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Behoefte aan een succesvolle kerntakendiscussie?
Dat zou mooi zijn. U kent echter de ongemakken van het 
fenomeen kerntakendiscussie. Het duurt te lang, het kost te 
veel en het levert te weinig op. Waarom dan toch zo’n discussie 
voeren? Omdat de methodiek rijke toepassingsmogelijkheden 
kent, zoals:
• systematisch herijking van de beleidsdoelstellingen voor 

bestaande taken en daarmee gemoeid zijnde middelen;
• stelselmatige verkenning van wensen met betrekking tot 

nieuw en/of geïntensiveerd beleid;
• impuls aan een gelijkluidend politiek en bestuurlijk 

referentiekader;
• stimulerende en aanvullende werking op het bestaande 

beleids- en beheerinstrumentarium;
• inzichtelijk en breed toegankelijk maken van informatie over 

ambities, beleid en uitvoeringspraktijk.

Ondanks de evidente meerwaarde van kerntakendiscussies 
als heroverwegingsmethodiek worden veel gemeenten 
geconfronteerd met de ongemakken. Soms nemen de 
ongemakken zelfs de overhand. In onze jarenlange 
adviespraktijk valt met name één punt op. Het komt met 
regelmaat voor dat de kerntaken-discussie wordt opgevat als 
een eenmalige exercitie. Hierdoor wordt te weinig nuttige 
kennis opgebouwd voor het periodiek uitvoeren van 
strategische heroriëntaties. Daarom onderkennen wij in 
de uitvoering op dit vlak twee uitgesproken vormen van 
meerwaarde van kerntakendiscussies. 

Kerntakendiscussie als leertraject
Om een werkelijk periodiek (politiek en bestuurlijk gestuurde) 
herijking van middelen en taken te bewerkstelligen moet 
heroverweging een vanzelfsprekend proces worden. Hiervoor 
moet een nieuwe weg worden ingeslagen. Het is bijvoorbeeld 
van belang om snel hoofd- en bijzaken te onderscheiden, 
om de juiste accenten te leggen in de aanpak op basis van 
een interpretatie van indicaties, om prioriteiten te stellen in 
de behandeling van resultaten, om realistische planningen 
op te stellen, om samenhang met bestaande beleids- en 
beheerinstrumenten te onderkennen, om gerichte vragen 
te stellen over bestaande en gewenste kwaliteitsniveaus en 
dergelijke. Wanneer betrokkenen hiervoor een zesde zintuig 
ontwikkelen, dan wordt de methodiek van kerntakendiscussie 
als vanzelfsprekend ervaren. Dit heeft doorgaans ook een 
positief effect op de onderlinge bestuurlijke verhoudingen.

Kerntakendiscussie als coproductie
In het duale stelsel wordt vaak op voorhand de nadruk gelegd 
op de verschillen tussen college van B&W en gemeenteraad. In 
het slechtste geval leidt dit er toe dat B&W en de  
gemeenteraad volstrekt gescheiden van elkaar een analyse 
uitvoeren die op geen enkele moment samenkomt. Het succes 
van de aanpak wordt echter bepaald door de mate waarin de 
verschillende partijen in de stadia van informatieverzameling en 
opinievorming samen optrekken. Zodoende is er altijd oog voor 
de bestuurlijke of politieke consequenties. Tijdens zorgvuldig 
geplande beslismomenten zijn er dan voldoende mogelijkheden 
om uiting te geven aan de verschillende verantwoordelijkheden. 
In een goed gevoerde kerntakendiscussie wordt de politiek 
gestuurde ‘wat’-vraag (wat is een kerntaak?) vroegtijdig 
verbonden met de meer bestuurlijke ‘hoe’-vraag (hoe kan de 
taak efficiënter, effectiever en kwalitatief hoogwaardiger worden 
uitgevoerd?).

Meer weten?
In ons boek Gepaste heroverweging van beleid, over 
kerntakendiscussies en andere ongemakken (eigen uitgave: 
ISBN 90-74293-05-0) wordt het onderwerp kerntakendiscussie 
van alle kanten belicht en wel op praktische, toepassingsgerichte 
wijze. Het boek is eenvoudig te bestellen via ons bureau-
secretariaat. De publicatie kost dan € 17,50, exclusief 
verzendkosten en 6% BTW. 

Referenties over door ons bureau uitgevoerde kerntaken-
discussies en overige informatie treft u aan op onze 
website. Zie aldaar de rubriek Opdrachten, submenu 
Kerntakendiscussies.


