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PLAN VAN AANPAK ALGEMENE BESTUURSDIENST

Samenvatting

Met de instelling van de Algemene Bestuursdienst is door het kabinet
Kok een belangrijke stap gezet in het proces van vernieuwing van de
rijksdienst. Het doel van de vorming van de ABD is het waarborgen van de
professionaliteit en de integriteit van de publieke dienst. Door te inves-
teren in mensen, mobiliteit en kwaliteit, wordt de effectiviteit van de
voorbereiding en de uitvoering van het regeringsbeleid gezekerd.

Op 1 januari 1995 is de Algemene Bestuursdienst officieel ingesteld.
Hierin zijn alle rijksambtenaren van schaal 17 en hoger opgenomen, die in
algemene dienst van het Rijk zijn, behalve de ambtenaren werkzaam in de
Buitenlandse Dienst.
Op 1 juli 1995 werd de Directeur Generaal voor de Algemene Bestuurs-

dienst benoemd en op 1 september van datzelfde jaar is het Bureau voor
de vorming van de Algemene Bestuursdienst daadwerkelijk van start
gegaan.

Een Algemene Bestuursdienst (ABD) is een nieuw fenomeen in de
rijksdienst. Het opbouwen ervan is dan ook geen sinecure. Enerzijds is er
een notie dat verandering in het keuzepatroon van top-ambtenaren en het
bieden van uitzicht aan dezelfde groep dringend noodzakelijk is, ander-
zijds raakt een Algemene Bestuursdienst aan gevestigde ordes en aan
gegroeide en algemeen erkende gewoonten. Waar eerst een fundament is
gelegd met een aantal noodzakelijke rechtspositionele elementen en
procedures, is het nu de tijd het draagvlak in de rijksdienst te verhogen.
Het gaat in deze fase vooral om het wekken van vertrouwen en het
opbouwen van professionaliteit.

Stapsgewijs zullen door het bureau voor de vorming van de ABD
nieuwe elementen van managementontwikkeling in de rijksdienst worden
geı̈ntroduceerd met het doel de ambtelijke dienst te versterken, in
samenspraak met de politieke top.
Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten en voortgebouwd op reeds

bestaande departementale initiatieven.

De belangrijkste pijlers van dit proces zijn:
– mobiliteit
– kennis-intensivering
– loopbaaninstrumenten
– onderzoek
– infrastructuur.

Dit plan van aanpak beschrijft de noodzakelijk geachte ontwikkelings-
richting van de Algemene Bestuursdienst. De activiteiten voor de
komende jaren worden op hoofdlijnen beschreven.

Investeringen in de kwaliteit van het ambtelijk topkader zijn essentieel.
Het op deze wijze ondersteunen van de ambtelijke top zal het functioneren
van de rijksdienst als geheel versterken. Het is de bedoeling een open,
toegankelijk en transparant systeem tot stand te brengen, dat ten dienste
staat van de politieke top. De ABD zal daarmee in eerste instantie een
meerwaarde voor de rijksoverheid betekenen. Uitwisselingen met de ons
omringende bestuursgebieden kunnen plaatsvinden daar waar dat
mogelijk en zinvol is.
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Inleiding

De discussies over een noodzakelijke vernieuwing van de rijksdienst
dateren reeds van de jaren ’70 als gevolg van de groeiende behoefte aan
versterking van het ambtelijk korps, onder andere om beter te kunnen
inspelen op de steeds complexer wordende coördinatie-vraagstukken. De
toenemende dynamiek van de overheidsomgeving, waarin ook steeds
meer internationale elementen een rol spelen, vraagt om een
slagvaardige rijksdienst die de politiek op moderne wijze kan dienen.

Verschillende commissies, waaronder de commissie Hoofdstructuur
Rijksdienst (Vonhoff), Tjeenk Willink in een advies aan deze commissie en
de commissie Staatkundige, Bestuurlijke en Staatsrechtelijke Vernieuwing
(Wiegel), hebben zich over dit vraagstuk gebogen.
Centrale recrutering, promotie-planning voor hogere ambtenaren en de

noodzaak van een «personeelsdienst voor de rijksdienst» zijn elementen
die in deze analyses reeds een rol speelden.

Begin jaren ’90 is het tijd voor een nadere concretisering van de
vernieuwingsstrategieën, mede gestimuleerd door recentere discussies
over ambtelijke integriteit en de noodzaak mobiliteit in de rijksdienst te
verhogen.

De eerste concrete stap in de richting van de vorming van een
Algemene Bestuursdienst (ABD) is geweest het opzetten van het zgn.
Intertop-systeem, na een besluit van het kabinet in 1992. In dit geautoma-
tiseerde systeem zijn de belangrijkste loopbaangegevens van het
top-management van de rijksdienst opgenomen met als doel systemati-
scher het management-developmentbeleid voor de departementale top te
kunnen begeleiden.

In 1993 verscheen het rapport «De organisatie en werkwijze van de
rijksdienst», waarin door de Secretarissen-Generaal de bestaande
structuren en werkwijzen in de rijksdienst werden geanalyseerd. Geadvi-
seerd werd een ontwikkeling naar kerndepartementen in te zetten waarbij
de vorming van een «civil service»-achtige dienst een serieuze optie
moest zijn. Een dergelijke bestuursdienst zou een bijdrage kunnen leveren
aan een betere interdepartementale samenwerking. Tevens zou meer en
systematischer geı̈nvesteerd moeten worden in de kwaliteit van de
rijksambtenaren.

In deze fase bleef scherp afgebakende taakbeschrijving echter
achterwege, zodat enigszins het beeld ontstond dat een bestuursdienst de
oplossing zou bieden voor alle in het verleden geı̈nventariseerde
knelpunten. Een duidelijke en eenduidige probleemdefinitie voor de ABD
is in dit stadium dan ook niet geformuleerd.

In 1993 verscheen «Een ABD in het vizier», waarin de eerste contouren
van een ABD worden geschetst. De Ministerraad heeft deze nota
besproken en geaccordeerd. In de daarop volgende discussies die in de
Tweede Kamer gevoerd werden over bestuurlijke vernieuwing was de
vorming van een ABD een belangrijk aspect.

In het huidige regeerakkoord is vastgelegd dat er een ABD met een
verplichtend karakter wordt ingevoerd. Daaropvolgend heeft de Minister
van Binnenlandse Zaken in november 1994 de nota «Koers naar een
Algemene Bestuursdienst» aan de Ministerraad aangeboden. Hierin wordt
de ontwikkeling van de ABD verder uitgewerkt waarbij met name wordt
ingegaan op het ABD-personeelsbeleid en de arbeidsvoorwaardelijke
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aspecten van de ABD. In december 1994 heeft de Tweede Kamer met de
inhoud van deze nota ingestemd.

Op 1 januari 1995 is de ABD formeel ingesteld. Het primaat van de
Algemene Bestuursdienst ligt bij de Minister van Binnenlandse Zaken en
de Minister-President.

Het bureau ABD, dat belast is met de verdere opbouw van de Algemene
Bestuursdienst, heeft in september van dat jaar feitelijk haar werkzaam-
heden aangevangen. In oktober ’95 heeft de minister van Binnenlandse
Zaken toegezegd in het voorjaar ’96 een plan van aanpak aan de Tweede
Kamer voor te leggen. Met deze nota wordt bovengenoemde belofte
ingelost.

In dit plan van aanpak wordt een beschrijving gegeven van de opbouw
van de Algemene Bestuursdienst. Het sturen van een dergelijke opbouw
geschiedt niet zozeer volgens een exact uitgetekende blauwdruk, maar
komt veel meer tot stand langs een traject van visie-ontwikkeling waarin
strategische keuzen aan de orde zijn.
In het beschrijven ervan ligt dan ook het accent vooral op het duiden

van de gewenste ontwikkelingsrichting voor de ABD en minder op het
gedetailleerd weergeven van te initiëren activiteiten.

Leeswijzer

In hoofdstuk 1 worden de belangrijkste ontwikkelingen beschreven, die
hebben geleid tot de vorming van de ABD.
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de plaatsbepaling, het werkgebied en

de relaties van de ABD.
In hoofdstuk 3 worden de vijf pijlers van het opbouwproces benoemd

en wordt uiteengezet hoe in een periode van ca. vijf jaar tot concrete
resultaten gekomen moet worden.
Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van de activiteiten die tot dusverre door

het bureau ABD ingezet zijn. Hierbij komt met name de vervulling van
top-vacatures aan de orde.

1. Waarom een Algemene Bestuursdienst?

In de inleiding is reeds een aantal ontwikkelingen genoemd die geleid
hebben tot de noodzaak de rijksdienst te vernieuwen. De Algemene
Bestuursdienst is een van de instrumenten die aan die vernieuwing moet
bijdragen. De voornaamste ontwikkelingen die specifiek tot de vorming
van de ABD hebben geleid, worden in dit hoofdstuk beschreven.

1.1. Toenemende complexiteit en internationalisering van
beleidsvraagstukken

De toenemende vervlechting van staatstaken, de externe oriëntatie van
de (rijks)overheid en overlapping van beleidsterreinen heeft geleid tot
steeds complexer wordende beleidsvraagstukken.
Ook stelt de toenemende internationalisatie van het beleidstoneel ons

voor minstens even grote uitdagingen. Binnenlands beleid wordt in
toenemende mate door buitenlandse ontwikkelingen bepaald en onze
beleidsruimte moet dan ook in het internationale verkeer worden
bevochten. De belangen die daarmee zijn gemoeid zijn zo cruciaal dat een
eenduidige en overtuigende presentatie (politiek en ambtelijk), ook in het
buitenland een absolute noodzaak is.
Een gemeenschappelijk referentiekader waarin departementaal overleg,

samenwerking en coördinatie vanzelfsprekend zijn, is dan ook essentieel.
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1.2. Toenemende eisen aan de overheidsmanager

De eisen die door politiek en samenleving worden gesteld aan het
functioneren van de rijksdienst zijn in de afgelopen jaren aangescherpt.
Daarnaast is in toenemende mate het accent komen te liggen op het
belang van uitvoeringsgericht overheidsbeleid. Dit heeft gevolgen voor
het management van die rijksdienst. Vastgesteld is dat de overheids-
manager moet beschikken over zowel inhoudelijke expertise op een
bepaald beleidsterrein en beheersing van het vak van ambtenaar, als over
voldoende leidinggevende en bestuurlijke kwaliteiten.
Ondanks het feit dat de departementen, met name vanaf de jaren ’80,

verschillende Management Development-programma’s hebben
ontwikkeld, is de aandacht voor managementontwikkeling van de top van
de rijksdienst beperkt gebleven. De heersende cultuur is immers dat aan
topambtenaren inzicht wordt toegedacht in alle relevante ontwikkelingen
binnen en buiten hun vakgebied. Maar zij zijn onvoldoende gericht
gestimuleerd om hun kennis en kunde te intensiveren en zij hebben dan
ook, vaak met een beroep op de werkdruk, in het algemeen verzuimd deze
lacune voor zichzelf en voor hun naaste medewerkers op te vullen. Het zal
duidelijk zijn dat dit op de langere termijn een aantal negatieve gevolgen
heeft. Zo wordt management-potentieel onvoldoende herkend en
begeleid, blijft managementkwaliteit niet altijd behouden voor de
rijksdienst en kunnen top-ambtenaren minder geı̈nspireerd raken als
gevolg van routine en onvoldoende carrière-perspectieven.

1.3. Bevordering mobiliteit rijksambtenaren

De rijksdienst opereert in een dynamische omgeving en moet zelf dan
ook voortdurend in beweging blijven. Dit vraagt om flexibiliteit, een hoog
innovatief en oplossingsgericht vermogen, externe gerichtheid en een
goed ontwikkeld politiek gevoel bij zijn ambtenaren. Mobiliteit draagt aan
het bereiken daarvan bij en voorkomt vastzittende posities, visies en
belangen. Naast departementale mobiliteit, is juist het bevorderen van de
interdepartementale mobiliteit van belang voor het verhogen van de
professionaliteit in de rijksdienst. Wanneer het top-management telkens
nieuwe uitdagingen aangeboden krijgt en in beweging is, slaagt het er in
om op conceptueel en operationeel niveau effectiever te zijn en doelge-
richter interventies te plegen, geleid en gedragen door de politiek.
Het stimuleren van mobiliteit spoort tevens met de inzicht dat organi-

saties een «levenscyclus» doorlopen waarin in de fasen van deze cyclus
een ander type management nodig kan zijn. Een match van kwaliteit van
leidinggevenden met deze behoefte van een organisatie(-onderdeel) moet
dan ook systematischer gebeuren.

1.4. De ABD als antwoord op de gesignaleerde knelpunten?

Vanuit verschillende invalshoeken wordt met de ABD bijgedragen aan
het verbeteren van mobiliteit, samenwerking en professionele ontwik-
keling. De rijksdienst moet meer zijn dan de som van dertien departe-
menten. Een gemeenschappelijk referentiekader en een gedeelde visie
over hoofdpunten van werkwijze, sturing en organisatie zijn essentieel.
Een goed ontwikkeld relatienetwerk, dat verder gaat dan de reeds
bestaande functionele contacten, kan competentiestrijd voorkomen en kan
departementale deelbelangen met elkaar te verbinden. De ABD richt zich
daarbij op het ambtelijk topkader, in de overtuiging dat kwaliteits-
impulsen juist in dat segment van de rijksdienst een sterk uitstralings-
effect hebben naar het segment daaronder. De ontwikkeling van dit
segment, i.c. de functionarissen tot en met schaal 16, is en blijft de
primaire verantwoordelijkheid van de verschillende vak-departementen. In
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goed overleg tussen SG’s, directeuren Personeel en het bureau ABD kan
gezorgd worden voor een naadloze aansluiting tussen deze segmenten.

De instrumenten die daartoe door het bureau ABD ingezet zullen
worden, worden in hoofdstuk 3 beschreven. Uiteraard zijn hierop
alternatieven denkbaar. In deze fase van opbouw van de ABD is echter de
overtuiging dat met het gekozen instrumentarium op effectieve wijze de
gestelde doelen bereikt kunnen worden.

2. Wat is de Algemene Bestuursdienst?

2.1. Plaatsbepaling

De ABD kan worden omschreven als: «de groep top-ambtenaren in
dienst van het Rijk die de kwaliteit, de professionaliteit en de integriteit
van de publieke dienst in samenspraak met het kabinet moet
waarborgen.»
Voorlopig is de ABD nog de optelsom van alle rijksambtenaren in de

(formatieve) schalen 17 en hoger, werkzaam bij de departementen en
aangesteld in algemene dienst. De bestuurders van de dertien departe-
menten, i.c. de Secretarissen-Generaal, hebben de taak en de verantwoor-
delijkheid om deze nog zuiver getalsmatige aanduiding van de
ABD-doelgroep, samen met het bureau voor de Algemene Bestuursdienst,
te laten uitgroeien tot het top-kader dat, in het licht van bovengenoemde
definitie, bijdraagt aan het verhogen van de kwaliteit van de rijksdienst.

Een Algemene Bestuursdienst is nieuw in de Nederlandse bestuurlijke
constellatie. Dat betekent dat we in de positie zijn om een bestuursdienst
te creëren die is toegesneden op en voldoet aan de behoefte van de
Nederlandse politiek en samenleving. Het vermogen een breed draagvlak
voor de ABD te realiseren zal dan ook sterk afhangen van de wijze waarop
de ABD aan de gestelde behoefte kan voldoen. Daarnaast stelt de
Nederlandse bestuurlijke en politieke cultuur randvoorwaarden aan het
verder vormgeven van de ABD.

2.2. ABD-werkgebied

In «Koers naar een Algemene Bestuursdienst» (nov. 1994) wordt het
werkgebied van de ABD aangegeven als: «alle ambtenaren die zijn
aangesteld in algemene dienst van het rijk in hoofdgroep V en VI». Dit zijn
in de praktijk alle rijksambtenaren werkzaam in de schalen 10 t/m 19 (= ca.
30 000 ambtenaren). In de besluitvorming over de vorming van de ABD in
de ministerraad, eind 1994, is echter geconcludeerd dat uit praktische
overwegingen het ABD-werkgebied vooralsnog beperkt moet zijn tot de
functionarissen in schaal 17 en hoger (= ca. 300 rijksambtenaren).1

De overige functionarissen (t/m schaal 16) behoren derhalve tot het
departementale werkgebied.
De departementen beschikken reeds over voldoende voorzieningen om

een goede MD-ontwikkeling voor deze groep te kunnen bewerkstelligen.

Uiteraard zullen voldoende organisatorische voorzieningen getroffen
worden om een soepele aansluiting tussen het ABD- en het departe-
mentale werkgebied te creëren. Informatie-uitwisseling, zowel op
beleidsmatig als op operationeel niveau, is noodzakelijk, met name t.a.v.:
– het management-potentieel in schaal 16, om een goede verticale

doorstroming vanuit deze groep naar het ABD-bestand te kunnen
waarborgen;

1 Een convenant tussen de ABD en het mini-
sterie van Defensie over de toetreding van
haar burgerpersoneel van schaal 17 en hoger
is in voorbereiding. Dit betreft een bestand
van ca. 10 functionarissen.
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– de – gezamenlijke – investeringen die gepleegd moeten worden om
op termijn de samenstelling van de ABD-doelgroep een betere afspie-
geling van de arbeidsmarkt te laten zijn.
(Thans bestaat de ABD-doelgroep uit 2% vrouwen, 0% allochtonen en

0% gehandicapten.)

Wanneer er sprake zou zijn van een vergroting van de ABD-doelgroep,
zal overigens de meest voor de hand liggende stap die naar de functiona-
rissen in schaal 16 zijn (= ca. 400 ambtenaren). In deze fase van opbouw
van de ABD, met een beperkte personele capaciteit van het bureau ABD, is
een uitbreiding van het werkgebied echter niet aan de orde.

Bovenstaande betekent dat het werkgebied van de ABD nu bestaat uit
alle rijksambtenaren in de (formatieve) schalen 17, 18 en 19, uitgezonderd
de ambtenaren in de Buitenlandse Dienst.

2.3. ABD-taakgebied

In «Koers naar een Algemene Bestuursdienst» wordt het personeels-
beleid van de ABD beschreven in de vorm van een «twee-sporenbeleid»:
een bovendepartementaal spoor voor de primaire ABD-doelgroep (schaal
17 en hoger) en een departementaal spoor voor de overige rijksambte-
naren. Dit twee-sporenbeleid sluit goed aan op de in paragraaf 2.2
beschreven tweedeling in de doelgroep.

Het taakgebied van het bureau ABD omvat de activiteiten die zich
richten op:
– het leggen van dwarsverbanden en relaties tussen departementen

daar waar geen voorzieningen getroffen zijn (interdepartementale
activiteiten);
– het ontplooien van rijksbrede initiatieven wanneer dat vanuit

kwaliteits- of efficiëncy-oogpunt wenselijk is (bovendepartementale
activiteiten).
Het ABD-beleid zal daarbij zoveel mogelijk aansluiten op hetgeen reeds

door en voor departementen is ontwikkeld. Uiteraard dient optimaal
gebruik gemaakt te worden van de bestaande expertise en reeds
aanwezige kennis en kunde.

De departementen zullen de Management Development- en mobiliteits-
programma’s voor functionarissen tot en met schaal 16, alle overige
instrumenten ter bevordering van de kwaliteit van het eigen management,
alsmede demotiebeleid en outplacementactiviteiten zelf blijven verzorgen
en daar waar mogelijk uitbouwen met een coördinerende rol voor het
ministerie van Binnenlandse Zaken.

2.4. Relaties met andere kringen

De vorming van de Algemene Bestuursdienst zal niet leiden tot het
afschermen van de rijksoverheid voor impulsen van buitenaf. Integendeel:
levendige contacten met andere kringen zijn zeer noodzakelijk om te
komen tot vruchtbare kruisbestuivingen. Langs de weg van experimenten
kan men de wens tot vaste overeenkomsten verkennen. Hiertoe zullen
door het bureau ABD relaties worden aangeknoopt met aanpalende
bestuursgebieden die zulks wenselijk achten en waarmee een samen-
werking gerealiseerd kan worden. Hierbij valt te denken aan de Hoge
Colleges van Staat, gemeenten en provincies en instellingen in de
gezondheidszorg. Daarnaast is het denkbaar dat op bescheiden schaal
uitwisselingen met onderdelen van het bedrijfsleven aan de orde kunnen
zijn, mits deze in voldoende mate aansluiten op de specifieke professie
van de overheidsmanager.
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In dit kader is het van belang te benadrukken dat overheidsmanagement
een vakgebied is met heel eigen kenmerken, die aanmerkelijk kunnen
verschillen van die van haar equivalent in private ondernemingen. Het
opereren in een complexe organisaties met bureaucratische structuren,
met een politieke aansturing en met een duidelijke maatschappelijke
relevantie, vraagt om specifieke kwaliteiten, eigenschappen en vaardig-
heden. Uitwisseling met andere bestuursgebieden zal alleen dan
meerwaarde hebben indien in deze bestuursgebieden sprake is van
enigszins vergelijkbare management-profielen, zodat zowel op individueel
niveau als op organisatieniveau voldoende leer- en ontwikkeleffecten
mogelijk zijn. Daarnaast geldt als voorwaarde voor uitwisseling met
andere bestuursgebieden dat op basis van gelijkwaardigheid en een
wederzijds belang de relaties aangegaan worden. Dat betekent concreet
dat bij dergelijke organisaties o.a. een reeds geformuleerd en ingevoerd
systeem van loopbaanbegeleiding en -beoordelingen aanwezig is.

Het opbouwen van relaties met internationale organisaties is eveneens
van groot belang.
Het realiseren van uitwisselingen met dergelijke organisaties draagt bij

aan het verruimen van het blikveld in de richting van internationale
aspecten van beleid. Ambtenaren werkzaam in Nederland moeten een
goed beeld hebben van hun buitenlandse counterparts. Andersom
moeten Nederlandse ambtenaren die werkzaam zijn in het buitenland een
goed beeld hebben van de Nederlandse samenleving, politiek en
bestuurlijke verhoudingen. Het bureau ABD kan hierbij behulpzaam zijn.

In bijlage 1 worden de relaties tussen de ABD en aanpalende kringen
weergegeven.

2.5. De ABD in een internationaal perspectief

Veel westerse landen beschikken over een dienst of een instituut waarin
de topambtenaren van het landsbestuur verenigd zijn. Deze diensten zijn
naar aard, werkwijze en doelstelling zeer verschillend ten opzichte van
elkaar. Verschillen bestaan met name in de wijze waarop benoemingen tot
stand komen, de wijze waarop top-ambtenaren gerecruteerd worden, de
aan- of afwezigheid van mobiliteits- en MD-programma’s, de interactie
tussen de ambtelijke dienst en de politiek, de wijze waarop politieke
aansturing van het ambtenarenapparaat plaatsvindt en het staatsrechtelijk
en bestuurlijk profiel.

In dit internationale perspectief valt het Nederlandse bestuursmodel, de
ABD, op omdat het een van de weinige is waarin met een open, zuiver
functie-gericht stelsel wordt gewerkt. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld
de «Grands Corps» in de Franse overheid en de Britse Civil Service,
waarin met tamelijk gesloten carrière-stelsels wordt gewerkt. Opmerkelijk
is dat landen met een streng loopbaansysteem hierop in meer of mindere
mate terugkomen en overwegen over te gaan naar meer open systemen.
Het Nederlandse bestuursmodel heeft de meeste verwantschap met dat
van Australië, Nieuw-Zeeland en sommige Scandinavische systemen, die
gekenmerkt worden door openheid.

Voor de verdere ontwikkeling van de Nederlandse bestuursdienst is het
essentieel dat er aansluiting is bij de Nederlandse bestuurscultuur en bij
de normen en waarden die in onze maatschappij en in onze ambtelijke en
bestuurlijke cultuur heersen. Daarnaast is het van belang om goed op de
hoogte te blijven van initiatieven en werkwijzen in de ons omringende
landen, ter inspiratie en om eigen ideeën te toetsen aan ervaringen elders.
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2.6. Het verplichtende karakter van de ABD

Het regeerakkoord van het kabinet spreekt over de totstandkoming van
een ABD met een verplichtend karakter. Dit verplichtende karakter wordt
in de huidige ABD-praktijk gehanteerd met betrekking tot:
a. het verplicht aanmelden van alle vacatures op schaal 17 en hoger;
b. het bereiken van overeenstemming met de minister van Binnen-

landse Zaken, respectievelijk de minister-president, over de uiteindelijke
benoeming;
c. de vanzelfsprekendheid dat alle ambtenaren in de schalen 17 en

hoger, die in algemene dienst van het rijk zijn aangesteld, in het Intertop-
systeem zijn opgenomen.

Daarbij wordt de selectieprocedure door departementen in goed
overleg met de DG ABD, namens de minister van Binnenlandse Zaken,
uitgevoerd.

Het creëren van draagvlak voor en vertrouwen in de ABD en haar
produkten wordt op lange termijn als de meest effectieve weg gezien om
het ABD-gedachtengoed wortel te laten schieten. Daarbij wordt het
bureau ABD vanzelfsprekend betrokken bij alle relevante ontwikkelingen
in de rijksdienst waar het gaat om organisatorische vernieuwing en
personeels- en management-ontwikkeling.
Bij de evaluatie van de ABD in 1997 zal moeten blijken of deze geleide-

lijkheid ook geleid heeft tot de gewenste resultaten.

3. Opbouw en ontwikkeling – acties ’96 en ’97

Bij de formele instelling van de ABD, op 1 januari 1995, overheerste het
gevoel: «de Algemene Bestuursdienst is er...». Dat is echter nog niet het
geval. De noodzakelijke voorwaarden om tot een goed functionerende
bestuursdienst te komen zijn vervuld, maar de weg naar uitvoering is pas
in september 1995 ingeslagen met het operationeel worden van het
bureau voor de vorming van de ABD.

Dit betekent concreet dat met het opbouwen van het instrumentarium,
werkwijzen en activiteiten recentelijk is gestart. Het uitgangspunt bij de
uitvoering ervan is een pragmatische: beginnen met concrete activiteiten
daar waar mogelijk, daarnaast fase-gewijs andere activiteiten in ontwik-
keling brengen. Het incrementele karakter van een dergelijk groeiproces
maakt het noodzakelijk dat steeds kritisch de werkwijzen en resultaten
bezien worden om bijsturing en lering mogelijk te maken.
Het streven is dat de vorming van de ABD, volgens de bovenbeschreven

visie, in het jaar 2000 grotendeels is voltooid, zodanig dat er een staand
beleid is ontwikkeld in een systeem waarvan de eigen vernieuwing
inherent is.

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste pijlers in dit proces benoemd
en toegelicht waarbij steeds wordt aangegeven op welke wijze het bureau
ABD hierbij activiteiten zal ontwikkelen, welke randvoorwaarden daarbij
aan de orde zijn en wat er in 1997 op dat gebied moet zijn. In bijlage 2
vindt u een schematische samenvatting van de beschreven activiteiten.

In dit plan van aanpak wordt grotendeels voortgeborduurd op de
aanpak die is beschreven in de nota «Koers naar een Algemene Bestuurs-
dienst» (nov. 1994). De meeste van de daar genoemde activiteiten zijn
reeds in ontwikkeling of zullen dat in de komende maanden worden.
Op twee aspecten van de aanpak uit «Koers naar een Algemene

Bestuursdienst» is echter afgeweken. Dat betreft ten eerste het vormen
van een ABD-raad en een eigen interdepartementale overlegstructuur. Het
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bureau ABD heeft er vooralsnog voor gekozen om geen nieuwe overleg-
vormen te creëren, maar in plaats daarvan gebruik te maken van de
bestaande overlegstructuren, i.c. het SG-beraad en de ICPR.
Ten tweede is nog geen aanvang gemaakt met activiteiten op het gebied

van de Arbeidsvoorwaarden. In deze eerste fase van opbouw van de ABD
is ervoor gekozen de – beperkte – capaciteit in eerste instantie zoveel
mogelijk te richten op het ontwikkelen en concretiseren van de produkten.
Het formuleren van de arbeidsvoorwaardelijke aspecten van de ABD zal in
een later stadium aan de orde komen, waarbij in ieder geval aangesloten
moet worden bij rechtspositionele ontwikkelingen in de rest van de
rijksdienst.

3.1. Mobiliteit

Uit een recent uitgevoerde vergelijkende studie blijkt dat de gemiddelde
mobiliteit van de Nederlandse overheid gunstig afsteekt bij dat in de ons
omringende landen. Een bemoedigende constatering, die echter het
streven naar een hogere ambtelijke mobiliteit niet minder noodzakelijk
maakt, ook vanuit het gegeven dat de laatste jaren de departementale in-
en uitstroom behoorlijk is gedaald. Het bevorderen van mobiliteit van de
doelgroep, met name in de vorm van interdepartementale doorstroom, is
dan ook de eerste pijler van het ABD-opbouwproces.

Bij mobiliteit wordt in het algemeen gedacht aan fysieke overplaatsing:
het vervullen van een andere functie op tijdelijke of structurele basis
binnen of buiten de eigen organisatie. De meerwaarde daarvan is in
hoofdstuk 1 reeds aan de orde geweest. De selectie en sturing voor de
vervulling van vacatures is daarom één van de kernactiviteiten van het
bureau ABD.

Naast deze doorlopende activiteit in de vacaturebemiddeling zal in 1996
veel capaciteit worden ingezet op het kennismaken met alle doelgroep-
leden opdat zij bekend zijn bij het bureau. Samen met de personeels-
directies en de leiding van de onderscheiden ministeries wordt gewerkt
aan het completeren van de gegevensbestanden, inclusief potentieel-
beoordelingen en loopbaanadviezen voor alle betrokkenen.

In de loop van 1997 zal het bureau in staat moeten zijn om ook
pro-actief, met behulp van onder andere mobiliteitsscenario’s en
loopbaanadviezen, te opereren. De aanwezigheid van een vacature is dan
niet altijd noodzakelijk meer: in dat stadium van de opbouw van de ABD
kunnen ook functiewisselingen worden geı̈nitieerd en gerealiseerd.
Toegewerkt moet worden naar een situatie waarin de gemiddelde tijd op
functie van rijksambtenaren ca. 5 jaar zal zijn. Tegen het jaar 2000 moet dit
doel kunnen worden bereikt.

Naast de fysieke mobiliteit, is ook het verhogen van de «geestelijke»
mobiliteit van belang: het verbreden van de eigen horizon zonder dat van
functie gewisseld wordt. In de volgende paragraaf zal hierop verder
worden ingegaan.

Mobiliteit verhoogt de kwaliteit van mens en organisatie. Het inzetten
van mobiliteitsinstrumenten moet zowel ten dienste staan van de
individuele ambtenaar, als van het departement en daarmee van de
rijksdienst als geheel. Het is van belang hier vast te stellen dat het
realiseren van mobiliteit geen doel op zich kan zijn. Daarnaast staat het
principe van de zelfwerkzaamheid voorop: doelgroepleden dragen ook zelf
verantwoordelijkheid voor de eigen loopbaan.
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3.2. Kennis-intensivering

Daar waar mensen werken is altijd ruimte voor verbetering. Het
vergroten van kennis en kunde bij de ABD-doelgroepleden is derhalve de
tweede pijler van het ABD-beleid. Een belangrijke onderliggende
doelstelling hierbij is het versterken van de onderlinge relaties en
netwerken in de ABD-doelgroep.

Het overheidsbedrijf is een kennis-intensief bedrijf, waarin de
waarde-tijd van zowel feiten als concepten steeds korter wordt. Kennis en
kunde moeten continue geoptimaliseerd worden vanuit de logische
behoefte optimaal geı̈nformeerd en geëquipeerd de taak uit te oefenen.
Hierbij gaat het om het versterken van minder goed ontwikkelde

vaardigheden of kennisonderdelen (onderhandelen, presentatie-
technieken, informatie-management, enz.), het verbreden van de horizon
(in de vorm van studiereizen, seminars en conferenties) of om het tijdig
aangereikt krijgen van nieuwe inzichten, feiten en instrumenten. Het kan
ook gaan om zeer praktisch georiënteerde zaken. Een goed voorbeeld van
dat laatste zijn talencursussen. Ondanks onze goede internationale
reputatie op dit gebied, realiseert menigeen zich dat de vaardigheden in
de praktijk soms onvoldoende zijn om internationaal echt effectief te
kunnen opereren. Het komend voorzitterschap van de EU is zeker een
aanleiding om hieraan meer aandacht te besteden.

Uiteraard moeten programma’s die t.b.v. de ABD-doelgroep worden
ontwikkeld, worden toegesneden op het niveau van de deelnemers.
Daarnaast is het van belang dat de programma’s zo flexibel zijn, dat ze
«op maat» aangeboden kunnen worden. Eind 1997 moet een waaier van
gedifferentieerde opleidingen, trainingen, enz. ontwikkeld en aangeboden
kunnen worden. Een behoeftepeiling bij de departementen en doelgroep-
leden zal deel uitmaken van het ontwikkeltraject van deze programma’s.
Voor de verdere invulling ervan zullen externe opdrachten worden
verstrekt. De rol van het bureau ABD zal liggen in de inhoudelijke
vaststelling van de programma’s, toetsing van de resultaten en daar waar
nodig het initiëren van bijstellingen. De rol van het ABD-doelgroeplid
wordt gekenmerkt door zelfwerkzaamheid en eigen verantwoordelijkheid:
het bureau ABD biedt mogelijkheden aan, de ambtenaar en diens
«moeder»-departement bepalen mede wanneer daar gebruik van wordt
gemaakt.

Waar departementen reeds goede produkten hebben ontwikkeld zullen
deze waar relevant breder toegankelijk worden gemaakt. De te ontwik-
kelen programma’s moeten daarnaast goed aansluiten op de bestaande
departementale opleidings- en ontwikkelingsprogramma’s voor ambte-
naren tot en met schaal 16. Het is van belang hier nog eens te
benadrukken dat het bestaande departementale beleid op dit gebied de
noodzakelijke onderbouw is van alles dat er op ABD-niveau gebeuren kan.
Het is nodig dat de departementen een hoge prioriteit blijven leggen bij
het optimaal equiperen van het departementale middenkader. Een
uitgebreide inventarisatie van hetgeen er op dit terrein reeds bij de
departementen plaatsvindt, zal op korte termijn plaatsvinden. Dit dient
twee doelen. Op de eerste plaats is het van belang dat ABD-programma’s
goed afgestemd zijn op de departementale trajecten. Daarnaast is het
vanuit efficiëncy-oogpunt van belang dat departementale programma’s
die succesvol blijken, op grotere schaal in de rijksdienst verspreid gaan
worden.

3.3. Loopbaaninstrumenten

Managementprofielen, potentieel-inschattingen en assessments zijn
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belangrijke instrumenten in de vacaturevervulling en bij het opstellen van
mobiliteitscenario’s. Voor het ambtelijk topkader zijn dergelijke loopbaan-
instrumenten niet voldoende voorhanden.

Assessments en potentieel-inschattingen voor het hoger kader zullen in
1996 en 1997 worden ontwikkeld. Het gebruik van managementprofielen
in selecties voor top-vacatures zal worden gestimuleerd en dient in 1997
rijksbreed te worden toegepast. Daarbij is een gemeenschappelijk
gehanteerd begrippenkader en basisprincipes voor de hantering van deze
profielen, noodzakelijk. Overigens zal er zeker differentiatie in de profielen
blijven bestaan, naar gelang het soort functie waarvoor het profiel
bedoeld is. De reeds opgebouwde ervaring op dit gebied bij de perso-
neelsdiensten van de departementen zal hierbij worden benut. Daarna
zullen voortschrijdende inzichten steeds in de ontwikkeling en bijstelling
van de instrumenten betrokken worden.

3.4. Onderzoek

De vierde pijler van het opbouwen van de ABD wordt gevormd door de
onderzoeksactiviteiten gericht op bestuurs- en management-
ontwikkelingen.

Dergelijk onderzoek dient een drietal doelen:
1. binnen het bureau ABD moet voldoende expertise worden

opgebouwd over de bestuurlijke, personele en management-
ontwikkelingen;
2. het bureau ABD moet een goed inzicht hebben en houden in

behoeften en verwachtingen bij alle bij de ABD betrokken actoren over de
Algemene Bestuursdienst en haar produkten;
3. het bureau ABD moet als kennisbank voor de doelgroepleden kunnen

fungeren.

Het door het bureau ABD te initiëren onderzoek zal zich in 1996 en 1997
richten op:
– internationaal vergelijkend onderzoek naar het functioneren van

bestuursdiensten bij nationale overheden
– het ontwikkelen van een conceptueel kader voor de ABD dat tevens

kan dienen als basis voor de geplande evaluatie van de ABD in 1997
– onderzoek naar loopbaaninstrumenten en instrumentontwikkeling
– behoefte-onderzoek.

3.5. Infrastructuur

De laatste pijler in het ABD-opbouwproces wordt gevormd door alle
activiteiten die nodig zijn om de ABD te laten functioneren. Werkbare
procedures en reglementen, betrouwbare data-bestanden en een
efficiënte logistiek zijn noodzakelijk om de ABD-activiteiten te onder-
steunen. Het bureau ABD is hiervoor verantwoordelijk. Dit bureau dient er
dan ook voor te zorgen dat:
– de activiteiten inhoudelijk worden geı̈nitieerd, begeleid, getoetst en

geëvalueerd;
– de activiteiten logistiek en administratief worden ondersteund;
– de relevante infrastructuur wordt opgebouwd en onderhouden;
– er over alle activiteiten, procedures en werkwijzen regelmatig,

zorgvuldig en helder wordt gecommuniceerd naar betrokkenen;
– aan alle (wettelijke) eisen van veiligheid, privacy e.d. wordt voldaan.

Het opbouwen van een infrastructuur, dat aan de eisen van professiona-
liteit voldoet, duurt zeker tot medio 1997.
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3.6. Evaluatie in 1997

Aan de Kamer is toegezegd dat de Algemene Bestuursdienst in 1997 zal
worden geëvalueerd.
Uit deze eerste evaluatie zal moeten blijken of de ingeslagen weg

succesvol is en de huidige opzet van de ABD in voldoende mate bijdraagt
aan het bereiken van de geformuleerde doelstelling, namelijk het leveren
van een bijdrage aan het verhogen van de kwaliteit van de rijksdienst.
Dat betekent in eerste instantie dat bij alle betrokkenen vertrouwen

bestaat in het bureau ABD, haar produkten en de gekozen werkwijze.
Daarnaast moeten eind 1997 de verschillende hierboven beschreven
pijlers ontwikkeld zijn en zullen deze concrete resultaten moeten hebben
opgeleverd. Ten behoeve van deze evaluatie wordt momenteel een
onderzoek uitgevoerd dat zal leiden tot de formulering van een concep-
tueel kader voor de Algemene Bestuursdienst. Daarbij worden criteria
geformuleerd die als toetsingskader gebruikt kunnen worden.

4. Stand van zaken

4.1. Eerste opbouwactiviteiten

Vanaf september 1995 heeft het bureau ABD haar werkzaamheden
aangevangen en is op het gebied van Mobiliteit, Loopbaaninstrumenten,
Onderzoek en Infrastructuur een aantal activiteiten in gang gezet. Ten
aanzien van de pijler «kennis-intensivering» zijn nog weinig activiteiten
ontwikkeld. Medio 1996 zullen de eerste voorstellen hiervoor uitgewerkt
zijn.

Mobiliteit

Het overgrote deel van de capaciteit van het bureau ABD is in deze
afgelopen periode ingezet op advies en selectie voor de vervulling van
vacatures op schaal 17 en hoger. Hierin zijn dan ook de meest concrete
resultaten geboekt. In het vervolg van dit hoofdstuk wordt hierop
ingegaan.

Loopbaaninstrumenten

Er is een begin gemaakt met het ontwikkelen van loopbaan-
instrumenten. Hiertoe zijn contacten gelegd met externe deskundigen op
het gebied van managementontwikkeling met als doel management-
profielen en assessments te ontwikkelen. Tevens wordt een inventarisatie
gemaakt van alle departementale activiteiten en de daar aanwezige
expertise op dit gebied.

Onderzoek

In oktober 1995 is een survey opgezet naar de aard en werkwijze van
bestuursdiensten in andere landen. Het eerste inventariserende deel van
het onderzoek geeft een globaal inzicht in de wijze waarop de ambtelijke
top van de centrale overheden in 16 westerse landen is georganiseerd.
Hierbij is met name gebruik gemaakt van OESO-gegevens. Het onderzoek
is in januari 1996 afgerond. In het vervolg daarop is een tweede
onderzoeksopdracht geformuleerd waarbij meer kwalitatief en diepgaand
andere bestuursmodellen geanalyseerd worden. Dit onderzoek zal naar
verwachting medio 1996 worden afgerond.
Begin 1996 is daarnaast een onderzoek gestart naar beelden en

verwachtingen over de Algemene Bestuursdienst binnen de ambtelijke en
politieke top van de rijksoverheid, i.c. doelgroepleden, opdrachtgevers,
personeelsdirecteuren bij de vakdepartementen, bewindslieden en
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politieke sleutelfiguren. Deze studie zal een bijdrage leveren aan het
ontwikkelen van een conceptueel kader voor de ABD. De resultaten
kunnen tevens gebruikt worden bij de geplande evaluatie in 1997 naar de
effectiviteit van de ABD-activiteiten.

Infrastructuur

Het inrichten en bemensen van het bureau voor de vorming van de
ABD, het opzetten van een goede logistiek en het ontwikkelen van
efficiënte werkwijzen en procedures heeft uiteraard in deze eerste fase
prioriteit gehad. In de huidige situatie bestaat de personele capaciteit van
het bureau ABD uit 7,3 fte. De totaal benodigde personele capaciteit is
berekend op 9 fte. Naar verwachting zal deze maximale bezetting in 1997
gerealiseerd zijn.
Daarnaast is gewerkt aan het opbouwen van een betrouwbaar

gegevensbestand van de doelgroepleden. Van elke ABD-functionaris
moeten personalia, curriculum vitae en loopbaanadviezen (voor zover bij
de departementen aanwezig) bij het bureau bekend zijn. Deze gegevens
worden in het BiZa-Intertopsysteem ingebracht en met name gebruikt in
de selectie voor vacatures. Gezien het feit dat het Intertop-systeem niet
geheel up-to-date was bij de start van de ABD, is relatief veel capaciteit
gestoken in het achterhalen van de ontbrekende gegevens, in nauwe
samenwerking met de vak-departementen.

Het is tot slot nog van belang te melden dat een belangrijk deel van de
capaciteit in de afgelopen periode is besteed aan het opbouwen van het
relatienetwerk van het bureau. Hiertoe zijn gesprekken gestart met
doelgroepleden, met politieke bestuurders, de Secretarissen-Generaal, de
directeuren Personeel en de MD-functionarissen van de
vakdepartementen. Het creëren van draagvlak en het uitwisselen van
informatie en visies over de ABD zijn belangrijk voor de verdere opbouw.
Uiteraard is dit een steeds voortdurende activiteit: voortschrijdende
inzichten en visies moeten door het bureau ABD verwerkt kunnen worden
in haar opereren.

4.2. Vacaturevervulling

Vanaf september 1995 tot en met eind mei 1996 zijn er door de
departementen 35 vacatures in de schalen 17, 18 en 19 bij het bureau ABD
aangemeld. Geconcludeerd kan worden dat alle vacatures binnen de
directe werkingssfeer van het bureau ABD gemeld zijn, hetgeen als een
bemoedigend signaal wordt ervaren.

De verdeling van de aangemelde vacatures naar departement ziet er als
volgt uit:
AZ - 1
BiZa - 6
BuZa - 2
Defensie - 0
EZ - 7
Financiën - 0
Justitie - 3
LNV - 4
OCW - 1
SZW - 2
V&W - 1
VWS - 4
VROM - 4

35
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Vacatures vanuit het Rijk

In totaal zijn er 35 vacatures aangemeld bij het bureau ABD.

In 9 gevallen hebben departementen, in overleg met de DG ABD, zelf in
de vacature voorzien.

In 26 gevallen is de ABD-procedure doorlopen.
In 11 van deze gevallen loopt de procedure nog; in de overige 15

gevallen heeft een benoeming plaatsgevonden. Van de 15
ABD-benoemingen die reeds plaatsvonden, is in 9 gevallen een functio-
naris benoemd van buiten het betreffende ministerie. Deze functiona-
rissen waren afkomstig van BiZa, Fin (2x), Justitie, VWS, OCW, SZW (2x).
Eén kandidaat was afkomstig van een organisatie van buiten het Rijk. In
de overige 6 gevallen is een kandidaat van hetzelfde ministerie benoemd.

Overige vacatures

Naast de vacatures die van binnen het rijk werden gemeld, werden nog
6 verzoeken van organisaties buiten de rijksdienst ontvangen. In 1 geval
heeft dat reeds tot de benoeming van een ABD-kandidaat geleid.

4.3. Procedure benoemingen

Voor de vervulling van vacatures op schaal 17 en hoger wordt de
volgende procedure doorlopen:

1. Melding van de vacature

Alle vacatures binnen de Rijksoverheid vanaf schaal 17 worden aan de
DG ABD gemeld.
De DG ABD informeert de Secretarissen-Generaal over alle aangemelde

vacatures.

2. Opstellen functie-profiel

Het ontvangend departement stelt een functie-profiel op dat als
uitgangspunt dient voor de selectie van kandidaten. In dit profiel dienen
de functie-eisen, relevante omgevingsfactoren, specifieke eisen op het
gebied van kennis, vaardigheden en eigenschappen, te worden
opgenomen. Tevens is een overzicht van de te verwachte thema’s,
prioriteiten en ontwikkelingen met betrekking tot de functie van belang.
Het functie-profiel wordt door de DG ABD besproken met de opdracht-
gever. Het profiel wordt vervolgens aan de Secretarissen-Generaal bekend
gemaakt.

3. Opstellen selectielijsten

Met behulp van de Intertop-gegevens en gebruikmakend van referenties
vanuit het ABD-netwerk wordt een eerste selectielijst opgesteld. In deze
selectie zijn zowel naar de vereiste vakinhoudelijke deskundigheden als
passende managementstijlen van belang. Gepoogd wordt zoveel mogelijk
kandidaten te selecteren die reeds geruime tijd op de huidige functie
zitten of die al langere tijd in de huidige organisatie werkzaam zijn. Naar
aanleiding van reacties vanuit de opdrachtgever en/of de Secretarissen-
Generaal wordt de selectielijst teruggebracht tot een beperkte groep
kandidaten die benaderd zullen worden. Hierover worden de
Secretarissen-Generaal ingelicht.
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4. Benadering geselecteerde kandidaten

De geselecteerde kandidaten worden benaderd door een MT-lid van het
bureau ABD.
Hierbij wordt zoveel mogelijk informatie over de functie en over het

ontvangende departement gegeven. Over de uitkomst van deze
gesprekken worden de betrokken Secretarissen-Generaal geı̈nformeerd.

5. Selectie-gesprekken

Tussen de opdrachtgever en de kandidaten vinden selectie-gesprekken
plaats. Op verzoek neemt een lid van het ABD-Managementteam deel aan
deze gesprekken. De opdrachtgever bericht de DG ABD over de voortgang
en de uitkomsten van deze gesprekken. De opdrachtgever draagt de zorg
voor het instellen van de benodigde departementale selectie-
(advies)commissies, het reguleren van de inspraak en de communicatie
met de kandidaten in deze fase.

6. Formele afhandeling benoeming

De betreffende minister of Secretaris-Generaal stelt, samen met het
bureau ABD, een concept-benoemings- of -overplaatsings-KB op, nadat de
minister van Binnenlandse Zaken en eventueel de Minister-President
hiermee heeft ingestemd. Voor functies vanaf schaal 18 of lager volgt dan
de benoeming of overplaatsing, hetgeen gepubliceerd wordt in het
Staatsblad. Voor functies vanaf schaal 19 doet de vakminister een
voordracht aan de ministerraad, nadat overeenstemming over de
benoeming met de minister van Binnenlandse Zaken (en eventueel met de
Minister-President) is bereikt. De Ministerraad neemt over de voordracht
een beslissing.

noot 1:
Vooralsnog wordt gewerkt met het bestaande Intertop-privacy-

reglement.
Momenteel wordt aan een bijstelling hiervan gewerkt.

noot 2:
Een gedragscode (zoals onder meer genoemd in de nota «Koers naar

een Algemene Bestuursdienst») wordt beschreven in de vorm van een
gedetailleerde uitwerking van deze procedure.

noot 3:
Bovengenoemde procedure wijkt enigszins af van de voorgestelde

procedure vacature-vervulling zoals deze beschreven is in «Koers naar
een Algemene Bestuursdienst». Deze wijzigingen zijn het gevolg van de in
de praktijk opgedane ervaringen met de vacature-vervulling. De hierboven
beschreven procedure is in goed overleg met de Secretarissen-Generaal
vastgesteld.
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