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De rijksoverheid staat in het middelpunt van de belangstelling.
Grootscheepse bezuinigingsoperaties, fraude bij HBO-instellingen,
kasproblemen en een tijdelijke verplichtingenstop bij Rijkswater-
staat, de voorbeelden liggen voor het oprapen. Dat neemt echter
niet weg dat binnen de rijksoverheid al enige jaren keihard wordt
gewerkt aan de invoering van resultaatgericht management. 
Dit blijkt onder andere uit het gebruik van Van Beleidsbegroting 
tot Beleidsverantwoording (VBTB), het Eigentijds Begrotingstelsel
(EBS) en de al langer bestaande baten-lasten-diensten, c.q. het
zogenoemde baten-lasten-stelsel (BLS).
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De ontwikkelingen bij de rijksoverheid hebben een belangrijke
invloed op de wijze van sturing en de verdeling van de verant-
woordelijkheden binnen departementen, met name voor
Financieel Economische Zaken (FEZ).
Specifiek betreft het hier de rol van de stafdirecties als Personeel
& Organisatie (P&O) en Financieel Economische Zaken. De rol
van FEZ verschuift van een beherende, controlerende naar een
strategische. 
Dit artikel gaat in op de oorzaken van deze verschuiving en de
voorwaarden die voor uitvoering van deze nieuwe rol moeten
worden ingevuld. De centrale vraag is nu: wat betekent resultaat-
gericht management voor de rol van de directie Financieel
Economische Zaken binnen departementen van de rijksoverheid?

Volgens Bestebreur e.a. (2001) is de kern van het model van
resultaatgericht management dat sturing sterker wordt gericht
op resultaten; op de producten of diensten die worden voortge-
bracht. In het rapport Verder bouwen aan beheer (ministerie
van Financiën, 1991) worden de volgende kenmerken van resul-
taatgericht management genoemd:
– meer integraal management;
– centrale sturing op hoofdlijnen;
– afspraken over producten en daarvoor te maken kosten;
– systematische verantwoording;
– periodieke doorlichting.

Op basis van deze kenmerken gaan we in dit artikel uit van de
volgende definitie van resultaatgericht management: ‘Het op
basis van (strategische) doelstellingen sturing geven aan een
organisatie, waarbij verantwoordelijkheden voor de uitvoering
zijn gedecentraliseerd en het afleggen van verantwoording een
centrale plaats inneemt.’

Belangrijke ontwikkelingen
Ik heb in de inleiding de drie belangrijke ontwikkelingen binnen
de rijksoverheid aangegeven, die bijdragen aan een meer resul-
taatgerichte overheid: VBTB, EBS en BLS. VBTB, of wel Van
Beleidsbegroting Tot Beleidsverantwoording, is een nieuwe
opzet van de begroting van het rijk. Hierbij staan drie vragen
centraal:
1. Wat willen we bereiken?
2. Wat gaan we daarvoor doen?
3. Wat mag het kosten?

De beantwoording van de eerste vraag wordt verwoord in een
doelstelling. In de begroting wordt ieder beleidsartikel ver-
woord in een doelstelling op strategisch niveau, de beleidsdoel-
stelling. De doelstelling beoogt binnen een bepaalde termijn een
bepaald (maatschappelijk) effect te bereiken. Omdat het eindre-
sultaat van deze doelstellingen veelal moeilijk is te meten, wordt
deze doelstelling opgesplitst in een aantal subdoelstellingen. De
beleidsdoelstelling wordt zo geoperationaliseerd. 
Om de beleidsdoelstellingen te kunnen bepalen, moet uiteraard
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koppeld en op afstand geplaatst. Er wordt een aparte organisa-
tie opgericht die de uitvoering ter hand neemt. Tussen het
departement en de BLD-organisatie worden duidelijke afspra-
ken gemaakt over te verwachte productie en de vergoeding die
hiertegenover staat. De BLD-organisatie krijgt hiervoor de vrij-
heid de organisatie optimaal in te richten. Afhankelijk van de
juridische vorm valt de organisatie binnen (agentschap) of bui-
ten (zelfstandig bestuursorgaan, stichting, structuur-NV) de
ministeriële verantwoordelijkheid. Een BLD-organisatie heeft
ook - in tegenstelling tot de rest van de rijksoverheid - een op
het baten-lasten-stelsel gebaseerde financiële administratie.

EBS
Het EBS, Eigentijds Begroting Stelsel, is de nieuwe vorm van
financiële administratie bij de overheid. Het huidige kasver-
plichtingenstelsel wordt vervangen door deze vorm van het
baten-lasten-stelsel. Het EBS is erop gericht beter afgewogen
investeringsbeslissingen te kunnen maken. Centraal hierin staat
het begrip kosten. Dit sluit goed aan op de derde ‘W’-vraag uit
de VBTB-ontwikkeling. Dit maakt afgewogen besluitvorming
mogelijk in het kader van gedefinieerde doelstellingen en op

Als gevolg van verschuiving in taken, verantwoordelijkheden
en competenties gaat de rol van de directie FEZ meer lijken
op de rol die de chief financial officer (CFO) speelt in het
bedrijfsleven.

eerst duidelijk zijn wat het onderliggende probleem is. Meestal
heeft het probleem betrekking op een ongewenste maatschappe-
lijke situatie. Om tot een heldere doelstelling te komen, is dus
voldoende inzicht in het maatschappelijk probleem nodig.
Tevens is inzicht nodig in de context (omgeving) waarbinnen de
doelstelling zal worden uitgevoerd. Bovendien moet in deze fase
al duidelijk zijn op welke wijze sturing kan worden gegeven aan
het bereiken van de doelstelling. 
De beleidsdoelstelling valt binnen het verantwoordelijkheidsge-
bied van een departement. De context waarbinnen de doelstelling
wordt uitgevoerd heeft betrekking op de omgeving: Welke doel-
groep binnen de maatschappij kent de doelstelling? Welke belan-
gengroepen en -organisaties spelen een rol? Wie zal de doelstelling
gaan realiseren? En is dat een ambtelijke of private organisatie? 
De wijze van sturing betreft zowel de externe sturing als de
interne sturing. De externe sturing heeft betrekking op de
manier waarop het departement omgaat met externe belangen-
groepen en -organisaties, doelgroepen, de individuele burger, et
cetera. De interne sturing heeft betrekking op het sturingsmodel
van het departement zelf. De verdeling van verantwoordelijkhe-
den en de frequentie van het afleggen van verantwoording spe-
len hierbij een belangrijke rol. 

Baten-lasten
De ontwikkeling naar baten-lasten-diensten (BLD) sluit aan op
de tweede ‘W’-vraag in het kader van VBTB. In de opzet van
baten-lasten-diensten wordt de uitvoering van het beleid losge-



activiteiten gekoppeld door VBTB en de uitvoering binnen
baten-lasten-diensten (BLD). Tenslotte vindt door het invoeren
van een baten-lasten-stelsel (BLS) de administratie van kosten
plaats. Daarmee belandt de directie FEZ als de spin in het web
wat betreft resultaatgericht management. 
Vanuit deze positie is FEZ in staat om verbanden te leggen tus-
sen doelstellingen, activiteiten en de vastlegging van gegevens
(administratie in het kostenstelsel). Vanuit de doelstellingen
kunnen streefwaarden (of normen) worden afgeleid. Deze
streefwaarden kunnen worden afgezet tegen de uitgevoerde acti-
viteiten. Hierdoor kan FEZ prestatiemeting binnen de departe-
mentale organisatie inrichten. Het rapporteren van de resultaten
uit de prestatiemeting is niet echter genoeg. FEZ kan en moet
ook toegevoegde waarde leveren. 

Deze toegevoegde waarde bestaat uit het combineren van finan-
ciële en niet-financiële gegevens. Welke gegevens - of prestatie-
indicatoren - moeten worden gerapporteerd is afhankelijk van
de gekozen strategie van de organisatie. FEZ is op deze wijze in
staat een doelmatigheidsoordeel te geven van de departementale
organisatie. Door deze proactieve houding kan FEZ daadwerke-
lijk een rol spelen in de strategie van het departement. 
Door invoering van een baten-lasten-stelsel voor departementen
ter vervanging van het huidige kasverplichtingenstelsel, worden
kosten een belangrijk aandachtspunt voor FEZ- directies. Om
de balansverhoudingen op peil te houden, zullen langetermijn-
ontwikkelingen op het gebied van beleid en in de omgeving
moeten worden gevolgd. Visieontwikkeling op strategisch
niveau is dan onontbeerlijk. Dit geldt vooral voor kapitaalinten-
sieve departementen. 

Naar een strategische rol
Door deze verschuiving gaat de rol van de directie FEZ meer lij-
ken op de rol die de chief financial officer (CFO) speelt in het
bedrijfsleven. De belangrijkste kenmerken van deze rol zijn:
– op strategisch niveau, lid raad van bestuur;
– prestatiemeting van de organisatie;
– anticiperen op ontwikkelingen in de omgeving;
– optimaliseren van de mogelijkheden van informatiesystemen;
– verbeteren van de bedrijfsprocessen.

De verschuiving naar de strategische rol kan echter alleen
plaatsvinden als er wordt voldaan aan een aantal voorwaarden: 
– Strategische positie. Op dit moment is er een sterke scheiding

tussen lijn- en stafdirecties. De stafdirecties verzorgen echter
het beschikbaar stellen en het verdelen van de managementin-
strumenten. De stem van de directeur FEZ zal op strategisch
niveau moeten doorklinken. Op deze wijze kan een vol-
waardige integratie tussen strategische doelen en in te zetten
financiële middelen worden bewerkstelligd. De directeur FEZ
dient daarom lid te zijn van de departementale bestuursraad.
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basis van kosten (lange termijn), in plaats van op basis van uit-
gaven (korte termijn). 
Zowel de ex- als de interne sturing zullen hier baat bij hebben.
Met betrekking tot de externe sturing zal de wijze van besluit-
vorming over investeringen beter aansluiten op de wijze van
besluitvorming in de maatschappij, met name bij het bedrijfsle-
ven. De interne sturing zal er baat bij hebben, doordat er meer
inzicht zal zijn in de doelmatigheid van de organisatie. Hierdoor
zijn prestatieafspraken beter te maken. 

Gevolgen directie FEZ
De huidige rol van FEZ wordt verwoord in het Besluit taak
Centrale directie Financieel-Economische Zaken bij de ministe-
ries. In artikel 27 van de Comptabiliteitswet staat dat iedere
minister aan de eigen Centrale directie Financieel-Economische
Zaken de zorg opdraagt voor de begrotingszaken en de daar-
mee samenhangende administraties. Kort samengevat zijn de
belangrijkste taken van FEZ:
– het jaarlijks opstellen van de ontwerpbegroting en van de

daarmee samenhangende meerjarenramingen;
– het beoordelen van voorstellen met financiële consequenties;
– het rapporteren van de voorstellen en het oordeel aan de

minister;
– het toezicht houden op de financiële administratie van het

departement;
– het beheersen van de budgetten;
– het stimuleren van onderzoek naar de doelmatigheid van het

beleid.

Deze taken spelen zich voornamelijk af op het tactische en ope-
rationele niveau binnen de organisatie. Dit zijn belangrijke
taken en zullen ook na invoering van het resultaatgericht mana-
gement worden uitgevoerd. Echter, er komt nog wat bij. Er zal
een verschuiving (moeten) plaatsvinden naar een rol op strate-
gisch niveau. 
Dat de verschuiving naar een strategische rol onvermijdelijk is
maakt het volgende duidelijk. De kosten vormen de overeen-
komst tussen de onderdelen van resultaatgericht management
(VBTB, BLD en BLS). De kosten worden aan de strategische
doelstellingen gekoppeld door VBTB. Zij worden tevens aan de

Kasverplichtingenstelsel
wordt vervangen door baten-
lasten-stelsel

Omgevings-
scan

Besturings-
scan

figuur 1

Omgevingsscan

Geoperatio-
naliseerd doel

Prestatie-
indicator

Product Instrument

Doel

� �



T I J D S C H R I F T CONTROLLING

39

n
r

 4
  a

p
r

il 2
0

0
3

– Strategievorming. Strategievorming betreft de besluitvorming
over de in te zetten middelen voor het bereiken van strategi-
sche doelen. FEZ moet zich daadwerkelijk met strategievor-
ming bezig gaan houden. Strategievorming kan echter niet
zonder visievorming. De langetermijnontwikkelingen binnen
het beleidsveld van het departement worden vertaald in een
visie op financieel gebied. Dit komt tot uiting in een financië-
le planning op strategisch niveau, waarbij zowel uitgaven als
kosten integraal worden opgenomen. De uitvoering binnen
de door FEZ gestelde kaders wordt overgelaten aan de inte-
grale (lijn)managers. 

– Decentralisatie administratie. FEZ moet een kaderstellend
beleid ontwikkelen met richtlijnen voor de decentrale admi-
nistratie. De huidige informatietechnologische ontwikkelin-
gen worden hierbij nauw betrokken. Deze middelen, in de
vorm van enterpise resource planning (ERP), zorgen voor een
integrale ondersteuning van de bedrijfsvoering. De invoering
van ERP vergt echter de implementatie van nieuwe dan wel
aanpassing van de ondersteunde (financiële) processen.
Bovendien moet deze nieuwe technologie worden ingezet om
ondersteuning te geven aan de doelmatigheid en de doeltref-
fendheid van de uitvoering. De integrale manager moet de
prestaties kunnen meten van de ingezette managementinstru-
menten. Duidelijk is dat de inzet van informatietechnologi-
sche middelen meer is dan het automatiseren van de financië-
le administratie. 

– Nieuwe competenties. De directie FEZ heeft behoefte aan nieu-
we competenties. Dat wil zeggen vaardigheden en kennis over
visie- en strategievorming, moderne informatietechnologie en
(financiële) bedrijfsprocessen. Door de steeds grotere integratie
van de managementinstrumenten zullen ook de communicatie-
ve vaardigheden steeds belangrijker worden. Communicatie
zowel intern gericht (eigen departement) als extern gericht
(overheidsbreed) is eveneens essentieel voor visie- en strategie-
vorming. Daarnaast is een proactieve en assertieve houding
essentieel om op strategisch niveau te kunnen functioneren.

Bestuursraad
De ontwikkeling van resultaatgericht management maakt de
strategische rol van de directie FEZ onvermijdelijk. Om deze

veranderende rol te kunnen uitvoeren, zal een aantal belangrijke
voorwaarden moeten worden ingevuld. Dit vraagt om een breed
veranderingstraject, waarbij alle aspecten van de FEZ-organisa-
tie worden geraakt. Er zullen oplossingen moeten worden
gevonden in onder andere de organisatiestructuur, de manage-
mentstijl en de personele aspecten. Maar ook buiten de FEZ-
organisatie is verandering noodzakelijk, met name voor de
wijze van besturing van organisatie en de decentralisatie van
beheersmatige en planmatige taken naar integrale managers. 
De creatie van een integraal verantwoordelijke raad van bestuur
voor de departementale organisatie met daaronder resultaatver-
antwoordelijke eenheden ligt hierbij voor de hand.

Een rondgang bij de ministeries laat zien dat de huidige bestu-
ringsmodellen nog niet zijn geëquipeerd om de rol van raad van
bestuur op zich te nemen. Over het algemeen overheerst het tra-
ditionele SG/DG-model (secretaris-generaal/directoraat-gene-
raal). De rol van de directie FEZ beperkt zich voornamelijk tot
het adviseren van de ambtelijke staf (soms ook wel modern
bestuursraad genoemd). Deze conclusie wordt gestaafd door de
rapporten van de Rekenkamer over de financiële verantwoor-
ding van de departementen over het jaar 2001 aan de Tweede
Kamer. Enige uitzondering wordt gevormd door het besturings-
model van het ministerie van OC&W. Dit ministerie wordt
ambtelijk geleid door een bestuursraad waarbij de directeur
FEZ buitengewoon lid is. Van een volwaardig lidmaatschap is
echter nog geen sprake. Hoewel er dus sprake is van een klein
lichtpuntje, is duidelijk dat het bewustwordingsproces over de
positie van de directie FEZ bij departementen nog in het begin-
stadium verkeert. FEZ zelf zal het initiatief moeten nemen om
dit proces aan te wakkeren. Het succes van het resultaatgericht
management is hier sterk van afhankelijk. –C
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