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Harrie van Rooij, Margit 
van Wessel en Noelle 
Aarts onderzochten 
39 nieuwsartikelen 
en 1142 reacties op 
het intranet van De 
Belastingdienst toen de 
commissie-Donner met 
zijn tussenrapportage en 
het eindrapport kwam. 
Welke narratieven gingen 
er rond? Opvallend is het 
grote verschil in de zakelijke 
bijdragen van bestuurders 
en de emotionele benadering 
van medewerkers.

HET TOESLAGEN-
SCHANDAAL EN 

DE COMMUNICATIE-
KLOOF

HOE ZAKELIJKE MANAGERS EN EMOTIONELE 
MEDEWERKERS ELKAAR KWIJTRAAKTEN BIJ 

DE BELASTINGDIENST
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HET IS OP DE KOP AF VIER JAAR 
GELEDEN DAT RTL NIEUWS EN 
DAGBLAD TROUW zich stortten op de 
ongekend strenge aanpak van de Belas-
tingdienst bij vermoedens van fraude 
bij de kinderopvang. Tal van gezinnen 
kregen het stempel fraudeur opgedrukt, 
soms vanwege kleine vergissingen, zoals 
het niet aanleveren van een bonnetje.  
 
De gedupeerden verloren niet alleen 
het recht op toeslagen, ze moesten ook 
flinke sommen geld terugbetalen, soms 
oplopend tot tienduizenden euro’s. Vele 
kwamen in grote financiële problemen, 
wat weer een spoor van menselijk drama 
achter zich trok. Van echtscheidingen en 
gedwongen verkoop van woningen tot 
uithuisplaatsingen van kinderen.  
 
De berichtgeving en verontwaardiging 
over de ongekend harde aanpak leidden 
tot een onderzoek van de commis-
sie-Donner, die vaststelde dat de terug-
vorderingen niet rechtmatig waren. De 
fouten waren niet zozeer toe te schrijven 
aan specifieke functionarissen of organi-
satieonderdelen, maar aan ‘institutionele 
vooringenomenheid’, ofwel een collectie-
ve tunnelvisie.  
 
De affaire kostte diverse bewindsperso-
nen de kop en er werd ingegrepen bij de 
Belastingdienst, die in drie delen werd 
opgeknipt. In 2021 viel het kabinet over 
het schandaal. 
 

betekenis geven 
 
Een van de belangrijkste vragen die na de 
crisis is blijven hangen is: hoe trekt een 
organisatie als de Belastingdienst zijn les-
sen uit de crisis? Welke betekenis geven 
medewerkers en management zelf aan de 
gebeurtenissen? Hoe verklaren zij wat er 
misging en wie er de fout inging? En hoe 
geven ze daar perspectief aan?  
 
Harrie van Rooij, Margit van Wessel en 
Noelle Aarts deden hier onderzoek naar 
en konden daarbij over bijzonder interes-
sant materiaal beschikken. Ze analyseer-
den de tekstbijdragen van medewerkers 
en bestuurders over het toeslagenschan-
daal op het intranet van de Belasting-

dienst. De periode besloeg van november 2019 tot maart 
2020, toen de tussenrapportage en het eindrapport van 
de adviescommissie verschenen die tot intensieve interne 
discussies bij de dienst leidden.  
 
Met hun studie wilden de drie inzicht krijgen in de wijze 
waarop narratieven die een rol spelen bij de verwer-
king van de crisis, tot stand komen in online discussies 
tussen medewerkers onderling en tussen medewerkers en 
management. In totaal analyseerden ze rond 36 nieuws-
berichten en 1142 reacties uit de hele organisatie van 
ongeveer 29.000 medewerkers.  
 
Het onderzoek leverde bijzondere inzichten op, met als 
meest in het oog springende, het verschil in gedrag en 
taal tussen leiders in de organisatie en de medewerkers 
zelf.  
 

schuld en schaamte 
 
Dit verschil is al snel te zien in de weken na publicatie 
van het eerste rapport van de commissie-Donner, als er 
nieuwsberichten en blogs van de directeur-generaal over 
de toeslagenaffaire op het intranet verschijnen.  
Zeker in die eerste fase zitten de reacties van medewer-
kers vol emoties van schuld, schaamte, afkeer en ontgoo-
cheling. De organisatie zou moeten staan voor morele 
waarden en rechtvaardige procedures, maar schiet daar 
erg in tekort, is de teneur.  
 
Medewerkers benadrukken in die periode vooral het leed 
dat de organisatie heeft veroorzaakt onder gedupeer-
den: ‘Die mensen moeten door een hel zijn gegaan. (…) 
Je komt nergens doorheen, niemand die luistert, geen 
bewijzen geleverd. En je hebt zelf het nakijken met die 
omgekeerde bewijslast die de Belastingdienst geniet.’  
 
Tegelijk nemen de medewerkers hun collega’s in bescher-
ming door erop te wijzen dat die schuld ten onrechte bij 
hen wordt gelegd: ‘Helaas liften de uitvoerende Toesla-
gen-collega’s geheel ten onrechte mee in de negatieve 
beeldvorming die de dienstleiding rond hun onderdeel 
heeft veroorzaakt. Nu maar hopen dat het publiek dat 
ook onderkent.’  
 
Gaandeweg komen uitingen van schaamte meer naar 
de voorgrond: ‘Als ik lees hoe wij met deze mensen zijn 

Jaap 
Uijlenbroek, 
tussen 2017 
en 2020 de 
hoogste 
baas bij de 
Belasting-
dienst, wordt 
gehoord 
door de 
parlementaire 
enquêt
commissie 
Kinderopvang-
toeslag.
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Er is nog een reden waarom medewerkers zich verzetten 
tegen dit zogeheten systeemnarratief. Als ‘het systeem’ 
namelijk verantwoordelijk is voor de problemen, dan is 
iedereen medeschuldig. Dit wordt geïnterpreteerd als een 
poging om de schuld van de top naar de werkvloer te 
delegeren.  
 
Dit wordt vooral duidelijk als een intern nieuwsbericht 
verschijnt waarin de staatssecretaris een cultuuronder-
zoek in de dienst aankondigt. Dit is voor veel medewer-
kers de bevestiging dat de verantwoordelijkheid in de 
hele organisatie wordt gelegd. Het frequente gebruik van 
woorden als ‘wij’ en ‘ons’ door bestuurders, verwijzend 
naar ‘wij allemaal’ maakt medewerkers medeplichtig 
Een medewerker: ‘Ik zal het wellicht verkeerd hebben 
begrepen, maar zoals ik het lees, is dus in feite niemand, 
maar tegelijkertijd ook iedereen, verantwoordelijk voor 
de gemaakte fouten.’  
 

straatje schoonvegen 
 
Medewerkers zien dat de leiding vooral zijn eigen straatje 
schoonveegt en in plaats van authentiek communiceren, 
kiest voor ‘strategische’ teksten, gericht op het voor-
komen van aansprakelijkheid en het beschermen van 
personen.   
 
Er wordt dan ook negatief gereageerd als een bestuurder 
verwijst naar het ‘tijdsgewricht’ waarin problemen tot 
stand kwamen. Een medewerkers schrijft dat onrecht-
matig handelen door een bestuursorgaan ’nooit (!!!!) kan 
worden verklaard door een ‘tijdsgewricht’. Dat is echt te 
makkelijk.’  
 
Tussen werkvloer en de bestuurders lijkt een flinke kloof 
te zijn, hoewel er inhoudelijk helemaal geen sprake is 
van een scherpe tweedeling, constateren de onderzoe-
kers. Deelnemers aan de discussies op intranet noemen 
dezelfde oorzaken en omstandigheden, zoals rigide 
wetgeving en politieke druk.  
 
Desondanks verschuift de discussie meer naar de 
identificatie van wie zeker niet verantwoordelijk zijn. 
De medewerkers intensiveren hun narratief ‘wij zijn niet 
verantwoordelijk voor deze crisis’. De werkvloer asso-
ciëren ze met vakkennis, beroepseer, maatschappelijke 
waarden, loyaliteit en een historische binding met de 
organisatie. Een medewerker: ‘Dertig jaar met ideeën 
gekomen, ook op het gebied van toeslagen, die altijd 
werden afgewezen!’  
 

roeiers en stuurders 
 
Ze definiëren zichzelf door zich tegenover de bestuur-
ders te plaatsen. Vinden dat bestuurders geen vakinhou-
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omgegaan, geen reactie hebben gegeven op vragen, niet 
hebben aangegeven waarom wij corrigeren en wel direct 
tot inning zijn overgegaan, dan schaam ik mij diep voor 
wat deze mensen ten onrechte is aangedaan.’  
 

‘heel vervelend’ 
 
De emoties zetten het debat met bestuurders op scherp, 
constateren de onderzoekers. Ook van hen wordt emotie 
verwacht, maar in bestuurlijke blogs staan weinig per-
soonlijke gevoelens.  
Een blog waarin een bestuurder de gebeurtenissen ‘heel 
vervelend’ noemt, roept verontwaardiging op. Een me-
dewerker schrijft: ‘Ik kreeg hetzelfde gevoel toen ik deze 
blog las. Het is schokkend en diep triest wat er gebeurd is 
en onze DG doet het alleen af als: ‘het is heel vervelend 
dat er fouten zijn gemaakt’.’  
 
De behoedzame manier waarop bestuurders formuleren, 
zorgt herhaaldelijk voor irritatie en argwaan, bijvoor-
beeld bij discussies wie er verantwoordelijk zijn. De 
bestuurders sluiten zich aan bij de analyses uit de tus-
senrapportage van de adviescommissie, die fouten tot op 
zekere hoogte verklaart vanuit ‘een systeemperspectief ’. 
De ‘institutionele vooringenomenheid’ zou voortkomen 
uit een complex stelsel van externe en interne factoren 
en omstandigheden.  
 
De medewerkers moeten niets weten van dergelijke taal. 
Als het bestuurlijke narratief luidt dat ‘onrechtmatig-
heden veroorzaakt zijn door een systeem’, dan is hun 
counternarratief: ‘Een systeem kan niet verantwoordelijk 
zijn’, aldus het onderzoek.

‘EEN SYSTEEM 
KAN NIET 
VERANT-

WOORDELIJK 
ZIJN.’
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Renske Leijten en 
Pieter Omtzigt bij 
het Kruisplein 
tijdens een 
steunmanifestatie 
voor 
toeslagenouders en 
kinderen.
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delijke achtergrond hebben, ahistorisch en carrièrege-
richt zijn. Een andere medewerker: ‘Hoewel ik volledig 
overtuigd ben van de goede wil van managers, topamb-
tenaren en zeker niet te vergeten, politici, hebben ze alle-
maal één onoverkomelijke handicap. Ze weten namelijk 
niets van het werk en dan ga je dus aan de organisatie 
sleutelen, want je moet toch iets aanpakken. Het gevolg 
daarvan is weer dat er niets wezenlijk verandert.’  
 
Bestuurders worden in de berichten steeds meer als de 
veroorzakers van problemen benoemd, of minstens als 
degenen die hadden moeten ingrijpen toen dat nog kon. 
Kenmerkend vinden de onderzoekers de vergelijking van 
‘roeiers en stuurders’ die medewerkers gebruiken. Presta-
tieproblemen worden ‘opgelost’ door roeiers uit de boot 
te verwijderen en te vervangen door extra stuurmannen, 
oftewel: managers en adviseurs. Onder invloed van dit 
frame worden bijna alle bestuurlijke initiatieven op voor-
hand als contraproductief gekwalificeerd: ‘Zo gaan we de 
roeiwedstrijd in ieder geval niet winnen! We hebben een 
duidelijk wettelijk kader waarbinnen we moeten uitvoe-
ren. Gewoon meer echte roeiers!’ 
 

verantwoordelijkheid 
buiten jezelf plaatsen 
 
Ondanks deze kloof is de overeenkomst tussen beide 
groepen groter dan het zo lijkt. Zowel in de zakelijke taal 
van de managers als de meer emotionele bijdragen van 

STRATEGISCHE BENADERING  
SCHIET TEKORT
Een van de belangrijke conclusies die Harrie van 
Rooij, Margit van Wessel en Noelle Aarts trekken uit 
hun onderzoek, is dat een manier van communiceren 
die is gericht op het managen van verwachtingen van 
belanghebbenden en het vermijden van aansprakelijk-
heidsclaims, tekortschiet.  
In plaats daarvan zouden ceo’s volgens hen een waar-
degedreven en authentieke manier van communiceren 
moeten ontwikkelen. ‘Onze casus laat het belang van 
een dergelijke benadering zien in de interne discus-
sies over de crisis. Bij de vergelijking van medewer-
kersdiscussies met managementblogs valt het verschil 
in gespreksrepertoires op. Bestuurders belichten an-
dere aspecten dan medewerkers, kiezen andere woorden 
en brengen emoties anders tot uitdrukking. Hierbij 
lijkt geen wederzijds begrip tot stand te komen.’ 
 
Ook snelle, feitelijke en neutrale informatie van het 
management volstaat niet in een situatie van spanning 
en crisis, concluderen de drie onderzoekers. Mede-
werkers geven de actiematige, toekomstgerichte bood-
schappen de betekenis van vermijding en ongevoelig-
heid. De manier waarop bestuurders geen emoties uiten 
speelt hierbij een rol. Bestuurders die over morele 
gevoelens communiceren, laten zien niet met zichzelf 
of het eigenbelang bezig te zijn, en bouwen daarmee 
aan hun integriteit en geloofwaardigheid 
 
Omdat de managers zich niet of erg beperkt moreel ui-
ten, zijn niet zij het die het gesprek over vernieu-
wing vormgeven, maar zijn het de medewerkers die met 
elkaar hun narratieven ontwikkelen.
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medewerkers wordt de eigen verantwoordelijkheid buiten 
zichzelf geplaatst. 
 
De steun voor het standpunt dat ‘de Belastingdienst tot 
op zekere hoogte correct heeft gehandeld’, neemt ook 
na verloop van tijd toe. Een medewerker stelt dat ook 
hij het vreselijk vindt ‘om de verdrietige verhalen van 
toeslagontvangers te horen’, maar verdedigt vervolgens 
met een uitgebreide argumentatie de stelling dat de Be-
lastingdienst in essentie heeft gedaan ‘waar hij voor staat 
opgesteld: de wet uitvoeren’. De bijdrage genereert 654 
duimpjes omhoog en 9 omlaag.  
 
Waar er in het begin van de discussies schaamte was te 
zien, kantelt dit aan het eind. Medewerkers willen trots 
zijn op hun organisatie. Als Donner met zijn eindrap-
port komt in maart 2020 zien veel medewerkers dit als 
goed nieuws. De schrijnende uitwerking van de toe-
slagaffaire komt volgens de commissie niet zozeer door 
de handhaving door de Belastingdienst, maar eerder 
door het toeslagenstelsel zelf.  Dat was zo ongeveer het 
door medewerkers verfoeide systeemnarratief dat de 
bestuurders een halfjaar daarvoor naar voren brachten, 
maar die nu blijkbaar op meer weerklank kan rekenen. 

‘Leest allen het artikel in de Volkskrant van vandaag 
waar oud-minister Donner de nuance aanbrengt in de 
toeslagenaffaire’, schrijft een medewerker. ‘Zo je al niet 
meer trots was op de Belastingdienst dan is die trots weer 
terug! Het is fijn maar eigenlijk triest om achteraf gelijk 
te krijgen in deze zaak. Het voelt niet als een overwin-
ning. Meer een beetje als genoegdoening.’  

TEKST JASPER MULDER BEELD ANP

‘MEDEWERKERS 
WILLEN TROTS 

ZIJN OP HUN 
ORGANISATIE’

Dit artikel is gebaseerd op de 
publicatie ‘Crisiscommunicatie 
of communicatiecrisis? 
Disfunctionele patronen tijdens 
de online discussies over de 
toeslagencrisis’ door Harrie 
van Rooij, Margit van Wessel en 
Noelle Aarts in het Tijdschrift 
voor Communicatiewetenschap 
50.2 91-128 
 
Harrie van Rooij is adviseur 
communicatiebeleid en 
gedragsverandering bij de 
rijksoverheid. Daarnaast werkt 
hij aan een proefschrift over 
de manier waarop ambtenaren 
naar burgers kijken. 
 
Margit van Wessel is 
assistant-professor Strategic 
Communication aan Wageningen 
University & Research. 
 
Noelle Aarts is hoogleraar 
Socio-Ecological Interactions 
aan het Institute for Science 
in Society (ISiS) aan Radboud 
University. 

Commissie Donner presenteert het eindadvies 
in de toeslagenaffaire.
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door CAROL ROCK

Het Nederlandse medialandschap wordt 
nog steeds voornamelijk bevolkt door 
deskundige, witte mannen. Ze voelen zich 
expert genoeg om overal aan te schuiven 
en over elk onderwerp, hoe ver van hun 
bed ook- mee te praten.  Hun meer des-
kundige, vrouwelijke partners kijken liever 
vanaf hun veilige thuis toe. Niet omdat ze 
niet worden uitgenodigd, maar omdat ze 
zichzelf nét niet goed genoeg achten hun 
welverdiende plek aan die talkshowtafels 
op te eisen. Imposter syndrome.

Oud Op1 redacteur Floor Doppen 
schreef in haar opiniestuk in de Volks-
krant over haar ervaring met de zoge-
naamde doorschuifvrouwen. Ze laten de eer 
om hun deskundigheid een podium te 
geven liever aan een mannelijke collega 
over omdat ze onterecht twijfelen over 
hun eigen geschiktheid. 

Nederland lijkt op het eerste gezicht een 
land waarin maar weinig ruimte is voor 
machogedrag en ‘overdreven’ vrouwelijk-
heid. De doe-maar-gewoon-mentaliteit 

maakt geen onderscheid tussen mannen en 
vrouwen. Het programma First Dates is wat 
dat betreft een lichtend voorbeeld. Er gaat geen 
aflevering voorbij zonder dat er een jongedame 
in kort jurkje gecombineerd met stevige Dr. 
Martens en rommelig haar met grote passen 
het restaurant binnenstapt en rekeningen netjes 
door tweeën gedeeld worden.

Als het om emancipatie gaat, hebben de 
Verenigde Staten nog een hele lange weg te 
gaan. De meest recente ontwikkelingen in het 
Hooggerechtshof laten een oogverblindend 
licht schijnen op hoe lang die weg nog is. Als je 
echter de televisie aanzet, word je een heel an-
der beeld voorgeschoteld. Op elke zender, zelfs 
bij het conservatieve FOX News, worden de 
stoelen voor deskundigen steevast gevuld door 
een groeiend aantal vrouwen. Kaitlin Collins, 
Cecilia Vega, Yamiche Alcindor, Abby Philip, 
Shannon Bream, Dana Bash. Het is slechts een 
grip uit de zeer diverse én kundige cast die het 
land wekelijks van het laatste politieke nieuws 
voorziet. Maar ook als het gaat om econo-
misch, covid-gerelateerd of buitenlandnieuws, 
lijkt het fenomeen doorschuifvrouw hier niet 
te bestaan. Sterker nog, al de hierboven ge-
noemde deskundigen nemen elke keer weer 
zelfverzekerd en in al hun ‘vrouwelijkheid’ het 
woord. Elegante jurken, hoge hakken, haren in 
de perfecte krul en een flinke laag maquillage. 
Beauty, brains en een betere afspiegeling van 
de samenleving gaan hier in elk toonaangevend 
nieuwsprogramma vreedzaam hand in hand.

Of deze vrouwen die hun plek aan de tafel lang 
geleden hebben opgeëist, net zoveel verdienen 
als hun mannelijke collega’s, is niet altijd dui-
delijk. Maar gezien hun ongekende populariteit 
en schare fans waarop ze altijd terug kunnen 
vallen, vermoed ik dat hun werkgevers daarin 
geen enkel risico zullen nemen.

Maar dan nog blijft die vraag waarom de Ne-
derlandse vrouw zo graag blijft doorschuiven 
en het woord nog steeds liever overlaat aan de 
middelmatige, witte man.
Het kan in mijn ogen geen kwaad eens goed bij 
elkaar af te kijken en vooral veel aantekeningen 
te maken. Beide landen kunnen veel van elkaar 
leren over emancipatie enerzijds en representa-
tie voorzien van, vooruit, een vleugje presenta-
tie anderzijds.

CAROL ROCK IS JOURNALIST, 
SPEAKER EN AMERICA WATCHER EN WOONT 
IN SAN FRANCISCO

doorschuif-
vrouwen
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