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Beleidmaken is altijd een handwerk geweest waar
politici weinig moeite mee hadden. Sinds enkele jaren
krijgt de vraag wat er is terechtgekomen van al die
beleidsvoornemens, steeds meer aandacht. 
VBTB, van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording
zoals het in Den Haag is gaan heten, brengt ook voor
de planning & control bij de overheid de nodige
veranderingen met zich mee. Het blijkt dat het INK-
managementmodel een goed hulpmiddel is om
uitvoering te geven aan VBTB.
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De afgelopen jaren zijn veel ontwikkelingen in gang gezet met
als doel de rijksoverheid efficiënter en effectiever te maken. Een
van deze ontwikkelingen is het toepassen van kwaliteitsmanage-
ment, onder andere volgens het INK-managementmodel. 
In 1999 werd de nota Van Beleidsbegroting tot Beleidsverant-
woording uitgebracht. Dit was de aanzet tot een begroting nieu-
we stijl. Deze begroting moet antwoord geven op drie vragen:
wat willen we bereiken?, wat gaan we daarvoor doen? en wat
mag dat kosten?
Het probleem hierbij is om de doelstellingen vast te houden en
de organisatie hierop te richten. 

In dit artikel houden de auteurs een pleidooi voor het INK-
managementmodel als oplossing voor dit probleem. Dit model
biedt de mogelijkheid doelstellingen continu te monitoren en de
organisatie te richten op het behalen van deze doelstellingen.
Binnen de rijksoverheid wordt het model overigens nog niet op
deze manier toegepast.

Het model (zie pagina 42) wordt van rechts naar links ingevuld
en gelezen. De behaalde resultaten bepalen het succes van een
organisatie en het is daarom belangrijk eerst te bepalen welke
operationele en financiële maatstaven de organisatie wil hante-
ren, ofwel ‘welk resultaat willen wij als organisatie in een
bepaalde periode bereiken?’ 
Vervolgens moet in de vijf organisatiegebieden worden beschre-
ven hoe de organisatie is ingericht. Deze organisatiegebieden
zijn ieder onderverdeeld in drie deelgebieden met relevante fac-
toren voor een goede bedrijfsvoering. De feedback-loop geeft
aan dat de organisatie het resultaat continu moet terugkoppelen
om opnieuw de richting van de organisatie te bepalen, te verbe-
teren of te vernieuwen. 
Het INK-managementmodel wordt verschillend toegepast, bijvoor-
beeld als diagnose-instrument, als model om verbeteracties uit te
zetten of als ordeningsmodel voor besturing en verbetering. In eer-
ste instantie werd het alleen als diagnose-instrument gebruikt.
Door met behulp van het model de stand van zaken binnen de
gehele organisatie te beschrijven is het mogelijk na te gaan hoe de
organisatie presteert en waar verbeteringen nodig zijn.
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Met behulp van de beschrijving worden verbeterpunten geanaly-
seerd en worden, vaak in werkgroepen, verbeteracties uitgewerkt
en in gang gezet om de organisatie te optimaliseren. In de prak-
tijk wordt het model steeds vaker als sturingsinstrument
gebruikt. Het model wordt niet meer eenmalig ingevuld om een
analyse uit te voeren of om eenmalig verbeteracties uit te zetten,
maar wordt periodiek ingevuld om informatie te verkrijgen over
het behaalde resultaat en de manier waarop de organisatie op dat
moment is ingericht. Dit verschaft voldoende informatie om de
organisatie bij te sturen en om indien noodzakelijk ook verbeter-
acties uit te zetten. Het INK-managementmodel wordt dus al
vaker toegepast als besturingsinstrument, maar deze methode is
dus ook geschikt voor het resultaatgericht uitvoeren van VBTB.

Woensdag gehaktdag
VBTB leidt tot een nieuw vormgegeven begroting en een verant-
woording op de derde woensdag in mei (‘woensdag gehaktdag’). 
In deze nieuwe begroting staan de drie bovengenoemde vragen
centraal. In de verantwoording nieuwe stijl worden vragen
beantwoord zoals: hebben we bereikt wat we hebben beoogd?,

hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen? en heeft het
gekost wat we dachten dat het zou kosten?
Met de introductie van VBTB worden de begrotingen omge-
bouwd van input- naar outputgerichte begrotingen. 
Er wordt eerst gekeken naar het te behalen resultaat en daarna
pas naar het geld, terwijl in het verleden het beschikbare geld
het uitgangspunt was, waarna een beleidsmatige invulling van
de begroting volgde. Eén van de oorzaken hiervoor is het feit
dat binnen de rijksoverheid processen rondom de totstandko-
ming van beleid en de begroting los staan van elkaar. Er is geen
gestructureerd planning- en controlproces dat de verbinding legt
tussen beleid en de benodigde financiën. De beleids-, begrotings
en planning- en controlcyclus worden onafhankelijk van elkaar
uitgevoerd. 

Bij toepassing van het INK-managementmodel zijn de
resultaten per proces(onderdeel) te meten. Net als in een
zwemestafetteploeg weet iedereen wat zijn bijdrage is
geweest aan het behaalde resultaat. 



Het INK-managementmodel

Het INK-managementmodel is afgeleid van het Europese

EFQM Excellence Model. Dit model is in 1989 ontwikkeld

door vertegenwoordigers van veertien grote Europese

organisaties en was bedoeld als een beoordelings-

systeem voor een kwaliteitsprijs. Dit beoordelings-

systeem is uitgegroeid tot een managementmodel dat

door vele profit en non-profit organisaties wordt gebruikt

om de prestaties van de organisatie te verbeteren.

Het model bestaat uit negen aandachtsgebieden en een

feedback-lus. De aandachtsgebieden zijn gekoppeld en

juist deze samenhang is bepalend voor het 

verbeteren van de prestaties van de organisatie. De aan-

dachtsgebieden zijn onderverdeeld in resultaatgebieden

en organisatiegebieden (figuren 1 en 2). 
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De beleidscyclus heeft betrekking op de vertaling van politieke
wensen naar door het departement uit te voeren beleid. Hierbij
ligt de nadruk op het formuleren van beleid. 
De begrotingscyclus heeft betrekking op de totstandkoming van
de begroting, die op de derde dinsdag in september wordt aan-
geboden aan de Tweede Kamer. Bij het opstellen van de begro-
ting ligt veelal de nadruk op de financiële onderbouwing van de
verwachte uitgaven. 
In het planning- en controlproces tenslotte ligt de nadruk op het
zo goed mogelijk volgen van de uitgaven waarbij de uitgaven in
lijn moeten zijn met de verwachte uitgaven. 
Met behulp van VBTB wordt een koppeling gelegd tussen deze
drie cycli. Met deze koppeling worden de thans nog sterk input-
gerichte begrotingen omgebouwd tot outputgerichte begrotin-
gen, waaruit duidelijk de door de organisatie na te streven doe-
len en de hiervoor beschikbare middelen blijken. 

Samenhang
Als gevolg van de introductie van VBTB is het voor departe-
menten noodzakelijk geworden om doelstellingen te formuleren
en deze doelstellingen meetbaar te maken door bijvoorbeeld
prestatie-indicatoren te introduceren. Tot slot dienen de te reali-
seren doelstellingen financieel te worden onderbouwd. 

Bij het begroten volgens de VBTB-methodiek blijkt het voor de
rijksoverheid erg moeilijk de samenhang tussen doelstellingen
aan te geven. Dit geldt zowel voor de beleidsmatige doelstellin-
gen die de organisatie nastreeft (bijvoorbeeld het vergroten van

de veiligheid voor de burger), als voor doelstellingen die de
organisatie nastreeft ten aanzien van het verbeteren van haar
eigen bedrijfsvoering (bijvoorbeeld het terugdringen van het
ziekteverzuim). De vraag is of er een samenhang bestaat tussen
deze doelstellingen (zal bijvoorbeeld door een lager ziektever-
zuim de beleidsdoelstelling eerder worden gerealiseerd) en zo ja,
hoe is deze samenhang dan te managen? 
Daarnaast speelt het probleem dat in het begrotingsproces jaar-
lijks nieuwe doelstellingen worden opgesteld, zonder rekening te
houden met in voorgaande jaren opgestelde doelstellingen.
Hierdoor wordt het nog complexer om de cumulerende doelstel-
lingen vast te houden en om de organisatie zo in te richten dat de
gestelde doelstellingen kunnen worden behaald. Het INK-mana-
gementmodel biedt een oplossing voor deze problemen.

Prestat ie-indicatoren
Allereerst is het belangrijk dat de vaak zeer generalistische
beleidsdoelen worden teruggebracht naar operationele doelstel-
lingen en beoogde resultaten. Deze worden vertaald naar acti-

figuur 1
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viteiten. De activiteiten worden ondergebracht in plannen. 
Vervolgens moet worden bepaald welke meetbare prestatie-indi-
catoren en maatstaven kunnen worden gehanteerd om de uit-
voering van deze activiteiten te monitoren. Dit kunnen financië-
le indicatoren zijn, maar ook operationele resultaten of
statistische gegevens. 
Een voorzet hiervoor kan het beste worden opgesteld door een
beleidsafdeling in samenwerking met de controller of de afde-
ling planning en control en de afdeling kwaliteitsmanagement.
Zij beschikken ieder vanuit hun eigen discipline over kennis en
informatie om prestatie-indicatoren en maatstaven vorm te
geven. Het topmanagement van de organisatie is en blijft altijd
eindverantwoordelijk en moet instemmen met deze prestatie-
indicatoren en maatstaven.
De aldus verkregen informatie wordt ondergebracht in het
model. De plannen en activiteiten worden in de organisatiege-
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bieden geplaatst. Meetbare prestatie-indicatoren en maatstaven
worden al naar gelang het soort resultaat verdeeld over de vier
resultaatgebieden. Zo worden maatstaven die betrekking heb-
ben op het verkrijgen of behouden van tevreden personeel bij
‘Waardering door medewerkers’ geplaatst en prestatie-indicato-
ren die bijvoorbeeld aangeven hoeveel leraren in het basisonder-
wijs zijn ingestroomd worden bij ‘Eindresultaten’ geplaatst. Als
laatste wordt er een koppeling gemaakt tussen de maatstaven en
prestatie-indicatoren die in de resultaatgebieden zijn geplaatst
en de verschillende organisatiegebieden die daarbij horen. 
Deze methodiek zorgt ervoor dat iedere manager en vervolgens
ook iedere medewerker weet welke taken en bevoegdheden zij
hebben en waaruit die voortkomen. De resultaten zijn per pro-
ces(onderdeel) te meten, zodat ook iedereen weet wat zijn bij-
drage is geweest aan het behaalde resultaat. 

Evaluat ie
Voor overheden die al met het INK-managementmodel werken,
zal de hierboven beschreven methodiek om VBTB resultaatge-
richt uit te voeren relatief eenvoudig zijn. Zij zijn al gewend om
met maatstaven en prestatie-indicatoren te werken. Het is dan
niet zo moeilijk om ook de door de nieuwe begrotingsmetho-
diek verkregen beleidsdoelstelling om te zetten naar meetbare
prestatie-indicatoren en maatstaven. 
Overheden die nog niet met het model werken, zullen het in het
begin zeer moeilijk vinden om de generalistische beleidsdoel-
stellingen te vertalen naar maatstaven en prestatie-indicatoren.
Een externe expert kan dan vaak uitkomst bieden, doordat hij
of zij met een frisse blik tegen de te definiëren maatstaven en
indicatoren aankijkt en eveneens ervaring heeft met vergelijk-
bare trajecten. 
De organisatie moet echter zélf de indicatoren en maatstaven
formuleren; dit in verband met het creëren van het benodigde
draagvlak binnen de organisatie. De inspanningen die met toe-
passing van de methodiek gepaard gaan, zijn echter niet voor
niets. Degenen die het model implementeren, kunnen namelijk
twee doelen tegelijkertijd bereiken. Enerzijds geven zij resultaat-
gericht vorm aan VBTB en anderzijds zijn zij bezig de organisa-
tie te evalueren, op grond waarvan verbetervoorstellen kunnen
worden opgesteld. 

figuur 2

Op weg naar resultaat
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