op afstand 
en nieuwe verhoudingen met provincies. In dit onderzoek 
is voor LNV onderzocht wat LNV kan leren van een ander 
beleidsdossier, het Investeringsbudget Stedelijke Vernieu-
wing en de ervaringen die het Ministerie van VROM heeft 
opgedaan om de contacten met gemeenten vorm te geven. 
De ervaringen van het Ministerie van VROM kunnen inspi-
ratie bieden bij het onderkennen van mogelijke valkuilen 
en oplossingsrichtingen. Verschillende perspectieven op 
prestatiesturing vormen in dit onderzoek het uitgangspunt 
van de analyse van valkuilen bij het vormgeven van con-
tacten, communicatie en informatievoorziening. Lessen zijn 
onder meer gelegen in bewustwording van effecten van 
het uitdragen van verschillende visies op prestatiesturing 
en het vormgeven van de informatievoorziening vanuit een 
relationeel perspectief.
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VOORWOORD



Het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) is niet 
alleen een nieuw financieringssysteem, maar vooral 
ook een nieuwe werkwijze en verandering in de 

bestuurlijke verhoudingen. Het rijk bemoeit zich de komende 
jaren niet met de uitvoering van beleid voor de inrichting van 
het landelijk gebied. Dat is nu aan provincies en hun partners 
in de gebieden. Wel wil het Ministerie van LNV de provincies 
en gebieden hierbij ondersteunen, onder meer door het finan-
cieren van onderzoek en kennisuitwisseling. 
De reeks ILG en gebiedsprocessen past in deze faciliterende 
rol. De reeks bevat resultaten van toegepast onderzoek naar 
sturingsvragen rond de implementatie van het ILG. Deze 
vragen gaan op de eerste plaats over de ILG-systematiek als 
geheel: welke betekenis krijgt de nieuwe sturingsfilosofie in 
de praktijk, wat levert deze decentralisatie-operatie nu op en 
hoe kan de verantwoording over de resultaten het beste wor-
den vormgegeven? Op de tweede plaats gaat het om meer 
praktische vragen van provincies en gebiedspartijen, bijvoor-
beeld over de organisatie van de uitvoering, publiek-private 
samenwerking of het betrekken van ontwerpers bij integrale 
gebiedsontwikkeling. 

Het voorliggende rapport gaat in op sturing en verantwoor-
ding in het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). 
Het Ministerie van VROM heeft met het ISV een vergelijkbaar 
decentralisatieproces meegemaakt als LNV. Dit onderzoek 

inventariseert hieruit lessen voor betrokkenen bij het ILG. Een 
belangrijke les is dat je het sturen van prestaties, zoals dat 
in het ILG gebeurt, op verschillende manieren kunt benade-
ren: puur als instrument of als manier om een relatie vorm te 
geven. Maak je er instrumenteel gebruik van, dan staan de 
afspraken niet ter discussie en gaat het vooral om controle en 
afrekenen. Bij relationele prestatiesturing kunnen afspraken 
in overleg bijgesteld worden; toezicht houd je vooral door 
gesprekken te voeren. Dit inzicht heeft reeds geleid tot interes-
sante discussies in het rijkscoördinatieteam ILG en helpt LNV 
verder bij het invullen de verantwoordingsrelatie met provin-
cies. 

Jan Cees Kok en Martin Noorman van VROM en Rick Roelofs 
van LNV hebben met hun informatie een waardevolle bijdra-
ge geleverd aan dit rapport. Tevens was de bijeenkomst met 
het rijkscoördinatieteam ILG een zinvolle eerste reflectie op de 
toepasbaarheid van de bij VROM gevonden leerpunten.

Aalke Drijfholt 
(LNV-thematrekker beleidsondersteunend onderzoek ILG en 
regionale vraagstukken)

Froukje Boonstra 
(WUR-themacoördinator beleidsondersteunend onderzoek ILG 
en regionale vraagstukken)
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Samenvat t ing

Met de start van het Investeringsbudget Landelijk 
Gebied (ILG) per 1 januari 2007 is de ver-
antwoordelijkheid voor de uitvoering van het 

beleid voor het landelijk gebied voor een 7-jarige periode 
in handen gegeven van provincies. Met dit sturingsmodel 
ontstaan nieuwe verhoudingen tussen het rijk (o.a. LNV) en 
de provincies, die zich voor het rijk kenmerken als sturen op 
afstand. Binnen het Ministerie van LNV is gesignaleerd, dat 
in dit traject een cultuurverandering nodig is in de contac-
ten met provincies. Hiermee is in andere beleidsdossiers, 
zoals het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) 
ook ervaring opgedaan. In deze studie werd onderzocht 
wat LNV kan leren van ervaringen van het Ministerie van 
VROM binnen het ISV om de contacten met provincies in 
het ILG-traject vorm te geven. 

Het eerste tijdvlak van het Investeringsbudget Stedelijke 
Vernieuwing liep tussen 2000 en 2005. In dit onderzoek is 
de vraag gesteld welke valkuilen het ministerie van VROM 
tijdens dit traject is tegen gekomen en welke lessen hiervan 
zijn geleerd. Deze lessen bieden aanknopingspunten voor 
het ministerie van LNV om te reflecteren op de eigen orga-
nisatie en op mogelijke valkuilen in het ISV die LNV ook 
tegen zou kunnen komen in het ILG. De ervaringen van het 
Ministerie van VROM kunnen inspiratie bieden bij het vroeg 

onderkennen van deze valkuilen en hiervan te leren.
Het ISV en het ILG zijn op te vatten als vormen van presta-
tiesturing: sturing via langjarig lopende contracten, waarbij 
de verhoudingen tussen de partijen verschuiven naar op-
drachtgever - opdrachtnemer relaties. Er zijn verschillende 
visies op prestatiesturing. De visie achter prestatiesturing is 
mede bepalend voor de manier waarop de contacten tussen 
de partijen vorm krijgen. Vanuit een instrumenteel perspec-
tief worden de prestatieafspraken opgevat als een middel 
voor efficiënte en effectieve uitvoering van beleid; vanuit 
het andere uiterste, een relationeel perspectief, kunnen de 
afspraken worden opgevat als middel om gezamenlijke 
afspraken vast te leggen. Het achterliggende perspectief uit 
zich in de rol van beide partijen in het proces en de wijze 
waarop de informatievoorziening, het toezicht en de verant-
woording zijn geregeld. In de instrumentele visie speelt het 
rijk in de eerste plaats een rol als toezichthouder en niet als 
deelnemer. De informatievoorziening is primair gericht op 
de voortgang van de prestaties. In de relationele visie zijn 
beide partijen aan zet, is de informatievoorziening meer 
gericht op argumentatie en begrip van het uitvoeringsproces 
en is er meer ruimte voor het gezamenlijk bijstellen van de 
gemaakte afspraken tijdens de contractperiode.
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weg ontstond in het ISV een meer relationeel perspectief, 
dat tot uitdrukking kwam in het gezamenlijk oppakken van 
problemen en het inrichten van de informatievoorziening op 
toerekenbaarheid en begrip. 

Het aangaan van een nieuwe vorm van sturing vraagt 
van een organisatie op verschillende niveaus omgaan met 
verandering: op het niveau van denkbeelden, strategieën en 
gedrag. Leerprocessen vinden plaats op deze drie niveaus. 
De analyse van ervaringen van VROM met ISV, biedt LNV 
op deze drie niveaus leerpunten.

Denkbeelden
•	 Bewustwording	van	de	gehanteerde	perspectieven	op	

prestatiesturing en de verwachtingspatronen en beper-
kingen hiervan. Conformiteit is doorgaans geen reële 
verwachting. 

•	 Bewustwording	van	alternatieve	perspectieven	op	
prestatiesturing en effecten hiervan op de contracten, 
informatievoorziening en contacten tussen partijen.

 
Vertaling van de visie naar het instrument
•	 Een	instrumenteel	perspectief	is	gericht	op	het	afrekenen	

van de prestaties na de contractperiode. Niet-meetbare 
en -afrekenbare doelstellingen bieden onvoldoende hou-

De verschillende perspectieven op prestatiesturing vormen 
in dit onderzoek het uitgangspunt van de analyse van 
valkuilen bij het vormgeven van contacten, communicatie en 
informatievoorziening in het ISV. De eerste ISV periode is 
ingezet vanuit een instrumentele visie. Het rijk (het ministerie 
van VROM) stuurt op afstand; gemeenten zijn verantwoor-
delijk voor de uitvoering en aan het einde van de periode 
vindt de afrekening van de behaalde prestaties plaats. In de 
praktijk ontstonden verschillende problemen. Het instrument 
was niet ingericht op het meten van conformiteit: de afspra-
ken waren slecht meetbaar en afrekenbaar. In 2003 uitte de 
Algemene Rekenkamer kritiek op de informatievoorziening. 
Er bestond twijfel of deze na afloop van de ISV periode een 
landelijk beeld zou opleveren over de stedelijke vernieu-
wing. Dit leidde in de contacten met gemeenten tot nadruk 
op afrekening en voortgang. Bij de eerste monitor ISV ble-
ken de verwachte resultaten tegen te gaan vallen. Daarop 
kwam het rijk met een extra inzet (de 56-wijken aanpak), 
wat gemeenten als niet passend ervoeren bij de rol van het 
rijk op afstand. Communicatie over de wederzijdse ver-
wachtingen is niet voldoende helder geweest. Uiteindelijk 
is met flankerend beleid de rol van het rijk als deelnemer 
in faciliterende zin wel succesvol geweest. Accountmana-
gers vervullen een belangrijke rol als meedenker, speler en 
kritisch beoordelaar in de gemeentelijke praktijk. Gaande-
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inhoudelijk niet aan zet is. De oplossing in ISV is gevon-
den in een relationeel perspectief door problemen meer 
vanuit gezamenlijkheid op te pakken. 

Enkele valkuilen en bijstellingen in het ISV zijn in het ILG 
al ondervangen: deze liggen vooral op het terrein van de 
verfijning van de instrumentele kant van het instrument. Zo 
heeft ILG al afrekenbare afspraken en een Mid Term Review 
voor tussentijdse bijstellingen. Andere lessen en ervarin-
gen van VROM zullen evenzeer voor LNV opgaan, zoals 
het omgaan met onvoorziene gebeurtenissen of ingrijpen 
door het rijk. Hierbij zijn lessen die VROM heeft geleerd in 
overweging te nemen voor LNV. De belangrijkste leerpunten 
van de ervaringen van VROM voor LNV lijken te liggen in 
het vermijden van de valkuil de instrumentele visie eenzijdig 
uit te dragen en het inrichten van de informatievoorziening 
vanuit een relationeel perspectief. Voor het Ministerie van 
LNV kunnen de ervaringen van VROM behulpzaam zijn bij 
een reflectie op de eigen organisatie en het identificeren 
van mogelijke valkuilen en oplossingsrichtingen. Op basis 
hiervan kan LNV leerwensen identificeren en een verder 
leertraject inzetten. 
 

vast voor een op afrekening  gerichte informatievoorzie-
ning en verantwoording.

•	 Het	instellen	van	een	moment	voor	tussentijdse	bijstel-
lingen van de afspraken biedt de mogelijkheid in te 
kunnen inspelen op onvoorziene gebeurtenissen.

•	 Een	op	een	relationeel	perspectief	gebaseerde	verant-
woording is gericht op het beargumenteren van de 
behaalde prestaties. Het centraal stellen van de vraag 
of niet of deels behaalde prestaties aan de gemeente/
provincie zijn toe te rekenen, biedt naast inzicht in de 
resultaten, ook inzicht in de uitvoering. 

Doorwerking van visie naar gedrag en communicatie
•	 Bewustwording	van	de	effecten	van	het	uitdragen	van	

de achterliggende visie op prestatiesturing. Teveel 
nadruk op voortgang en controle in de communicatie 
kan de relaties onder druk zetten. Ook kan het afleiden 
van inhoudelijk relevante discussies en creativiteit in de 
uitvoering ondermijnen. 

•	 Belangrijk	is	een	bewuste	keuze	te	maken	ten	aanzien	
van de personen die een bepaalde visie op prestatiestu-
ring in het traject uitdragen.

•	 Het	risico	bij	sturen	op	afstand	bestaat	dat	bijstellingen	
van de kant van het rijk gemakkelijk als ‘eenzijdig’ wor-
den ervaren, omdat het rijk in de rol van toezichthouder 
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1.1 Inleiding

Met de start van het Investeringsbudget Landelijk Gebied 
(ILG) per 1 januari 2007 is de verantwoordelijkheid voor 
de uitvoering van het beleid voor het landelijk gebied voor 
een 7-jarige periode in handen gegeven van provincies. 
Het rijk maakt convenanten met de afzonderlijke provincies, 
waarin prestatieafspraken zijn vastgelegd, waarover in 
2013 verantwoording zal worden afgelegd en de prestaties 
worden afgerekend (prestatiesturing). Met dit sturingsmodel 
ontstaan nieuwe verhoudingen tussen het rijk (o.a. LNV) en 
de provincies. De nieuwe verhoudingen kenmerken zich 
voor het rijk als sturen op afstand. Het omgaan met de 
afspraken in het ILG vergt dan ook een andere (ver)houding 
tussen rijk en provincies dan bij andere subsidiemodellen, 
zoals (kortlopende) projectaanvragen. Binnen het Ministerie 
van LNV is gesignaleerd, dat in dit traject binnen LNV een 
cultuurverandering nodig is in de contacten met provincies.

LNV is niet het enige ministerie dat dergelijke decentralisa-
tie operaties meemaakt. Decentralisatie met verantwoording 
over de gelden over een langere periode op basis van een 
convenant vindt ook plaats in andere beleidsdossiers. In de 
LNV themabeschrijving Investeringsbudget Landelijk Gebied 
(programma van eisen, versie 21-08-’06) is ‘decentralise-

ren’ als kennisvraag (2.3) geformuleerd. “Decentralisa-
tieprocessen zijn van alle jaren. Er is in andere dossiers 
(ISV) ook ervaring mee op gedaan. Wat leren dergelijke 
dossiers over de kritische succesfactoren waarmee de 
onderlinge samenwerking gestalte is gegeven?”. 
In het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) (eer-
ste tijdvlak 2000-2004/ tweede tijdvlak (2005-2009) wer-
den tussen het Ministerie van VROM en de grote gemeenten 
meerjarige afspraken gemaakt voor stedelijke vernieuwing 
op basis van een gebundelde subsidie, vergelijkbaar met 
het ILG. In het ISV traject zijn ervaringen opgedaan met 
zaken die LNV waarschijnlijk ook zal tegenkomen, zoals 
het vormgeven van een monitoringstraject en een visitatie, 
het omgaan met verschillende gemeenten/provincies of met 
niet meetbare doelen; en de vraag bij de afrekening of het 
niet halen van doelen aan de gemeenten/provincies kunnen 
worden toegeschreven. Centraal staat het idee dat geleerd 
kan worden van vergelijkbare dossiers, zoals het Investe-
ringsbudget Stedelijke Vernieuwing.

In dit onderzoek wordt verkend of en hoe het ISV (in het 
bijzonder ervaringen van VROM) leerervaringen biedt 
voor LNV om de contacten met de provincies rond de ILG 
afspraken op een passende wijze vorm te geven in het ILG 
traject tot 2013.

1
 Persbericht Ministerie van LNV, Stille revolutie in aanpak landelijk gebied, 18 december 2006.
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1.2 Probleemstelling

Binnen LNV is behoefte aan een cultuurverandering om in 
het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) -traject tussen 
2007-2013 provincies op een passende wijze tegemoet te 
treden; passend bij een ministerie dat ‘stuurt op afstand’. 
Het gaat om een handelingswijze in de contacten met pro-
vincies bij het omgaan met de afspraken. 

Er zijn verschillende perspectieven mogelijk op prestatiestu-
ring en de afsprakenkaders (zoals bestuursovereenkomsten 
en contracten), die daarbij worden gemaakt. Vanuit een 
instrumenteel perspectief worden de prestatieafspraken 
opgevat als een middel voor efficiënte en effectieve uitvoe-
ring van beleid; vanuit het andere uiterste, een relationeel 
perspectief, kunnen de afspraken worden opgevat als 
middel/momentopname om gezamenlijke afspraken vast 
te leggen. Bij deze perspectieven zijn verschillende verhou-
dingen en handelingswijzen passend. Vanuit het relationele 
perspectief worden de gemaakte afspraken bijvoorbeeld 
soepeler opgevat dan vanuit het instrumentele perspec-
tief (Van Ark 2005). Een dergelijk perspectief brengt een 
andere handelingswijze met zich mee, bijvoorbeeld bij 
tussentijdse bijstellingen en afwijkingen van de afspraken, 
dan het instrumentele perspectief. Bij ‘sturen op afstand’ 

hoort ook een zekere terughoudendheid van de opdracht-
gever ten opzichte van de opdrachtnemer. Een houding van 
te veel of te weinig bemoeienis kan verstorend werken in de 
relaties tussen partijen. In de verhoudingen tussen LNV en 
de provincies zijn de komende jaren allerlei momenten en 
aanleidingen denkbaar, waarin het vormgeven van contac-
ten van belang zijn: de Mid Term Review, de afrekening 
in 2013 en het omgaan met eventuele tussentijdse bijstel-
lingen van de afspraken (bijvoorbeeld onder invloed van de 
Tweede Kamer). De verwachting bestaat dat het Ministerie 
van VROM in het ISV ervaring heeft opgedaan met sturen 
op afstand en prestatiesturing, waarbij perspectieven op de 
prestatieafspraken een rol zullen hebben gespeeld. LNV zou 
hiervan willen leren. 

1.3 Vraagstelling van het onderzoek

De onderzoeksvraag is wat kan LNV leren van ervaringen 
binnen vergelijkbare beleidsdossiers (specifiek het Investe-
ringsbudget Stedelijke Vernieuwing, ISV) om de contacten 
met provincies over de prestatieafspraken in het ILG-traject 
vorm te geven op een wijze die past bij de sturingsfilosofe 
van ‘sturen op afstand’? 
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1.4 Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing en  
 Investeringsbudget Landelijk Gebied

In dit onderzoek staan de ervaringen van VROM met het 
ISV centraal. Er zijn belangrijke verschillen en overeenkom-
sten tussen het ISV en het ILG. Het Investeringsbudget Stede-
lijke Vernieuwing (ISV) is een gebundelde geldstroom van 
het rijk naar de grote steden (en via de provincies naar de 
overige stedelijke gemeenten). Het ISV bundelt de subsidies 
van de fysieke kant van het Grote Stedenbeleid. Om in aan-
merking te komen voor de subsidie stellen gemeenten een 
Meerjaren Ontwikkelingsplan (MOP) op voor 4 jaar. ISV 
en ILG beide kunnen worden opgevat als pogingen om een 
efficiënte uitvoering van beleidsafspraken gebiedsgericht te 
realiseren. De rijksoverheid trekt zich daartoe terug en wil 
de decentrale overheid hiertoe de ruimte bieden. Het ISV is 
bedoeld om: “gemeenten de beleidsmatige, financiële en 
organisatorische ruimte te bieden om een integraal beleid 
te voeren om – naar gebied en tijd – prioriteiten te stellen 
en maatwerk te leveren” (VROM 1999). Het ILG is bedoeld 
om: “de provincies samen met de gemeenten en water-
schappen in staat te stellen om op een effectieve wijze de 
rijksdoelen voor de fysieke inrichting van het landelijk ge-
bied te realiseren als onderdeel van een integrale regio-
nale gebiedsontwikkeling” (LNV et al.2004). Beleidsruimte 

De volgende deelvragen worden onderscheiden: 

1. Wat zijn de achtergronden van prestatiesturing in het 
openbaar bestuur en welke verschillende perspectieven 
bestaan er op resulterende afsprakenkaders?

2. Op welke wijze en onder welke voorwaarden er geleerd 
kan worden van andere beleidsdossiers/ervaringen van 
anderen?

3. Hoe kunnen de prestatieafspraken in het ISV geduid wor-
den in het licht van deze perspectieven en wat betekent 
dit voor de onderlinge verhoudingen? 

3a. Op welke wijze is het ISV te duiden als vorm van pres-
tatiesturing?

3b. Op welke wijze is VROM omgegaan met de ISV afspra-
ken met gemeenten en wat was het effect op de relatie 
met gemeenten?

3c. Was het een cultuurverandering?
4. Welke ervaringen met het ISV heeft het ministerie van 

VROM waar LNV van kan leren bij het omgaan met 
provincies en in het kader van de ILG afspraken?

5. Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan voor het 
verder vormgeven van een doorgaand leertraject voor 
LNV?

17
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is dus een belangrijk thema bij beide instrumenten. Overlap 
tussen ISV en ILG is dus te vinden in de vorm van decen-
tralisatie: het streven naar meer bestedingsvrijheid voor de 
lagere overheid, het afrekenen op prestaties, het toekennen 
en uitgeven van het budget op basis van een strategisch 
plan en het werken met een convenant. Voor beide geldt 
dat de rijksoverheid de uitvoering van taken delegeert naar 
de decentrale overheid. Dit brengt nieuwe verhoudingen 
met zich mee, te typeren als een relatie tussen opdrachtge-
ver en opdrachtnemer. Voor het rijk (inclusief de betrokken 
ministeries) betekent dit een rol van sturen op afstand.

ISV kent een vergelijkbare problematiek van decentralisa-
tie, maar toch ook een heel verschillende context. Het ILG 
is gericht op provincies, het ISV op grote gemeenten. Het 
ILG gaat over landelijk gebied; het ISV over het stedelijke 
gebied: ze betreffen dus een verschillende problematiek. 
Een belangrijk verschil kan ook zijn de context waarbinnen 
de organisaties van LNV en VROM binnen ILG en ISV (moe-
ten) opereren. Verschillen in cultuur, (in)formele setting en 
manieren van werken in ISV en ILG kunnen de mate waarin 
door LNV van ervaringen van VROM met het ISV geleerd 
kan worden beïnvloeden. 

1.5 Aanpak van het onderzoek en leeswijzer

Eerst wordt een theoretische achtergrond geschetst ten aan-
zien van prestatiesturing, contracten en sturen op afstand 
(hoofdstuk 2). De aandachtspunten die vanuit de theorie 
worden gehaald, zullen later in de analyse van het ISV en 
de ervaringen van het Ministerie van VROM, een sturende 
rol spelen. Vervolgens wordt ingegaan op leren (hoofdstuk 
3). Aan bod komt enerzijds een korte inleiding over leren 
op verschillende niveaus van een organisatie, en vervolgens 
de verschillende vormen van leren die in deze beknopte 
studie al een rol spelen. In hoofdstuk 4 volgt een analyse 
van de ervaringen van het ministerie van VROM in het ISV. 
De volgende vragen komen aan de orde: is het ISV in de 
praktijk opgevat volgens een instrumenteel perspectief of 
volgens een meer relationeel perspectief? Hoe verliepen de 
contacten tussen VROM en gemeenten? Wat waren succes- 
en faalfactoren? Dit wordt onderzocht aan de hand van li-
teratuur en enkele gesprekken bij het ministerie van VROM. 
Respondenten zijn van VROM DG Wonen en mensen die 
contacten met gemeenten hebben vormgegeven. Op basis 
hiervan wordt geanalyseerd of VROM ervaringen biedt die 
voor LNV relevant zijn (hoofdstuk 5). In hoofdstuk 6 wordt 
afgesloten met conclusies en aanbevelingen.
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2 PRESTATIESTURING
  Sturen op afstand en contacten



2.1 Inleiding

Het ISV en het ILG zijn in principe op te vatten als vormen 
van prestatiesturing/outputsturing. De kenmerken van out-
putsturing zijn: sturing op hoofdlijnen (door het rijk), regie 
van de decentrale overheid over de aanpak met (gebieds)
partners op basis van een strategisch plan, het vastleg-
gen van de afspraken tussen de partijen in een contract 
en verantwoording van de geleverde prestaties achteraf. 
Ontschotting van financiële regelingen en beleidsvrijheid in 
de besteding van de budgetten op basis van bestuursover-
eenkomsten moeten de regie van de decentrale overheid en 
efficiënte gebiedsgerichte uitvoering mogelijk maken (Kamp-
horst 2006; Hajer et al. 2004). De bestuursovereenkomsten 
die in het ILG tussen rijk en provincies, en de convenanten 
die in het ISV tussen rijk en de grote gemeenten zijn geslo-
ten, zijn contracten. In dit hoofdstuk worden verschillende 
perspectieven op deze contracten besproken (paragraaf 
2.2). Vervolgens worden kenmerken besproken van sturen 
op afstand (paragraaf 2.3). Tenslotte wordt in paragraaf 
2.4 kort ingegaan op mogelijke vormen van contacten tus-
sen de partijen in relatie tot de besproken perspectieven in 
dit hoofdstuk. Aandachtspunten uit dit hoofdstuk, zullen als 
leidraad dienen voor de analyse van ervaringen van VROM 
in het ISV in hoofdstuk 4. 

2.2 Prestatiesturing en contracten

Voor het positioneren van de manieren van sturing met de 
contracten/prestatieovereenkomsten van ISV en ILG, wordt 
o.a. het theoretische kader van Van Ark (2005) gebruikt. De 
kern van deze paragraaf is dat het sturingsperspectief van 
waaruit de partijen de contracten bekijken, een centrale rol 
speelt bij het omgaan met de afspraken en het omgaan van 
de partijen met elkaar.

In een instrumenteel sturingsperspectief, zijn ideale contrac-
ten complete contracten. Een compleet contract is een con-
tract waarin precies wordt geregeld hoe iedere partij zich 
in elke situatie moet gedragen; het anticipeert op onvoor-
ziene gebeurtenissen en de uitvoering vindt plaats conform 
het contract (Slangen et al. 2008). Volgens het instrumentele 
sturingsperspectief draagt het contract bij aan een efficiënte 
uitvoering van beleid; de opgaven zijn immers precies vast-
gelegd. Een hiërarchische verhouding, waarin de uitvoeren-
de partij wordt afgerekend op het behalen van de resultaten 
ligt dan ook voor de hand. De uitkomsten worden geacht 
conform het contract te zijn. In werkelijkheid zijn contracten 
meestal niet de ideale contracten die hierboven worden 
beschreven. Dat leidt tot de volgende vragen. Ten eerste of 
het reëel is dat conformiteit als maatstaf voor succes wordt 
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gebruikt; ten tweede of het wenselijk is. Eerst wordt hier op 
de eerste vraag ingegaan. 

Slangen et al. (2008) geven verschillende redenen aan dat 
contracten in de werkelijkheid niet compleet zijn. Er zijn 
mechanismen die leiden tot incomplete contracten.
•	 Het	is	niet	mogelijk	om	in	de	toekomst	te	kijken	op	het	

moment van het vastleggen van het contract. Onvoor-
ziene gebeurtenissen die kunnen plaatsvinden in de 
periode tussen het afsluiten van het contract en de eind-
datum zijn niet voorspelbaar. 

•	 Zelf	al	zouden	onvoorziene	gebeurtenissen	wel	te	
voorzien zijn, dan is het nog niet mogelijk om deze van 
tevoren helemaal uit te onderhandelen. 

•	 Het	rekening	houden	met	alle	onvoorziene	gebeurtenis-
sen zou daarnaast leiden tot te hoge transactiekosten. 

Onvolledige contracten ontstaan door gebrek aan informa-
tie en het beperkte vermogen van mensen om alle informatie 
te verwerken. Bij het aangaan van contracten leidt boven-
dien het verkrijgen van alle benodigde informatie, controle 
op naleving en het afdwingen van de overeenkomst tot te 
hoge transactiekosten (Slangen et al., 2008).

Van Ark (2005) stelt daarbij de vraag of complete con-
tracten wel wenselijk zijn. Hij doet dit door andere stu-

ringsperspectieven te introduceren naast het instrumentele 
sturingsperspectief, die meer rekening houden met de 
bovenstaande redenen dat complete contracten niet moge-
lijk zijn. Relevant is het beslissingsgerichte perspectief op 
planning (zie o.a. Faludi 1987; Mastop 1984; Mastop en 
Faludi 1993). Vanuit dit perspectief is niet conformiteit van 
een plan (lees: contract) de meest wenselijke maat voor ef-
fectiviteit, maar de werking van het plan (lees: contract). In 
tegenstelling tot een projectplan, bieden strategische plan-
nen een referentiekader voor beslissingen. Van Ark (2005) 
stelt voor gebiedscontracten eerder op te vatten als strategi-
sche ‘plannen’ dan als projectplannen. Strategische plannen 
zijn, in tegenstelling tot projectplannen, bedoeld als kader 
voor beslissingen. Ze zijn niet bedoeld om direct geïmple-
menteerd te worden. Gezien de eerder genoemde aard van 
contracten om per definitie incompleet te zijn, biedt dit per-
spectief een mogelijkheid om te anticiperen op de proble-
men die inherent zijn aan incomplete contracten, namelijk 
een uitkomst die niet conform het contract zal zijn. Omdat 
conformiteit tussen contract en uitkomsten waarschijnlijk niet 
haalbaar zal zijn, is het passender om contracten te bezien 
vanuit het perspectief dat ze niet 1 op 1 geïmplementeerd 
zullen worden. Contracten worden dan gezien als leidraad 
voor het handelen van de partijen die het contract hebben 
gesloten. Succes wordt gedefinieerd als het gebruik van 



het contract in de besluitvorming over de uitvoering van 
het contract. Bij de beoordeling van de effectiviteit van de 
contracten, leert de beslissingsgerichte benadering dat niet 
conformiteit tussen plan en uitkomst, maar werking/gebruik 
van het plan het criterium voor effectiviteit moet zijn.

Van Ark (2005) biedt nog twee andere sturingsperspectie-
ven op contracten, die als uiterste kunnen worden opgevat 
tegenover het instrumentele perspectief en de wenselijk-
heid van een compleet contract. Deze worden hier samen 
besproken. Beide perspectieven vatten het contract op als 
een document waarin samenwerking tussen partijen wordt 
gestructureerd. Het zijn dan relationele contracten: op basis 
van coördinatiemechanismen wordt invulling gegeven aan 
de samenwerking, in een proces van continue heronderhan-
deling (Van Ark 2005). Dit ligt dicht aan tegen een netwerk-
perspectief op sturing. Het convenant in een netwerkstruc-
tuur is een codificatie van afspraken en een referentiekader 
in samenwerkingsprocessen tussen onderling afhankelijke 
actoren, waarbij in opeenvolgende rondes van besluitvor-
ming het contract bijgesteld kan worden (Van Ark 2005, p. 
73). In deze netwerkachtige uitvoering wordt besluitvorming 
gekenmerkt door horizontaal overleg (zie Hajer et al.2003). 
Hajer et al.2003, p. 32: “Er is een gegroeide beleidsprak-
tijk waarbinnen in overleg met lokale en regionale acto-

ren beleid tot stand komt”. Er moet dan ook naar gestreefd 
worden de uitvoerings- en gebiedscontracten niet alleen te 
beschouwen als een instrument voor sturing, begeleiding 
en beheersing van lokale en regionale processen, maar als 
“een afsprakenkader”. 

De relationele benadering leidt dus tot een andere visie op 
de contracten en contacten tussen partijen dan het instru-
mentele perspectief. De veronderstelling van outputsturing 
volgens een instrumenteel perspectief is dat de uitvoering 
planconform kan plaatsvinden, omdat de resultaatverplich-
ting is vastgelegd in een gebiedscontract (Van Ark 2005, p. 
32). Het idee is dat de bindende afspraken kunnen leiden 
tot het afdwingen van een effectieve uitvoering. Sturen op 
hoofdlijnen volgens een instrumenteel perspectief biedt flexi-
biliteit in de uitvoering, maar dat de resultaten conform het 
contract zullen zijn, staat niet ter discussie. Van Ark (2005) 
stelt dit wel ter discussie en vraagt zich af of uitvoering 
op basis van een contract kan worden afgedwongen. Hij 
stelt dat contracten geen garantie bieden op uitvoering, 
en daarom meer moeten worden opgevat als een weder-
zijdse afspraak, die kan worden bijgesteld en die meer als 
leidraad dient voor beslissingen die in het uitvoeringsproces 
zullen worden genomen. 
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1
  Kickert, W.J.M (1998), Aansturing van verzelfstandigde overheidsdiensten: over publiekmanagement van hybride organisaties, Alphen aan den Rijn, Samsom, pp. 81-82, 146. geciteerd 

in Scheuten (2006). Kickert beschrijft sturen op afstand voor het aansturen van verzelfstandigde overheidsorganisaties.

3. Vormgeven van informatievoorziening, verantwoording 
en toezicht.

Hoe deze kenmerken van sturen op afstand worden 
ingevuld, hangt onder andere af van het perspectief op de 
contracten. Dit komt hieronder aan de orde. 

Ad1. Van sturen op input naar sturen op output
De nadruk bij output sturing komt, zoals in de vorige para-
graaf aan de orde geweest, te liggen op de verantwoor-
ding achteraf van de prestaties die in het contract worden 
vastgelegd en die door de ‘opdrachtnemer’ zullen worden 
gerealiseerd. Daarbij kan een onderscheid worden gemaakt 
tussen sturen op ‘outcome’ (maatschappelijke veranderin-
gen, zoals vermindering van de krapte op de woningmarkt) 
of op output (prestaties, zoals het bouwen van x woningen 
in segment y). De kern is een verantwoording achteraf over 
het behaalde resultaat. De afspraken waarover verantwoor-
ding wordt afgelegd, kunnen de afspraken uit het contract 
zijn, maar kunnen ook de plannen en ambities betreffen die 
in een strategisch plan zijn opgenomen dat ten grondslag 
lag aan de contracten. De twee perspectieven op presta-
tiesturing leiden tot een verschillende typen verhoudingen 
tussen de partijen. De contracten staan volgens een instru-
mentele visie niet ter discussie. Het contract is een ‘compleet 

2.3 Sturen op afstand en omgaan met elkaar

Bij het aangaan van prestatiesturing, komt het rijk in een 
rol van sturen op afstand. De verhouding tussen de partijen 
(omgaan met elkaar) bij sturen op afstand, hangt nauw 
samen met de wijze waarop naar de afspraken wordt 
gekeken (omgaan met de afspraken). Het aangaan van een 
vorm van outputsturing, leidt niet automatisch tot andere ver-
houdingen. Een perspectief op de afspraken dat voorname-
lijk is gericht op conformiteit tussen contract en uitkomsten, 
werkt een verticale sturing in de hand. Een perspectief dat 
de afspraken meer beschouwt als vastlegging van gezamen-
lijke intenties (afsprakenkader), werkt meer gelijkwaardige 
verhoudingen in de hand. Beide perspectieven op presta-
tiesturing en beide typen verhoudingen zijn mogelijk om 
sturen op afstand vorm te geven. 

Sturen op afstand is beschreven door Kickert1(1998). Voor 
dit onderzoek relevant is het achterhalen van kenmerken 
van een ‘passende houding’ bij sturen op afstand. Onder 
meer de volgende elementen zijn van belang bij sturen op 
afstand (Kickert 1998; Scheuten 2006, p. 30):
1. Overgang van sturen op input naar sturen op output.
2. Rol van het rijk bij de uitvoering.



overheden de afspraken gaat realiseren is aan hen. De 
opdrachtgever heeft echter wel een verantwoordelijkheid 
ten aanzien van de realisatie. De opdrachtgever dient mee 
te denken en informatie geven die het goed specificeren 
van een opdracht met zich meebrengt. De opdrachtgever 
zal ook toezicht willen houden op de uitvoering of inhou-
delijk willen bijdragen, bijvoorbeeld naar aanleiding van 
onvoorziene gebeurtenissen. Hoe zal de opdrachtgever 
zich volgens beide perspectieven kunnen bemoeien met de 
uitvoering? 

Vanuit het netwerkperspectief, dragen beide partijen bij het 
resultaat, zijn samen verantwoordelijk en afhankelijk van 
elkaar. Daar horen er gedragsnormen bij die zijn geba-
seerd op onderlinge afhankelijkheid. Fleurke (2006) stelt 
dat vanuit een idee van gezamenlijkheid beide partijen 
gezamenlijk iets willen bereiken en daar ook beide aan bij-
dragen. Het rijk is dan ook inhoudelijk aan zet. Bemoeienis 
van het rijk met de uitvoering zal meer dan in het instrumen-
tele perspectief in de lijn der verwachting liggen. De rol van 
de opdrachtgever in de verhoudingen kan de vorm krijgen 
van faciliteren, meedenken, samenwerken en overleg. Beide 
partijen zijn aan zet en kunnen elkaar aanspreken op de 
uitvoering. Volgens het instrumentele perspectief, zal de 

contract’. De opdrachtgever krijgt een rol als toezichthouder 
en de verhoudingen worden verticaal ingericht. Wanneer 
de partijen het contract sluiten als afsprakenkader volgens 
een meer relationeel perspectief, dan is er meer ruimte om 
de afspraken zelf ter discussie te stellen en bij te stellen ge-
durende het traject: ze zijn immers vooral een gezamenlijke 
vastlegging van intenties. Dit leidt tot verhoudingen waarin 
de partijen als gelijkwaardige partijen deelnemen.

Ad 2. Rol van het rijk bij de uitvoering
Bij sturen op afstand krijgt het rijk vooral een rol als op-
drachtgever en als toezichthouder en is zelf geen beleids-
uitvoerder (Van Leerdam 1999; Van Ark 2005). In principe 
houdt dit in dat de verantwoordelijkheid voor de realisatie 
van de afspraken bij de opdrachtnemer komt te liggen. Bij 
sturen op afstand heeft de opdrachtgever in principe geen 
rol in het sturen op details. Het operationeel management 
en het operationele beleid ligt bij de uitvoerder en daar 
bemoeit de bestuurder die stuurt op hoofdlijnen zich niet 
meer (Scheuten 2006, p. 32). De bestuurder op afstand 
“moet altijd zoeken naar een minimum aan sturing om het 
zelfsturend vermogen zo min mogelijk te beperken” (ibid. 
p. 33). Een eerste regel is dus dat het rijk zich in principe 
niet bemoeit met het ‘hoe’. De wijze waarop de decentrale 
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zijn beoordelen en afrekenen (sancties), aanscherpen van 
doelen en eenzijdig communiceren over bijstellingen. Een 
ander aspect in de informatievoorziening is gericht op 
inzicht in de redenen die eraan ten grondslag liggen dat er 
van bepaalde afspraken is afgeweken, of waarom deze niet 
of slechts gedeeltelijk zijn gerealiseerd. Het gaat er om dat 
de bestuurder op afstand ook inzicht moet hebben in het 
gedrag van de uitvoerder, dat uiteindelijk leidt tot (of heeft 
geleid tot) een bepaalde output (Scheuten 2006). Bij het re-
lationele perspectief zal aandacht voor gesprek, toelichting 
en uitleg van de opdrachtnemer over deze zaken meer voor 
de hand liggen dan in een instrumenteel perspectief. Vooral 

rol van opdrachtgever anders worden ingevuld. Dat ligt 
er vooral in dat de opdrachtgever niet inhoudelijk aan zet 
is. Vanuit het instrumentele perspectief zal de rijksoverheid 
meer bemoeienis vertonen in de zin van controleren, opleg-
gen en bijsturen bij onvoorziene gebeurtenissen. 

Ad 3 Vormgeven van informatievoorziening, toezicht en 
verantwoording

Een goede informatievoorziening is essentieel bij sturen 
op afstand. Het informatiesysteem moet aan bepaalde 
voorwaarden voldoen. Informatie en toezicht dienen ertoe 
dat de opdrachtgever zicht houdt op de resultaten en op 
de voortgang van de uitvoering. De verantwoording is het 
sluitstuk van de contractperiode.
Bij de instrumentele visie ligt de nadruk op voortgangsbe-
waking. Fleurke (2006, p. 29) stelt dat verticale sturing 
voorkomt uit het oogpunt van kwaliteitsbewaking en/of uit 
financiële overwegingen. De rechtvaardiging, stelt Fleurke, 
ligt in het idee dat opgelet moet worden of de decentrale 
overheid niet te weinig kwaliteit zal bieden. Vertrouwen 
speelt hierbij een belangrijke rol. Het moeten verantwoor-
den van de rijksgelden bij het parlement is een financieel 
motief om zich hiërarchisch op te stellen en om steeds 
centraal te stellen dat de uitkomsten conform het contract 
moeten zijn. Kenmerken van communicatie die hierbij horen 

Conformiteit Relationeel

Afspraken Niet ter discussie Wel ter discussie

Bemoeienis rijk Niet of eenzijdig

(regie zelf oppakken)

Faciliteren, bijdragen

Bijstellen Eenzijdig In overleg

Informatie en 

toezicht

Nadruk op controle Nadruk op gesprek

Verantwoording Beoordelen, afrekenen Begrijpen

Tabel. 2.1 Sturen op afstand volgens twee perspectieven
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bij de verantwoording achteraf, is een verslag van de 
bereikte resultaten en de redenen achter het resultaat van 
belang (Scheuten 2006). Bijsturen van het gedrag of van 
de afspraken wanneer prestaties te kort schieten, gebeurt 
op basis van informatie over de uitvoering, met het oog op 
mogelijke verbeteringen. In tabel 2.1 is het bovenstaande 
samengevat. 

2.4 Uitleiding

Na dit hoofdstuk kan deelvraag 1 worden beantwoord: wat 
zijn de achtergronden van prestatiesturing in het openbaar 
bestuur en welke verschillende perspectieven bestaan er 
op resulterende afsprakenkaders? Vanuit verschillende 
theorieën over contracten en prestatiesturing, zijn twee 
perspectieven op contracten tegenover elkaar gezet: een 
instrumenteel perspectief en een relationeel perspectief. 
Vervolgens is ingegaan op kenmerken van sturen op afstand 
en de wijze waarop volgens deze perspectieven de relaties 
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vorm krijgen. De 
contacten variëren tussen gelijkwaardigheid en verticale 
verhoudingen. 

Om straks de vorm van prestatiesturing die in het ISV een 
rol speelt te kunnen duiden, worden uit deze theoretische 
inzichten de volgende aandachtspunten uitgelicht, die als 
leidraad dienen voor de analyse van de ervaringen van het 
ministerie van VROM in het ISV. Staat conformiteit centraal 
of werking/gebruik van de afspraken? Hoe zijn verhoudin-
gen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vormgegeven? 
Op welke wijze bemoeit het rijk zich met het ‘hoe’? Welke 
strategie wordt gevolgd ten aanzien van onvoorziene ge-
beurtenissen (bijsturen)? Hoe is informatieverstrekking tussen 
de partijen geregeld? 

Prestatiesturing en het werken met contracten als vorm van 
sturing (zoals ILG en ISV) kan voor de betrokken ministeries 
een behoorlijke verandering betekenen. Wanneer dit nieuw 
is, betekent het ook een leerproces ten aanzien van de pun-
ten die in dit hoofdstuk naar voren zijn gekomen. Hierover 
gaat het volgende hoofdstuk.
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Leren

afspelen op verschillende niveaus binnen een organisatie. 
Om verandering binnen organisaties te begrijpen, kan 
gebruik worden gemaakt van theorieën over (organisatie)
cultuur. In de bestuurskunde is ook veel aandacht voor 
cultuur te traceren, zonder dat dit altijd het label cultuur 
krijgt (Noordegraaf et al.2004). Cultuur wordt dan gezien 
als “routinisering van sociaal gedrag” en komt vooral 
tot uitdrukking in institutionele perspectieven op bestuur. 
“Patronen van denken en doen in instituties dan zijn dan 
organisatiegebonden culturen te noemen” (Noordegraaf 
et al.2004, p. 103). Het gebruik van cultuur als denkkader, 
beidt mogelijkheden om verbanden te zien tussen mensen 
en de structuren waarbinnen ze opereren. Hier is een diep-
gaande discussie over cultuur niet op zijn plaats. Wel is het 
een belangrijk gegeven dat organisaties volgens bepaalde 
structuren werken, waarbinnen denkbeelden, strategieën en 
gedrag een rol spelen en in wisselwerking met elkaar zijn. 

Om een voorbeeld te geven: de wens om tot een efficiën-
tere uitvoering te komen, leidt binnen de rijksoverheid tot de 
keuze van een bepaalde oplossingsstrategie. Dat kan pres-
tatiesturing/sturing op afstand zijn. Het had ook een heel 
andere strategie kunnen zijn, bijvoorbeeld juist aantrekken 
van centrale sturing. Bij de vertaling van een wens naar een 
oplossingstrategie, spelen motieven en denkbeelden een 

3.1 Inleiding

In dit rapport gaat het over leren op verschillende manieren. 
Het uitgangspunt is dat het introduceren van een nieuwe 
vorm van sturing, zoals prestatiesturing, niet automatisch 
ook nieuwe verhoudingen tussen de partijen met zich 
meebrengt. Een nieuwe vorm van sturing vraagt op verschil-
lende niveaus binnen een organisatie (of hier: ministerie) 
omgaan met vernieuwing. Paragraaf 3.2 gaat over deze 
verschillende organisatieniveaus. Uiteengezet wordt wat 
prestatiesturing als nieuwe vorm van sturing voor deze ni-
veaus aan mogelijke invullingen en keuzes biedt. Paragraaf 
3.3 gaat over verschillende vormen van leren: hoe kun-
nen organisaties leren? In dit rapport komen verschillende 
manieren aan bod: planmatig leren, vernieuwend leren en 
leren van anderen. 

3.2 Verandering in organisaties

Een nieuwe vorm van sturing vraagt op verschillende 
niveaus binnen een organisatie om aanpassing en vernieu-
wing. In het vorige hoofdstuk zijn verschillende aandachts-
punten benoemd die van belang zijn bij prestatiesturing 
en sturen op afstand. Deze aandachtspunten kunnen zich 
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1. Onderliggende denkbeelden
2. Oplossingsstrategie (vanuit groepsarena) 
3. Gedrag

Ad. 1. Onderliggende denkbeelden 
In hoofdstuk 2 is gesteld dat de meest fundamentele denk-
beelden bij prestatiesturing gaan om omgaan met de af-
spraken en omgaan met elkaar. Omgaan met de afspraken 
geeft richting aan het omgaan met elkaar. Het aangaan van 
contracten en een langjarige delegatie van de uitvoering, 
brengt een rol voor rijk van sturen op afstand met zich mee. 
De vraag is wat de onderliggende denkbeelden daarbij 
zijn: hanteert het rijk een instrumentele of relationele visie 
op beleidsuitvoering en de afsprakenset? Bij omgaan met 
elkaar is de vraag van belang: is er sprake van gelijkwaar-
digheid van de partijen of van meer hiërarchische verhou-
dingen? Onderliggende denkbeelden in een organisatie 
worden meestal onbewust gedeeld door de mensen die er 
werken. Bij de invulling van de sturingsrol, spelen motieven, 
zoals de visie op de afsprakenset een grote rol.

Ad 2. Oplossingsstrategie 
Vanuit de ‘groepsarena’ (Straathof en Van Dijk 2003) 
wordt gekozen voor een bepaalde oplossingsstrategie voor 
bepaalde problematiek. In deze studie is dat prestatiestu-

grote rol. Het formeel in gang zetten van een instrument, 
een strategie, heeft vervolgens impact op het gedrag van 
mensen, maar vice versa heeft het gedrag van mensen 
een bepalende rol bij het slagen van de gekozen oplos-
singsstrategie. Straathof en van Dijk (2003) onderscheiden 
binnen organisaties drie niveaus, waaruit een cultuur is 
opgebouwd. Dit is ten eerste de ‘mindset’. Deze bestaat uit 
denkbeelden en waarden. Ten tweede onderscheiden zij de 
‘groepsarena’. Deze komt tot uitdrukking in de onderlinge 
verhoudingen, cultuurdragers, oplossingsrepertoire en onge-
schreven regels. Keuze voor een beleidsinstrument, of een 
bepaalde beleidsaanpak, kan daar ook onder vallen. Deze 
groeparena verklaart in belangrijke mate het gedrag van 
mensen in de organisatie. Ten derde worden onderschei-
den: gedragspatronen. Dit is wat aan de buitenkant van 
cultuur kan worden waargenomen: gedrag en symbolen, 
zoals herhaald gedrag of hetzelfde gedrag bij meerdere 
personen2. 

Hier volgt een bespreking van veranderingen die van 
belang zijn op de drie niveaus van cultuur bij het omgaan 
naar prestatiesturing. Hier worden de aandachtspunten 
uit het vorige hoofdstuk gebruikt. Er is globaal gebruikt 
gemaakt van de indeling van Straathof en van Dijk (2003) 
over organisatiecultuur.

2
  Het model van Straathof en Van Dijk (2003) is afgeleid van Schein, E.H. (1999) The corporate culture survival guide: sense and nonsense about cultureal change. 
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groepsarena (keuzes voor oplossingsstrategie). Dit kan 
groepsgedrag zijn, maar ook individueel gedrag. “Het 
begrijpen van de invloed van onderliggende structuren op 
het eigen gedrag (en dat van anderen) maakt individuen 
bewust van de invloed van het aanpassen van het eigen 
gedrag op dat van anderen en de onderliggende struc-
tuur van het systeem”(Pol 2006, p. 29). Communicatie is 
een belangrijke vorm van gedrag. Wordt de communicatie 
eenzijdig ingezet en is die gericht op afrekenen, controle, 
beoordelen? Of is de communicatie gericht op gezamenlijk-
heid en overleg?

Deze niveaus van een organisatiecultuur vormen samen een 
geheel. Wanneer er verandering plaatsvindt binnen een 
van de niveaus, zoals het aangaan van een nieuwe vorm 
van sturing of een instrument met nieuwe formele structuren 
(groeparena), dan zal dit ook consequenties moeten heb-
ben voor gedrag (gedragen de mensen zich ook naar de 
nieuwe structuur?) en mindset (passen de achterliggende 
gedachten en motieven ook bij de nieuwe structuur?). Slui-
ten deze drie elementen bij elkaar aan? Wordt wat wordt 
gedacht ook gezegd en ook gedaan? Het vormgeven van 
contacten met provincies bij prestatiesturing, zoals door 
LNV gevraagd, speelt zich niet alleen af op het niveau van 
het instrument (formeel geregelde contacten), maar ook op 

ring. Bij de oplossingsstrategie wordt een keuze gemaakt 
ten aanzien van formele regels, ieders verantwoorde-
lijkheden, randvoorwaarden aan besteding van geld en 
uitvoering, wie gaat meedoen, hoe gaan we de doelen 
bereiken etc. De structuur van een instrument en de keuzes 
ten aanzien van de wijze waarop dit formeel en informeel 
wordt vormgegeven zijn gelegen in de groepsarena. De 
keuze voor de strategie geeft richting aan het gedrag van 
de mensen die erbij betrokken zijn. Zij worden immers voor 
een deel gestuurd door de keuzes die formeel ten aanzien 
van de vormgeving van het instrument zijn gemaakt. Bij de 
(formele) inrichting van het ISV (en ILG) traject zijn keuzes 
gemaakt over o.a. rijksbemoeienis tussentijds, ruimte bieden 
aan beleidsbijstellingen, vormgegeven van tussentijdse mo-
nitoring en eindafrekening. Daarbij kunnen onderliggende 
denkbeelden steeds zichtbaar worden. Is het instrument 
gericht op conformiteit en beoordelen en wat is de formeel 
ingebouwde ruimte voor toelichting en gesprek? Is het 
instrument ingericht op vertrouwen of op vinger aan de pols 
houden? Welke vormen van informatieverstrekking zijn er 
tussen de partijen? 

Ad.3 Gedrag 
Gedrag mensen die in de organisatie betrokken zijn wordt 
gestuurd door de mindset (de denkbeelden) of door de 
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Planmatig veranderen of lerend vernieuwen 
Bij een planmatig aangepakt veranderingsproces is het 
veranderingsproces vaak een lineair ingericht traject met 
een duidelijk begin en eindpunt en met strakke normen en 
planningen (Boonstra 2000, p. 13). Boonstra stelt dat deze 
‘ontwerpende’ aanpak vooral geschikt is voor stabiele en 
voorspelbare situaties, waarin een organisatie zich van een 
bepaalde situatie naar een andere wil bewegen. Hierbij is 
doorgaans weinig aandacht (nodig) voor het vergroten van 
het leervermogen van de organisaties. Boonstra (2000, p. 
14) stelt een ‘ontwikkelingsaanpak’ voor in situaties waarin 
een organisatie wil veranderen, maar de “problematiek 
nog niet helder is, er meerdere perspectieven bestaan en 
de koers van de verandering niet helder is”. Deze aanpak 
start met een analyse van de problematiek en de verschil-
lende oplossingsrichtingen door alle betrokkenen. Verande-
ring wordt bij deze aanpak geleidelijk gerealiseerd en de 
organisatieleden zijn betrokken bij alle fasen van verande-
ring. Een belangrijke rol in dit proces is weggelegd voor 
feedback. Tijdens een veranderingsproces komen aspecten 
naar voren die transitie belemmeren. Deze kunnen door 
middel van feedback aan het licht komen. 
Boonstra (2000) beschrijft voor grote vernieuwingsoperaties 
waarbij actoren uit meerdere organisatie betrokken zijn: 
‘vernieuwend leren’. Het vernieuwend leren is van toepas-
sing als leren en vernieuwing samen vallen in een interactief 

het niveau van gedrag (bijvoorbeeld concrete communica-
tie) en ook op het niveau van de onderliggende denkbeel-
den die in grote mate sturend zijn. Leren zal zich dan ook 
op deze drie niveaus moeten afspelen. 

3.3 Manieren van leren 

Er zijn veel perspectieven op veranderingsprocessen in 
organisaties. Veranderingsprocessen raken aan de verschil-
lende niveaus in een organisatie. Het zijn vaak ingrijpende 
processen. Een bewust ingezette cultuurverandering is een 
zeer ingrijpend proces. “Cultuurverandering is een zware 
operatie” (Straathof en van Dijk 2003). Het vraagt om 
ingrijpende interventies op alle niveaus van een organisatie 
of organisatiecultuur. Dit is een zeer uitgebreid traject. Het 
valt buiten de reikwijdte van deze studie om aanbevelin-
gen te doen voor het organiseren van een dergelijk proces 
voor LNV. Wat wel mogelijk is, is het aangeven van enkele 
aandachtspunten die een rol spelen bij leerprocessen als 
onderdeel van verandering in organisaties. Dit wordt hier 
gedaan aan de hand van Boonstra (2000), die de aanpak 
van veranderingsprocessen in organisaties beschrijft en de 
wijze waarop organisaties hierbij kunnen leren. Hij maakt 
onderscheid tussen ‘planmatig veranderen’ en ‘lerend 
vernieuwen’. 
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die ze gaan maken of hebben gemaakt.
•	 Het	reflecteren	op	ingesleten	gedragspatronen	door	het	

betwijfelen van achterliggende denkbeelden en assump-
ties.

Leren en veranderen volgens deze visie kennen niet bij voor-
baat een vaste richting of een keuze van goede of slechte 
perspectieven, maar behelzen een traject van interactie, 
feedback, communicatie en uitwisseling en het onderzoeken 
van achterliggende patronen, denkbeelden en gedrag.

Leren van ervaringen van anderen
Bij cultuurverandering onderscheiden Straathof en van Dijk 
(2003) bij het veranderen van gedrag binnen de organisa-
tie “bedrijfsbezoeken aan organisaties die de cultuurom-
slag al hebben gemaakt en ‘best practices’ uitwisselen” 
als mogelijke leervorm. Leren van goede ervaringen van 
vergelijkbare organisaties wordt ook wel aangeduid met 
de term benchmarking. “Elke organisatie, elk team heeft 
wel bepaalde kwaliteiten waarmee ze heel succesvol is. 
Zoeken naar deze kwaliteiten, in je eigen organisatie of 
daarbuiten, is een leerproces op zichzelf. Benchmarking 
omvat het in kaart brengen van ‘zaken’ van ondernemin-
gen in zowel de eigen als andere branches, met als doel 
de vergelijking met de eigen organisatie op deze aspec-
ten mogelijk te maken en vervolgens intern te werken aan 
verbetering” (Dekker et al.2000, p. 18). 

proces van verschillende actoren, waarbij de eindrichting 
niet bij voorbaat vaststaat. Het is hier de bedoeling om som-
mige relevante aandachtspunten neer te zetten die straks 
van nut kunnen zijn voor mogelijke leerrichtingen van LNV, 
bij wie het veranderingsproces dat met ILG verwacht wordt 
nog aan het begin staat. Dergelijke grote veranderingspro-
cessen vinden gaandeweg plaats, door interactie tussen 
mensen, organisaties en omgevingen. In dit proces speelt 
het verkrijgen van inzicht in de visies en handelingswijzen 
van actoren en organisaties een grote rol. Betrokkenen 
wisselen inzichten uit over de context van de verschillende 
organisaties, de handelingen van organisaties en actoren 
en de wijze waarop ze de problematiek of de situaties 
interpreteren (sociale constructies) (p. 22). Zo’n interac-
tief veranderingsproces is een proces van doorgaand en 
gaandeweg leren dat zich tussen de betrokkenen afspeelt. 
Boonstra (2000, p.24-26) geeft voor zo’n traject verschil-
lende aanknopingspunten, waaronder: 
•	 Het	onderzoeken	van	vraagstukken	vanuit	meerdere	

perspectieven
•	 Het	vermijden	van	uitspraken	over	realiteits-	en	ratio-

naliteitsgehalte van bepaalde perspectieven, omdat 
daarmee de toelaatbaarheid van bepaalde perspectie-
ven wordt gekritiseerd.

•	 Het	reflecteren	op	het	handelen	en	interpretaties	geven,	
zodat actoren bewust stil blijven staan bij de keuzen 
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Benchmarken wordt toegepast om op basis van vergelijking 
te leren. In aanmerking daarvoor komen organisaties die 
vergelijkbare processen, doelstellingen of markten hebben 
en die een ‘best practice’ in huis hebben (ibid p. 18). De 
vraag daarbij is: wat kunnen we leren van anderen? Bij 
benchmarking en best practices gaat het om het opspo-
ren, analyseren en expliciteren van successen. Het gaat 
bij benchmarking dus niet in eerste instantie om het leren 
van hoe de ander is omgegaan met valkuilen. Dat is in dit 
onderzoek nadrukkelijk wel het geval. De uitgangspunten 
blijven hetzelfde.

In dit onderzoek is de vraag of de leerervaringen van 
VROM tijdens het ISV-traject ook voor het ministerie van 
LNV van belang kunnen zijn in het ILG traject. Hierbij is de 
vraag van overdraagbaarheid van belang. Kennis van de 
ene organisatie laat zich niet zo maar overdragen op een 
andere organisatie, omdat de context, cultuur en de formele 
en informele regels kunnen verschillen. Leren van anderen 
past in een proces van lerend vernieuwen, zoals Boonstra 
(2000) beschrijft. Bij zo’n leerproces kan de vraag naar 
overdraagbaarheid gaandeweg steeds gesteld en beant-
woord worden. De organisatie die wil leren stelt zichzelf 
steeds de vraag naar de eigen context en denkbeelden. Een 
analyse van de eigen mindset en gedrag hoort bij een der-

gelijk proces. Belangrijk is daarbij om op alle drie niveaus 
van organisatiecultuur te reflecteren. Wanneer bijvoorbeeld 
alleen gedrag wordt gekopieerd, maar de mindset van de 
organisatie niet mee verandert, kan er geen verandering 
optreden die beklijft. 

3.4 Uitleiding

Deelvraag 2 kan nu beantwoord worden: op welke wijze 
en onder welke voorwaarden kan er geleerd worden 
van andere beleidsdossiers? Leren van anderen is maar 
een klein onderdeel van een veranderingsproces. Over-
draagbaarheid speelt daarbij een grote rol, maar ook het 
steeds analyseren van de eigen context, denkbeelden en 
gedrag. De kenmerken om een leerproces vorm te geven 
in een organisatie die in beweging is (in tegenstelling tot 
leren door zich van A- naar B te begeven in een planmatig 
proces) zijn o.a. feedback, interactie en uitwisseling van 
de achterliggende denkbeelden. In het volgende hoofdstuk 
worden de ervaringen met het ISV van het ministerie van 
VROM beschreven. VROM heeft in het ISV niet bewust een 
traject ingezet voor cultuurverandering. VROM heeft tijdens 
de trajecten van GSB en ISV1 gaandeweg van valkuilen en 
succes geleerd om de werkvorm bij te stellen, gedrag te ver-
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anderen, nieuwe omgangsvormen etc. te leren. Bijstellingen 
worden opgevat als een indicatie voor leren.
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Het Inves ter ingsbudget S tedel i jke Vernieuwing

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de (leer)ervaringen van 
het Ministerie van VROM bij het aangaan van een lang-
jarige vorm van prestatiesturing in het Grote Stedenbeleid 
en het Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing (ISV). In 
paragraaf 4.2 wordt eerst het ISV verloop kort neergezet, 
met de belangrijkste gebeurtenissen. In paragraaf 4.3 volgt 
de analyse van prestatiesturing in het ISV aan de hand van 
de twee perspectieven in hoofdstuk 2: het instrumentele en 
het relationele perspectief. Tenslotte komt leren aan bod 
in paragraaf 4.4. Betekende het ‘sturen op afstand’ voor 
VROM een cultuurverandering? Wat is er geleerd?3

4.2 Introductie ISV-1: belangrijke gebeurtenissen  
 2000-2004

Het ISV is een bundeling van subsidies voor de fysieke pijler 
van het Grote Steden Beleid (GSB). Het GSB is in eerste 
instantie gericht op het verbeteren van de sociaal-econo-
mische positie van de grote steden in Nederland. In het 
tweede GSB tijdvlak (1999-2004) werd ten behoeve van de 
fysieke ingrepen een fysieke pijler in het leven geroepen. 
Deze fysieke pijler werd de opvolger van de stadsvernieu-

wing; de term stadsvernieuwing werd vervangen door de 
term stedelijke vernieuwing. Vanaf 2000 ontvangen de 30 
grote steden van het rijk een Investeringsbudget Stedelijke 
Vernieuwing. De bedoeling van het ISV was de ontkokering 
van de middelen voor stedelijke vernieuwing voor de peri-
ode van 2000-2005. Vooraf bestond er een aantal losse 
regelingen. Het ging daarbij om middelen van verschillende 
ministeries op de terreinen van stadsvernieuwing, volks-
huisvesting, milieu en later werden middelen toegevoegd 
op het terrein van grootschalig groen en stadseconomie. 
Om in aanmerking te komen voor het ISV budget, schrijven 
gemeenten een meerjarig ontwikkelingsprogramma. Daarin 
geven ze binnen het beleidskader van de rijksoverheid (12 
prestatievelden) welke prestaties zij de vijfjarige periode 
willen bereiken. Op basis van een toets van de plannen 
werden convenanten gesloten en werd besloten tot de (voor-
lopige) toekenning van het budget. 

Het ‘bekijken’ van de gemeentelijke plannen door het rijk 
bleek in de praktijk meer het karakter van een beoordeling 
te hebben. Een respondent illustreert: “Het was een relatie 
opdrachtgever – opdrachtnemer, waarbij de opdracht-
gever de opdrachtnemer gaat controleren. We hebben 
te weinig expliciet aangegeven dat we zouden gaan 
controleren en dat we het weleens te mager zouden kun-

3
  De informatie uit dit hoofdstuk komt zowel van literatuur als van gesprekken die bij VROM zijn gevoerd.
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gemeenten hun ambitie en de manier waarop ze die wil-
len realiseren zelf mochten bepalen. Het was een ‘heuse 
revolutie’ in herstructurering: sturen op resultaat”4 (Van 
den Berg 2003, p.1). Het nieuwe aan het ISV is voor het 
ministerie van VROM voor een groot deel gelegen in het 
loslaten van de uitvoering. 

Informatieverstrekking
Informatieverstrekking is een belangrijk element in een 
sturingsvorm waarin een opdrachtgever - opdrachtnemer 
relatie aan de orde is (zie hoofdstuk 2). Het rijk moet 
zicht houden op de resultaten die met de rijksbudgetten 
worden bereikt. In de stedelijke vernieuwing is de informa-
tievoorziening formeel geregeld door de monitor stedelijke 
vernieuwing. Naast de monitor vormen accountmanagers, 
werkzaam bij DG Wonen, bronnen van informatie voor het 
Ministerie van VROM. Met de monitor stedelijke vernieu-
wing verzamelt het ministerie van VROM (generieke) infor-
matie over de voortgang van het ISV-beleid; met account-
managers specifieke informatie per gemeente5. De monitor 
bestaat uit een inhoudelijke en een procesmonitor. De 
inhoudelijke monitor brengt elke twee jaar aan de hand van 
prestatie indicatoren de fysieke ontwikkelingen in de steden 
in beeld. De procesmonitor moet inzicht geven in de mate 
van realisatie van de gemeentelijke ontwikkelingsplannen. 

nen vinden. En de controle; die kwam eigenlijk als een 
verrassing”. Hierover is tussen rijk en gemeenten te weinig 
gecommuniceerd. Het beoordelende karakter van de wijze 
waarop het rijk (de minister) heeft gereageerd op de ge-
meentelijke plannen, kwam als een verrassing voor gemeen-
ten. In het begin traject is daarmee enig wantrouwen tussen 
de partijen gezaaid, volgens de respondent.

Het Ministerie van VROM coördineerde, voor de wet ste-
delijke vernieuwing in werking trad, de stadsvernieuwing. 
De verbreding van thema’s naar sociale en economische 
problematiek in het GSB, dat gecoördineerd word door 
het ministerie van BZK, brengt voor het Ministerie van 
VROM veranderingen met zich mee. ISV, de opvolger van 
de stadsvernieuwing, wordt als het ware een pijler binnen 
het GSB. Het ISV is bedoeld als een vorm van decentrali-
satie door gemeenten veel verantwoordelijkheden te geven 
voor de stedelijke vernieuwing, en pas achteraf hierover 
een verantwoording te voeren. Het rijk stuurt op afstand. 
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het hele proces van 
stedelijke vernieuwing, vanaf de planvorming tot en met de 
concrete uitvoering. Zij vullen die verantwoordelijkheid in 
met private partijen zoals bewoners, woningcorporaties en 
andere huiseigenaren, bedrijven en belangenorganisaties 
(VROM 2007b). “Het nieuwe aan het GSB/ISV was dat 

4
  Voor de doeluitkering ISV (…) dienden de steden zich op output te verantwoorden Ten behoeve van de overkoepelende GSB convenanten dienden de steden verantwoording af te leggen 

over outcome- afspraken met het rijk” (Beleidsdoorlichting GSB 2007, p. 16).
5

  Accountmanagers hebben overigens niet alleen een informatiefunctie (zie paragraaf 4.3.2).
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Deze bestaat uit een procesvragenlijst en een procesformat. 
De procesvragenlijst heeft betrekking op de vertaling van 
het meerjarige ontwikkelingsplan naar de uitvoeringspraktijk 
en wordt iedere twee jaar door de steden zelf ingevuld. 
Het procesformat is een jaarlijkse inventarisatie van de fase 
waarin lopende en voorgenomen projecten verkeren (TK 
2003, p.24). 

De eerste herhalingsmeting van de monitor vindt plaats in 
2002. In het procesformat geven gemeenten aan hoe ver ze 
zijn gevorderd met de opgave. Bij de eerste invulling van 
de monitor in 2002 blijkt dat de verwachte voortgang van 
de stedelijke vernieuwing tegenvalt. Uit de monitor bleek 
dat gemeenten verwachten in de komende vijf jaar maar 
circa 30% van de prestaties te kunnen gaan realiseren (TK 
2005-2006). De tegenvallende verwachtingen ten aan-
zien van de resultaten, zijn aanleiding voor het rijk om te 
proberen met gemeenten tot een extra focus in de stedelijke 
vernieuwing te komen: de 56 wijken aanpak, die Minister 
Kamp in 2003 presenteert. 

56 wijken aanpak
De 56 wijkenaanpak is in 2002 als tussentijds sturingsant-
woord van het rijk op de tegenvallende resultaten in de ste-
delijke vernieuwing, geïntroduceerd (Ecorys 2006, p.17).

Prestatievelden ISV en monitor

In het ISV heft het rijk 12 prestatievelden opgesteld, die dienen 

als leiddraad voor de gemeentelijke ontwikkelingsplannen. Zes 

van deze prestatievelden hebben op het proces van de stede-

lijke vernieuwing bestrekking en zes op inhoudelijke punten. 

Bij de procesvragenlijst van de monitor vullen gemeenten de 

voortgang in op de procesmatige prestatievelden: 

1. Toekomstgerichtheid 

2. Horizontale integratie

3. Verticale integratie

4. Kansen en ontwikkelingspotentie

5. Private investeringen 

6. Prioriteiten, fasering en gebiedsgerichte aanpak. 

De inhoudelijke monitor geeft een beeld van de voortgang op 

de inhoudelijke prestatievelden:

7.  Fysieke versterking van de economie

8. Differentiatie en variatie van woonmilieus

9. Omgevingskwaliteit

10. Duurzaamheid

11. Zorgvuldig ruimtegebruik
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de mate waarin de informatievoorziening in het ISV traject 
op termijn zal leiden tot een landelijk beeld over de voort-
gang van stedelijke vernieuwing. Nagegaan werd door de 
rekenkamer of “de Minister van VROM zich gedurende 
het nu lopende eerste ISV tijdvak voorziet van voldoende 
informatie over de voortgang en implementatie van het 
ISV-beleid” (TK 2003, p. 5). De Algemene Rekenkamer 
concludeert in 2003 dat de monitoring van de voortgang 
van uitvoering en implementatie gebrekkig is verlopen 
(TK 2003). Kritiek van de rekenkamer op de inhoudelijke 
monitor richt zich op de mate waarin de indicatoren meten 
wat ze moeten meten, het ontbreken van gegevens bronnen 
voor sommige indicatoren en de onbetrouwbaarheid van 
enkele van de gegevens (p. 25). De procesmonitor dekt niet 
alle prestatievelden, laat ruimte voor het niet beantwoorden 
van vragen en laat onduidelijkheid bestaan over de wijze 
waarop verschillende gemeenten de vragen interpreteren 
(wat de antwoorden ook moeilijk interpretabel maakt). Ook 
is er een hoge non-respons (p. 26/27). De rekenkamer 
concludeert dat de minister via de monitor in de huidige 
vorm maar een beperkt zicht heeft op de uitvoering van 
de stedelijke vernieuwing (p. 27). Dit vormt een probleem, 
omdat het voor de Tweede Kamer moeilijk zal zijn de resul-
taten helder in beeld te krijgen.

Er is een aantal redenen voor. Een daarvan is dat “het 
maken van afspraken over een beperkt aantal prioritair 
aan te pakken wijken de inspanningen van betrokken 
partijen richt op een te hanteren kernopgave die qua 
tempo van aanpak niet in gevaar mag komen” (TK 2002). 
“Veel gemeenten richten zich in het kader van het ISV nu 
al op wijkniveau. Het gaat erom dit te versterken”(ibid)6.  
Zo ontstaat er naast de GSB/ISV systematiek, die gewoon 
wordt voortgezet, een prioritering in 56 wijken, waarvoor 
de gemeenten “gebruik kunnen maken van extra aanvul-
lende voorzieningen en de betrokkenheid van het rijk” (TK 
2002). De 56 wijken aanpak is niet bedoeld als bijstelling 
van de afspraken voor ISV in de periode 2000-2004. Een 
bijstelling kan alleen plaatsvinden wanneer dit door rijk 
en gemeente gezamenlijk nodig wordt bevonden. De 56 
wijken aanpak is een extra focus, naast de voortzetting van 
de uitvoering van de stedelijke vernieuwing. Toch wordt het 
door gemeenten wel als een eenzijdige bijstelling van het 
rijk ervaren (zie paragraaf 2.3).

Het rapport van de rekenkamer (2003)
In 2003 verschijnt een rapport van de Algemene Rekenka-
mer over de rol van VROM in het ISV, dat door een respon-
dent “vernietigend” genoemd. Het gaat onder andere over 

6
  Het ging er vooral om dat gemeenten met woningcorporaties niet tot goede prestatieafspraken kwamen. De bedoeling was dit in prioritaire wijken aan te pakken. 
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Bijstellingen naar de volgende periode
Tijdens de samenwerking met gemeenten in het traject van 
de verantwoording zijn veel verbeterpunten aan de orde 
gekomen voor de volgende GSB3/ISV2 periode. Per 1 
januari 2005 is de derde GSB convenantperiode gestart 
die loopt tot 2010. Op twee sporen krijgt het beleid voor 
de steden vervolg. Het ene spoor, GSB/ISV2, wordt met 
enkele bijstellingen/wijzigingen voortgezet als een langja-
rige prestatiesturing en sturen op afstand. Het andere spoor 
is het voortzetten van de wijkenaanpak, in de zogenaamde 
40 wijken aanpak. Op dit spoor wordt voor een andere 
vorm gekozen, namelijk een wijkspecifieke (in plaats van 
stadsspecifieke) aanpak, waarbij rijk en gemeente een 
charter afsluiten met een gezamenlijke inhoudelijke taak: 
prestatiesturing vanuit een meer relationeel perspectief. 
Deze gezamenlijke taak krijgt in de praktijk vorm door: 
•	 Afspraken	over	bijdragen	van	rijk	en	gemeente	in	de	

charter (over outcome)
•	 Jaarlijkse	voortgangsgesprekken	met	ruimte	voor	geza-

menlijk bijstellen bij veranderende omstandigheden
•	 Uitvoering	aan	de	hand	van	wijkactieplannen	(regie	en	

organisatie gemeente)
•	 Het	rijk	denkt	mee	en	levert	ondersteuning	op	verzoek	

bij wijkactieplannen (VROM 2007a).

Afrekening
Na afloop van de vijf jaar geven de steden rekenschap 
over het door hen gevoerde beleid. Bij de organisatie van 
de eindafrekening moest rekening gehouden worden met 
het rapport van de rekenkamer. De organisatie van de 
verantwoording is door de ambtelijke verantwoordelijken 
(VROM Stad en Regio), mede door het rapport van de 
rekenkamer, gezamenlijk met gemeenten aangepakt. Bij 
de afrekening (primair op de behaalde prestaties) is sterk 
ingezet op toerekenbaarheid. Hiertoe is in gezamenlijkheid 
met de gemeenten een beslisboom opgesteld. De volgende 
stappen zijn aan de orde: Is de prestatie gerealiseerd? Zo 
niet, is dat toerekenbaar is aan de gemeente? Wat is de re-
den dat de prestatie niet is gerealiseerd? Wil de gemeente 
die prestatie alsnog halen? Zo ja, is dan voldoende zeker 
gesteld dat deze prestatie alsnog gehaald zal worden? Bij 
de verantwoording ISV in 2004/2005 verschuift de ‘afre-
kencultuur’ waarin alleen zicht is op het al dan niet halen 
van prestaties, naar een accent op toelichting en verklaren 
van het (al dan niet) behaalde resultaat. Was het niet halen 
van de afgesproken prestatie niet toerekenbaar aan de 
gemeente, dan vond geen sanctie plaats. In de praktijk heb-
ben vrijwel geen sancties plaatsgevonden7. 

7
  Het totaalbeeld van ISV1 is dat 75% van de prestaties is gehaald (Ecorys 2006) (zie bijlage 1).
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4.3 Duiding van ISV als prestatiesturing 

In hoofdstuk 2 zijn twee perspectieven op prestatiesturing 
uiteengezet: een op conformiteit gericht instrumenteel per-
spectief en een relationeel perspectief. Het perspectief dat 
ten grondslag ligt aan het beleid, is mede bepalend voor 
hoe partijen met elkaar omgaan bij prestatiesturing. In het 
ISV bracht sturen op afstand een spanning met zich mee 
tussen het toezicht op de ‘Haagse agenda’ en het overlaten 
van de uitvoering aan gemeenten. Beide perspectieven 
brengen eigen oplossingsrichtingen met zich mee voor deze 
spanning. Deze liepen in het ISV door elkaar heen. In deze 
paragraaf wordt geïllustreerd op welke wijze prestatiestu-
ring in het ISV is ingevuld en welke rol de perspectieven 
daarin gespeeld hebben. Dit wordt besproken aan de hand 
van de in hoofdstuk 2 uiteengezette kenmerken van presta-
tiesturing: de visie op de afspraken (van input naar output), 
de bemoeienis van het rijk met de uitvoering en het organi-
seren van toezicht, informatie en verantwoording in het ISV.

4.3.1 Visie op de afspraken
Bij prestatiesturing worden meerjarige afspraken gemaakt. 
Partijen verhouden zich als opdrachtgever en opdracht-
nemer. Het verschil tussen de instrumentele en relationele 
perspectief met betrekking tot de visie op de afspraken 

gaat over de vraag of de afspraken wel of niet ter discussie 
staan. Bij het op conformiteit gerichte perspectief is dat niet 
zo; bij het relationele perspectief is dat wel zo en zijn de 
afspraken gezamenlijke intenties. Het ISV werd in de begin-
fase nadrukkelijk vanuit de instrumentele visie neergezet. De 
afspraken worden gezien als ‘compleet contract’: de maat 
voor effectiviteit zijn uitkomsten na de vierjarige periode die 
conform de afspraken zullen zijn. Het proces wordt geken-
merkt door een combinatie van ‘loslaten’ en controleren 
door het rijk. Er vindt gaandeweg een verschuiving plaats 
naar een meer relationeel perspectief. 

De communicatie vanuit VROM heeft in de beginfase van 
het ISV sterk het karakter van ‘beoordelen’ en ‘opleggen’. In 
het begin is dat met de beoordeling van de MOPs en later 
om de teleurstellende verwachtingen bij te gaan sturen met 
de 56 wijken aanpak. Conformiteit van de afspraken met 
de uitkomsten en het verkrijgen van een landelijk beeld over 
de voortgang van stedelijke vernieuwing, zijn belangrijke 
motieven om gemeenten op deze wijze te benaderen. Een 
belangrijk motief voor het Ministerie van VROM voor deze 
houding was het niet kunnen loslaten van de output en het 
willen terugvinden van de afzonderlijk benoemde prestaties. 
De opdachtgever - opdrachtnemer relatie wordt zo vormge-
geven vanuit hiërarchie. Het leidt tot communicatie die is 
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als motivatie zo dominant worden, dat de relevantie van 
de prestaties niet meer tussentijds tegen het licht worden 
gehouden (Fleurke 2007, p. 42). 

Uiteindelijk bracht pas de verantwoording ISV (en nu het 
sterk gewijzigde format voor de 40 wijkenaanpak) meer 
gezamenlijkheid en gelijkwaardigheid in de contacten 
tussen het rijk en de gemeenten. Bij de organisatie van de 
eindafrekening is een opvallende verschuiving zichtbaar 
van de houding van afrekenen naar gezamenlijkheid, maar 
ook van het loslaten van conformiteit. Bij de verantwoording  
is een cruciale rol weggelegd voor gesprek in de zin van 
overleg tussen twee gelijkwaardige partijen. De mensen die 
de verantwoording organiseerden, hadden geen inhoudelijk 
belang. Ze waren objectief ten aanzien van het behaalde 
resultaat van de gemeenten en waren alleen verantwoor-
delijk voor het vormgeven van het proces (VROM directie 
stad en regio). Zij hebben de verantwoording voorbereid en 
besloten dit gezamenlijk met gemeenten te doen. 

“De beslisboom hebben we met drie gemeenten opge-
steld in een brainstorm in 3 uur (met Rotterdam, Haarlem 
en Eindhoven). Daar hebben we toen de meest kritische 
mensen van de gemeenten bij gepakt. Toen hebben we 
gewoon gezegd, zeg het maar, hoe wil je straks dat wij 

gericht op controle van de voortgang.

De afspraken in het ISV zijn niet bedoeld als gezamenlijke 
intenties, die gaandeweg kunnen worden bijgesteld, zoals 
in het relationele perspectief, maar als ‘compleet contract’. 
De nadruk op conformiteit brengt met zich mee dat gemeen-
ten zich concentreren op de afrekening en dat dit in de 
communicatie tussen de partijen een dominant thema wordt. 
Dat de afspraken niet ter discussie staan en de beoorde-
lende houding van het rijk in de beginfase, heeft volgens de 
respondent inhoudelijk tot de ‘verkeerde’ discussies geleid 
tussen de gemeenten en VROM. De respondent illustreert: 
“We hebben met gemeenten ontzettend zitten zoeken en 
stechelen met verantwoordingen. Wanneer loop ik risico? 
En wanneer gaat het rijk terugvorderen? Dus we hebben 
volkomen verkeerde discussies met elkaar gevoerd. Puur 
over het instrument”. Dat de discussie zoveel over het instru-
ment gingen, leidde af van de echte vragen: wat willen we 
met stedelijke vernieuwing? Is de aanpak effectief? Waar 
doen we het voor? Wat willen we bereiken? Fleurke (2007) 
noemt dit de ‘paradox van de prestatiesturing’ die vooral 
bij een op conformiteit gerichte visie speelt. Omdat ook 
voor gemeenten, uit angst voor sancties, het halen van de 
prestaties centraal komt te staan, verminderen het ambitieni-
veau en de creativiteit. Ook kan het halen van de prestatie 
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die afwegingen maken? En alles wat je zegt is voor mij 
prima, want de inhoud interesseert me niet. Want mij gaat 
het erom dat het proces goed is” (respondent VROM).

De Minister zat wel ‘op de lijn van afrekenen’. “Dekker 
vond dat er serieus afgerekend moet worden en dat het 
moet leiden tot sancties. Dus heel zwaar” illustreert de res-
pondent. Dit kwam mede door het rapport van de rekenka-
mer in 2003. De ambtenaren die de afrekening organiseer-
den, probeerden juist afrekenen te vermijden. Hoewel de 
top van het ministerie hier verdeeld tegenover stond, is de 
verantwoording toch op deze wijze uitgevoerd. De toelich-
ting van de redenen dat bepaalde prestaties niet gehaald 
werden en de vraag of dit toerekenbaar is aan de gemeen-
ten, vormde tenslotte de kern van de verantwoording. Om 
te voorkomen dat er hard afgerekend zou worden, zijn 
verschillende keuzes gemaakt, zoals de keuze om op elk 
onderdeel een inhoudelijk zeer zware deskundige te zetten. 
Deze zijn geselecteerd in een zware sollicitatieprocedure, 
onder meer op grond van ervaring. “Als je op elk onder-
deel een zware inhoudelijke deskundige hebt, die ook 
bereid is om te verdedigen dat een bepaald onderdeel 
niet gerealiseerd is, dan wordt het voor de Minister ook 
makkelijker om dat te accepteren”. 

Samenvattend kan gezegd worden dat de visie op de ISV 
afspraken primair is ingezet vanuit het idee dat conformiteit 
de maat is voor effectiviteit: de resultaten van stedelijke 
vernieuwing aan het eind van de periode moeten conform 
de gemaakte afspraken zijn. Voor een visie waarin werking 
van het contract een maat voor effectiviteit zou kunnen 
zijn (dat wil zeggen van effectiviteit is sprake wanneer het 
contract als leidraad heeft gediend in de besluitvorming), 
was geen ruimte. De eenzijdige op conformiteit gericht 
visie bracht problemen met zich mee als teveel nadruk op 
beoordelen met nadelige gevolgen voor de verhoudingen 
tussen de partijen. Het in het kader van het GSB gesloten 
convenant is ook niet opgevat als een ‘relationeel contract’, 
een wederzijdse afspraak die kan worden bijgesteld aan 
veranderende omstandigheden en onvoorziene gebeurtenis-
sen. Wel is bij de verantwoording de conformiteitsgedachte 
losgelaten. Hier sloop een meer relationeel perspectief op 
het ISV in, met als kenmerken meer gelijkwaardige verhou-
dingen en het gezamenlijk oppakken van problemen.

4.3.2 Bemoeienis met de uitvoering
De kern van sturen op afstand in ISV is dat de uitvoering 
wordt overgelaten aan de gemeenten. Hier komt de vraag 
aan de orde: hoe kan het rijk toch desgewenst een rol als 
deelnemer vormgeven, bijvoorbeeld om bij te sturen bij 
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tijdens het ISV traject aan gemeenten geboden zou worden, 
waarbij gemeenten voor vijf jaar de verantwoordelijkheid 
is gegeven en het rijk pas achteraf weer gaat kijken. “Even 
schrokken gemeenten (…) toen minister Kamp aankon-
digde te komen met een speciale wijkaanpak vijftig - door 
het rijk geselecteerde- wijken een extra duw in de rug te 
willen geven” meent Van den Berg (2003, p. 1). VROM 
reageerde dat het een extra impuls betrof, terwijl het ISV 
daarnaast gewoon doorliep. Ondanks dat, meent een res-
pondent, viel de manier waarop niet goed bij gemeenten. 
Sturen op afstand, gaf het rijk volgens de gemeenten een 
rol als toezichthouder in plaats van deelnemer. “De rijks-
bemoeienis werd niet welkom geheten. Dat lag gewoon 
aan hoe we de stedelijke vernieuwing in zijn gegaan. 
Het verhaal was: het rijk is op afstand, gemeenten zijn 
verantwoordelijk en na 5 jaar gaan we kijken. Nou ja 
als je dan toch ineens naar 2 jaar met dat wijkenverhaal 
aankomt … dat is een hele moeilijke geweest” (respondent 
VROM).

Hierbij heeft communicatie een belangrijke rol gespeeld. 
Volgens een respondent (VROM) werd de 56 wijken 
aanpak teveel vanuit een eenzijdige houding van het rijk 
ingebracht. De problemen werden niet gezamenlijk met 
de gemeenten opgepakt. De respondent: “Het ging niet 

onvoorziene gebeurtenissen? Dit is in een instrumentele visie 
problematischer dan bij de relationele visie (zie hoofdstuk 
2). Het rijk is immers niet inhoudelijk aan zet. 

Loslaten en eenzijdige bemoeienis
In het ISV was de manier waarop het ISV in de aanloopfase 
is gepresenteerd mede bepalend voor de manier waarop 
deelname van het rijk werd ontvangen. Het idee van ‘sturen 
op afstand’ bracht bij gemeenten de verwachting teweeg 
dat de stedelijke vernieuwing dan ook voor 5 jaar aan hen 
zou worden overgelaten. De consequentie hiervan was 
dat gemeenten met rust gelaten wilden worden. Zij zagen 
iedere rijksbemoeienis met de uitvoering als een inbreuk op 
de systematiek. Dat had te maken met “de rol van het rijk 
die volgens gemeenten niet minimaal genoeg kon zijn. 
‘Geef ons het geld en dan regelen wij de rest’ zo kan 
de houding van gemeenten worden samengevat” (Van 
den Berg 2003, p. 1). Er zat in het ISV traject nauwelijks 
gezamenlijkheid in de contacten, waardoor rijksinput als 
bemoeienis werd beschouwd. Het rijk zag niet veel moge-
lijkheden om als deelnemer bij te dragen. 

De tussentijdse focus op 56 wijken had, ondanks dat het de 
ISV aanpak niet verving, een element in zich van een ‘top 
down’ aanpak. Het druiste in tegen het idee van vrijheid die 

45



Sturen op afStand

46

van: wat gaan ‘we’ doen? Het rijk is toen toch weer heel 
top down bezig geweest. We zijn niet met gemeenten 
gaan kijken van hoe is het nou ontstaan en hoe kunnen 
we tot iets komen om de tafel. Het rijk heeft zelf bedacht: 
waar zullen de problemen in zitten? Dat is niet handig 
geweest.”

Flankerend instrumentarium en het rijk in een rol als deel-
nemer
In het ISV zet VROM aanvullende instrumenten in, het 
flankerend instrumentarium, “om de gemeenten en an-
dere uitvoerende partijen praktisch en met raad en daad 
te ondersteunen”( Ecorys 2006, p. 9). Dit zijn naast de 
56 wijken aanpak bijvoorbeeld het Innovatieprogramma 
stedelijke vernieuwing (IPSV), een subsidie van 10% van het 
totale ISV budget, in te zetten voor innovatieve ideeën en 
projecten. Het IPSV is met de 56 wijken aanpak ingezet op 
projecten in die wijken (Ecorys 2006, p. 18). 

VROM zet daarnaast regionale accountmanagers in: “als 
intermediair tussen rijksbeleid en gemeentelijke uitvoering 
in om te stimuleren dat politiek geaccordeerde beleids-
doelstellingen, vertaald naar regionaal en lokaal niveau, 
daadwerkelijk worden gerealiseerd en dat de regionale 
component in de beleidsontwikkeling van VROM wordt 

meegenomen” (VROM 2007, p. 13/14). De accountma-
nager fungeert als vertegenwoordiger van rijksbeleid. De 
accountmanager is er “om de agenda van de minister 
voor elkaar te krijgen in het veld” (respondent VROM). 
In de functie van accountmanager is een rol van het rijk 
als deelnemer meer geformaliseerd. Accountmanagers 
proberen bij te dragen aan de voortgang van de stedelijke 
vernieuwing per gemeente. Hierbij is steeds van belang dat 
de accountmanager niet in de verantwoordelijkheid van de 
gemeenten treedt die de verantwoordelijkheid hebben. “Ac-
countmanagers gaan niet op de stoel van de wethouder of 
corporatiedirecteur zitten”. Ondanks dat accountmanagers 
wel bijdragen aan de voortgang, zijn ze geen ‘hulpjes’ van 
gemeenten. Ze kunnen gemeenten helpen en faciliteren, 
maar denken en werken vanuit de Haagse oriëntatie. Wel 
hebben zij “ook een recht van spreken, in de zin van 
helpen” illustreert een accountmanager. Dat betekent dat ze 
mee kunnen denken over het bereiken van doelen die vanuit 
de Haagse agenda belangrijk zijn (in geval van stedelijke 
vernieuwing bijvoorbeeld een toename van woningbouw). 
De accountmanager heeft daartoe contacten met ambte-
naren en wethouders, maar ook met andere spelers in het 
lokale veld, zoals corporatiedirecteuren, andere corporatie-
medewerkers of met huurders organisaties. Deze contacten 
legt de accountmanager zelf, niet via de gemeenten. Dit is 
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wordt expertise ingezet om concreet met de problemen aan 
de slag te gaan. Het gaat om korte acties, soms met een 
doorlooptijd van een paar maanden. In de regel zijn daar 
goede resultaten mee gehaald, meent een respondent. 

Geconcludeerd kan worden dat het volgens het instrumen-
tele perspectief moeilijk is de rol van het rijk als deelnemer 
goed vorm te geven. ‘Loslaten’ strookt niet met een rol 
van het rijk als deelnemer, bijvoorbeeld bij onvoorziene 
gebeurtenissen. Het rijk kan wel faciliterend en ondersteu-
nend deelnemen, bijvoorbeeld door inzet van flankerende 
instrumenten en kennis/ expertise. De functie van de ac-
countmanager is geschikt. Hierbij spelen de rijksambtenaar 
en gemeente een gelijkwaardiger rol. 

4.3.3 Toezicht, informatie en verantwoording
Bij het instrumentele perspectief zijn informatievoorziening 
en toezicht vooral gericht op beoordelen en afrekenen; bij 
het relationele perspectief op gesprek en toelichting. In ISV 
spelen beide perspectieven een rol. 

Generieke informatie en afrekenbaarheid
Informatievoorziening heeft een rol voor kwaliteitsbewaking 
vanuit het rijk. Zaken als afrekenbaarheid, toetsbaarheid 
van de gemeentelijke plannen en monitoring van het beleid 

een geaccepteerde positie, die de mogelijkheden om mee 
te denken verbetert. De accountmanager kan ook faciliteren 
door problemen die bij het rijk zijn gelegen, daar op te 
pakken. De accountmanager zal steeds vragen stellen als: 
“heb ik hier een rol, moet ik iets in het Haagse doen? 
Bijvoorbeeld: probleem met luchtkwaliteit, wat betekent 
dat, is er nieuwe regelgeving? Of: corporaties mogen iets 
niet. Kunnen we daar in regelgeving iets doen? Of moet 
ik naar een collega van milieu en ruimte?”
Samengevat: “De accountmanager is faciliterend, je 
probeert ook invloed uit te oefenen, wederzijds bijdragen 
aan de voortgang en aan de andere kant is er het aan-
spreken op de verantwoordelijkheid”.

Andere flankerende instrumenten zijn het ‘aanjaagma-
nagement’ en de zogenaamde impulsteams8. Impulsteams 
bestaan uit externe deskundigen en de VROM accountma-
nager. Ze worden ingezet op verzoek van gemeenten of 
naar aanleiding van signalen van de gemeente of andere 
lokale partij in overleg met de VROM accountmanager. Het 
is een pool van mensen die ‘naam en faam’ hebben in hun 
branche - de grondexploitatie, projectontwikkeling, proces-
management etc. Wanneer zich in de voortgang van de 
stedelijke vernieuwing problemen voor doen, kan er gericht 
een actie in worden gezet met mensen uit deze pool. Er 

8
  De aanjaagteams zijn er voor stagnerende woningbouw; de impulsteams zet VROM in voor herstructurering in het kader van de aanpak van de 56 wijken (Ecorys 2006).

47



Sturen op afStand

48

hebben hierbij een grote rol gespeeld tijdens de eerste 
ISV-periode (RIGO 2001; TK 2003; Kamphorst 2005). De 
noodzaak van een landelijk beeld van de voortgang van 
de stedelijke vernieuwing voor de 2e Kamer, lag daaraan 
ten grondslag. Het bleek uit verschillende onderzoeken dat 
de afspraken die in de ontwikkelingsprogramma’s werden 
gemaakt “lang niet zo meetbaar en concreet zijn als de 
bedoeling was” (TK 2003). De discussie hierover vond 
vooral plaats naar aanleiding van de eerste invulling van 
de monitor in 2002, die geen goed vergelijkbare informatie 
opleverde. De ambities van gemeenten zijn verschillend 
uitgedrukt en de gegevens over de voortgang laten ook 
deze verschillen zien. De slechte vergelijkbaarheid van de 
gemeentelijke plannen en voortgang, vormt een probleem 
bij het meten van de voortgang op landelijke schaal. 
“Toetsbaar - een toverwoord binnen het ISV - betekent (…) 
niet: vergelijkbaar. Voor gemeenten is dat niet echt een 
probleem, maar voor het rijk wel. Want landelijk verge-
lijken en je daarmee verantwoorden naar de Kamer, kan 
dan lastig zijn” (Van den Berg 2003, p. 2). Hierbij wordt 
een spanning zichtbaar tussen maatwerk (een verschil-
lende aanpak per gemeente) en afrekenbaarheid van de 
afspraken. Een op conformiteit gerichte visie op de afspra-
ken (de uitkomsten moeten conform de afspraken zijn) ligt 
ten grondslag aan de discussie over de meetbaarheid en 

afrekenbaarheid van de afspraken, die tijdens het hele ISV 
traject een rol speelt en uiteindelijk ook tot bijstellingen leidt 
naar de volgende periode. 

Formeel ingebouwde ruimte voor overleg 
Een andere vorm van informatievoorziening, is overleg en 
toelichting. Het gaat daarbij o.a. om inzicht in de redenen 
achter de prestaties of achterblijvende prestaties. In het GSB 
als geheel, waar ISV onder valt, is bestuurlijk overleg een 
belangrijk signaleringsinstrument. De accountmanagers van 
VROM voor ISV zijn onderdeel van een breder overlegcir-
cuit voor het GSB (zie kader).

(Bestuurlijk) overleg als signaleringsinstrument in GSB

• Contacten van accountmanagers van BZK en VROM met GSB 

coördinatoren 

• Periodiek bezoek van de ministers van BZK en VROM aan de 

steden

• Instelling expertteam Uitvoering GSB (oud –bestuurders) 

• Instelling van een ‘onderraad’ t.a.v. coördinerende rol verant-

woordelijke minster 

• Regelmatig bestuurlijk overleg tussen het rijk en alle steden 

o.l.v. de minister

(Vrom, 2007)
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afrekening is primair op prestaties geweest en secundair 
op geld. Op geld dat houdt niks in, dat betekent: het geld 
moet besteed zijn aan SV. Het hoeft niet aan prestaties, 
niet alleen aan het MOP, het hoeft niet beperkt te zijn tot 
rijksmiddelen maar ook eigen middelen mag je meene-
men” (respondent VROM). 

In principe kunnen “bij verwijtbaar slecht presteren (finan-
ciële) sancties worden toegepast. In de regel zullen deze 
niet het budget van het afgesloten tijdvak betreffen, maar 
de vorm krijgen van aanvullende voorwaarden of kortin-
gen voor het komende tijdvak” (Fleurke 2006, p. 17; zie 
ook VROM 2004, p. 1.2). Er zijn echter in het ISV  geen 
sancties toegepast, omdat de focus bij de verantwoording 
gaandeweg op het proces is komen te liggen en niet op 
‘wat is er niet gehaald’. De argumentatie, het waarom, het 
maken van een ‘mooi verhaal’ is de kern van de verant-
woording. Het gaat om een argumentatie van het waarom 
achter het al dan niet of deels halen van de afgesproken 
prestaties. “We gaan niet aan het afrekenen maar we 
gaan op de argumentatie zitten. We hebben steeds tegen 
gemeenten gezegd van als je het niet haalt, prima, jouw 
probleem. Dan kun je twee dingen doen, je kunt ons ge-
woon je cijfers geven en op je luie krent gaat zitten, maar 
dan kan ik je niks garanderen. Maar je kunt ook een dos-

VROM accountmanagers zijn hierbij een van de instrumen-
ten. “Accountmanagers hebben als het ware een oog en 
oorfunctie” (VROM 2007, p. 13/14). Accountmanagers 
volgen het proces in een gemeente. De minister kan elk 
moment door de Kamer opgeroepen worden, dus die moet 
ook weten wat er speelt. De accountmanager is bij uitstek 
een instrument om in te zetten bij sturen op afstand: door 
mensen in het veld te hebben kan er snel informatie worden 
verzameld wanneer de minister die nodig heeft. “Dat het 
rijk zo het gemeentelijke proces volgt is goed te billijken”, 
meent een accountmanager. De betrokken gemeenten heb-
ben bij deze rol geen vraagtekens gesteld.

Verantwoording 
De verantwoording is in het ISV op toelichting en begrip 
gericht. “De gemeente legt in een zelfverantwoording 
rapportage verantwoording af aan het eind van het 
vijfjarige tijdvak. Deze betreft niet de besteding van de 
rijksbijdrage, maar de vraag in welke mate de beoogde 
effecten van het ontwikkelingsprogramma zijn gereali-
seerd” (Fleurke 2006, p. 17; zie ook VROM 2004, p. 1.2). 
Centraal bij de eindafrekening staat dus de realisatie van 
de prestaties en niet de besteding van het geld. Hiervoor is 
onder meer gekozen, omdat de rijksgelden maar een klein 
deel van het bestede budget beslaan (trigger money). “De 
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Bijstellingen naar de volgende ISV periode, wijzen op les-
sen die zijn geleerd. 

Denkbeelden: problemen en oplossingen 
Wat zijn de problemen en lessen geweest met de visie op 
conformiteit? De contracten werden in het ISV gezien als 
‘complete contracten’. Geleerd is dat onvoorziene gebeur-
tenissen een grote rol spelen tijdens het uitvoeringsproces 
en dat er vele redenen kunnen zijn waarom het niet halen 
van de prestaties niet aan de gemeente kunnen worden 
toegeschreven. “Het succes van een MOP blijkt niet alleen 
afhankelijk van de inspanningen van gemeenten. Bewo-
nersprotesten, domme fouten in RO-procedures, persoon-
lijke verhoudingen tussen gemeentebestuur en partners 
in de stad, dat zijn zaken die natuurlijk invloed hebben. 
Uiteindelijk komt het erop neer dat gemeenten moeten 
kunnen aantonen dat ze alles wat in hun vermogen ligt, 
hebben gedaan om de MOPs uit te voeren” (Van den Berg 
2003, p. 2). Deze les heeft geleid tot de keuze in de verant-
woording om te werken met toerekenbaarheid (oplossings-
strategie). Een tweede relevante bijstelling in het GSB traject 
is de vervanging van de externe visitatie door een Mid Term 
Review, waarbij de afspraken bijgesteld kunnen worden. 
Bij de verantwoording is achteraf ondervangen, wat ook 

sier opbouwen met waarom het zo gelopen is”.

Samenvattend kan worden gesteld dat bij de informatievoor-
ziening in ISV zowel het instrumentele perspectief als het 
relationele perspectief is gehanteerd. De  monitor stedelijke 
vernieuwing voorziet in generieke informatie en account-
managers in de informatievoorziening per gemeente. 
Accountmanagers en de verantwoording weerspiegelen een 
relationeel perspectief in ISV. 

4.4 Lessen in ISV 

In deze paragraaf gaat het over lessen die het Ministerie 
van VROM geleerd heeft. In meerdere opzichten was de 
prestatiesturing nieuw voor het ministerie van VROM en 
bracht het veranderingen in de organisatie. De veranderin-
gen kunnen worden omschreven als resultaat van een wis-
selwerking tussen denkbeelden, oplossingsstrategie (instru-
ment) en gedrag (communicatie) (zie hoofdstuk 3). In deze 
paragraaf wordt nagegaan wat de problemen in de praktijk 
zijn en wat voor oplossingen zijn gevonden voor:
•	 Bepaalde	denkbeelden
•	 Doorwerking	van	visie	naar	instrument	
•	 Doorwerking	van	visie	naar	gedrag
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het ISV was dat de MOPS hele pakketten waren, met in 
sommige gemeenten vele doelstellingen. Nu is gekozen 
om in het beleidskader van ISV2 enkele outputindicato-
ren vast te stellen” (respondent VROM). Naar ISV2 is de 
bijstelling gepleegd om de outputindicatoren helderder te 
formuleren9. Doel daarbij is aan te scherpen naar betere 
afrekenbaarheid en de vergelijkbaarheid tussen afspraken 
en resultaten te vergroten. Voor ISV-2 specifiek geeft “het 
rijk duidelijker aan op welke outputdoelstellingen pres-
taties verwacht worden van de gemeenten en geeft het 
rijk middels een output indicator aan hoe de prestaties 
geformuleerd dienen te worden, zodat er een landelijk 
beeld ontstaat” (VROM, LNV en OCW 2004, p. 6). Dit 
leerpunt hang nauw samen met het voortzetten van het 
instrumentele perspectief als achterliggende visie van ISV2. 
De les is vertaald door de oplossingsstrategie beter te laten 
aansluiten bij het perspectief: de afspraken zijn beter meet-
baar gemaakt. 

b. Rol van het rijk/bemoeienis met de uitvoering
In het ISV was het moeilijk voor het rijk om zich als deel-
nemer op te stellen. Het rijk is immers niet inhoudelijk aan 
zet (denkbeeld). Dit leidde tot een door gemeenten ervaren 
eenzijdige bijstelling van het rijk in de 56 wijken aan-
pak (oplossingsstrategie). Het probleem lag volgens een 

aan het begin ingebouwd had kunnen worden in het instru-
ment, door de contracten niet als complete contracten op te 
vatten. Door de contracten van begin af aan als incomplete 
contracten te zien, kan gedurende het hele proces rekening 
gehouden worden met het feit dat conformiteit geen reële 
verwachting is. Het convenant had als een gezamenlijke 
intentie en inspanningsverplichting minder werk en bijstel-
ling nodig gemaakt bij de verantwoording. 

Doorwerking van visie naar instrument: problemen en 
oplossingen
a. Afspraken 
Het gaat hier om de wijze waarop het perspectief op pres-
tatiesturing tot uitdrukking komt in de formele structuur van 
het instrument ISV. De instrumentele visie heeft lange tijd een 
grote rol gespeeld in het ISV traject. De nadruk vanuit die 
visie ligt op de conformiteitsgedachte. Dit is maar beperkt 
‘geformaliseerd’ in de oplossingsstrategie: de afspraken wa-
ren niet op afrekenen en meetbaarheid ingericht. Geleerd is 
van de grote variatie in gemeentelijke plannen en doelen, 
die een landelijk vergelijkbaar beeld bemoeilijkten. Geleerd 
is dat de afrekenbaarheid van kwalitatieve output doelen of 
doelen die veel aan interpretatie over laten, gering is. Ook 
bij outcome doelstellingen ligt de afrekenbaarheid moeilijk 
vanwege de vraag van toerekenbaarheid. “Een les binnen 

9
  Het ISV-2 beleidskader is opgenomen in het GSB3 beleidskader samen werken aan een krachtige stad. Ook in het GSB is bijgesteld: de outcome criteria worden in het GSB verlaten en 

vervangen door output criteria (zie ook bijlage 2).

51



Sturen op afStand

52

nieuw moest uitvinden, anderzijds.” De Minister beaamt: 
“Gebleken is dat stedelijke vernieuwing flexibiliteit en een 
breed scala aan sturingsmiddelen vergt. Dit is ingevuld 
door een mix aan generieke en specifieke sturingsinstru-
menten: een Brede doeluitkering, het beleidskader, de 
MOPs en de flankerende instrumenten als de 56 wijken 
aanpak en het Innovatieprogramma Stedelijke Vernieu-
wing (IPSV). Met deze mix is gekozen voor een sturing 
waarbij gemeentelijke beleidsvrijheid samen gaat met 
Rijkssturing op landelijke prioriteiten”(TK 2005-2006, p. 
3). Hier is dus te zien dat het ‘rijk als deelnemer’ wel een 
positieve rol heeft gespeeld in het ISV. 

“De veranderende rolinvulling van het rijk tijdens ISV1 
- van <toezichthouder>  tot <partner> - wordt door alle 
partijen positief beoordeeld” (TK 2005-2006, p. 4). Dit is 
terug te zien in de voortzetting van de wijkenaanpak, naast 
de voortzetting van GSB en ISV als geheel. De 40 wijken 
aanpak wordt, volgens de respondent door de geleerde 
ervaringen in het ISV over verticale sturing versus geza-
menlijkheid, op meer gezamenlijkheid ingestoken. De 40 
wijken aanpak wordt gekenmerkt door het afsluiten van een 
‘charter’. “Uitgangspunt van een charter is dat het een 
grondslag biedt voor een interbestuurlijke verhouding tus-
sen Rijk en de steden, die gekenmerkt wordt door partner-

respondent vooral in de communicatie en in het feit dat de 
problemen niet gezamenlijk werden opgepakt. Een respon-
dent (VROM): “Je moet met gemeenten ook heel duidelijk 
communiceren dat als het niet lukt, dan ontkomen we er 
niet aan dat we er weer dichter op gaan staan. Want als 
er zoveel geld in gaat en de prestaties worden niet ge-
haald, dat kun je naar de Tweede Kamer niet maken. Wat 
je moet doen is, je moet er een gezamenlijk probleem van 
maken, van rijk en gemeenten. Dat je zegt: we hebben 
een gezamenlijk probleem en wat gaan we er aan doen? 
Dat is een manier van werken, daar was toen de tijd nog 
niet rijp voor”.

Uiteindelijk oordelen gemeenten wel positief over het 
flankerend instrumentarium in ISV, waaronder de 56 wijken 
aanpak. “Gemeenten geven ondanks hun aanvankelijke 
kritiek nu een positief oordeel over de 56 wijken aanpak, 
omdat het de focus en politieke (rijks)aandacht voor de 
wijken heeft vergroot.” (TK 2005-2006, p. 4). Ook Ecorys 
(2006, p. 9) oordeelt dat het flankerend instrumentarium 
ISV, met als voornaamste de 56 wijkenaanpak, het IPSV en 
de aanjaag- en impulsteams “een zinvolle combinatie is 
gebleken van het aanjagen, proberen te versnellen van 
het proces enerzijds en het aanbieden van inhoudelijke 
tips en tools om te voorkomen dat eenieder het wiel op-
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doelstellingen van de gemeenten in het stedelijke vernieu-
wingsplannen. De Monitor ISV bestond uit een procesvra-
genlijst voor de 6 procesmatige prestatievelden en een 
inhoudelijke monitor voor de Inhoudelijke prestatievelden. 
Er is gemonitord grofweg rond de peildata 1 januari 2000 
(0 meting), 1 januari 2003 (1-meting) en 1 januari 2005 
(eindmeting). In het procesformat brengen gemeenten in 
kaart hoe ver ze zijn gevorderd met de realisatie van hun 
Ontwikkelingsprogramma. Inzicht in de voortgang van pro-
jecten en de weging van de bijdrage van projecten aan de 
prestatievelden was problematisch. Gemeenten doen deze 
weging van projecten aan een prestatieveld zelf en kunnen 
dit verschillend inschatten. Daarnaast was het onduidelijk of 
ook projecten genoemd mogen worden die al voor de start 
van het MOP liepen. Gemeenten hebben dit verschillend 
ingevuld. De voortgang krijgt uitdrukking in een getal per 
prestatieveld. Dat getal is opgebouwd uit twee gegevens: 
de fase waarin het project zich bevindt en de mate waarin 
het bijdraagt aan de realisatie van een prestatieveld. Het 
getal dat er uiteindelijk uitkomt is weinig bruikbaar (TK 
2003). Oplossingen zijn gezocht in het maken van meet-
bare prestatieafspraken in ISV2. 
Het werken met accountmanagement als bron van informa-
tie was ook nieuw binnen het Ministerie. Hier zijn eigen 
lessen te leren, die zijn aangedragen door een respondent. 

schap en een open vorm van communicatie tussen relatief 
zelfstandige actoren. In een charter worden afspraken 
gemaakt waarbij zowel Rijk als de stad - ieder vanuit hun 
eigen domein - een beleidsinspanning leveren” (VROM 
2007, p. 8/9). “Als zodanig onderscheidt een charter 
zich van een GSB-convenant, waarbij het rijk zich op de 
achtergrond houdt als degene aan wie verantwoording 
wordt afgelegd. Bij een charter daarentegen is het rijk 
ook inhoudelijk aan zet” (VROM 2007, p. 9). “Belangrijk 
is de huidige opwaartse afrekencultuur per wijk/gemeente 
te vervangen door een dialoog over de effectiviteit van de 
aanpak” (VROM 2007, p. 9). Respondent (VROM): “We 
sluiten een charter per gemeente. Een charter dat is een 
gezamenlijk verhaal. Gemeenten en rijk zijn gelijkwaar-
dige partners. Je gaat op zoek naar wat bindt ons wat is 
gezamenlijk? En in de charter geef je dan aan wie draagt 
daar wat aan bij? Het Rijk draagt geld aan bij, coör-
dinatie met andere ministeries (wegnemen knelpunten, 
dat soort dingen). En wat doet de gemeente daar aan? 
Gemeenten maken wijkactieplannen samen met burgers, 
corporaties, dus met het hele veld”. 

c. Informatievoorziening, toezicht en verantwoording
Problemen met de monitor lagen in het verlengde van het 
niet vergelijkbaar en meetbaar zijn van de ambities en 
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het ISV. Tijdens de organisatie van de verantwoording zijn 
ook veel valkuilen van ISV1 besproken tussen rijk en ge-
meenten. Deze gezamenlijke evaluatie en het vertalen van 
valkuilen en belemmeringen van de eerste contractperiode 
naar de volgende contractperiode kan als leerpunt op zich 
worden gezien. 

Doorwerking van visie naar gedrag en communicatie: pro-
blemen en oplossingen 
Voor VROM was een van de voornaamste veranderingen: 
de overgang naar sturen op afstand. De bedoeling van 
sturen op afstand in het ISV was het loslaten van gemeenten 
voor 5 jaar et als achterliggende gedachte dat gemeenten 
dichter bij uitvoeringspraktijk en burger staan en effectiever 
kunnen sturen dan het rijk. Geleerd is dat de preoccupatie 
met conformiteit vanuit het rijk leidde tot een houding van 
afrekenen (gedrag). Onder invloed van de rekenkamer en 
met het oog op de verantwoording in de Tweede Kamer, 
kreeg de beoordelende visie in de communicatie nog meer 
nadruk. Deze denkbeelden werden niet door alle betrok-
kenen gedeeld. Echter, belangrijke personen droegen 
deze visie wel uit, ook op bestuurlijk niveau. Deze visie 
bracht een ‘omgaan met elkaar’ met zich mee dat zich als 
top down kenmerkte. Dit verslechterde in de beginfase de 
verhoudingen. 

Het werk van de accountmanager is relatief verborgen. De 
accountmanager is met veel zaken bezig maar het werk 
leidt niet altijd tot een dikke nota. Dit brengt binnen de 
organisatie het risico met zich mee van te hoge verwach-
tingen, of juist tot lage verwachtingen, omdat het werk 
onzichtbaar blijft. Het is dus van belang om intern aan ver-
wachtingenmanagement te doen. Dat houdt interne commu-
nicatie in van wat de organisatie van accountmanagement 
kan verwachten: bijvoorbeeld dat accountmanagers inhoud 
leveren aan nota’s aan de kamer, een signaalfunctie heb-
ben en praktijkervaringen kunnen inbrengen die relevant 
zijn voor begrip en informatievoorziening. Voor de account-
manager geldt richting gemeenten als leerpunt dat open-
heid in de relaties, ook naar buiten toe, belangrijk is en 
dat de accountmanager niet op de stoel gaat zitten van de 
verantwoordelijke. In de functie van accountmanager moet 
gezocht worden naar de juiste balans tussen continuïteit en 
dat de persoon in de functie teveel geïdentificeerd wordt 
met de gemeente. Het is belangrijk dat een accountmana-
ger een paar jaar heeft om een netwerk op te bouwen. 
De relationele insteek van de verantwoording was op zich 
een leerpunt in het ISV. Volgens de respondent was dit 
een cultuuromslag. Het verantwoordingsproces is ook van 
invloed geweest als evaluatie van ISV1 en als gezamenlijke 
opstap tussen rijk en gemeenten naar de voortzetting van 
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periode is een Mid Term Review ingesteld, waar de afspra-
ken tussentijds bijgesteld kunnen worden.

Een andere valkuil was dat het loslaten van de output niet 
vanzelf ging en dat daarover veel discussies zijn gevoerd 
tussen rijk en gemeenten, die afleidden van de werkelijke 
vragen. In het ISV zijn afspraken gemaakt over aantallen 
woningen, aantallen geluidssaneringen, etc. Voor een ‘ver-
kokerde’ rijksoverheid was het namelijk belangrijk om de 
‘eigen’, sectorale, prestaties terug te kunnen vinden in de 
contracten. Het ‘loskomen van de output’ was voor VROM 
een moeilijk proces.
“Het zijn allemaal sectorale doelen, die hebben we 
perfect in beeld. Maar wat nou de meerwaarde is van 
Stedelijke Vernieuwing, dat zit in zit vage dingen als het 
vasthouden van hogere en midden inkomens in de stad. 
Waar wij nog steeds heel erg naar aan het zoeken zijn 
is: wij moeten loskomen van die output. Want eigenlijk 
de definities die we hanteren; zoveel woningen, zoveel 
bodemsanering, dat is allemaal output. En wij gaan niet 
over de output” (respondent VROM).
Dit leidde, zoals eerder aan bod kwam, tot de ‘verkeerde 
discussies’ tussen rijk en gemeenten (gedrag): discussies 
gericht op het halen van prestaties en de afrekening in 
plaats van op de relevantie van de prestaties. Het loskomen 
van de output en van de ‘verkeerde discussies’ is uiteindelijk 
bij de verantwoording opgevangen, door deze meer op 
toelichting en toerekenbaarheid in te richten. De volgende 
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Onderwerp Kenmerk 

prestatiesturing

Invulling in ISV Valkuil Lessen/ bijstelling ISV2 

Visie Achterliggend perspectief Conformiteit Afspraken niet meetbaar Output indicatoren 

Conformiteit Onvoorziene gebeurtenissen Toerekenbaarheid

Visie- instrument Bijstellen bij onvoorziene 

gebeurtenissen

Bijstellen zonder dialoog; 

geen communicatie

Past niet bij loslaten; invloed 

op verhoudingen

Gezamenlijke aanpak; Mid 

Term Review

Bemoeienis rijk Bijdragen accountmanagers Te hoge / lage verwachtingen Verwachtingen management

Informatie en toezicht Monitor Geen zicht op uitvoering Afrekenbare afspraken

Verantwoording Begrijpen / Relationele visie Afspraken niet gehaald Toerekenbaarheid vs sancties

Visie- gedrag Communicatie Sterke nadruk op controle Verkeerde discussies 

Paradox prestatiesturing

Dialoog 

Tabel 4.1 Lessen in ISV
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van de output, de relaties met gemeenten vormgeven (com-
municatie), de spanning tussen loslaten en zicht houden op 
de voortgang. Belangrijk is hier aan te geven dat het relati-
onele perspectief niet als ‘de’ oplossing voor alle problemen 
kan worden gezien. Het is een van de oplossingsrichtingen. 
Bij de voortzetting van een meer instrumenteel perspectief 
(dus niet een verandering van het perspectief zelf) zullen 
oplossingen voor de problemen meer gelegen zijn in com-
municatie en een betere inrichting van het instrument zelf. 

4.5 Uitleiding

Vraag 3 kan nu beantwoord worden. Hoe kunnen de 
prestatieafspraken in het ISV geduid worden in het licht van 
deze perspectieven en wat betekent dit voor de onderlinge 
verhoudingen? Het ISV is ingezet vanuit een instrumenteel 
perspectief. Echter, ISV bevat ook elementen die meer 
passen bij een relationeel perspectief. Het instrumentele 
perspectief leidde tot communicatie die gericht is op beoor-
delen en controle. Omdat het rijk formeel niet aan zet was, 
werd rijksbemoeienis niet goed ontvangen bij gemeenten. 
Dat werd gezien als een contrast met sturen op afstand. De 
minister stelt in haar brief aan de Tweede Kamer: “Het ISV 
betekende een nieuwe wijze van sturen. Nieuw voor het 
rijk en nieuw voor de gemeenten en provincies. Het eerste 
tijdvak is dan ook gepresenteerd als een leerproces, 
waarbij het Rijk haar sturing gaande de rit heeft ingevuld” 
(TK 2005-2006, p. 3). Een les is communicatie, het oppak-
ken van problemen vanuit gezamenlijkheid en faciliterend 
bijdragen. Conformiteit van afspraken en uitkomsten is in 
het ISV niet 100% haalbaar gebleken. De afspraken zelf 
bleken beperkt meetbaar. Door onvoorziene gebeurtenis-
sen en externe factoren heeft een gemeente ook niet altijd 
invloed op het halen van de afspraken. Het ISV was voor 
VROM een cultuurverandering. Geworsteld is met loskomen 
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Welke lessen bieden de er var ingen van VROM voor LNV?

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staan de lessen van ISV voor ILG centraal. 
Wat kan het ministerie van LNV leren van de ervaringen 
van VROM in het ISV? Het ILG is van start gegaan in 2007. 
Daaraan vooraf ging een onderhandelingstraject tussen 
het rijk en de provincies, dat leidde tot het afsluiten van 
de bestuursovereenkomsten. Provincies hebben provinciale 
meerjaren programma’s landelijk gebied (PMJP) opgesteld, 
die als startpunt dienen voor de organisatie van de uitvoe-
ring van het beleid voor het landelijk gebied met gebied-
spartners. Het proces van sturen op afstand door het rijk 
(LNV) is dus nog vrij recent. In het ISV zijn valkuilen naar 
voren gebracht die lagen in de instrumentele visie op presta-
tiesturing, maar ook in de discrepanties tussen de visie, 
het instrument en het gedrag en de communicatie vanuit 
de organisatie. Van deze valkuilen heeft het Ministerie van 
VROM geleerd en er zijn bijstellingen gepleegd tussentijds 
en naar de volgende contractperiode. De vraag is nu welke 
van deze lessen ook voor LNV in het ILG toepasbaar zijn. 
Doel van het hoofdstuk is een overzicht geven van de aan-
knopingspunten waarvan de schrijver dezes op basis van 
dit onderzoek meent dat ze zinnig zijn voor LNV (paragraaf 
5.2). Echter, het is vooral aan LNV hoe ze ISV-ervaringen 
interpreteert en kan vertalen naar de eigen praktijk. Leerer-

varingen kunnen nooit rechtstreeks worden toegepast. Er is 
een vertaalslag nodig naar de eigen context. Dit hoofdstuk 
biedt aanknopingspunten voor reflectie binnen LNV, met het 
Rijkscoördinatieteam ILG (RCT) als eerste doelgroep: welke 
valkuilen en eventuele oplossingsrichtingen die in ISV aan 
de orde waren, zijn toepasbaar en kunnen inspiratie bie-
den? Dit kan een startpunt zijn voor een verder leertraject 
(paragraaf 5.3). 

5.2 Lessen van ISV voor ILG?

In deze paragraaf worden de ervaringen van VROM in 
het ISV toegepast op het ILG. Daarbij komen verschillen en 
overeenkomsten tussen ILG en ISV aan de orde. Sommige 
van de lessen in het ISV zijn al in het ILG ondervangen 
en zijn daarbij dus minder relevant. Andere valkuilen van 
VROM zullen onverminderd ook valkuilen zijn waar LNV in 
zou kunnen lopen. Deze nu al te onderkennen en inspiratie 
te halen uit het ISV bij het identificeren van mogelijke oplos-
singsrichtingen is de bedoeling van deze paragraaf. Deze 
paragraaf kent een indeling naar: lessen ten aanzien van 
perspectieven op prestatiesturing, doorwerking van perspec-
tief naar het instrument en doorwerking van de visie naar 
gedrag en communicatie. Het vervolgens zelf reflecteren 
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provincies meer leidraad zullen zijn bij te uitvoering. Het 
vastleggen van gedetailleerde afspraken, kan een uitvoering 
conform die afspraken niet afdwingen. Ten aanzien van het 
achterliggende perspectief, is vooral bewustwording van de 
grenzen van dat perspectief van belang.

Teveel nadruk op de instrumentele visie in de contacten 
(controle), kan daarnaast leiden tot de ‘paradox van de 
prestatiesturing’. Dat betekent dat een accent op gedetail-
leerd vastgelegde prestaties en afrekening de creativiteit 
van provincies en/of gemeenten niet ten goede komt. Teveel 
nadruk in de communicatie op het halen van de prestaties 
en de verantwoording (‘verkeerde discussies’), leidt af van 
vragen waar het echt om gaat, de inhoud. Het nog eens 
tegen het licht houden van de afspraken zelf schiet er bij 
in: is dit nog steeds de meest relevante opgave waar we 
voor staan? En: is de vastgelegde oplossing (prestatie) nog 
steeds de beste? In ISV2 is dit probleem aangepakt door 
een Mid Term Review (MTR) in te stellen waarbij de afspra-
ken kunnen worden bijgesteld. In navolging hiervan is ook 
in het ILG in 2010 een Mid Term Review ingesteld. In het 
ILG zijn verschillende zaken die tijdens de onderhandelin-
gen niet opgelost konden worden, doorgeschoven naar de 
Mid Term Review. Er is dus in ILG al zorg gedragen voor 
een moment waarop bijstellingen gepleegd kunnen worden. 

van LNV-ers over herkenbaarheid en toepasbaarheid van 
valuilen en lessen is essentieel. Hiervoor biedt de paragraaf 
5.3 aanknopingspunten. 

5.2.1 Visie achter het ILG

Conformiteit is geen reële verwachting 
Het ILG is ingezet vanuit een instrumentele visie. Wanneer 
achter het ILG een instrumentele visie op prestatiesturing 
schuilgaat, heeft men de verwachting en/of de wens dat 
de uitvoering conform het contract zal lopen. De bestuurs-
overeenkomsten zijn, net als bij ISV, bedoeld te werken als 
een ‘projectplan’: de bedoeling is de afspraken één op één 
te implementeren conform het contract. Welke problemen 
kunnen we hiervan vanuit de ervaringen met het ISV ver-
wachten? Van ISV kan men leren dat de contracten dienen 
als uitgangspunt voor provincies en gemeenten om met ge-
biedspartners aan de slag te gaan, in overleg en op basis 
van een proces van consensus zoeken. Vanuit de theoreti-
sche perspectieven op contracten (hoofdstuk 2) is duidelijk 
dat complete contracten vaak niet haalbaar zijn over een 
lange periode als het ILG. Het ISV laat zien dat onvoorziene 
gebeurtenissen een rol kunnen spelen waardoor de voort-
gang tegen gaat vallen. Het is daarom voor LNV goed te 
overwegen de afspraken te zien vanuit het idee dat ze voor 
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Beide perspectieven spelen een rol
Een belangrijke les uit ISV is dat beide visies op prestatiestu-
ring naast elkaar bestaan De minister en/of de back office 
met sectorale afdelingen van het ministerie, zullen meer 
vanuit een instrumentele visie in het proces staan (het halen 
van de prestaties vanuit hun sector staat voorop) en de front 
office (vergelijkbaar met het accountmanagement in ISV) 
vanuit een relationele visie. Het bestaan van beide visies 
kan functioneel zijn. Belangrijk daarbij is: dragen de juiste 
personen de juiste visie uit, en zijn de personen zich steeds 
bewust van de beperkingen van hun eigen visie? Belang-
rijk is dat de formele vormgeving van het instrument (ILG/
ISV) past bij de achterliggende visie. Het perspectief kan 
ook veranderen in de loop van de tijd. Waar conformiteit 
niet heeft gewerkt, is in ISV in een relationeel perspectief 
een oplossing gezocht. In ISV heeft dit de verhoudingen 
verbeterd. Valkuilen van de instrumentele visie en confor-
miteit kunnen ook binnen het ILG aanleiding zijn om een 
verdere inbedding van een relationele visie in het instrument 
te overwegen. Een verschuiving naar een relationele visie 
kan men zich voorstellen bij de informatievoorziening en 
voortgangsgesprekken (inrichten op argumentatie), bij (de 
presentatie van) tussentijdse bijstellingen, bij het organi-
seren van flankerend beleid en bij de organisatie van de 
verantwoording. ISV kan hierbij inspiratie bieden. 

Het risico van ‘verkeerde discussies’ blijft echter bestaan, 
vooral omdat de onderwerpen waar in ILG nog nader 
over beslist zullen worden, zo nauw samenhangen met de 
hoogte van de afspraken en de vraag wat men met het geld 
kan realiseren. Dat kan snel uitmonden in discussies over 
afrekenen en verantwoording. In het ILG zou daarnaast een 
ander type paradox van prestatiesturing kunnen spelen, 
namelijk dat provincies vooral inzetten op het halen van 
prestaties waarvoor ze van het rijk in hun beleving te wei-
nig geld hebben gekregen. Op die manier kunnen ze bij de 
Mid term hard maken dat ze geld tekort komen en dat de 
normbedragen dus omhoog moeten. Het kan hierdoor zijn 
dat men gaat voor het binnenhalen van de makkelijke hec-
tares en de moeilijke opgaven doorschuift naar achteren. 

Een oplossing hiervoor kan deels zijn het inrichten van de 
informatievoorziening op argumentatie en toerekenbaar-
heid. Bij de MTR kunnen de afspraken nog eens worden 
herzien. Hierbij moet men overwegen niet alleen de voort-
gang te bespreken, maar ook relevantie en redenen achter 
de voortgang van de uitvoering. Dit betekent het invullen 
van de MTR vanuit een meer relationeel perspectief (zie 
paragraaf 5.2.2). 
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5.2.2 Doorwerking van visie naar instrument

Afspraken
In ILG is de instrumentele kant in het instrument verfijnd. De 
afspraken in het ISV waren deels slecht meetbaar (kwalita-
tief) en zijn aangescherpt naar ISV2. Dit lijkt een valkuil die 
in het ILG minder aan de orde zal zijn. In de ILG bestuurs-
overeenkomsten gekozen voor grotendeels kwantitatieve 
meetbare doelen. De afgesproken prestaties zijn voor een 
groot deel geformuleerd in aantallen hectares, aantallen op 
te lossen knelpunten of uitvoering van een precies aantal 
plannen. Dat levert meetbare en dus afrekenbare afspraken 
op. 

Een moeilijk punt voor VROM was ‘het loskomen van de 
output’. Dit geldt ook voor LNV in het ILG. Loskomen van de 
output is tot op zekere hoogte nodig, omdat het detailniveau 
van controle vaak niet strookt met de integrale praktijk van 
de utvoering en omdat teveel nadruk op controle problemen 
in de verhoudingen kan veroorzaken. Het ‘loslaten’ is bij 
VROM uiteindelijk noodgedwongen wel gelukt in de verant-
woording, waarin is overgegaan op ‘toerekenbaarheid’: 
de vraag of het aan de gemeente is wijten dat bepaalde 
prestaties niet of minder zijn behaald. Feitelijk is loskomen 
van de output erg moeilijk, omdat de Minister toch afgere-

kend wordt op het behaalde resultaat met rijksgelden. Voor 
LNV is het goed zich te realiseren dat geheel loskomen van 
de output niet nodig is; in de informatievoorziening is het 
vooral van belang zich niet uitsluitend op de voortgang van 
de prestaties te richten. Een informatievoorziening die is ge-
richt op toelichting en begrip kan de voortgang in perspec-
tief plaatsen. Loskomen van de output betekent dan meer: 
wel afspraken maken over de output, maar meer flexibiliteit 
bij het bijstellen van de afspraken over output.

Front Office ILG en VROM Accountmanagement
In ISV hebben de VROM accountmanagers een rol om van-
uit de Haagse agenda bij te dragen aan de uitvoering in de 
gemeenten. Zij zijn daarmee ook een speler in het lokale 
veld en kunnen vanuit het Haagse faciliteren. De functie van 
accountmanager ISV lijkt te verschillen van de front officer 
ILG op twee punten: 1. de front officer  ILG is minder een 
speler in het lokale /regionale veld, en 2. de front officer 
ILG is terughoudend met uitspraken over de voortgang bij 
de provincie. In ILG passen betrokkenen (bijvoorbeeld in 
het front office) juist op om iets tegen provincies over de 
voortgang te zeggen, want ‘je bent immers op afstand’. Dit 
spanningsveld speelt ook in het ISV. In ISV is het echter bij 
uitstek een taak van de accountmanager om kritische vra-
gen te stellen en mee te denken vanuit de Haagse agenda, 
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sing in de reguliere programmeringscyclus en procedures.

Informatievoorziening en Mid Term Review op argumentatie 
inzetten
Wat was er mis met de ISV monitor en kan LNV daar iets 
van leren voor ILG? De monitor ISV leidde niet tot een goed 
landelijk beeld over de voortgang van de stedelijke vernieu-
wing. Dat lag vooral aan de niet meetbare afspraken die 
eraan ten grondslag lagen. In ILG is een monitor opgesteld 
waarin provincies jaarlijks gedetailleerd per prestatie aan-
geven wat de voortgang is. Dit lijkt niet tot dezelfde proble-
men te zullen leiden als de ISV monitor, omdat de gegevens 
kwantitatief zijn. Voor de informatievoorziening is in het ILG 
een monitor opgesteld: de Monitoring en Evaluatie Agenda 
Vitaal Platteland (ME-AVP), waarin provincies jaarlijks hun 
voortgang noteren. Provincies zijn verantwoordelijk voor het 
leveren van monitoringsgegevens over prestaties, het rijk 
moet de effecten meten. Daarbij komt er een voortgangsge-
sprek op ambtelijk en bestuurlijk niveau (bron: respondent 
LNV). Om bij het meten van de voortgang niet eenzijdig 
uit te komen op controleren van het halen van de presta-
ties, zou ruimte voor gesprek en toelichting kunnen worden 
benut. In ILG kunnen hiertoe de voortgangsgesprekken 
op ambtelijk en bestuurlijke niveau dienen. Men kan zich 
afvragen: zijn deze gesprekken erop gericht verklaringen 

ook als prestaties niet goed dreigen te lopen. Dit lijkt een 
kansrijk perspectief voor de officers ILG. De relatie tussen 
beleidsuitvoering en regionale intermediairs kan verkend 
worden in de positie van de front-office van de Directie 
Regionale Zaken. 

Een ander leerpunt ten aanzien van accountmanagement 
van VROM dat mogelijk relevant is voor LNV is: het ‘interne 
verwachtingenmanagement’ bij het ISV accountmanage-
ment. Binnen de organisatie kunnen te hoge verwachtingen 
bestaan van de front office of kan men juist vinden dat er 
te weinig zichtbaarheid is. Interne communicatie is daar-
bij van belang. Het zoeken naar de juiste balans tussen 
continuïteit in de betrokkenheid van de accountmanager bij 
een bepaalde provincie en een te grote identificatie met die 
provincie is verder een aandachtspunt. 

Andere vormen waarin het rijk zich een in rol als deelnemer 
in het ISV traject kon opstellen was door aanjaagteams en 
impulsteams, waarin het rijk op verzoek van gemeenten kan 
faciliteren en ondersteunen. In het ISV is hier door gemeen-
ten veel van gebruik gemaakt. Het is een manier om de 
positie van het rijk als deelnemer in faciliterende zin vorm te 
geven. Dit biedt misschien ook mogelijkheden voor ILG. Het 
inzetten van een dergelijke expertisepool vraagt een inpas-
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De Mid Term Review in het ILG dient ook voor informa-
tievoorziening, naast een functie voor bijstelling van 
de afspraken over de voortgang. Vanuit een relationeel 
perspectief komt MTR ILG rijkelijk laat, waardoor het extra 
van belang lijkt de voortgangsoverleggen al toeleverend te 
doen zijn voor de MTR. De gegevens die provincies zullen 
aanleveren voor de MTR lijken erg gericht op de voortgang 
en minder op een verslag dat inzicht geeft in de redenen 
achter de voortgang (zie kader). 

Bij het inrichten van de voortganggesprekken en de MTR 
vanuit een relationeel perspectief, zijn, vanuit ervaringen in 
het ISV, de volgende aandachtspunten van belang:
•	 Aandacht	voor	verhaal,	argumentatie,	het	waarom	

achter de prestaties.
•	 Zelf	als	rijk	iets	te	bieden	hebben:	kennis,	expertise,	

intermediair bij knelpunten vanuit het rijksbeleid 
•	 Provincies	problemen	laten	agenderen.
•	 Werken	aan	relaties/vertrouwen	door	keuze	van	de	

personen met de juiste belangen (of juist het ontbreken 
van inhoudelijk belang). 

•	 Geen	nadruk	op	controle	en	voortgang	in	het	gesprek.

(succes- en faalfactoren) te achterhalen voor het behaalde 
resultaat en mogelijke afwijkingen van de afspraken? Het 
gaat er om dat de bestuurder op afstand inzicht krijgt in 
het gedrag van de uitvoerder, dat uiteindelijk leidt tot een 
bepaalde output. Het tijdig signaleren van knelpunten en 
kansen kan bijdragen aan de faciliterende rol die het LNV 
voor zichzelf ziet weggelegd. 

Iets dergelijks zien we in het GSB. Hier zijn vanaf 2004 
jaarlijks stadsgesprekken gevoerd tussen het rijk en de 
gemeenten. Doel van deze stadsgesprekken is de voortgang 
in het oog te houden en waar mogelijk steden bij te staan 
en knelpunten weg te nemen (Broos en van de Loo 2005). 
In 2005 heeft een tweede ronde stadsgesprekken plaats-
gevonden. Deze zijn geëvalueerd. Wellicht bieden deze 
aanknopingspunten voor LNV10. Deze gesprekken worden 
georganiseerd door de accountmanagers van BZK en de 
GSB coördinatoren vanuit de steden. Onderwerpen die aan 
de orde komen verschillen van stad tot stad: proces, inhoud, 
thema’s, projectuitvoering, knelpunten in de uitvoering, 
praktische vragen etc. De stadsgesprekken bleken nuttig 
voor de afstemming tussen rijk en gemeenten en “bieden 
voor het rijk een goede kennismaking met de uitvoerings-
praktijk” (Broos en van de Loo 2005, p. 21).

10 
Deze zijn niet in hoofdstuk 4 aan de orde geweest omdat de stadsgesprekken zich aan de rand van ISV1 afspeelden (2004/2005). 
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Verantwoording 
De verantwoording in het ILG lijkt vooralsnog te bestaan 
uit: eindverslag, visitatie en accountantsprotocol. Voor het 
eindverslag worden in de bestuursovereenkomst de volgen-
de eisen gesteld: “Het eindverslag is een rapportage die 
bedoeld is als verantwoording door de provincie aan het 
rijk van de gehele ILG periode. De Provincie levert uiterlijk 
15 juli 2014 een eindverslag aan het Rijk. De opbouw 
van de in artikel 12, derde lid, van de WILG bedoelde 
eindverantwoording is gelijk aan de rapportage voor de 
midterm review. Ook het eindverslag zal moeten voldoen 
aan het accountantsprotocol van bijlage 4, dat daarvoor 
specifieke eisen zal stellen aan dit verslag. Het eindver-
slag bestaat hiernaast uit een visitatie door het Rijk. Zoals 
de bestuursovereenkomst aangeeft wordt het toezenden 
van het eindverslag aan het Rijk beschouwd als een ver-
zoek tot vaststelling van het investeringsbudget volgens de 
WILG, artikel 13” (bestuursovereenkomst ILG).
Onzeker is vooralsnog op welke wijze de verantwoording 
in ILG wordt ingekleed. Vanuit het instrumentele perspectief 
lijkt te worden ingezet op afrekenen, met eventueel bijbeho-
rende financiële sancties. 
In het ISV is ingezet op toerekenbaarheid en argumentatie; 
vanuit een relationeel perspectief. De organisatie was in 
handen van personen die geen inhoudelijk belang hadden 

Gegevens voor de Mid Term Review ILG

De Provincie levert uiterlijk 15 juli 2010 aan het Rijk de vol-

gende gegevens voor de mid- term review:

a.  de voortgangsrapportage over 2009. Daarbij wordt ook 

aandacht besteed aan de bijdragen van Provincie en 

derden door de laatste 2 kolommen van het model Voort-

gangsrapportage 20 in te vullen;

b.  een rapportage over operationele doelstellingen. Hierin 

worden de in de VR opgenomen prestaties over 2007 t/m 

2009 in relatie gebracht tot de kwantiteitseisen en kwali-

teitseisen voor de relevante operationele doelen die opge-

nomen zijn in het MJP2. Ter ondersteuning hiervoor dienen 

tussen het Rijk en de provincie afgesproken tabellen, 

kaartinformatie, GIS-bestanden voor alle relevante operati-

onele doelen en specifieke verslagen van de programma’s 

voor Nationale Parken, soortenbescherming, Nationale 

Landschappen en Reconstructie. Voor milieukwaliteit EHS/

VHR levert de provincie in dit kader informatie conform af-

gesproken werkwijze (kaart + tabel met kwaliteitsklassen);

c.  procesinformatie over de uitvoering in de jaren 

2007-2009, de samenwerking tussen het Rijk, de Provincie 

en relevante andere in de gebieden opererende overheden 

en organisaties, de uitvoering door rijksdiensten, alsmede 

een vooruitblik naar het restant van deze ILG-periode.
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of een inhoudelijke rol van het rijk van tevoren is aangekon-
digd. Communiceert LNV voldoende met provincies over 
wat men van elkaar kan verwachten? Zijn er mogelijkheden 
om van problemen gezamenlijke problemen te maken? Een 
kanttekening bij het ISV die hier gemaakt moet worden is 
dat gemeenten uiteindelijk de 56 wijkenaanpak wel positief 
hebben beoordeeld, terwijl ze het aanvankelijk als een 
‘eenzijdige ingreep’ ervoeren. Het laat ook zien dat tijdelij-
ke onvrede tussen de partijen bij langjarige prestatiesturing 
wellicht ook niet helemaal vermeden kan worden. Deze kan 
productief worden gemaakt om de verhoudingen en weder-
zijdse verwachtingen aan te scherpen. Teveel communicatie 
vanuit controle kan deels vermeden worden door in het 
instrument meer elementen van een relationeel perspectief in 
te brengen en door te investeren in bewustwording binnen 
de organisatie van de valkuilen van het teveel uitdragen van 
het instrumentele perspectief voor de relaties.

5.3 Doorgaand leren in ILG

Dit onderzoek kan een aanleiding zijn voor LNV zelf om 
te reflecteren op de herkenbaarheid van de problemen 
die VROM is tegengekomen en op de kansrijkheid van 
oplossingsrichtingen binnen de eigen organisatie. De 

bij de voortgang/behaalde prestaties. Vervolgens is ingezet 
is het betrekken van inhoudelijke deskundigen die het ver-
haal van de gemeenten kon ondersteunen. 
Voor LNV biedt dit nu al inspiratie bij het nadenken over 
de verantwoording in 2013. Vragen die daarbij aan de 
orde zijn is welke rol kan men toebedelen aan het ‘verhaal 
achter de prestaties’ en toerekenbaarheid. Een tweede punt 
van overweging is wie de verantwoording te laten organise-
ren en de vraag of dit een goede keuze is vanuit relationeel 
perspectief. 

5.2.3 Visie, communicatie en gedrag
Net als in ISV, is het rijk in het ILG niet formeel inhoude-
lijk aan zet. In de rol van sturen op afstand zullen beide 
partijen verwachten dat het rijk (en LNV-ers) zich niet 
zal bemoeien met de uitvoering. Dat geldt voor de wijze 
waarop de uitvoering wordt aangepakt en voor tussentijds 
ingrijpen en bijstellen. Eenzijdig ingrijpen door het rijk was 
officieel in het ISV ook niet mogelijk. Maar het kan door de 
contractpartner wel zo worden ervaren, zo leert het ISV bij 
de 56 wijken aanpak. De eenzijdigheid bij de 56 wijken 
aanpak was vooral gelegen in de communicatie over bijstel-
lingen en het al dan niet een ‘gezamenlijk probleem’ maken 
van een probleem. Communicatie is daarbij de oplossing. 
Wanneer dit in ILG verwacht wordt, kan men zich afvragen 
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Alternatieven 
•	 Is	men	zich	bewust	van	alternatieve	mogelijke	perspec-

tieven op contracten? 
•	 Is	het	zinvol	om	de	ILG	bestuursovereenkomsten	te	zien	

als een contract dat vooral dient voor het maken van 
gezamenlijke strategische keuzes of als een relationeel 
document met gezamenlijke intenties? 

Reflectie op het instrument
Afspraken
•	 Zijn	de	afspraken	passend	bij	het	perspectief	achter	het	

instrument? 
•	 Zijn	ze	ingericht	op	afrekenbaarheid	of	zijn	het	lange	

termijn ambities die nadere invulling behoeven?
Inrichten informatievoorziening en afrekening:
•	 Welke	elementen	van	de	informatievoorziening	zijn	

ingericht op voortgang /controle? 
•	 Welke	rol	is	weggelegd	voor	argumentatie	en	het	toe-

lichten van de prestaties? 
•	 Is	een	relationeel	perspectief	zinvol	om	te	overwegen	

bij het inrichten van de voortgangsgesprekken en de 
Mid Term Review? 

•	 Wie	organiseert	de	verantwoording	en	waarop	wordt	
deze ingezet?

VROM-ervaringen kunnen een inspiratiebron zijn bij het 
identificeren van leervragen, maar de eigen ervaringen en 
context moeten uitgangspunt zijn. Het identificeren van de 
valkuilen die in ILG aannemelijk zijn in de eigen organisatie 
en de relevantie en toepasbaarheid van de lessen die in 
het voorgaande zijn besproken, kan een startpunt zijn voor 
het identificeren van leervragen. In het onderstaande wordt 
daartoe vragenderwijs een handvat geboden. Een reflec-
tie op de visie die medewerkers van LNV hanteren is van 
belang, alsmede de wijze waarop deze in het instrument en 
de communicatie doorwerken.

Reflectie op het perspectief op prestatiesturing achter ILG 
Bewustwording 
•	 Welke	perspectieven	spelen	een	rol	achter	ILG?	
•	 Wie	hanteert	welke	visie	binnen	de	organisatie?	
Verwachtingspatronen 
•	 Is	de	organisatie	zich	bewust	van	de	voordelen	en	

beperkingen van de verschillende perspectieven?
•	 Is	de	organisatie	zich	bewust	van	de	beperkte	mogelijk-

heden van contracten om conformiteit af te dwingen? 
Elementen instrumentele en relationele visie in het ILG
•	 Welke	onderdelen	van	het	instrument	weerspiegelen	

welke visie? 
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ken nieuwe handelingsperspectieven en passen die ver-
volgens toe in de eigen werkpraktijk, waarna een nieuwe 
cyclus ontstaat (Edelenbos 2005). Zaken als die in dit 
onderzoek aan de orde zijn geweest kunnen binnen de rele-
vante betrokken organisatieonderdelen aanknopingspunten 
bieden voor het organiseren van dergelijke leerprocessen.

5.4 Uitleiding

Onderzoeksvraag 4 kan nu beantwoord worden. Welke 
ervaringen met het ISV heeft het ministerie van VROM waar 
LNV van kan leren bij het omgaan met provincies en in het 
kader van de ILG afspraken? Het leren van ervaringen van 
VROM is vooral gelegen in mogelijkheden om de valkui-
len die VROM heeft geleerd, in de eigen organisatie ter 
discussie te stellen. Welke perspectieven op prestatiesturing 
hanteren we eigenlijk binnen LNV? Zijn we ons bewust van 
de valkuilen van die perspectieven? Enkele valkuilen en 
bijstellingen in het ISV zijn in het ILG al ondervangen: dit 
ligt vooral op het terrein van de verfijning van de instrumen-
tele kant van het instrument. Zo heeft ILG al afrekenbare 
afspraken en een Mid Term Review. Andere lessen en erva-
ringen van VROM zullen evenzeer voor ILG opgaan, zoals 
het omgaan met onvoorziene gebeurtenissen of ingrijpen 

Flankerend beleid:
•	 Is	er	voldoende	zorg	gedragen	voor	de	rol	van	het	rijk	

als deelnemer?
•	 Op	welke	wijze	geeft	LNV	nu	de	faciliterende	rol	vorm?	
•	 Kan	de	front	office	op	zinvolle	wijze	bijdragen	aan	de	

uitvoering?
•	 Is	er	flankerend	beleid	in	de	zin	van	extra	inzet	op	

verzoek van provincies?

Reflectie op gedrag/communicatie 
•	 Op	welke	wijze	worden	de	perspectieven	uitgedragen	

in de contacten met de provincies en wie draagt welk 
perspectief uit? Is dit passend? 

•	 Is	er	sprake	van	vertrouwen	tussen	de	partijen	of	be-
hoeft dit aandacht? 

•	 In	hoeverre	worden	‘verkeerde	discussies’	gevoerd,	
over afrekening en sancties in plaats van over het lan-
delijk gebied? 

In de theorie over leervermogen ligt de nadruk op feedback 
en reflectie op het eigen handelen binnen de eigen organi-
satie. Het verdient daarbij aanbeveling meerdere cycli van 
waarneming, reflectie en actie te organiseren binnen een 
stabiele leergemeenschap. Hierbij brengen betrokkenen hun 
eigen ervaringen in, reflecteren er gezamenlijk op, bespre-



Welke lessen bieden de er var ingen van VROM voor LNV?

door het rijk. Hierbij zijn lessen die VROM heeft geleerd in 
overweging te nemen voor LNV, zoals hoe communiceren 
we eigenlijk? Gaan we een gesprek aan over wederzijdse 
verwachtingen? Klinkt onze communicatie niet teveel als 
beoordelen? Welke andere manieren van communiceren 
zijn er? De belangrijkste leerpunten van de ervaringen van 
VROM lijken te liggen in de valkuil van het te veel uitdra-
gen van de instrumentele visie en het meer inrichten van de 
informatievoorziening vanuit een relationeel perspectief. 
Ook van het accountmanagement ISV zijn lessen te leren 
voor de inrichting van de taken van de front office ILG. Dit 
onderzoek kan als startpunt dienen voor identificatie van 
leervragen door LNV.
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6.1 Inleiding

In dit laatste hoofdstuk worden de onderzoeksvragen beant-
woord. De onderzoeksvraag luidde: wat kan LNV leren van 
ervaringen binnen vergelijkbare beleidsdossiers (specifiek 
het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing, ISV) om 
de contacten met provincies over de prestatieafspraken in 
het ILG-traject vorm te geven op een wijze die past bij de 
sturingsfilosofe van ‘sturen op afstand’? In paragraaf 6.2 
worden de deelvragen beantwoord. In paragraaf 6.3 wordt 
de hoofdvraag beantwoord. 

6.2 Beantwoording van de onderzoeksvragen

1. Wat zijn de achtergronden van prestatiesturing in het 
openbaar bestuur en welke verschillende perspectieven 
bestaan er op resulterende afsprakenkaders?
Er zijn verschillende visies op prestatiesturing. Vanuit een 
instrumenteel perspectief worden de prestatieafspraken 
opgevat als een middel voor efficiënte en effectieve uitvoe-
ring van beleid; vanuit het andere uiterste, een relationeel 
perspectief, kunnen de afspraken worden opgevat als mid-
del om gezamenlijke intenties vast te leggen. De visie achter 
prestatiesturing is mede bepalend voor de manier waarop 

de contacten tussen de partijen vorm krijgen. Dit uit zich in 
de rol van beide partijen in het proces en de wijze waarop 
de informatievoorziening, het toezicht en de verantwoor-
ding zijn geregeld. 

2. Op welke wijze en onder welke voorwaarden er ge-
leerd kan worden van andere beleidsdossiers/ervaringen 
van anderen?
Een nieuwe vorm van sturing vraagt op verschillende 
niveaus binnen een organisatie om aanpassing en vernieu-
wing. Organisaties werken volgens bepaalde structuren, 
waarbij denkbeelden, strategieën en gedrag een rol spelen 
en in wisselwerking met elkaar zijn. Wanneer een veran-
dering plaatsvindt binnen een van deze niveaus, zoals het 
aangaan van een nieuwe vorm van sturing of een instrument 
met nieuwe formele structuren, dan zal dit ook consequen-
ties moeten hebben voor gedrag en mindset. Leren zal zich 
dan ook op deze drie niveaus moeten afspelen. 
Bij het leren van de ervaringen van anderen, is de vraag 
van overdraagbaarheid van belang. Kennis van de ene or-
ganisatie laat zich niet zo maar overdragen op een andere 
organisatie, omdat de context, cultuur en de formele en 
informele regels kunnen verschillen. Daarom moet reflectie 
op de toepasbaarheid binnen de eigen organisatie centraal 
staan en het onderzoeken van achterliggende patronen, 
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4. Welke ervaringen met het ISV heeft het ministerie van 
VROM waar LNV van kan leren bij het omgaan met pro-
vincies en in het kader van de ILG afspraken?
Enkele valkuilen en bijstellingen in het ISV zijn in het ILG al 
ondervangen: dit ligt vooral op het terrein van de verfijning 
van de instrumentele kant van het instrument. Zo heeft ILG 
al afrekenbare afspraken en een Mid Term Review. Andere 
lessen en ervaringen van VROM zullen evenzeer voor LNV 
opgaan, zoals het omgaan met onvoorziene gebeurtenissen 
of ingrijpen door het rijk. Hierbij zijn lessen die VROM heeft 
geleerd in overweging te nemen voor LNV. De belangrijkste 
leerpunten van de ervaringen van VROM lijken te liggen 
in de valkuil van het te veel uitdragen van de instrumentele 
visie en het meer inrichten van de informatievoorziening 
vanuit een relationeel perspectief. Ook van het accountma-
nagement ISV zijn lessen te leren voor de inrichting van de 
taken van de front office ILG.

5. Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan voor het 
verder vormgeven van een doorgaand leertraject voor 
LNV?
Het leren van ervaringen van VROM is vooral gelegen 
in mogelijkheden om de valkuilen waarvan VROM heeft 
geleerd, in de eigen organisatie ter discussie te stellen. Dit 
onderzoek biedt aanknopingspunten voor de identificatie 

denkbeelden en gedrag.

3. Hoe kunnen de prestatieafspraken in het ISV geduid 
worden in het licht van deze perspectieven en wat bete-
kent dit voor de onderlinge verhoudingen? 
Het ISV is ingezet vanuit een instrumenteel perspectief. De 
prestatieafspraken werden opgevat als een compleet con-
tract en conformiteit van de afspraken en de uitkomsten aan 
het einde van de ISV-periode stond centraal. Het perspectief 
was mede bepalend voor de vormgeving van het instru-
ment, zoals het toezicht en de informatievoorziening. Het 
had een invloed op het gedrag en de communicatie vanuit 
het rijk naar gemeenten was daarmee mede bepalend voor 
de verhoudingen met gemeenten. Het instrumentele perspec-
tief leidde tot communicatie die gericht is op beoordelen 
en controle. Omdat het rijk formeel niet aan zet was, werd 
daarnaast rijksbemoeienis niet goed ontvangen bij ge-
meenten. Het ISV was voor VROM een cultuurverandering. 
Geworsteld is met loskomen van de output en het vormge-
ven van de relaties met gemeenten. Gaandeweg werd een 
meer relationeel perspectief gehanteerd, dat leidde tot het 
meer gezamenlijk oppakken van problemen, een inrichten 
van de informatievoorziening op toerekenbaarheid en 
begrip en mogelijkheden voor gezamenlijk bijstellen van de 
afspraken. 
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van valkuilen in het ILG en het reflecteren op de overdraag-
baarheid van de leerpunten die binnen het Ministerie van 
VROM een rol hebben gespeeld. Hieruit kan inspiratie 
worden gehaald om voor de eigen organisatie leervragen 
te identificeren en de start vormen voor een verdergaand 
leertraject. 

6.3 Uitleiding

Wat kan LNV leren van ervaringen binnen vergelijkbare 
beleidsdossiers (specifiek het Investeringsbudget Stedelijke 
Vernieuwing, ISV) om de contacten met provincies over 
de prestatieafspraken in het ILG-traject vorm te geven op 
een wijze die past bij de sturingsfilosofe van ‘sturen op 
afstand’? 

LNV kan van de ervaringen binnen het ISV leren over 
perspectieven op prestatiesturing en de invloed die deze 
perspectieven hebben op de relaties met de provincies 
in het ILG. Sturen op afstand vergt een evenwicht tussen 
afstand en betrokkenheid. Toezicht en informatievoorziening 
horen bij een proces waarin het rijk zich inhoudelijk weinig 
met de uitvoering bemoeit, maar wel zicht wil houden op 

de voortgang. In het vormgeven van de contacten kan een 
teveel nadruk op afrekening en controle vanuit een instru-
menteel perspectief de relaties verstoren. Het vormgeven 
van een rol van het rijk, die inhoudelijk niet aan zet is, 
vraagt daarnaast om aandacht en duidelijke communica-
tie. Belangrijke leerpunten zijn gelegen in bewustwording 
van (beperkingen van) het instrumentele perspectief en de 
invloed van het uitdragen van dit perspectief op de relaties 
en de prestaties van provincies. 
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De inhoudelijke resultaten van de stedelijke vernieu-
wing spelen in dit rapport een kleine rol, omdat de 
focus ligt op de relaties tussen rijk en gemeenten. 

ISV1 is geëvalueerd. De evaluatoren constateren dat het 
ISV heeft bijgedragen aan positieve ontwikkelingen in de 
steden, ondanks de slechte economische omstandigheden 
(Ecorys 2006). “Met het ISV zijn goede resultaten geboekt 
zowel op procesgebied (de werkwijze bij gemeenten) 
als op het gebied van de productie en maatschappelijke 
effecten. De balans: ISV is succesvol, maar blijft een con-
tinue opgave” (TK 2005-2006, p. 8). Onderstaand enige 
realisatiecijfers voor de G30. De percentages geven weer 
welk deel van de ambitie uit de MOP’s is gerealiseerd. 

Economie
•	 herstructurering	bedrijventerreinen	(787	ha)	54%
•	 aanleg	nieuwe	bedrijventerreinen	(1	188	ha)	64%
•	 oprichting	bedrijfsverzamelgebouwen	(102	051	m2)	

25% (aantal 13) 50%
•	 ontwikkeling	kantoorlocaties	(846	500	m2)	70%

Woningbouw
•	 nieuwbouw	woningen2	(113	100)	66%
•	 sloop	(17	960)	70%
•	 renovatie	(25	093)	76%

•	 verkoop	huurwoningen	door	corporaties	(29	020)	49%
•	 studentenwoningen	(2	399)	62%
•	 ouderenwoningen	(18	697)	94%
•	 aantal	vrije	kavels	(2	124)	28%

Openbare ruimte
•	 groengebieden	(klein-	en	grootschalig)	(95)	66%
•	 kwaliteit	van	de	openbare	ruimte	(43)	66%
•	 gebouwde	parkeerplaatsen	(5	166)	89%
•	 aantal	parkeergarages	(9)	53%
•	 cultuurhistorische	elementen	(612)	95%

Milieu
•	 aantal	bodemsaneringen	(1	576)	108%
•	 m2	gesaneerde	oppervlak	(4	450	021)	80%
•	 m3	gesaneerde	grond	(5	205	100)	69%
•	 aantal	m3	verontreinigd	grondwater	(8	504	051)	39%
•	 aantal	bodemprestatie-eenheden	(22	754	506)	62%
•	 aanpak	geluidshinder	(12	387)	63%

Bronnen: TK (2005-2006, p.6); Ecorys (2006). 

bIjLAGE I
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In de eerste plaats wordt in het gehele GSB de bundeling 
van subsidies voor de fysieke kolom (ISV), ook van toe-
passing op de gelden voor sociaal-culturele maatregelen 

en de stadseconomie brede doeluitkeringen ten grondslag 
gelegd. Het werken met een gebundelde subsidie zoals het 
ISV, wordt in het hele GSB traject (dus ook op de sociale en 
economische pijlers) ingezet.
Het tweede nieuwe element in het GSB-III stelsel betreft de 
sturingsfilosofie. De planstructuur in de tweede periode was 
te karakteriseren als een bottom-up benadering van plan-
ning.Dat is nu meer top down geworden. Dat betekent dat 
gemeenten bij het maken van hun plannen meer binnen het 
rijkskader hebben moeten blijven. 

Een derde verandering betreft de basis van de verantwoor-
dingssystematiek. Voor de periode 2000-2005 gold dat 
voor het GSB ex post werd afgerekend op basis van in de 
gemeentelijke ontwikkelingsplannen ex ante geformuleerde 
outcome-criteria. De ontwerpers van het nieuwe stelsel 
hebben daarom voor de nieuwe periode een stap ‘terug’ 
gezet, door niet meer te meten op outcome-niveau, maar 
op output of prestatieniveau. In het ISV werd voor een deel 
al op output ingezet. Echter, onder invloed van het rapport 
van de rekenkamer (2003) zijn deze aangescherpt en beter 
meetbaar gemaakt. “In de nieuwe periode gaat het rijk 

‘tien harde cijfers’ eisen van gemeenten”(Van den Berg 
2003, p. 2). De slechte vergelijkbaarheid van de gemeente-
lijke plannen, leidt tot meer meetbare output indicatoren in 
het vervolg traject.

Het vierde element betreft de wijze van toetsing en sanctio-
nering. In de tweede periode was bepaald dat bij verwijt-
baar slecht presteren (financiële) sancties konden worden 
toegepast. Voor de nieuwe periode is bepaald dat – met 
behulp van een vereenvoudigde verantwoordingssystema-
tiek op basis van de gemeenterekening (single audit) en op 
grond van per gemeente gemaakte prestatieafspraken – na 
afloop van de convenantperiode zal worden afgerekend 
waarbij wel degelijk financiële consequenties zullen worden 
verbonden aan ondermaats presteren.”Externe visitatie 
tijdens de rit is vervangen door een midterm review, 
waarbij de steden de gelegenheid hebben hun prestatieaf-
spraken geargumenteerd bij te stellen, en door jaarlijkse 
stadsgesprekken en audit-overleg tussen het Rijk en de 
desbetreffende gemeente” (Fleurke 2006).

Bijstellingen naar GSBIII

bIjLAGE II
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