
Vrijdag
19 mei 2023

DE VOLKSKRANT BV JACOB BONTIUSPLAATS 9, POSTBUS 1002, 1000 BA, AMSTERDAM REDACTIE@VOLKSKRANT.NL TEL.: REDACTIE 020-562 9222 KLANTENSERVICE 088-056 1561 BEZORGING 088-056 1555

‘Sommige Turkse mannen vonden dat ik met mijn openhartigheid tegen 
onze cultuur en geloof inging. Ik zie het als het probleem van die mannen’Nezz Ozbicer leeft 

al veertien jaar in 
het besef dat ze aan 
kanker zal sterven PAGINA 16-17

Poolse boeren blijven zitten met volle  
silo’s door de komst van goedkoop graan 
uit Oekraïne. ‘We gaan hieraan failliet’
PAGINA 13-15

Kunstcriticus 
Rutger Pontzen 
verbaast zich in 
een essay over 
de defensieve 
houding in het 
wereldje over de 
nieuwe groepen 
kunstenaars
PAGINA V2-4

De Italiaanse minister van land-
bouw Francesco Lollobrigida, ach-
terneef van de legendarische Gina, 
werkt aan een wereldwijd keurmerk 
voor Italiaanse restaurants. Basta 
met de pizzabakker die voor de 
vorm ‘bella ciao’ mompelt maar ei-
genlijk Turks is, aan de schandpaal 
met barbaren die kaas over een wit-
te pastasaus strooien, alle olijfolie 
van groen-wit-rode bodem, en als 
het niet extra vergine is, dan is het 
niente.

Triest is de dag dat je warmloopt 
voor megalomane plannen van 
rechts-nationalistische snit, maar 

aan een onoprechte columnist heeft 
u ook niks. Ik wil werken voor die 
keuringsdienst. De afdeling ‘Olan-
da’ kent vele misstanden, die ik 
streng maar rechtvaardig zal corri-
geren. Zijn de prodotti op orde en 
wordt er achter de pannen voldoen-
de ‘Volare’ gezongen, dan trakteer ik 
op zelfgestookte grappa. Maar zie ik 
rucola op een caprese of één te lang 
gekookte spaghettisliert, dan gaat 
de hut dicht en de koks naar het her-
opvoedingskamp. ‘Néé’, zullen ze 
angstig prevelen, ‘niet naar de 
oma’s op Capri!’

Sander Donkers

Prodotti
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Uitgaven Rijksoverheid aan externe
inhuur, in miljoenen euro's
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RECORDBEDRAG NAAR 
EXTERN PERSONEEL

Advertentie

Rijk betaalde in 2022 meer dan 
ooit aan externen: 2,7 miljard
Serena Frijters 
Laura Hoogenraad
Amsterdam

Nooit eerder betaalde het Rijk 
 zoveel geld aan externe mede-
werkers, zoals ict’ers, interim- 
managers en consultants. In 2022 
gaven de ministeries gezamen-
lijk 2,7 miljard uit aan extern per-
soneel. Daarmee overschrijden 
ze hun eigen norm ruimschoots. 

De uitgaven voor externe medewerkers 
zijn 17 procent hoger dan een jaar eer-
der, en bijna drie keer zo hoog als tien 
jaar geleden. De zogeheten Roemer-
norm – de afspraak dat het aandeel ex-
terne inhuur niet meer dan 10 procent 
mag bedragen van het personeelsbud-
get – is dus weer lang niet gehaald. Dit 
blijkt uit de jaarrapportage Bedrijfsvoe-
ring Rijk, die woensdag is gepubliceerd 
in het kader van Verantwoordingsdag.

Externe inhuur maakt inmiddels  
14,2 procent uit van het personeelsbud-
get. In 2021 was dat nog 13,3 procent. 
Slechts vier van de twaalf ministeries 
houden zich aan de Roemernorm, ver-
noemd naar toenmalig SP-fractievoor-
zitter Emile Roemer.

De overheid schakelde voor lastige 
thema’s als de coronapandemie en de 
stikstofcrisis veel personeel van buiten 
in. Vooral op de ict-afdelingen is de 
nood hoog. Daar lukt het de overheid 
bij lange na niet om voldoende gekwa-
lificeerd vast personeel aan te trekken.

Het ministerie van Economische Za-
ken en Klimaat huurde vorig jaar rela-
tief de meeste consultants en adviseurs 
in, goed voor bijna eenderde van het 
personeelsbudget. Volgens een woord-
voerder liggen die kosten niet zozeer 
bij het departement zelf, als wel bij de 
uitvoeringsorganisaties die onder het 
ministerie vallen. Daar was veel vraag 
naar extern personeel door kwesties als 
de gasschade in Groningen en het prijs-
plafond voor energie.

De Tweede Kamer protesteert al ja-

renlang tegen de hoge kosten van ex-
terne arbeidskrachten, maar het is op-
eenvolgende kabinetten niet gelukt die 
te drukken. Mede daarom werd in 2010 
de Roemernorm afgesproken. 

Concurrentie
Er zijn drie redenen waarom het de 
overheid niet lukt om de afhankelijk-
heid van externe inhuur te beteugelen, 
zegt Zeger van der Wal, bijzonder hoog-
leraar bestuurskunde aan de Universi-
teit Leiden. ‘Ten eerste hebben we al een 
paar jaar te maken met een krappe ar-
beidsmarkt. Over het algemeen zijn de 
arbeidsvoorwaarden bij de overheid 
best goed, maar voor meer gespeciali-
seerde functies als data-analisten, 
ict-specialisten, juristen en senior pro-
jectmanagers is de concurrentie met 
het bedrijfsleven groot.’

Zo lukt het de overheid steeds min-

der goed om mensen te verleiden tot 
een langdurig dienstverband. In 2022 
publiceerde de Rijksoverheid bijna  
31 duizend vacatures, een stijging van 
ruim 40 procent in een jaar tijd.

Daarnaast heeft de overheid de afge-
lopen dertig jaar veel taken uitbesteed. 
Deze eerdere bezuinigingen zitten het 
Rijk nu dwars, zegt Van der Wal. ‘Er zijn 
inhoudelijke gebieden waar expertise 
is weggelekt. Dat realiseert de overheid 
zich, maar het lukt niet om die mensen 
een-twee-drie terug te krijgen.’ Dat 
bleek deze week opnieuw: het kabinet 
heeft commerciële partijen nodig om 
de schadevergoeding voor de slachtof-
fers van de toeslagenaffaire af te hande-
len, meldde Nieuwsuur.

Ten slotte zien ministeries extern ad-
vies soms als een keurmerk. ‘Als er be-
leidsopties zijn voorgelegd aan de mi-
nister, dan is toch de neiging om een 
van de grote consultancykantoren, zo-
als Berenschot, PwC of KPMG, er nog 
een keer naar te laten kijken. Dat voelt 
veiliger, want je kunt als beleidsmaker 
dan altijd terugvallen op het excuus dat 
je door een externe club bent geadvi-
seerd’, zegt Van der Wal.

Niet alle ambtenaren zijn daar vol-
gens hem blij mee. ‘Die vinden het zon-
de van het geld en zonde van de tijd. 
Daarbij voelt het als een motie van wan-
trouwen richting hen.’

Of de uitgaven voor extern personeel 
ook dit jaar weer stijgen, is de vraag. Er 
moet weer bezuinigd worden, volgens 
minister Kaag van Financiën. Dan komt 
er een interessante vraag naar boven, 
zegt Van der Wal: ‘Als de kaasschaaf er-
overheen moet, raakt dit dan eerst de 
externe inhuur of het eigen personeel? 
Ik verwacht dat het wel tot iets minder 
inhuur leidt, want ambtenaren ont-
slaan is ook niet zo makkelijk.’
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