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De menselijke maat is minder vanuit potjes denken, en meer vanuit 
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Wie het over problemen tussen burger en overheid heeft, denkt meteen aan Nationale 
ombudsman Reinier van Zutphen. Hij zag vanaf het begin welke invloed hardvochtig 
overheidsbeleid op de burger had. Wie het menselijker wil, moet het volgens hem 
persoonlijker maken: “Met een belletje heb je vaak driekwart van de zaak opgelost. Maak je 
dat persoonlijk contact niet en wordt het te juridisch, dan zal het contact tussen overheid en 
burger ook snel verharden. De menselijke maat is je verplaatsen in een ander.” 

 
Door Matthijs van Dam 

Een rode draad in uw jaarverslag is de vraag welk effect uw werk heeft gehad. Een dag 
voor publicatie deed Mark Rutte bij Nieuwsuur een van zijn ‘radicale’ ideeën uit de 
doeken: een club die tussen de overheid en burger in zit om problemen tussen beiden 
op te lossen. Uw werk dus. Hoe heeft u naar die uitzending gekeken? 

“Ik vond het geen slimme zet, die club is er namelijk allang. Als Mark Rutte écht radicaal wil 
veranderen en de menselijke maat wil toepassen, dan zou hij kunnen beginnen met het 
lezen van mijn rapporten. Zijn uitspraken gingen wel viraal op sociale media, dus in die zin 
hebben wij dankzij de minister-president wel gratis publiciteit gekregen. Het heeft me niet 
echt gestoord, maar ik was wel verbaasd. Half april was ik nog bij hem en hebben we 
gesproken over de Toeslagenaffaire.” 

Wat heeft hij tijdens dat gesprek gezegd? 

“We hebben het uitgebreid over de menselijke maat en over mijn rapport uit 2017 gehad, 
waar uiteindelijk het rapport van de commissie Van Dam is uitgekomen. Mijn rapport ging 
maar over een klein deel van het probleem, over de CAF 11-zaak met 300 gezinnen die 
slachtoffer zijn geworden, maar niks verkeerd hadden gedaan. Dat is eigenlijk een van de 
ergste manieren van mensenslachtoffers maken.” 

In reactie op de uitspraken van Mark Rutte bij Nieuwsuur zei u dat u ook een club 
zoekt, een die uw rapporten leest. In deze tijd, waarin die relatie tussen burger en 
overheid zo onder druk staat, kan ik me voorstellen dat u niet heel lang heeft hoeven 
zoeken. 
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“Ik heb 220 mensen in huis die hele mooie rapporten schrijven, en we reflecteren inderdaad 
ook op de effecten die onze onderzoeken teweeg hebben gebracht. Daar zijn we zo’n 5 jaar 
geleden mee begonnen. We keken daarbij naar de echt grote zaken. Wisten we vooraf welk 
doel we wilden bereiken? Hebben die hun doel ook bereikt? Hebben we dat zelf slim 
aangepakt? Hadden we daar de goede methode voor? En hoe keken overheidsinstanties 
achteraf aan tegen onze onderzoeken? Die bevindingen hebben we gebundeld in het 
rapport Over effectiviteit gesproken.1. We zijn in de tussentijd steeds scherper geworden in 
genereren van aandacht voor ons werk, en dat daar ook de juiste dingen mee gebeuren. De 
Toeslagenaffaire bewijst nog maar eens dat je als Ombudsman niet kan stoppen als je een 
rapport geschreven hebt. Dan begint je werk feitelijk pas. Je moet er namelijk wel voor 
zorgen die aanbevelingen serieus genomen worden en ook uitgevoerd worden. Het kritisch 
kijken naar ons eigen werk is onderdeel geworden van onze agenda. Dat die reflectie nodig 
is bewijzen de opmerkingen van de minister-president maar weer.” 

 
"Professionals krijgen niet de ruimte om een echt goed keukentafelgesprek te 
voeren. Dan gaat het fout, want burgers hebben natuurlijk feilloos in de gaten 
of een ambtenaar aanbelt om iets op te dringen, of om te praten over wat die 
burger nodig heeft." 
 

 
Is er voor u een punt waarop u een structurele kentering zag in het toepassen van de 
menselijke maat? 

“De verharde relatie tussen burger en overheid is ingegeven door het wantrouwen van de 
overheid jegens haar burgers. Denk aan de scherpe Fraudewet voor onder andere de 
toeslagen, en ook de Participatiewet kent maar heel beperkte mogelijkheden om de 
hardheidsclausule toe te passen. Dat waren voor mij momenten waarop ik zag dat de 
menselijkheid afbrokkelde. Dan hebben we het over tien, vijftien jaar geleden. Terugkijkend 
op de eerste adviezen over de Toeslagenwet en de Toeslagenaffaire, stelde men al in 2005 
dat die wet misschien te hard was. Die wet staat model voor de manier waarop er in het 
parlement, in de regering, bij bestuurders en uitvoeringsorganisaties werd gedacht. Of 
misschien moet ik zeggen: móést worden gedacht vanuit de politiek en het beleid.” 

Waarom denkt u dat de overheid de burger wantrouwde? 

Lees het interview met de Nationale ombudsman verder in het deze week verschenen magazine 'De 
menselijke maat' 
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