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interview

‘U doet alsof het 
zo eenvoudig is!’ 

Interview met Alex Brenninkmeijer

d o o r :  v i n c e n t  v a n  s t i p d o n k

De kern van zijn werk is simpel: zorgen dat de overheid mensen 
als mensen behandelt. Daartoe moeten ambtenaren zelf blijven 
nadenken en daarvoor ook de ruimte krijgen, bepleit Alex Bren-
ninkmeijer. In de praktijk blijkt dat lastig. Systeemgedrag neemt 
het gauw over van gezond verstand. ‘Bevelsstructuren zijn bui-
tengewoon gevaarlijk’. Als het mis gaat kunnen excuses de-esca-
lerend werken, maar dat durft de overheid vaak niet aan. Bren-
ninkmeijer - een notabele professor met kwajongensogen - han-
teert doorgaans zachte wapens in de strijd voor een beter 
opererende overheid. Daarbij schaalt hij het vrouwelijke hoger in 
dan het mannelijke, ook letterlijk in zijn eigen organisatie. Maar 
soms moet hij escaleren. 

Behandel uw naasten gelijk u zelve. Deze oude gulden regel is voor de Nationale 
Ombudsman een springlevend motto, bleek toen ik contact zocht. Binnen een 
werkdag had een voorlichtster mijn interviewverzoek besproken met Alex Bren-
ninkmeijer en vertelde ze dat hij graag meewerkte. Er zou nog contact worden 
opgenomen om de afspraak in te plannen. Binnen een uur belde daartoe zijn secre-
taresse en direct daarna ontving ik een bevestigingsmail. Later die dag belde de 
voorlichtster om te vragen of ik een parkeerplaats wenste en misschien vooraf nog 
informatie nodig had. Ging het overal maar zo! De Nationale Ombudsman han-
teert maar liefst 22 behoorlijkheidsnormen voor overheden om goed om te gaan 
met burgers, maar geeft ook zelf het goede voorbeeld.

Alex Brenninkmeijer ontvangt mij vriendelijk in zijn ruime lichte kamer. Mijn opna-
meapparaat leg ik vrij respectloos op de bundel verzameld werk van Frans Kafka die 
op zijn tafel rondslingert. Hij vertelt dat zijn voorlichtster hem ‘een mijmerend 
gesprek’ had beloofd en zet om dat te bevorderen ingetogen cellomuziek op. 

Onder redactie van drs. V.P. van Stipdonk
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Niet alleen via rapporten

De Nationale Ombudsman behandelt onafhankelijk klachten van burgers over 
onbehoorlijk overheidsoptreden. Professor dr. Alex Brenninkmeijer is sinds 2005 
Nationale Ombudsman en in 2011 herbenoemd voor zes jaar. Eerder was hij onder 
meer bestuursrechter en hoogleraar in achtereenvolgens burgerlijk procesrecht, 
staats- en bestuursrecht en arbeidsverhoudingen bij de overheid. Hij is ook gespe-
cialiseerd in conflictbemiddeling. 

Dat komt van pas. Enkele weken voor ons gesprek verweet een aantal leden van de 
Tweede Kamer hem dat hij zijn boekje te buiten ging toen hij in een interview de 
huidige politiek te weinig zelfkritisch noemde. ‘De Tweede Kamer zit een beetje op 
de koers dat de Nationale Ombudsman alleen via rapporten moet spreken. Dat is 
natuurlijk te beperkt, ik neem ook deel aan publieke debatten. Sterker nog: de 
Tweede Kamer heeft mij bij mijn aanstelling ook gevraagd om daaraan deel te 
nemen, maar zegt nu dat ik niet te veel moet zeggen. {glimlachend:} Dat maakt het 
wel ingewikkeld.’ 

Intrigerende combinatie van wellevendheid en ironische eruditie 

Het is een spanning die in zijn functie zit ingebakken: enerzijds moet en wil hij als 
Hoog College van Staat waardig en statig overkomen, tegelijkertijd wil Alex Bren-
ninkmeijer zich scherp en kritisch kunnen uitspreken over situaties waarin overhe-
den onbehoorlijk opereren. Zijn intrigerende combinatie van wellevendheid en 
ironische eruditie maken hem daar bijzonder geschikt voor. 

‘Sorry seems to be the hardest word’

Een dag voor ons gesprek verscheen zijn rapport “Het spijt mij”. Daarin conclu-
deert de Ombudsman dat de betrokken ministeries slecht en te traag reageerden op 
de uitbraak van de Q-koorts en eist hij dat de overheid uitgebreid excuses maakt 
aan de ruim 4.000 slachtoffers. ‘De boodschap is goed overgekomen. Er was brede 
media-aandacht, maar ik ben wel bezorgd om de politieke reacties. Men overweegt 
alsnog een parlementaire enquête te starten. Dan ben je gauw jaren verder. Ik hoop 
op een snelle afronding, in plaats van verdere juridische processen.’ 

De politiek is bang dat excuses aanbieden een schuldbekentenis met financiële 
consequenties inhoudt. Nog geen week na het gesprek besluit het kabinet om 
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10 miljoen euro beschikbaar te stellen, niet voor individuele slachtoffers, maar voor 
begeleiding en onderzoek. Excuses - in het rapport al kant-en-klaar geformuleerd! 
– gaan de betrokken ministers echter te ver. 

Goed excuses maken is lastig. De Nationale Ombudsman maakte daarom eerder al 
een algemene excuuskaart om overheden te ondersteunen: vijf stappen om op een 
respectvolle menselijke manier excuses te maken, te weten erkennen & uitleggen, 
bevragen & inzicht tonen, passend reageren, juiste moment kiezen en leereffect 
benutten. ‘Als ik in lezingen voor ambtenaren spreek over die excuuskaart, vertel ik 
er graag bij dat je dat ook in je privéleven goed kunt gebruiken. Dan veert iedereen 
op. Dan ontstaat een verbinding met de individuele mens en voelt men hoe belang-
rijk het is de ander serieus te nemen. Mensen letten beter op als ze het op zichzelf 
kunnen betrekken. Eigen ervaring komt veel beter binnen dan abstracties en gene-
ralisaties.’ 

‘Waarom doe ik dit?’

Het op jezelf betrekken is een belangrijk aspect van zijn boodschap. Brennink-
meijer stelt zichzelf vaak de vraag ‘Waarom doe ik dit?’ en bepleit dat iedereen zich-
zelf stelselmatig vraagt: doe ik het goede en hoe bereik ik dat ik het goede doe? ‘Het 
antwoord is reflectie en zelfreflectie: vooraf navragen wat speelt, hoe je daar goed 
mee kunt omgaan en achteraf nagaan wat het effect is. Dat is een soort meta-regel-
systeem dat mensen en organisaties op het goede spoor kan houden.’

Dit lijkt voor iedereen te gelden, of is dit specifiek voor de overheid?
’Het geldt voor iedereen, maar de relatie tussen overheid en burger heeft maat-
schappelijk gezien een bijzondere betekenis. Een telefoonaanbieder wil winst 
maximaliseren. De verhouding met de klant wordt bepaald door geld. Daarmee 
zijn de vragen waar het bedrijfsleven voor staat veel minder complex dan de over-
heid. Geld is ook het terugkoppelmechanisme over tevredenheid over product en 
service. Een onbehoorlijk handelend bedrijf houdt snel geen klant meer over.’

Democratische rechtsstaat

De hoogleraar in hem staat op: ‘De relatie tussen overheid en burgers daarentegen 
heeft niet primair geld als inhoud. Die relatie gaat om een geordende samenleving 
die voor bepaalde waarden staat, voor rechtsstaat en democratie. De overheid beli-
chaamt dat wat we nodig hebben om in een democratische rechtsstaat te leven. 
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Alles wat de overheid doet, moet bijdragen aan die democratische rechtsstaat. En 
dat vergt continue reflectie, zeker omdat rechtsstaat en democratie beiden funda-
menteel omstreden begrippen zijn waarover een voortdurend debat gaande is.’ 

Indien alles wat de overheid doet moet bijdragen aan democratie en rechtsstaat, wordt dat dan geen 
zelfverwijzend systeem? Onze overheid is toch georganiseerd in de vorm van een democratische rechts-
staat? En op die manier worden democratie en rechtsstaat een doel op zich. Zijn zij niet een middel 
ergens toe?
‘Nee, dat is niet waar. Het boeiende van de combinatie democratie en rechtstaat is 
dat democratie tegelijkertijd ook een richtingaanwijzer is. Het doel van de staat 
wordt ingevuld in het democratische proces, en mijn boodschap is: doe dat zo con-
sciëntieus mogelijk. Maar het antwoord op maatschappelijke vragen zoals milieu of 
economie wordt geformuleerd langs democratische weg. Ik kan geen extern doel 
kiezen voor de staat. Het zit ‘em in het rechtstatelijke democratische proces dat de 
staat zijn doelen formuleert en waarborgt dat dit gebeurt met inachtneming van 
democratie en rechtsstaat. Maar we praten nu wel heel fundamenteel. Wilt u nog 
een kopje koffie?’ 

‘Maar we praten nu wel heel fundamenteel’

De vorm, niet de inhoud

Zijn werk gaat over de processen, altijd over de vorm, niet de inhoud. ‘In de wet 
staat dat ik mij niet met inhoud mag bemoeien. Als een zaak inhoudelijk aan een 
rechter kan worden voorgelegd, dan moet de ombudsman zwijgen. Als het een 
kwestie is van beleid of wet- en regelgeving, dan moet de ombudsman zwijgen. De 
ombudsman is duidelijk neergezet als iemand die kijkt naar de relatie tussen over-
heid en burger en niet naar de inhoud van de rechtsverhouding tussen overheid en 
burger.’ 

Waar kijkt u dan naar in die relatie?
‘De ombudsman zet in op versterken van het vertrouwen van overheid en burger. 
De aanpak van de Q-koorts heeft het vertrouwen in de overheid geschaad. Dat is 
ernstig, want onze hele samenleving is gebaseerd op vertrouwen. Toen de politiek 
de politie een tijdje terug quota oplegde voor bonnen, hadden mensen geen ver-
trouwen meer in het besluit van de agent om hen te bekeuren. Zo kwetsbaar is dat. 
Agenten protesteerden toen recent werd gesproken over het verhogen van boetes. 
Ze waren fel tegen omdat ze het op straat niet kunnen uitleggen als een boete dra-
conisch hoog is. Dan wordt het onwerkbaar voor hen.’
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‘U moet dit doen, maar u mag er niet bij nadenken’

Wordt het dan: de werkvloer regeert?
‘Nee, je moet het zien als een onderdeel van “checks and balances”. De uitvoerder 
kan aangeven of wat op politiek niveau is uitgedacht ook werkt in de praktijk. Het 
UWV moet van de wetgever heel rigide boetes opleggen. Dat leidt in de praktijk tot 
grote problemen, maar het UWV heeft geen ruimte voor afwegingen. Ik vraag mij 
dan ernstig af of de minister wel vertrouwen heeft in het UWV. Het is toch wonder-
lijk dat de wetgever zegt: U moet dit doen, maar u mag er niet bij nadenken. De 
politiek moet niet willen streven naar een volledige beheersing van de samenleving. 
Ik zie steeds vaker dat de politiek krampachtige keuzen maakt waardoor in de uit-
voering als vanzelf problemen ontstaan, omdat er onvoldoende afwegingsruimte is 
om het werk met verstand te doen. Dat is schrijnend voor de burger, maar ook voor 
de ambtenaar. Als die zich afvraagt “waarom doe ik het?”, is het antwoord: uit 
blinde gehoorzaamheid. En dat kan natuurlijk niet, dan ben je een robot.’

Inlevingsvermogen en maatwerk zijn nodig als het misgaat in de uitvoering: ’Dan 
kun je afwachten tot een boze burger via de AWB een bezwaarschrift indient, er 
beroep en wellicht hoger beroep volgt en je jaren bezig bent. Of je kiest voor maat-
werk, persoonlijk contact opnemen.’ De Nationale Ombudsman heeft de resulta-
ten van informele conflictoplossing onderzocht en het leidde in het gros van de 
gevallen tot oplossingen, die ook nog eens sneller, efficiënter en goedkoper waren. 
De waardering door de burgers nam toe, maar ook het werkplezier van de ambte-
naren, de uitvoerders, zelf. ‘Ambtenaren voelen zich ongelukkig in robotsituaties.’ 

‘Het valt ons op dat u zich niet aan de regels houdt, 
waarom doet u dat?’ 

‘De afdeling Handhaving van een gemeente beschikt over veel juridische middelen, 
waarborgen en sancties. Er zijn nu afdelingen die overtreders gewoon opbellen en 
zeggen “Het valt ons op dat u zich niet aan de regels houdt, waarom doet u dat?”. 
Dan blijkt bijvoorbeeld dat ze het niet wisten of problemen hadden en als daarover 
een gesprek wordt aangegaan neemt de naleving vaak enorm toe. Of er blijken 
knelpunten te zijn die de overheid eerst moet oplossen. Dat is toch beter dan de 
boel direct op scherp te zetten met dwangsommen? Zo kan de overheid zijn taak 
beter vervullen, en ook beter vorm geven aan democratie en rechtsstaat. Want de 
kern daarvan is niet de juridische machinerie, maar een goede verhouding tussen 
burger en overheid.’ 
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Informele conflictoplossing begint pas als het al misging. Kun je dat niet naar voren halen? Is maat-
werk niet mogelijk bij het daadwerkelijke besluit en/of de uitvoering daarvan?
‘Afdeling Toeslagen van de Belastingdienst doet dat door mensen zelf hun gegevens 
te laten invullen en beheren. Dat leidt tot goede informatievoorziening. Jij vult in, 
jij kunt controleren, bínnen het wettelijke kader. Mensen vinden het prettig zelf de 
baas te zijn over hun eigen cijfers en er worden nu minder fouten gemaakt.’ 

Procedurele rechtvaardigheid

Overheden kunnen problemen ook voorkomen door behoorlijk te handelen. ‘Je 
kunt in het systeem van primaire besluitvorming elementen van procedurele 
rechtvaardigheid invoeren. Dat is niet distributieve rechtvaardigheid, je mag niet je 
eigen toeslag bepalen. Het gaat om de manier waarop we met elkaar omgaan. Een 
nette behandeling blijkt zeer belangrijk voor het welbevinden van mensen, maar 
ook voor de legitimatie en aanvaarding van het overheidshandelen. Als een netjes 
werkende agent mij een bekeuring geeft dan baal ik, maar aanvaard ik dat hij zijn 
werk doet. Als die agent totaal onredelijk overkomt, dan escaleert de zaak en eindig 
ik geboeid in de cel en vervolgens in een rechtszaak.’

U doet alsof het zo eenvoudig is!

In de kern is wat u aanbeveelt: kruip in de huid van de ander en wat u niet wilt dat u geschiedt… Dat 
zijn zeer fundamentele maar ook basale zaken. 
‘Bij de presentatie van mijn jaarverslag trof ik een woedende journalist tegenover 
mij die riep: u doet alsof het zo eenvoudig is! En dat is het ook. Daardoor is het ook 
moeilijk om met die boodschap de aandacht van de media te krijgen. Want de 
oplossing is vaak erg voor de hand liggend.’

‘Zoals wij hier met elkaar verkeren, met koffie erbij, muziek op de achtergrond, 
fijne stoelen, zonnetje in de rug: we praten van mens tot mens. Maar als een mens 
vertegenwoordiger wordt van het systeem ontstaat de natuurlijke neiging om sys-
teemgedrag te gaan vertonen. Het best is dat bewezen met dat afschuwelijke expe-
riment van Stanley Milgram waarin proefpersonen vanuit het systeem de opdracht 
kregen een ander pijn te doen. Daaruit bleek verdorie dat bijna iedereen – gelukkig 
fictief – mensen dodelijke pijnprikkels gaf, omdat het een opdracht was. Bevelssys-
temen zijn buitengewoon gevaarlijk. Maar in onze democratische rechtsstaat zit 
dat de wet, maar ook de hiërarchie, bevelssituaties met zich meebrengen waardoor 
mensen systeemgedrag gaan vertonen en niet meer zelf nadenken.’
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 ‘Bevelssystemen zijn buitengewoon gevaarlijk’

Ik, Nationale Ombudsman

De Nationale Ombudsman is het enige Hoge College van Staat dat uit één persoon 
bestaat. Daarachter zit weliswaar een organisatie met 170 medewerkers, maar Bren-
ninkmeijer spreekt bewust altijd in eerste persoon enkelvoud. ‘Mijn voorganger 
wilde dat de organisatie als geheel naar buiten trad, maar dat beperkte de zicht-
baarheid en aanspreekbaarheid. Het was bij mijn aanstelling de wens van de 
Tweede Kamer dat het ambt een gezicht zou krijgen. Daarnaast heeft het werk ook 
een persoonlijke invulling. De Tweede Kamer zei ook: “Alex Brenninkmeijer moet 
het doen omdat hij deze visie heeft.” Dat betekent dat ik bij het ontwikkelen en 
uitvoeren van mijn visie initiator en inspirator moet zijn. En ik zou het ook raar 
vinden om me te verschuilen achter de organisatie. Zeker de Ombudsman mag 
geen bureaucratie zijn, moet een menselijk gezicht tonen.’

‘Ik ben een slechte advocaat, ik ben een betere rechter’

Vallen uw persoon en uw werk samen?
‘Het werk past bij mijn karakter. Ik heb oog voor de vaak totaal verschillende 
belangen en drijfveren van mensen, zonder daarover snel te oordelen. Ik denk graag 
na over hoe je mensen zo samen kunt brengen dat er iets waardevols uitkomt. Ik 
werk vanuit duidelijke ideeën, maar ben niet forcerend of directief. Misschien zit 
dat in mijn persoonlijke DNA? Ik denk dat het mijn manier van “coping” is in het 
samenleven. Dat ik deze weg gevonden heb om voor mezelf te verantwoorden wie 
ik ben, maar ook om effectief te zijn. Want ik ben het meest effectief in dat soort 
werk. Ik ben een slechte advocaat, ik ben een betere rechter. Ik ben niet de advocaat 
die vecht voor zijn partij.’ 

In de 30 jaar werk van de Ombudsman ziet Brenninkmeijer een belang rijke ontwikkeling. 
‘De Ombudsman begon als heel goede AWB-klachtbehandelaar, volgens de letter 
van de wet. Ik probeer het onderwerp Behoorlijkheid als verhouding tussen over-
heid en burger nu tot ontwikkeling te laten komen. Zodat de juiste toepassing van 
de AWB het kader, maar niet de kern van ons werk is. Klachtbehandeling is geen 
doel op zich. Mijn doel is dat de overheid de burger behoorlijk behandelt. Klachten 
vormen daarbij een belangrijk middel. Daarmee heb ik heel duidelijk een ander 
uitgangspunt gekozen dan mijn voorgangers.’ 
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Loketten

Sinds 2006 worden klachten over bestuursorganen van decentrale overheden ook 
door de Nationale Ombudsman behandeld, tenzij het bestuursorgaan zich heeft 
aangesloten bij een andere ombudsvoorziening. Brenninkmeijer is sindsdien voor 
veel gemeenten de Ombudsman maar ruim de helft van de gemeenten koos daar 
niet voor. Dat leidt tot een gemengd beeld volgens Brenninkmeijer. ‘Deels zijn dat 
goede partners. De grote gemeenten hebben goed functionerende ombudsman-
nen. In kleine gemeenten die zich niet bij mij hebben aangesloten doet de bezwa-
rencommissie het er soms bij. Dat is jammer want dan is het weinig zichtbaar en 
benaderbaar. Ik ontvang wel eens klachten van mensen die vinden dat een gemeen-
telijke ombudsman hun klacht niet goed heeft behandeld. Helaas kan ik daar niets 
mee, dan moet ik zeggen dat wij daar niet over gaan. Dat is natuurlijk voor een 
Ombudsman een hoogst ongelukkige mededeling.’ 

Dat leidt toch een beetje tot klassieke loketten-overheid, die zegt: daar ga ik niet over, u moet bij een 
ander loket zijn. 
‘Het is helaas moeilijk uit te leggen wat de verhouding is tussen Nationale 
Ombudsman en de gemeentelijke ombudsmannen.’ 

Vorig jaar is er een aparte Kinderombudsman ingesteld. Daarmee is weer een nieuw loket geopend, 
terwijl dat aandachtsveld ook bij uw taak had kunnen worden opgenomen.
‘De Kinderombudsman vind ik een goede ontwikkeling. Dat heb ik van harte onder-
steund. Het kinderrechtenverdrag verplicht elk land om een kinderombudsman te 
hebben. Nederland was daarin al jaren nalatig. De kwetsbaarheid van kinderen vergt 
bijzondere aandacht van de ombudsman. Daarbij is de Kinderombudsman zowel in 
private als publieke zaken bevoegd, dus veel ruimer dan de Nationale Ombudsman. 
Ik denk dat dat heel goed past bij de Kinderrechten waar hij over gaat.’ 

‘Masculiene aspecten passen niet goed 
bij de norm die wij de overheid zelf opleggen’ 

In uw organisatie is driekwart van de 170 mensen vrouw. Hoe komt dat?
‘Dat er zoveel vrouwen werken is mijn persoonlijke keuze. Toen ik hier binnen-
kwam werkten er vooral mannen. Nu bestaat de organisatie , inclusief de top, gro-
tendeels uit vrouwen. Dat is mijn bewuste keuze voor de feminiene aspecten van 
mensen: minder forcerend, meer bemiddelend en verbindend. De masculiene 
aspecten van vechten en forceren passen minder goed bij dit werk. Passen ook niet 
goed bij de norm die wij de overheid zelf opleggen.’ 

•• 12 ••
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Handelingsrepertoire

Toch lijkt u zich, vergeleken met uw voorgangers, maar ook met uw eerste termijn, feller op te stellen. 
Kiest u bewust een harde toon?
‘Het is soms nodig om te escaleren. Ik sta voor een belang en als dat reëel en zwaar-
wegend is dan ga ik voor dat belang staan. Toen we de Inspectie voor de Gezond-
heidszorg onderzochten was de eerste reactie dat het incidenten waren. Ik heb de 
organisatie benaderd en merkte dat het helemaal niet leefde, dat er niets gebeurde. 
Toen heb ik alsnog een meldpunt ingesteld en uiteindelijk een zwartboek opge-
steld. Dat moet soms. Ik heb een heel handelingsrepertoire om druk uit te oefenen.’

In een eerder interview gaf u aan tevreden te zijn met uw mate van invloed. Dat zeggen maar heel 
weinig mensen. Bent u zeer bescheiden, niet ambitieus, of zeer effectief?
‘Ja, ik ben best tevreden. Het uitgangspunt is toch dat de Ombudsman een beschei-
den rol vervult, omdat ik niet over de inhoud ga. Ik ga wel over de verhoudingen, 
en daarbij hebben we een kader neergezet dat een goed uitgangspunt biedt om te 
interveniëren.’ 

Brenninkmeijer ziet grote verbeteringen bij onder meer de Belastingdienst en het 
UWV. ‘Zij benutten ons werk. En het CBR vroeg mij een verhaal te komen houden 
om hen te inspireren om hun werk beter te doen. Bij de IND geven we cursussen 
Behoorlijkheid. De Ombudsman heeft veel positieve verbindingen. En daar begint 
het wel mee. Er zijn wel een knelpunten, die zitten met name bij de Tweede Kamer 
en soms bij het kabinet. Maar dat betekent dat ik mijn werk goed doe. De Europese 
Ombudsman vertelde mij laatst dat iedere Ombudsman die een beetje deugt af een 
toe een lastig gesprek heeft met zijn volksvertegenwoordiging. Ik ben ook een irri-
tator, houd mensen die lelijk doen een spiegel voor ten behoeve van de nodige zelf-
reflectie. Dat is voor sommige mensen nogal confronterend.’ 

Wat kunt u niet?
‘Ik ben slecht in lobbyen. Achter de schermen politiek bedrijven, dat doe ik niet. Ik 
zal nooit contact opnemen met bepaalde fracties in de Tweede Kamer om een 
bepaald doel te bereiken. Dat zou ik onzuiver vinden, ik moet boven de partijen 
staan. Ik merk dat andere hoge colleges van staat en adviesorganen daar niet zo 
terughoudend in zijn. Nee, ik noem geen namen. Ik weet dat het bijzonder effec-
tief kan zijn in termen van macht en invloed, maar het staat mij tegen. Het is ook 
mijn zwakke punt. Ik ben niet iemand die even de telefoon pakt om iets te ritselen. 
Dat betekent ook dat ik in het politieke eigenlijk met één hand op de rug opereer. 
{Glimlachend: } Maar meer heb ik misschien ook niet nodig.’
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