MOOC Challenging government
Aanvullend materiaal van de MOOC

Inleiding
Mondige burgers, democratische experimenten, digitalisering: de overheid staat voor
grote uitdagingen. Hoe kan de omslag van een uitgedaagde overheid naar een
uitdagende overheid worden gemaakt?
In deze MOOC, gemaakt door de NHL Hogeschool, de Haagse Hogeschool en de
Vereniging voor OverheidsManagement, komt dit vraagstuk aan bod. In vijf
drieslagen worden uitdagingen behandeld door middel van drie videocolleges; een
praktijkvoorbeeld, een interview en een wetenschappelijke reflectie. Deze breed
georiënteerde cursus is gemaakt voor studenten en professionals met belangstelling
voor de hedendaagse overheid.
Bij elk onderwerp staan drie videocolleges centraal. Hiernaast is er ook aanvullend
materiaal beschikbaar. Dit aanvullend materiaal tezamen met de videocolleges
vormen de gehele cursus. Na het volgen van deze MOOC heb je meer inzicht in en
grip op een aantal belangrijke actuele ontwikkelingen in het openbaar bestuur. Je
bent in staat algemene trends en ontwikkelingen door te vertalen naar concrete
activiteiten: hoe werkt dat, welke dilemma’s kom je tegen, waar schuurt het? En
welke concepten en theorieën uit de bestuurskunde dragen bij aan een beter begrip
van deze ontwikkelingen? De online leeromgeving draagt bij aan een verdere
verdieping van de thema’s.
De vijf uitdagingen in de MOOC Challenging Government
1.
Botsende bestuurslagen: moet het huis van Thorbecke worden verbouwd?
2.
Dat doen we toch gewoon?! Nieuwe vormen van lokale democratie.
3.
Kan de overheid maatwerk bieden? Flexibiliteit, regels en routines in de
praktijk.
4.
Big data, beter beleid?
5.
Van cijfers naar waarde(n) en weer terug. De kern van bedrijfsvoering.
OMOOC
OMOOC is een initiatief van Public Cinema, Publiek Denken en de Vereniging voor
OverheidsManagement (VOM). OMOOC staat voor de O van overheid en MOOC voor
Massive Open Online Courses. OMOOC biedt op een frisse en eigentijdse manier
inzichten voor de moderne overheidsprofessional.

Inhoudsopgave
In de onderstaande inhoudsopgave staat het aanvullend materiaal per drieslag
aangeven. De paginanummers die vaak onderin de pagina verschijnen, komen niet
overeen met de paginanummers die in deze inhoudsopgave staan. Dit komt omdat in
dit document allerlei losse artikelen met eigen paginanummering zijn samengevoegd
tot één document. Wil je bij het juiste artikel lezen? Voer dan bovenin je PDF-reader
(bijv. Adobe Reader) het paginanummer in dat in deze inhoudsopgave staat om uit te
komen in de buurt van de juiste pagina.
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Inleiding

De wenselijkheid en onwenselijkheid van regionale bestuursvormen is een
terugkerend thema in discussies over de organisatie van het binnenlands
bestuur. Het debat hierover spitst zich toe op de juiste verdeling van taken
en bevoegdheden en wordt daarom vooral in normatieve termen gevoerd.
Naast principiële opvattingen en staatsrechtelijke visies spelen institutionele
belangen hierbij eveneens een belangrijke rol: ‘where you sit is where you
stand’.
Omdat het belang van regionale bestuursvormen door een groot aantal
ontwikkelingen toeneemt, wenst het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) het debat hierover te ondersteunen met
wetenschappelijk onderzoek naar het feitelijk functioneren van regionale
besturen. In deze rapportage worden de resultaten gepresenteerd van een
quick scan van de effectiviteit en democratische kwaliteit van regionale
bestuursvormen. Deze quick scan geeft een eerste beeld van de gevolgen
van regionaal bestuur voor gemeenten. Maar vooral dient het als een test
van de indicatoren die hiervoor zijn ontwikkeld. Dit met het oog op een later
uit te voeren vervolgonderzoek naar de gevolgen van regionaal bestuur
voor gemeenten.
Het hoofddoel van het onderzoek is inzicht krijgen in de effecten van
regionaal bestuur op het functioneren van de lokale overheid.
Met het oog op dit doel zijn twee subdoelstellingen van belang:
1. In de eerste plaats is het van belang om een stelsel van indicatoren
te ontwikkelen op basis waarvan de genoemde effecten in kaart
kunnen worden gebracht. Dit vraagt om (a) een zinvolle, voor de
bestuurspraktijk hanteerbare en herkenbare afbakening van de te
onderzoeken effecten (conceptualisering) en (b) een voorstel over
de manier waarop de relevante effecten empirisch gemeten kunnen
worden (operationalisering).
2. In de tweede plaats dienen de indicatoren te worden getest in een
empirisch onderzoek (quick scan) van de feitelijke effecten van
regionaal bestuur in een beperkt aantal cases. De quick scan dient
niet alleen voor de toetsing van de bruikbaarheid en de
doorontwikkeling van het meetinstrument, maar geeft ook een
globaal beeld van de feitelijke effecten van regionaal bestuur.
Na een korte schets van de ontwikkeling en de verschijningsvormen van
regionaal bestuur in hoofdstuk 2 zullen in hoofdstuk 3 perspectieven worden
geschetst op het functioneren van regionale bestuursvormen. Aan de hand
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van theorieën over regionaal bestuur en intergemeentelijke samenwerking
zullen in dit hoofdstuk de effectiviteit (kosten en baten) van samenwerking
en de democratische kwaliteit worden gedefinieerd. Bovendien worden
variabelen geïdentificeerd die de effecten van samenwerking kunnen
verklaren. Deze variabelen worden in hoofdstuk 4 geoperationaliseerd.
Vervolgens worden in hoofdstuk 5 de onderzoeksopzet gepresenteerd. In
de rest van het verslag gaan we in op de resultaten van de quick scan. In
hoofdstuk 6 staan de onderzoeksresultaten betreffende de opbrengsten en
de kosten van de samenwerking centraal. Hoofdstuk 7 bevat de analyse
van de democratische kwaliteit. Vervolgens wordt in hoofdstuk 8 het
regionale bestuursstelsel gekarakteriseerd. In hoofdstuk 9, tenslotte,
brengen we de effectiviteit en de democratische kwaliteit in verband met
kenmerken van het regionale bestuursstelsel. De rapportage sluit af met
een samenvatting van de belangrijkste bevindingen en met aanbevelingen
voor een verdiepend onderzoek naar de effecten van regionaal bestuur voor
gemeenten.
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Regionaal bestuur: dynamiek
en diversiteit

Het debat over regionale bestuursvormen kent een lange geschiedenis, die
grofweg in vijf episodes uiteenvalt. De eerste episode start vlak na de
Tweede Wereldoorlog, wanneer de vorming van gewesten wordt
voorgesteld. Aan het begin van de jaren zestig blijkt de tijd rijp voor een
tweede ronde in het debat waarin het pleidooi voor gewestelijk bestuur
wordt herhaald. Halverwege de jaren zeventig mondt dit pleidooi uit in een
veel bredere discussie over de organisatie van het binnenlands bestuur als
geheel, waarmee een derde episode start met voorstellen voor
miniprovincies. Aan het eind van de jaren tachtig start de vierde episode
waarin de versterking van stadsregionaal bestuur centraal staat. De vijfde
episode vangt in 2000 aan met een discussie over de positie van het
provinciebestuur en voorstellen voor de versterking van de bestuurlijke
structuur van de Randstad. Met de nieuwe Agenda Stad van BZK met
maatregelen om de groei, leefbaarheid en innovatie in Nederlandse steden
en stedelijke regio’s te versterken, lijkt een nieuwe episode in het debat over
regionaal bestuur te zijn aangevangen.

Dynamiek
Van de bestuurlijke hervormingen (gewestvorming, miniprovincies,
stadsregio’s) die in het verleden zijn voorgesteld is weinig tot niets terecht
gekomen. Dat wil echter niet zeggen dat er niets is veranderd. Integendeel.
In de afgelopen decennia is het aantal gemeenten aanmerkelijk
gereduceerd en is de gemeentelijke schaal vergroot. Verder kwam er een
nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) die vervolgens
regelmatig is aangepast. Doel van deze aanpassingen was steeds om de
samenwerking tussen gemeenten te faciliteren en te versterken. Van de
Wgr is uitgebreid gebruik gemaakt om gemeentelijke taken efficiënter uit te
kunnen voeren en om bovenlokale maatschappelijke opgaven effectiever
aan te pakken. Verder zijn verplichte regionale samenwerkingsverbanden
(functionele regio’s) in belang toegenomen, waarbij onder meer moet
worden gedacht aan politieregio’s, veiligheidsregio’s, jeugdzorgregio’s,
arbeidsmarktregio’s en omgevingsdiensten.1

1

Boogers, M.J.G.J.A., & Hendriks, F. (2006). Naar een toekomstbestendig middenbestuur.
Bestuurswetenschappen, 60(4), 274-293. Zie ook: Denters, B. (2011). Regionale samenwerking: vooral
nu nodig. In: Kennisplatform Verkeer en Vervoer. Update. No. 4 http://www.kpvv.nl/KpVV/KpVV-OverigeContent/KpVV-Overige-Content-Media/Bijlagen-publicaties/Update-04-01-screenpdf.pdf
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Kritiek
Deze organische groei van gemeentelijke samenwerkingsverbanden heeft
volgens sommigen geleid tot een nogal ondoorzichtige structuur waarin
onduidelijk is welke taak binnen welk samenwerkingsverband thuishoort en
wie waarvoor verantwoordelijk is. Lokale en regionale bestuurders en hun
maatschappelijke partners klagen over ‘bestuurlijke spaghetti’ en
‘bestuurlijke drukte’: het grote aantal regionale besturen zou de effectiviteit
en de democratische controle in de weg staan.2 Deze quick scan beoogt het
functioneren van regionale besturen in kaart te brengen. Daarbij is het zaak
recht te doen aan de veelheid aan verschijningsvormen van het regionaal
bestuur. Deze diversiteit laat zich ordenen langs twee belangrijke
dimensies, te weten: (1) de doelen en (2) de institutionele vormgeving van
het regionaal bestuur.

Diversiteit: doelen
Voor wat betreft de doelen kan een onderscheid worden gemaakt tussen
strategische, tactische en operationele regionale bestuursvormen.






Strategische samenwerking is gericht op regionale strategie- en
planvorming.
Het
doel
hiervan
is
de
aanpak
van
gemeenschappelijke maatschappelijke opgaven die op regionaal
niveau
spelen,
zoals
demografische
en
economische
ontwikkelingen. Het gaat daarbij ook om economische, ruimtelijke
ordenings- en infrastructurele maatregelen die bijdragen aan het
versterken van de (internationale) concurrentiepositie van de regio.
Strategische samenwerking heeft een territoriaal en integraal
karakter.
Tactische samenwerking betreft regionale beleidsontwikkeling en –
implementatie. Hiermee wordt beoogd de bestuurs- en
uitvoeringskracht te vergroten van gemeentelijke taken die door hun
omvang en complexiteit het vermogen van de gemeentelijke
organisatie te boven gaan. In veel gevallen gaat het hier om
gezamenlijke uitvoering van gedecentraliseerde beleidsopgaven.
Ook verplichte samenwerkingsverbanden als veiligheidsregio’s en
omgevingsdiensten vallen onder deze categorie. Tactische
samenwerking is vooral beleidsmatig en sectoraal.
Operationele samenwerking heeft betrekking op regionale
bedrijfsvoering en beheer, met als doel kwaliteits- en
kostenvoordelen te bereiken. Daarbij kan worden gedacht aan
gezamenlijke inkoop van diensten of inhuur van personeel, de
gemeenschappelijke exploitatie van een publieke voorziening of
gezamenlijke verzorging van gemeentelijke dienstverlening.

2

Deze kritiek is overigens niet nieuw. Zie: Denters (1987), Gemeentelijke samenwerking: de
lappendeken in de lappenmand? Een politicologische benadering, in: T.P.W.M. van der Krogt et. al.
(red.) Big is beautiful? Schaalveranderingen in overheid en samenleving, Vuga, ‘s-Gravenhage, pp. 127148.
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Operationele samenwerking
beheersmatig karakter.

heeft

een

organisatiegericht

en

Diversiteit: basis en structuur samenwerking
De tweede dimensie waarop regionale bestuursvormen theoretisch kunnen
worden onderscheiden is de vraag of gemeenten zelf tot samenwerking
besloten hebben en binnen welk structureel kader deze samenwerking
vervolgens gestalte krijgt. Beide aspecten betreffen de institutionalisering
van de samenwerking.



Basis samenwerking: verwijst naar het al dan niet vrijwillige karakter
van de samenwerking.
Formele structuur: verwijst naar de hoofdstructuur van de
samenwerking, die al dan niet kan zijn gebaseerd op
publiekrechtelijke samenwerking en een regionale ambtelijke
organisatie (eigenstandig of via een centrumgemeenteconstructie) of
privaatrechtelijke vormen van samenwerking.
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Effecten van regionaal bestuur
voor gemeenten

Op basis van de bestuurswetenschappelijke literatuur kunnen de effecten
van regionaal bestuur in twee hoofdrubrieken worden ingedeeld. Allereerst
zijn er gevolgen voor de effectiviteit van het lokale bestuur en lokale beleid.
Het gaat hierbij om de vraag of en hoe intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden bijdragen aan de realisatie van gemeentelijke
beleidsdoelstellingen. Daarbij is het ook van belang in kaart te brengen
welke kosten hierbij in het geding zijn. Ten tweede kunnen de effecten van
regionaal bestuur voor de democratische kwaliteit worden onderscheiden.
Deze hebben betrekking op de wijze waarop regionale bestuursvormen voor
gemeenten gevolgen hebben voor democratische sturing, controle en
verantwoording. Nadat we deze twee categorieën kort hebben besproken,
gaan we in op factoren die de samenwerkingseffecten beïnvloeden.
Effectiviteit: kosten en baten
Bij de bepaling van de effecten van regionaal bestuur is in de eerste plaats
van belang of het beoogd maatschappelijk rendement of meerwaarde
daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Daarnaast zijn ook de kosten van de
samenwerking van betekenis. In aansluiting op de state of the art
internationale theorievorming op basis van de Institutional Collective Action
(ICA) benadering3, gaan we hier nader in op de kosten en baten van
samenwerking.
Wat levert regionaal bestuur op voor gemeenten?
Bij de baten gaat het om de mate waarin in regionaal verband gestelde
doelen worden gerealiseerd. Zoals hiervoor is aangegeven kan daarbij een
onderscheid worden gemaakt tussen strategische, tactische en operationele
doelen.
 Bij strategisch doelen gaat het om het in onderlinge samenhang
aanpakken van maatschappelijke vraagstukken op de schaal
waarop deze vraagstukken zich voordoen (economies of scope).
Strategische doelen hebben een integraal karakter.
 Tactische doelen betreffen de schaalvoordelen die kunnen worden
bereikt door beleidskennis en inhoudelijke expertise te delen en
financiële risico’s gezamenlijk af te dekken (economies of policy).
Tactische doelen zijn meestal sectoraal van aard.
3

Feiock, R. (ed.) (2004), Metropolitan Governance: Conflict, Competition and Cooperation, Washington D.C.,
Georgetown University Press; Feiock, R. (2007), ‘Rational Choice and Regional Governance’, in: Journal of Urban
Affairs, 29 (1), pg. 47-63. Zie ook: Boogers, M. (2013), Het raadsel van de regio: waarom regionale samenwerking
soms succes heeft (oratie), Enschede: Universiteit Twente, pg 14-17.
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Operationele doelen hebben ten slotte betrekking op het bereiken
van bedrijfseconomische schaalvoordelen (economies of scale) door
gezamenlijke
bedrijfsvoering
(personeel,
organisatie,
ICT,
administratie, etc.).

Welke inspanningen vraagt regionaal bestuur van gemeenten?
Tegenover de baten van regionale bestuursvormen, staan de kosten ervan.
Deze kosten hebben niet alleen betrekking op de financiële bijdragen met
het oog op de gemeenschappelijk in regionaal verband te realiseren doelen,
maar betreffen vooral de niet-financiële samenwerkingskosten. Deze kosten
zijn lastig in geldwaarde uit te drukken, maar het is wel mogelijk om goede
niet-financiële indicatoren te definiëren om deze inspanningen te meten.
Volgens het ICA-theorema kunnen vijf verschillende kostensoorten worden
onderscheiden:4
 Informatiekosten: de inspanningen die het kost om inzicht te krijgen
in
onder
meer
de
doelen
en
middelen
van
de
samenwerkingspartners;
 Coördinatiekosten: de kosten van het afstemmen van regionale
beslissingen
met
andere
overheden
en
organisaties
(interbestuurlijke afstemming) en met aanpalende beleidsdomeinen
(intersectorale afstemming);
 Onderhandelingskosten:
de
kosten
voor
bereiken
van
overeenstemming over de inhoud en vorm van de samenwerking en
over de verdeling van de kosten en opbrengsten;
 Handhavings- en bewakingskosten: de inspanningen die men moet
doen om te bezien of partners zich houden aan gemaakte afspraken
en voldoen aan aangegane verplichtingen;
 Vertegenwoordigingskosten: de handelingen die men moet
verrichten voor overleg en ruggenspraak met de bestuursorganen
van de deelnemende gemeenten, samenwerkingspartners andere
overheden en inwoners.
Democratische kwaliteit: controle, toezicht, verantwoording
Nu steeds meer gemeentelijke taken worden behartigd door regionale
besturen wordt de vraag naar de democratische kwaliteit steeds relevanter.5
Zeker als beleidsrijke strategische en tactische taken (ruimtelijk economisch
beleid en gedecentraliseerde taken in het sociale domein) op regionaal
niveau worden voorbereid en uitgevoerd. We omschrijven democratische
kwaliteit in termen van de mogelijkheden voor burgers en/of hun
vertegenwoordigers om de besluitvorming binnen regionale besturen te
beïnvloeden. Bij die mogelijkheden zijn drie aspecten van belang:
 het bestaan van een mogelijkheid
4

Boogers, M. (2013), Het raadsel van de regio: waarom regionale samenwerking soms succes heeft (oratie),
Enschede: Universiteit Twente, pg 15.
5
Zie ook: Raad voor het openbaar bestuur (2015), Democratische legitimiteit samenwerkingsverbanden
(briefadvies), Den Haag: Rob/Rfv.
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het feitelijk gebruik van die mogelijkheid
de feitelijke invloed als resultaat van het gebruik van de
mogelijkheid.

In onze representatieve democratie ligt het accent hierbij op de
mogelijkheden voor indirecte vertegenwoordiging, waarbij de nadruk ligt op
de rol van de gemeenteraad als de rechtstreeks gekozen
volksvertegenwoordiging op lokaal niveau. In het onderzoek zal in elk geval
de rol van deze raden en hun leden moeten worden belicht. In het
onderzoek zullen we aansluiten bij eerdere studies.6 Daarbij dienen de
mogelijkheden van gemeenteraden bij de kaderstelling, controle en
verantwoording van regionale besturen aan de orde te komen. Naast deze
indirecte vertegenwoordiging is het echter ook van belang om aandacht te
besteden aan mogelijkheden die regionale besturen bieden aan burgers en
maatschappelijke organisaties om zich te informeren over en invloed uit te
oefenen op regionale besluitvorming.
Factoren die effecten van regionaal bestuur beïnvloeden
Voor een goed beeld van de effecten van regionaal bestuur is het van
belang dat de factoren die hierop van invloed zijn in ogenschouw worden
genomen. Volgens de literatuur hangen de onderscheiden effecten (op het
gebied van doelmatigheid, doeltreffendheid en democratische kwaliteit) van
een drietal factoren af. Twee van deze factoren zijn al in hoofdstuk 2 aan de
orde geweest:7


Het karakter van de gemeenschappelijke doelen: In dit kader is in
hoofdstuk 2 een onderscheid gemaakt tussen strategisch, tactische
en operationele doelen. Dit onderscheid is hier van belang omdat
bepaalde doelstellingen nu eenmaal lastiger te realiseren zijn dan
andere. Bij operationele samenwerking is het bijvoorbeeld (in
vergelijking met strategische en tactische samenwerking) relatief
eenvoudig om financiële investeringen en opbrengsten te verdelen
tussen samenwerkingspartners en brengt regionaal bestuur minder
onderhandelingskosten met zich mee en is het makkelijker effectief
te opereren. Bovendien is operationele samenwerking doorgaans
relatief beleidsarm, terwijl strategische en tactische samenwerking
veelal politieke keuzes inhouden. Dat bemoeilijkt niet alleen de
besluitvorming, maar stelt eveneens extra hoge eisen aan de
democratische kwaliteit.

6

O.a.: Westerveld, G. (2005), Democratische kwaliteit van Intergemeentelijke Samenwerkingsverbanden, Den
Haag: BZK; Traag, J., (1993), Interbestuurlijke samenwerking. Democratie of verlengd lokaal bestuur?, Enschede:
Febodruk.
7
Boogers, M. (2013), Het raadsel van de regio: waarom regionale samenwerking soms succes heeft (oratie),
Enschede: Universiteit Twente, pg 29-36; Lowery, D. (2000), ‘A transaction costs model of metropolitan
governance: Allocation vs. redistribution in urban America’, in: Journal of Public Administration Research and
Theory, 10 (2), 49–78; Healey, P. (2007), Urban Complexity and Spatial Strategies: Towards a Relational Planning
for Our Times, London: Routledge, pg 171-201.
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Basis en structuur samenwerking: In hoofdstuk 2 is een onderscheid
gemaakt naar de basis van de samenwerking (vrijwillig of opgelegd)
en de formele structuur (zwaar of licht). Als gemeenten taken en
bevoegdheden overdragen aan een regionaal bestuursorgaan kan
dit de baten van samenwerking vergroten en de kosten ervan
verminderen, maar het kan tegelijkertijd de democratische legitimatie
bemoeilijken.
Ook
het
aantal
verschillende
samenwerkingsverbanden is van invloed op de kosten, baten en
democratische beïnvloedingsmogelijkheden van regionaal bestuur in
een regio.
Kenmerken van het netwerk van partners: 8
Intergemeentelijke samenwerking vindt plaats binnen een netwerk
van actoren. Voor het verloop en de effecten van samenwerking zijn
de kenmerken van dit netwerk van belang. In de literatuur9 is er tot
dusver al veel aandacht geschonken aan de omvang (aantal
betrokken gemeenten) van het netwerk in samenhang met de
homogeniteit van het netwerk (met betrekking tot de hulpbronnen of
belangen van de partners). Daarbij wordt het aantal
samenwerkingspartners in verband gebracht met de hoogte van de
besluitvormingskosten en de effectiviteit van de samenwerking.10 In
diezelfde literatuur acht men de homogeniteit van de gemeenten
eveneens van belang. Theoretisch gezien zal een geringe regionale
homogeniteit een negatief effect hebben op de mogelijkheden om
overeenstemming te vinden over regionale aangelegenheden.11
Daarnaast zijn kenmerken van de relatiestructuur van partners van
belang. Een belangrijk kenmerk is het aantal samenwerkingsrelaties.
Verder spelen ook de congruentie en de integraliteit van
samenwerkingsrelaties een rol. Volgens de genoemde theorieën
leidt een groter aantal samenwerkingsrelaties tot een grotere
complexiteit, hetgeen en ten koste kan gaan van de effectiviteit en
de democratische kwaliteit (vanwege bijvoorbeeld de geringe
transparantie). Ook kan het aantal samenwerkingsverbanden waarin
men deelneemt leiden tot hogere besluitvormingskosten. Daar staat
wel tegenover dat naarmate de congruentie (samenwerking met

8

Dit netwerk kan worden beschreven vanuit het actorperspectief en vanuit het netwerkperspectief. Bezien vanuit
de actor (een gemeente X): is bijvoorbeeld de vraag met hoeveel andere gemeenten gemeente X samenwerkt, of
X en die andere gemeenten qua hulpbronen en belangen vergelijkbaar zijn, of de samenwerking van X met de
andere gemeenten enkelvoudig of meervoudig is en of er sprake is van vertrouwen tussen X en de andere
gemeenten? Vanuit het perspectief van het netwerk als geheel is de vraag: hoe staat het met deze zaken als men
alle gemeenten in een samenwerkingsverband of een bepaalde geografisch samenhangend gebied (bijvoorbeeld
een COROP-regio of een stedelijke agglomeratie) tezamen beziet?
9
Ostrom, E., R. Gardner, J. Walker (1994), Rules, Games and Common-Pool Resources, Ann Arbor: University of
Michigan Press; Feiock, R. (2007), ‘Rational Choice and Regional Governance’, in: Journal of Urban Affairs, 29 (1),
pg. 47-63; Boogers, M. (2013), Het raadsel van de regio: waarom regionale samenwerking soms succes heeft
(oratie), Enschede: Universiteit Twente, pg 14-17.
10
Zie: Olson, M.(1965), The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups, Harvard: Harvard
University Press.
11
Zie: Denters, S. A. H. (1987 ). Gemeentelijke samenwerking: de lappendeken in de lappenmand? Een
politicologische benadering. In T. W. P. M. v. d. Krogt, et. al. (Ed.), Big is beautiful? Schaalveranderingen in
overheid en samenleving (pp. 127-148). 's-Gravenhage: Vuga
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steeds dezelfde regionale partners) en de integraliteit
(samenwerking op veel velden, maar in een beperkt aantal
meervoudige samenwerkingsverbanden) een positieve invloed op de
kosten baten en een negatief effect op de kosten van de
samenwerking kunnen hebben. Zo zouden een hoge mate van
congruentie en integraliteit package deals mogelijk maken en
bijvoorbeeld de kosten van monitoring kunnen verminderen.12
Tenslotte is ook de samenwerkingscultuur van belang. Een
belangrijk kenmerk daarvan is de mate van consensus. Bij een hoge
mate van consensus en afwezigheid van conflicten is de kans op
effectiviteit groter en zijn besluitvormingskosten en afbreukrisico’s
lager. In de literatuur bestaat consensus over het belang van
wederzijds vertrouwen als basis voor een goede samenwerking.13
Tenslotte besteden we ook nog aandacht aan de zakelijkheid van de
bestuurscultuur. Naarmate de samenwerking op een zakelijker
manier vorm krijgt zou de effectiviteit en de transparantie van de
samenwerking groter kunnen zijn.
De effecten van regionaal bestuur en de factoren die deze beïnvloeden
kunnen zijn in Figuur 3.1. in kaart gebracht.
Figuur 3.1: Basismodel analyse effecten van regionale samenwerking
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Effectiviteit:
baten en kosten

Democratische
Legitimiteit:
Indirecte en
directe invloed
burgers

Aard gemeenschappelijke doelen
Institutionalisering: Basis en structuur
Netwerksamenstelling
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Zie: Axelrod, R. (1990 ). The evolution of cooperation. Harmondsworth [1984]: Penguin
Zie bijvoorbeeld: Feiock, R. (ed.) (2004), Metropolitan Governance: Conflict, Competition and Cooperation,
Washington D.C., Georgetown University Press; Feiock, R. (2007), ‘Rational Choice and Regional Governance’, in:
Journal of Urban Affairs, 29 (1), pg. 47-63.
13
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Op grond van dit basismodel zijn relevante kernvariabelen geïdentificeerd
voor de analyse van de effecten van regionaal bestuur. Deze zijn in tabel
3.1. samengevat.

Tabel 3.1: Relevante variabelen, deelaspecten en kernvariabelen
Variabelen
Effectiviteit

Deelaspecten
Baten:
schaalvoordelen
Kosten:
Samenwerkings- en
afstemmingskosten

Democratische
kwaliteit

Regionaal
bestuursstelsel

Indirect:
rol gemeenteraden
Direct:
betrokkenheid
inwoners en
Organisaties
Doel samenwerking
Institutionele kaders
Netwerk kenmerken

Kernvariabelen
Strategische schaalvoordelen: economies of scope
Tactische schaalvoordelen: economies of policy
Operationele schaalvoordelen: economies of scale
Informatiekosten
Coördinatiekosten
Onderhandelingskosten
Handhavingskosten
Vertegenwoordigingskosten
Mogelijkheid, gebruik en effecten controle, toezicht
en verantwoording
Mogelijkheid, gebruik en effecten controle, toezicht
en verantwoording

Strategische, tactische of operationele doelen
Basis en structuur samenwerking
Omvang (aantal gemeenten)
Homogeniteit (omvang etc.)
Relatiestructuur (aantal samenwerkingsverbanden,
congruentie, integraliteit)
Samenwerkingscultuur (consensus, vertrouwen en
zakelijkheid)
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Operationalisering
kernvariabelen

In het vorige hoofdstuk zijn de kernvariabelen benoemd die centraal moeten
staan in een analyse van de effecten van regionaal bestuur. In dit hoofdstuk
operationaliseren we deze kernvariabelen en identificeren we de indicatoren
die we zullen hanteren bij de beschrijving en verklaring van effecten van
regionaal bestuur. Daarbij gaan we achtereenvolgens in op de effectiviteit
en de democratische kwaliteit van de samenwerking. Daarna wordt
stilgestaan bij de operationalisering van een aantal factoren die deze
effecten van samenwerking kunnen verklaren.
Effectiviteit regionale samenwerking: baten en kosten
Overeenkomstig het in hoofdstuk 2 uiteengezette ICA-paradigma, wordt
voor de analyse van de effectiviteit van regionaal bestuur een onderscheid
gemaakt tussen de baten (schaalvoordelen) en kosten (samenwerkings- en
afstemmingskosten). Voor de bepaling van deze kernvariabelen zal gebruik
gemaakt worden van een enquête onder gemeentesecretarissen.14 Daarin
is gevraagd naar de mate waarin intergemeentelijke samenwerking
noodzakelijk is voor, alsmede daadwerkelijk bijdraagt aan:







een effectieve aanpak van belangrijke lokale problemen,
een goede dienstverlening aan de inwoners van de gemeente
de goed aanbod van lokale voorzieningen
een adequate aanpak van belangrijke regionale problemen
het leveren van goede regionale diensten
een goed aanbod van voorzieningen in de regio

Verder is gevraagd naar de kosten van regionale samenwerking. Omdat
deze kosten niet of nauwelijks in geldelijke termen zijn te waarderen, is
gekozen voor indirecte metingen. Daarbij onderscheiden we in de eerste
plaats de kosten van vertegenwoordiging en controle. Deze zijn indirect
gemeten door te vragen naar het aantal malen dat:




14

in de gemeenteraad (of in een van de raadscommissies) het
afgelopen jaar is gesproken over het beleid en het functioneren van
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarin de gemeente
participeert;
in het college van B&W is gesproken over het beleid en het
functioneren van deze samenwerkingsverbanden;

Voor de opzet van het onderzoek zie het volgende hoofdstuk; voor de vragenlijsten, zie bijlage B.

14



de burgemeester of wethouders hebben deelgenomen aan overleg
in het kader van deze samenwerkingsverbanden.

Verder is gevraagd naar de hoogte van de besluitvormingskosten. Dit
betreft de tijd en energie die nodig is op te komen tot regionale besluiten.
Ook hier is een indirecte meting gehanteerd, waarbij we hebben gevraagd
naar de mate waarin naar het oordeel van de gemeentesecretaris in de
regio sprake is van:




onnodige bestuurlijke drukte;
langdurig en nodeloos overleg;
hoge kosten van besluitvorming en afstemming.

Democratische kwaliteit regionale samenwerking
Hierbij is eerst gelet op de indirecte democratische legitimiteit die gestalte
krijgt via de door democratisch gekozen gemeenteraden van de
regiogemeenten. Om de betrokkenheid van deze raden in kaart te brengen
is een enquête gehouden onder raadsgriffiers.15 Hen is gevraagd naar de
mate waarin gemeenteraden bij regionale besluitvorming zijn betrokken:
 op tijd bij regionale besluitvorming betrokken;
 gelegenheid hebben om bij dergelijke besluiten hun opvattingen
kenbaar te maken;
 geïnteresseerd zijn in dergelijke besluiten;
 tijd hebben om zich te verdiepen en participeren in belangrijke
intergemeentelijke besluitvormingsprocessen;
 gebruik maken van beschikbare mogelijkheden om belangrijke
besluiten van samenwerkingsverbanden te beïnvloeden16.
Ook is aan griffiers en gemeentesecretarissen gevraagd in welke mate de
standpunten van de raad en het college invloed hebben op de
besluitvorming in regionaal verband. Tot slot zijn vragen gesteld over de
informatie-,
controle
en
verantwoordingsmogelijkheden
voor
gemeenteraadsleden ten aanzien van intergemeentelijke besluitvorming.17
De directe democratische legitimiteit door participatie van en controle door
burgers en lokale/regionale organisaties is eveneens van belang. In de
vragenlijst voor de raadsgriffiers is daarom ook gevraagd naar de mate
waarin intergemeentelijke samenwerkingsverbanden bij het nemen van
belangrijke beslissingen op hun werkterrein:


individuele burgers uit de regio betrekken bij de besluitvorming;

15

Voor de opzet van het onderzoek zie het volgende hoofdstuk; voor de vragenlijsten, zie bijlage A.
Vergelijkbare vragen zijn aan de gemeentesecretis ook gesteld betreffende de betrokkenheid van collegeleden
bij de besluitvorming.
17
Voor de vragenlijsten, zie bijlage A.
16
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lokale en regionale maatschappelijke organisatie uit de regio
betrekken bij de besluitvorming ;
voor burgers en maatschappelijke organisaties in de gemeente
duidelijk welke taken bij de gemeente zelf zijn belegd en welke
verantwoordelijkheden bij welke intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden berusten;
burgers en maatschappelijke organisaties actief informeren over de
uitvoering en resultaten van hun besluiten?
burgers en maatschappelijke organisatie adequate mogelijkheden
bieden om vragen te stellen en inlichtingen te verkrijgen over de
uitvoering en resultaten van besluiten van het
samenwerkingsverband.

Kenmerken van het regionale bestuursstelsel: mogelijke verklaringsfactoren
Nu duidelijk is met welke indicatoren we de effectiviteit en de democratische
kwaliteit van de regionale samenwerking in kaart zullen brengen, gaan we
in op de operationalisatie van de mogelijke verklarende variabelen. Daarbij
is in het vorige hoofdstuk een onderscheid gemaakt naar het karakter van
(A) de met de samenwerking beoogde doelen, (B) basis en de structuur van
de samenwerking en (C) kenmerken van het samenwerkingsnetwerk.
Hieronder gaan we in op de operationalisering van elk van deze aspecten.
A) Karakter van de gemeenschappelijke doelen
Eerder is gewezen op het belang van het onderscheid tussen strategische,
tactische en operationele samenwerking. Met het oog hierop is aan de
gemeentesecretarissen gevraagd om aan te geven in hoeverre
intergemeentelijke samenwerking voor de eigen gemeente van belang is
voor het:




realiseren van kerndoelstellingen in het eigen collegeprogramma
(strategisch belang);
ontwikkelen van doeltreffend beleid (tactisch belang);
benutten van organisatorische schaalvoordelen, o.a.
kostenbesparing en verminderen ambtelijke kwetsbaarheden
(operationeel belang).

Daarnaast is op basis van een analyse van gemeentelijke programmabegrotingen getracht per samenwerkingsverband te bepalen of de
samenwerking een strategisch, tactisch of operationeel karakter had. Op
basis van de summiere informatie in de programmabegroting was het veelal
lastig om de afzonderlijke regelingen adequaat te classificeren. Datzelfde
probleem deed zich voor bij de bepaling van het inhoudelijke focus in de
samenwerking. In dat verband zijn de taakvelden geïnventariseerd waarop
regionale besturen actief zijn. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen
de taakvelden bedrijfsvoering, financiën, economische zaken, welzijn en
zorg, ruimtelijke ordening en milieu, toerisme en recreatie, openbare orde
16

en veiligheid, wonen, sociale zaken en werkgelegenheid, openbaar vervoer
en infrastructuur, onderwijs cultuur en sport.
B) Basis en structuur van de samenwerking
Deze indicator is in eerste aanleg relevant voor het typeren van het karakter
van de afzonderlijke samenwerkingsverbanden. Op basis van een analyse
van gemeentelijke programmabegrotingen is de juridische vorm van de
regionale samenwerkingsverbanden nagegaan. Hierbij worden de volgende
organisatievormen onderscheiden: WGR openbaar lichaam, WGR
gemeenschappelijk orgaan, WGR centrumgemeente, WGR
bestuursovereenkomst, Vereniging, stichting, naamloze vennootschap,
besloten vennootschap, coöperatie, commanditaire vennootschap,
overlegplatform. Verder kon op basis van landelijke wet- en regelgeving ook
worden bepaald of de samenwerking wettelijk verplicht was of niet.
C) Kenmerken regionaal netwerk
In het vorige hoofdstuk is vastgesteld dat de effectiviteit en democratische
kwaliteit van regionaal bestuur naar verwachting voor een belangrijk deel
afhangt van kenmerken van het regionale netwerk. Een aantal variabelen
zijn hierbij van belang.
Omvang en homogeniteit:
 Omvang (aantal samenwerkingspartners): beziet men één
samenwerkingsverband dan is deze maatstaf eenvoudig te bepalen
op basis van het (absolute) aantal gemeenten in een regio of een
samenwerkingsverband. Typeert men een gemeente of een
COROP-gebied dan kan een onderscheid worden gemaakt tussen
het bruto en netto aantal samenwerkingspartners.
o Het bruto aantal samenwerkingspartners is de som van het
aantal partners van alle verbanden waarin een gemeente
participeert. Dit bruto aantal samenwerkingspartners is een
goede maatstaf voor de bestuurlijke drukte. Het verwijst
enerzijds naar de complexiteit van de afstemming binnen de
verschillende samenwerkingsverbanden en anderzijds naar
de complexiteit van de afstemming tussen deze verbanden.
De complexiteit van de afstemmingsopgave is naar
verwachting groter naarmate het aantal partijen in een
samenwerkingsverband groter is en naarmate het aantal
samenwerkingsverbanden waarin men deel neemt groter
is.18
o Naast het bruto aantal samenwerkingspartners kijken we in
de analyses ook naar het gemiddelde aantal partners per
samenwerkingsverband: het bruto aantal samenwerkings18

Zie bijvoorbeeld: Buchanan, J. M., & Tullock G. (1965). The calculus of consent: logical foundations of
constitutional democracy. Ann Arbor: University of Michigan Press.Ann Arbor: University of Michigan Press en
Olson, M. (1971 ). The logic of collective action. Cambridge: Harvard University Press
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partners gedeeld door het aantal samenwerkingsverbanden
waarin de gemeente participeert.
o Het netto aantal partners is het aantal unieke partners
waarmee een gemeente in het geheel van alle regionale
samenwerkingsverbanden samenwerkt. Bij het bruto aantal
partners tellen sommige partners meerdere keren mee, bij
het netto aantal niet. Werkt men in drie regelingen samen
met een bepaalde gemeente, dan telt deze gemeente bij het
bepalen van het netto aantal partners dus slechts eenmaal
mee.
Homogeniteit naar omvang: Een belangrijk spanningsveld in
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden is de relatie tussen
grote en kleine gemeenten (die qua hulpbronnen, belangen en
behoeften kunnen verschillen). Een simpele maatstaf ter bepaling
van deze homogeniteit is de ratio van de gemiddelde
gemeentegrootte tot de omvang van de grootste gemeente in de
regio of het samenwerkingsgebied. Deze maatstaf varieert tussen 0
(heterogeniteit) en 1 (homogeniteit).
Maatschappelijke homogeniteit: naast de homogeniteit naar omvang
kunnen ook andere vormen van homogeniteit een rol spelen. Ook
hier bepalen we de homogeniteit door een stadscore te vergelijken
met een regio-score.19 Daarbij zijn de volgende sociaaldemografische factoren geanalyseerd: bevolkingsopbouw naar
leeftijd (groene en grijze druk), welstand (in termen van inkomen en
waarde onroerend goed) en sociale behoeften (geïndiceerd door
percentage niet-westerse allochtonen en het aandeel van de
beroepsbevolking dat een uitkering ontvangt (AO, WW en ABW). Tot
slot is de centrumstad en de rest van de regio vergeleken op de
partijpolitieke signatuur, uitgedrukt in percentage stemmen voor de
grootste partij. Aan de hand hiervan wordt duidelijk hoe gelijksoortig
of ongelijksoortig de belangen en opvattingen van de
samenwerkende gemeenten zijn. Ook deze maatstaven variëren
tussen 0 (heterogeniteit) en 1 (homogeniteit).

Relatiestructuur samenwerking:
 Aantal samenwerkingsverbanden: Een belangrijk aspect van de
samenwerking is de vraag in hoeveel samenwerkingsverbanden een
gemeente participeert. Deze indicator is van invloed op de
complexiteit van het regionaal bestuur. Zijn meerdere of wellicht
zelfs alle taken in één samenwerkingsverband ondergebracht, of
hebben
gemeente
voor
elke
taak
een
ander
samenwerkingsverband?
19

Om ervoor te zorgen dat deze maatstaf varieert tussen 0 (heterogeniteit) en 1 (homogeniteit) berekenen we
hier de indexscore door per gebied de ratio te nemen van laagste score (b.v. 20% ouderen in stad) en de hoogste
score (b.v. 30% allochtonen in de regio).
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Territoriale congruentie betreft de mate waarin gemeenten steeds
met dezelfde regionale partners samenwerken. Bij een grote
territoriale congruentie is eenduidigheid omtrent de vraag met welke
partners wordt samengewerkt. De territoriale congruentie kan per
gemeente
worden
berekend
door
het
netto
aantal
samenwerkingspartners te delen door het bruto aantal partners en
dat getal te vermenigvuldigen met 10. De minimale score benadert
0, de maximale score is 10.20
Regionale integraliteit: voor het meten van de integraliteit van het
regionaal bestuur wordt het aantal taakvelden waarop wordt
samengewerkt gedeeld door het aantal regiobesturen waarin wordt
samengewerkt. Bij een lage integraliteitsscore zijn afzonderlijke
(deel-) taken telkens in een aparte regeling ondergebracht en is er
dus sprake van een sterke verkokering. Dat wil zeggen dat elke
(deel-) taak afzonderlijk is georganiseerd. Als alle (deel-) taken zijn
geconcentreerd in één bestuurlijk arrangement dan is de score
maximaal. Deze maximumscore is gelijk aan het aantal (deel-) taken
waarop wordt samengewerkt. Omdat 11 taken worden
onderscheiden (zie boven), is de maximumscore 11; de theoretische
minimumscore benadert 0.

Samenwerkingscultuur:
 Consensus: De mate van consensus in de regio is bepaald met
behulp van de enquête onder gemeentesecretarissen, waarin (op
een schaal van 1-10) is gevraagd in hoeverre de samenwerking in
de betreffende regio zich in de afgelopen jaren kenmerkte door:
 onderlinge meningsverschillen tussen gemeenten;
 meningsverschil tussen regio en gemeenten.
Voor onze maatstaf zijn de items omgescoord, zodat een hoge score
weinig/geen meningsverschillen en een grote consensus aangeven.


Wederzijds vertrouwen: Dit is bepaald op basis van de enquête
onder gemeentesecretarissen, waarin (op een schaal van 1-10) is
gevraagd in hoeverre de samenwerking in de betreffende regio zich
in de afgelopen jaren kenmerkte door:

gebrek aan vertrouwen in relatie regio – gemeenten;

gebrek aan vertrouwen tussen gemeenten onderling.



Zakelijkheid: Dit is bepaald op basis van de enquête onder
gemeentesecretarissen, waarin is gevraagd (ook o een schaal van
1-10) in hoeverre de samenwerking in de betreffende regio zich in
de afgelopen jaren kenmerkte door:

20

Deze maat kan ook worden gebruikt op het regionale niveau. Dan neemt men het gemiddelde aantal
samenwerkingspartners van de regiogemeenten als noemer. Deze maat voor territoriale congruentie komt in
grote lijnen overeen met de maat die gehanteerd wordt op regioatlas.nl van het ministerie van BZK, maar is wat
eenvoudiger te berekenen.
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het realiseren van tastbare resultaten;
naleving van gemaakte afspraken;
snel en daadkrachtig handelen;
gering kostenbewustzijn;
vrijblijvendheid;
het maken van afspraken op basis van afrekenbare
doelstellingen.
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Onderzoeksopzet

Het onderzoek naar de effecten van regionaal bestuur voor gemeenten kent
een drieledige opzet. In het eerste deel zijn op basis van de literatuur (zie
hoofdstuk 4) de indicatoren ontwikkeld. In het tweede deel wordt aan de
hand van deze indicatoren een quick scan uitgevoerd. In dit hoofdstuk gaan
we in op de onderzoeksopzet die we bij deze quick scan hanteren. Op basis
van het uitgevoerde onderzoek worden vervolgens in het derde deel van dit
rapport de feitelijke effecten van regionaal bestuur in kaart gebracht. We
toetsen dan ook de bruikbaarheid van de onderzoeksopzet, de
kernvariabelen en hun operationalisering. Dit mondt uit in een aantal
voorstellen voor de doorontwikkeling van de onderzoeksopzet en van de
indicatoren voor de effecten van regionaal bestuur.
Regionaal bestuur: drie schaalniveaus
Regionaal bestuur definiëren we in dit onderzoek als het geheel van de door
Nederlandse gemeenten ingestelde regionale samenwerkingsverbanden en
de door de Rijksoverheid verplichte regionale samenwerkingsvormen die
zijn gericht is op het behartigen van een publiek belang.21 De begrippen
regionaal
bestuur,
intergemeentelijke
samenwerking,
regionale
samenwerkingsverbanden worden in deze rapportage door elkaar gebruikt.
In de analyses van het regionaal bestuur zijn in principe drie schaalniveaus
relevant.
1. Het eerste schaalniveau betreft de individuele gemeenten. Per
gemeente kan de relatie tot het samenwerkingsverband worden
getypeerd in termen van de onderscheiden kernvariabelen. Zo kan
per gemeente onder meer worden aangegeven met hoeveel andere
gemeenten wordt samengewerkt en in hoeverre deze samenwerking
complex is.
2. Het tweede niveau betreft afzonderlijke samenwerkingsverbanden.
Ook hier kan men de kernvariabelen gebruiken om de
samenwerking (bijvoorbeeld bij de afvalverwijdering of de jeugdzorg)
te typeren, in termen van bijvoorbeeld het aantal en de homogeniteit
van de samenwerkende gemeenten en andere kengetallen.
3. Het derde niveau betreft geografische regio’s. Ook voor dergelijke
regio’s kan men met behulp van de kernvariabelen
samenwerkingsverhoudingen
karakteriseren.
Vanuit
een
21

Veel samenwerkingsvormen vallen binnen deze definitie van regionaal bestuur, maar niet alle. Deelnemingen
van gemeenten in privaatrechtelijke verbanden die niet door gemeenten zijn opgericht (zoals dat het geval kan
zijn bij energie-, kabel-, waterleidingbedrijven en netbeheerders) worden niet als regionaal bestuur aangemerkt,
evenmin als het lidmaatschap van de VNG en de deelneming aan de BNG. Euregionale en andere internationale
gemeentelijke samenwerkingsverbanden vallen eveneens buiten de gehanteerde definitie.
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beleidsperspectief is dit laatste niveau hoogst relevant. De Raad
voor de Leefomgeving beklemtoont het belang van (stedelijke)
regio’s voor het innovatievermogen en de concurrentiekracht van de
Nederlandse economie.22 Verder wordt ook in de Agenda Stad
ingezet op het versterken van de aantrekkelijkheid en de
bereikbaarheid van de stedelijke regio’s met het oog op de
versterking van de stedelijke concurrentiekracht. Eén van de
centrale vraagstukken waarmee de stedelijke regio’s in Nederland,
maar ook elders, te maken hebben, is de omstandigheid dat bij het
bestuur van sociaal en economisch samenhangende (geografische)
regio’s meerdere gemeenten en andere overheidsorganisaties zijn
betrokken.
Daarom besteden we in deze quick scan ook aandacht aan het regionale
niveau, door een analyse van een aantal COROP-gebieden. In totaal kent
ons land veertig van deze gebieden. Deze gebieden bestaan uit een
stedelijke kern en het op die kern georiënteerde omliggende
verzorgingsgebied, dat is bepaald op grond van bestaande
woonwerkrelaties.23
In de quick scan concentreren we ons op een analyse van het eerste en het
derde
niveau.
Omdat
een
analyse
van
afzonderlijke
samenwerkingsverbanden in het bestek van deze quick scan erg
arbeidsintensief is, is het tweede analyseniveau buiten beschouwing
gelaten. De voor de analyse van het eerste en derde niveau verzamelde
gegevens lenen zich echter ook voor een analyse van het tweede niveau. In
een vervolgonderzoek zouden ook de deze gegevens op het niveau van
specifieke samenwerkingsverbanden geanalyseerd kunnen worden.
Caseselectie
Met het oog op de doelstellingen van het onderzoek – het testen van
indicatoren en het geven van een quick scan van de effecten van regionaal
bestuur voor gemeenten – zijn voor de analyses vier COROP-gebieden
geselecteerd. Per COROP-gebied zijn vervolgens alle gemeenten
onderzocht en alle regionale samenwerkingsverbanden die door deze
gemeenten zijn aangegaan. De vier COROP-gebieden zijn doelgericht
geselecteerd. Er is gelet op de het aantal gemeenten, de
bevolkingsomvang, de stedelijkheid en de ligging van de regio.


TWENTE: 14 gemeenten (Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede,
Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser,
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Raad voor de Leefomgeving (2014), De toekomst van de stad: de kracht van nieuwe verbindingen. Den Haag:
Rli.
23
Het voordeel van de indeling in COROP-gebieden is dat deze het gehele land omvat, het nadeel is dat de
indeling betrekkelijk gedateerd is (1971). Men zou daarom ook een regionale indeling kunnen hanteren,
bijvoorbeeld de door het CBS ontwikkelde indeling in 22 functionele stedelijke gebieden, die recenter is maar niet
heel Nederland bestrijkt.
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Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand, Wierden),
groot, voormalige WGR+-stadsregio, Oost-Nederland.
ZUIDOOST DRENTHE 3 gemeenten (Borger-Odorn, Emmen,
Coevorden), klein, landelijke regio, Noordoost-Nederland.
ZUIDWEST GELDERLAND: 10 gemeenten (Buren, Culemborg,
Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel,
West Maas en Waal, Zaltbommel), middelgroot, gematigd stedelijke
regio, Midden-Nederland.
AGGLOMERATIE ‘S-GRAVENHAGE: 6 gemeenten (’s-Gravenhage,
Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar,
Zoetermeer), voormalige WGR+-stadsregio, groot, Randstad.

Effectiviteit en democratische kwaliteit regiobestuur
In de quick scan is bij de bepaling van de effectiviteit en de democratische
kwaliteit een online enquêteonderzoek uitgevoerd onder alle 33
gemeentesecretarissen en 33 griffiers uit de geselecteerde COROPgebieden.24 In de enquête is zoveel mogelijk gevraagd naar de feitelijke
inschattingen van de respondenten over de kosten en baten en
democratische inbedding en het verloop van regionale samenwerking. Op
basis hiervan kan een algemeen beeld worden geschetst. Uiteraard is dat
beeld gebaseerd op de percepties van deze functionarissen. Binnen de
beperkte mogelijkheden van dit vooronderzoek was een onderzoek naar
feitelijke prestaties en een evaluatie van besluitvormingsprocessen niet
haalbaar. Een verdiepende analyse van afzonderlijke regelingen zou hier
meer gedetailleerde informatie over kunnen geven, hetgeen voor een
eventueel vervolgonderzoek ook kan worden aanbevolen.
Quick scan regionaal bestuursstelsel
In hoofdstuk 3 is op basis van een literatuuronderzoek een aantal
verklarende factoren voor het succes van samenwerkingsverbanden
geïdentificeerd die in het vorige hoofdstuk zijn geoperationaliseerd. In ons
onderzoek zijn op basis hiervan op verschillende manieren gegevens
verzameld over deze factoren.




In de eerste plaats zijn via CBS Statline statistische basisgegevens
verzameld voor de 33 gemeenten in de vier geselecteerde COROP
regio’s. Op basis van deze gegevens is de homogeniteit naar
omvang bepaald en zijn ook gegevens verkregen over diverse
vormen van maatschappelijke homogeniteit.
In de tweede plaats zijn in de vier COROP-gebieden voor alle 33
gemeenten
de
programmabegrotingen
opgevraagd
en
geanalyseerd. In deze documenten is de verplichte paragraaf
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De enquête is schriftelijk aangekondigd bij alle 33 secretarissen en griffiers. Hierna is een mail gestuurd met een
toelichting op de enquête en een hyperlink waarmee de online vragenlijst op Internet kon worden gestart. De
enquête is uitgevoerd in week 43, 44 en 45 van 2014. In totaal hebben 22 gemeentesecretarissen en 29 griffiers
de vragenlijst ingevuld.
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Verbonden Partijen geanalyseerd en zijn alle samenwerkingsverbanden geïnventariseerd die voldoen aan de door ons
gehanteerde definitie van regionaal bestuur. Op die manier is een
overzicht verkregen van alle regionale samenwerkingsverbanden.
Samenwerkingsverbanden met gemeenten die buiten het COROPgebied vallen zijn eveneens meegenomen. Op die manier kan per
gemeente een overzicht worden gegeven van het aantal
samenwerkingsverbanden, het aantal beleidsterreinen waarop wordt
samengewerkt, de bestuurlijke drukte, de juridische vormgeving van
regionale bestuursvormen en de integraliteit en territoriale
congruentie van de regionale samenwerking.25
In de derde plaats is gebruik gemaakt van gegevens uit de internetenquête onder gemeentesecretarissen, waarin vragen zijn gesteld
over de mate van consensus en wederzijds vertrouwen in het
samenwerkingsgebied.

Bijlage C. geeft een overzicht van de samenwerkingsverbanden die zijn onderzocht.
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6

Effectiviteit van regionaal
bestuur

In dit hoofdstuk wordt nagegaan wat regionale bestuursvormen voor
gemeenten opleveren en welke kosten daar tegenover staan. Hiervoor
worden de resultaten geanalyseerd van een enquête onder alle 33
gemeentesecretarissen in de geselecteerde COROP-gebieden. Van hen
heeft twee derde (22 secretarissen) de gehele vragenlijst ingevuld.26
Hoewel het beperkt aantal respondenten de betrouwbaarheid en
nauwkeurigheid van de uitkomsten onder druk zet, kunnen er aan de hand
van de enquêteresultaten wel tentatieve uitspraken worden gedaan over de
kosten en baten van regionale samenwerking. In de enquête stonden de
volgende vragen centraal:
1. Wat zijn de mogelijke en de daadwerkelijk gerealiseerde
opbrengsten van regionaal bestuur voor gemeenten?
2. Welke bestuurskosten brengt samenwerking met zich mee?

Mogelijke en gerealiseerde opbrengsten voor gemeenten en de regio
Bij de opbrengsten van samenwerking is een onderscheid gemaakt tussen
de mogelijke voordelen voor de gemeente en de mogelijke voordelen voor
de regio als geheel.27 In de theorievorming wordt aangenomen dat voor
duurzame samenwerking zowel successen in termen van de doelstellingen
van de deelnemende gemeenten als resultaten op regionaal niveau
noodzakelijk zijn.28
Lokale opbrengsten
Intergemeentelijke samenwerking is naar de stellige overtuiging van de
gemeentesecretarissen van groot belang voor gemeenten. Desgevraagd is
59% van de secretarissen het eens met de stelling dat samenwerking van
strategisch belang is voor de realisatie van kerndoelstellingen in het nieuwe
collegeprogramma van B&W.29 Meer dan twee derde (68%) geeft aan dat
26

In de respons is geen over- of ondervertegenwoordiging van bepaalde groepen gemeenten. Omdat er slechts
één gemeentesecretaris uit Zuidoost Drenthe aan het onderzoek heeft deelgenomen, is deze regio buiten de
vergelijking met anderen gelaten.
27
Gemeentesecretarissen konden hun opvatting uitdrukken op een tienpuntschaal (1=in zeer geringe mate – 10
= in zeer sterke mate). Bij een score van 7 en hoger zeggen we dat de respondent het stellig eens is met de
uitspraak en bij een score van 4 en lager zeggen we dat de respondent het stellig oneens is met de uitspraak.
28
Feiock, R. (2007), ‘Rational Choice and Regional Governance’, in: Journal of Urban Affairs, 29 (1), pg. 47-63;
Povan, K.G., H.B. Milward (2001), ‘Do Networks Really Work? A Framework for Evaluating Public-Sector
Organizational Networks’, in: Public Administration Review, Vol. 61, No. 4, pg. 414-423.
29
Meer gedetailleerde gegevens over de uitkomsten van de enquête: zie bijlage B.
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samenwerking van belang is voor beter lokaal beleid (door afstemming en
het gebruik maken van elkaars kennis en ervaring) en een nog grotere
groep (82 procent) onderschrijft de waarde van regionaal bestuur voor het
benutten van schaalvoordelen, kostenbesparing en verminderen
kwetsbaarheid van (personele) voorzieningen.


Nut en noodzaak voor gemeenten: Ook op een andere manier is
gevraagd naar de bijdrage van regionale samenwerking aan het
functioneren van gemeenten. Hierbij is gemeentesecretarissen
zowel gevraagd naar hun mening over de het nut (of de noodzaak)
van de samenwerking voor (1) de aanpak van belangrijke lokale
vraagstukken (2) betere diensten voor eigen burgers en (3) betere
voorzieningen in eigen gemeente. De helft van de
gemeentesecretarissen (50 procent) zijn stellig overtuigd van de
noodzaak van samenwerking bij het realiseren van een effectieve
aanpak van lokale problemen en het realiseren van betere
voorzieningen in de eigen gemeente. De noodzaak van
samenwerking bij de dienstverlening aan de burgers wordt minder
sterk ervaren (27 procent).



Lokale opbrengsten: Tot slot is gemeentesecretarissen gevraagd
naar hun inschatting van de feitelijke bijdrage van de samenwerking
aan de aanpak van lokale vraagstukken en aan de kwaliteit van
gemeentelijke dienstverlening en voorzieningen. Voor wat betreft de
feitelijke realisatie van meerwaarde van de samenwerking zijn de
secretarissen over de hele linie minder positief. Slechts iets meer
dan een kwart van de secretarissen is van mening dat de
samenwerking zeer sterk bijdraagt aan een betere aanpak van
belangrijke lokale problemen (27 procent) en betere voorzieningen in
de eigen gemeente (27 procent). Ook over de bijdrage aan betere
dienstverlening aan de eigen burgers is slechts iets meer dan een
op de drie secretarissen zeer positief (36 procent). Ongeveer de
helft van de secretarissen is negatief over de meerwaarde van
samenwerking voor de eigen gemeente.

Regionale opbrengsten
Bij de regionale opbrengsten is gemeentesecretarissen wederom gevraagd
naar hun mening over de noodzaak (of het nut) van de samenwerking en de
feitelijke opbrengsten van de samenwerking.
 Nut en noodzaak voor de regio: De secretarissen zijn in overgrote
mate stellig overtuigd van de noodzaak van samenwerking met het
oog op de aanpak van belangrijke regionale vraagstukken (91
procent), de verbetering van regionale diensten (86 procent) en het
realiseren van een goed aanbod van voorzieningen in de regio (77
procent).
26



Regionale opbrengsten: Ook over de gerealiseerde opbrengsten is
men in meerderheid stellig positief, hoewel de opbrengsten
achterblijven bij wat voor de regio noodzakelijk wordt geacht.
Niettemin geeft 68 procent van de secretarissen aan stellig van
mening te zijn dat de samenwerking bijdraagt aan de oplossing van
belangrijke regionale vraagstukken, 64 procent is er zeer van
overtuigd dat deze samenwerking bijdraagt aan betere regionale
diensten en 50 procent antwoordt dat deze samenwerking stellig
bijdraagt aan betere regionale voorzieningen.

Kosten van de samenwerking
Bij de kosten van de samenwerking gaat het in de eerste plaats om de
vertegenwoordigingskosten en de kosten van controle en monitoring.
Daarnaast zijn er de kosten van de intergemeentelijke besluitvorming. Voor
beide typen van kosten geldt dat ze niet of nauwelijks in geldelijke termen
zijn te waarderen. Daarom is hier getracht om de kosten indirect te bepalen.
Bijvoorbeeld door na te gaan welke inspanningen worden gedaan.


Kosten van vertegenwoordiging en controle: In het model van
verlengd lokaal bestuur dat karakteristiek is voor de
intergemeentelijke samenwerking in ons land, worden de belangen
van de gemeenten in de samenwerking vertegenwoordigd door de
lokale bestuursorganen: raad, B&W en burgemeester. Het
zwaartepunt in de vertegenwoordiging van gemeenten ligt bij de
burgemeester en in iets mindere mate bij de andere collegeleden
(zie tabel 6.1). Zij zijn in meerderheid (minimaal) maandelijks en
regelmatig
zelfs
wekelijks
betrokken
bij
regionale
besluitvormingstrajecten. De betrokkenheid van raadleden is minder
frequent. Regionale thema’s komen af en toe in de raadsvergadering
aan de orde en er zijn periodiek voor raadsleden georganiseerde
regionale bijeenkomsten om hen te informeren over en te betrekken
bij regionale besluiten.

Tabel 6.1: Frequentie bestuurlijke bijeenkomsten en overlegmomenten
over regionale aangelegenheden
Raadsvergadering

Raadsconferenties

1-2* per jaar

12%

31%

3-4* per jaar

42%

50%

≥ 5* per jaar

46%

19%

Totaal

100% (26)

100% (26)

B&W

Burgemeester

1* per 2 mnd.

18%

4%

Maandelijks

50%

72%

Wekelijks

32%

23%

100% (22)

100% (22)
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Besluitvormingskosten: Een ander kostenaspect betreft de tijd en
energie om te komen tot regionale besluiten. Ook hier zijn de kosten
moeilijk in geldtermen te vertalen. Daarom is de secretarissen
gevraagd naar de mate waarin in hun regio sprake is van onnodige
bestuurlijke drukte, langdurig en nodeloos overleg en hoge kosten
van besluitvorming en afstemming. Hoewel, zoals we zagen, de
secretarissen niet negatief zijn over de opbrengsten van de
intergemeentelijke samenwerking, meent een flink deel van hen dat
er sprake is van onnodige bestuurlijke drukte (50 procent).
Daarnaast zou sprake zijn van onnodig en langdurig overleg (41
procent). Tot slot geeft 23 procent aan dat er sprake is van hoge
besluitvormings- en afstemmingskosten.

Opbrengsten en kosten: beeld per regio
Met behulp van de bovenstaande indicatoren kunnen de opbrengsten en
kosten van regionale samenwerking in kaart worden gebracht. Voor deze
vier aspecten zijn op basis van de bijbehorende variabelen afzonderlijke
schalen geconstrueerd.30
Tabel 6.2: Samenvattend overzicht opbrengsten en kosten van de
samenwerking. Gemiddelde scores per COROP- regio (1-10)

Twente (n=10)
Nut lokaal
Bijdrage lokaal
Nut regionaal
Bijdrage regionaal
Nut (som)
Bijdrage (som)
Performance gap (bijdrage-nut)
Besluitvormingskosten

Zuidwest Gelderland Agglomeratie
(n=6)
Den Haag (n=5)

5,7
5,5
7,7
6,3
13,4
11,8
- 1,6
5,6

5,3
4,4
8,6
6,7
13,9
11,1
- 2,8
6,9

5,5
4,6
8,3
6,1
13,8
10,7
- 3,1
6,00

Opvallend is dat er bij het mogelijke nut van samenwerking nauwelijks
verschillen zijn tussen de onderzochte COROP-gebieden.31 Er zijn wel
verschillen in de beoordeling van de feitelijke bijdrage (som) van het
regionaal bestuur aan de realisatie van lokale en regionale doelstellingen.
Hierdoor is het verschil tussen de noodzakelijk geachte en werkelijk
gerealiseerde opbrengsten (performance gap) het kleinst in Twente waar
samenwerkingsverbanden de grootste bijdrage levert aan lokale en
regionale beleidsopgaven, dienstverlening en voorzieningen. Opvallend is

30

De Cronbach alfa’s (betrouwbaarheidsmaatstaf) voor deze schalen was achtereenvolgens: nut
lokaal (0,76) bijdrage lokaal (0,79) nut regionaal (0,80) en bijdrage regionaal (0,88) en
besluitvormingskosten (0,90).
31
Omdat er voor ZO Drenthe slechts één respondent beschikbaar was, is deze regio hier buiten
beschouwing gelaten.
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dat in Twente de kosten van de besluitvorming ook relatief laag worden
ingeschat.
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7

Democratische kwaliteit van
regionaal bestuur

In Nederland is gemeentelijke samenwerking georganiseerd op basis van
het principe van verlengd lokaal bestuur. Dit betekent dat de sturing van en
de controle op het functioneren van samenwerkingsorganen berust bij de
gemeenteraden. Voor de mate waarin sturing en controle daadwerkelijk
gestalte hebben gekregen, zijn drie zaken van belang:
1. Gemeenteraden en colleges van B&W zijn in termen van
belangstelling, kennis en beschikbare tijd voldoende toegerust om
hun kader stellende en controlerende taak bij de samenwerking
vorm en inhoud te geven
2. De mogelijkheden (en het gebruik daarvan) van raden en colleges
om belangrijke regionale beslissingen te beïnvloeden.
3. De mogelijkheden (en het gebruik daarvan) van raden om
beleidsuitvoering en beleidsprestaties regionale besturen te
controleren en bij te sturen.
Deze drie onderwerpen zullen achtereenvolgens worden belicht. Verder zal
worden ingegaan op de aanwezigheid en het gebruik van rechtstreekse
beïnvloedings- en controlemogelijkheden door burgers en
maatschappelijke organisaties. Daarbij maken we met name gebruik van
een vragenlijst die is afgenomen onder de raadsgriffiers van de 33
gemeenten in de vier geselecteerde COROP gebieden. Bijna alle griffiers,
29 in totaal, hebben de vragenlijst ingevuld. Daar waar het gaat om de rol
van de colleges van B&W in de regionale besluitvorming is gebruik gemaakt
van gegevens uit een onder gemeentesecretarissen uitgevoerd
vragenlijstonderzoek (zie vorig hoofdstuk).

Belangstelling, kennis en tijd
Voor wat betreft belangstelling bevestigt een duidelijke meerderheid van de
raadsgriffiers (66 procent is het zeer eens met de stelling) dat de eigen raad
“zeer geïnteresseerd” is in belangrijke beslissingen die binnen
samenwerkingsverbanden worden genomen.32

32

Raadsgriffiers konden aangeven op een tienpuntschaal (1=zeer mee oneens – 10 zeer mee eens). Bij een score
van 7 en hoger zeggen we dat de respondent het stellig eens is met de stelling en bij een score van 4 en lager
zeggen we dat de respondent het stellig oneens is met de uitspraak. Meer gedetailleerde gegevens over de
uitkomsten van de enquête: zie bijlage B.
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De stelling dat raadsleden over het algemeen prima weten welke taken bij
de gemeente zijn belegd en welke taken in regionaal verband worden
behartigd wordt duidelijk minder vaak onderschreven (41 procent van de
griffiers is het zeer eens met deze stelling). Hoewel er maar weinig griffiers
zijn die het met deze stelling apert oneens zijn (score 4 of lager), is er een
flinke groep die het hoogstens tot op zekere hoogte eens is met de stelling.
In de visie van de griffiers vormt de beperkte tijd van raadsleden echter het
belangrijkste knelpunt. Meer dan de helft van de griffiers (55 procent) is het
stellig oneens met de stelling dat raadsleden voldoende tijd hebben om zich
te verdiepen en te participeren in de besluitvorming binnen
samenwerkingsverbanden.
Indirecte controle: invloed gemeenteraden op regionale beslissingen
Naar het oordeel van de raadsgriffiers zijn de mogelijkheden van
gemeenteraden om belangrijke beslissingen in samenwerkingsverbanden te
beïnvloeden in de regel niet groot. Slechts 28 procent is het zeer eens met
de stelling dat gemeenteraden in een vroeg stadium bij dergelijke
beslissingen worden betrokken. En 31 procent onderschrijft zonder reserve
de stelling dat raden beschikken over voldoende mogelijkheden om in de
besluitvorming hun opvattingen kenbaar te maken. Over de feitelijke invloed
van raden op regionale besluitvorming zijn de griffiers evenmin uitgesproken
positief (31 % geeft met stelligheid aan dat standpunten van de raad in een
aantal gevallen invloed hadden op regionale besluiten). Bij elk van deze
stellingen is overigens ongeveer 30 procent (tussen de 24 en 28 procent)
van de respondenten het uitgesproken “oneens” met de uitspraken.
Tenslotte is geïnformeerd naar het oordeel van de griffiers over de mate
waarin raden gebruik maken van invloedsmogelijkheden. Een meerderheid
van de griffiers (59 procent) is stellig van mening dat dit in onvoldoende
mate gebeurt.
Indirecte controle: toerusting van colleges
Voor wat betreft belangstelling is 45 procent van de gemeentesecretarissen
het eens met de stelling) dat het eigen college “zeer geïnteresseerd” is in
belangrijke beslissingen die binnen samenwerkingsverbanden worden
genomen. Daar waar onder raadsleden de beschikbaarheid van tijd om zich
te verdiepen in regionale aangelegenheden in de perceptie van
raadsgriffiers een knelpunt lijkt te vormen, zien gemeentesecretarissen dit
bij collegeleden minder vaak als problematisch. Een grote deel (41 procent
geeft aan dat collegeleden in de regel voldoende tijd hebben, en slechts 22
procent is stellig van mening dat het collegeleden aan de benodigde tijd
ontbreekt.
Indirecte controle: Invloed van colleges
De secretarissen zijn ook wat positiever over de invloedsmogelijkheden en
de feitelijke invloed van colleges op de regionale besluitvorming dan de
31

raadsgriffiers over de invloed (-mogelijkheden) van gemeenteraden. Van de
secretarissen is 45 procent het zeer eens met de stelling dat colleges in een
vroeg stadium bij dergelijke beslissingen worden betrokken. Een gelijk
percentage onderschrijft zonder reserve de stelling dat wethouders en
burgemeesters beschikken over voldoende mogelijkheden om in de
besluitvorming hun opvattingen kenbaar te maken. Over de feitelijke invloed
van colleges zijn de secretarissen nog positiever (64 % geeft met stelligheid
aan dat collegestandpunten in een aantal gevallen invloed hadden op
regionale besluiten).
Indirecte controle: verantwoording en bijsturing door gemeenteraden
Over de verantwoording en bijsturing door gemeenteraden zijn raadsgriffiers
evenmin uitgesproken positief. Tussen de 30 en 40 procent van de griffiers
meent dat het regiobestuur uit eigen beweging (actief) of desgevraagd
(passief) informatie aan de gemeenteraden geven over de uitvoering van
beleid en hun beleidsprestaties. Slechts 14 procent is van mening dat er
voor gemeenteraden voldoende mogelijkheden zijn om regiobestuurders ter
verantwoording te roepen en regionaal beleid bij te sturen. Ook over het
gebruik van deze mogelijkheden door raadsleden zijn weinig griffiers (18
procent) uitgesproken positief. Ten aanzien van de aanwezige
mogelijkheden tot verantwoording en bijsturing en het gebruik van deze
mogelijkheden is ongeveer de helft van de griffiers uitgesproken negatief.
Directe controle door burgers en maatschappelijke organisaties
Over de mogelijkheden voor burgers en regionale organisaties om zich te
informeren over en te participeren in regionale besluitvorming zijn de
raadsgriffiers in meerderheid uitgesproken negatief. Bijna alle griffiers (96
procent) zijn stellig van oordeel dat samenwerkingsverbanden burgers
onvoldoende betrekken bij hun besluitvorming . Bovendien meent 81
procent van hen dat het voor burgers onduidelijk is waar taken zijn belegd
(bij de samenwerkingsverbanden of bij de gemeente). Tegelijkertijd zijn de
meeste griffiers van mening, zij het iets minder stellig, dat regionale
organisaties voldoende bij het beleid van samenwerkingsverbanden worden
betrokken en dat de samenwerkingsverbanden uit eigen beweging (actief)
of desgevraagd (passief) informatie verschaffen aan burgers over hun
functioneren.
Democratische controle: het beeld per samenwerkingsverband
Met behulp van de indicatoren die beschreven zijn, is een beeld geschetst
van vier aspecten van de indirecte sturing en controle (via de gemeenteraad
en het college) en de directe sturing en controle (door burgers en
organisaties): (1) toerusting raden, (2) invloed raden, (3) toerusting colleges,
(4) invloed colleges (5) verantwoording en bijsturing door raden en (6)
directe controle. Voor elk van deze zes aspecten is op basis van de
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bijbehorende aspecten een schaal geconstrueerd.33 Op basis van de scores
(met een range van 1 tot 10) is berekend hoe de griffiers en secretarissen
uit de vier geanalyseerde regio’s de democratische controle beoordelen.
Omdat er in de COROP regio ZO-Drenthe maar één secretaris heeft
meegewerkt aan het onderzoek is deze regio bij de bepaling van de
toerusting en de invloed van de colleges buiten beschouwing gelaten.
Tabel 7.1: Diverse aspecten van democratische kwaliteit. Gemiddelde
scores per COROP- regio (1-10)

Toerusting raad
Invloed raad
Toerusting college
Invloed college
Verantwoording en
bijsturing
Burgerinvloed
Gemiddelde score
alle items

ZO Drenthe (2)

Twente (14)

Zuidwest
Gelderland (8)

Agglomeratie
Den Haag (5)

6,50
6,88
---

5,21
4,88
5,28
5,85

6,54
5,41
7,33
8,00

6,20
5,85
6,15
5,40

7,13

4,48

5,75

4,90

5,30

3,34

3,70

3,32

6,45

4,84

6,12

5,30

Vergelijken we de gemiddelde scores tussen de regio’s dan zien we dat het
oordeel van de Twentse griffiers over de democratische kwaliteit van de
samenwerkingsverbanden in hun regio met een gemiddelde score over de
zes aspecten van 4,84 het meest negatief is. Ook in Den Haag zijn griffiers
negatief in hun oordeel over de democratische kwaliteit. Als hun gemiddelde
scores kunnen worden gezien als rapportcijfers, scoort Den Haag net als
Twente een onvoldoende. De griffiers in Drenthe en Zuidwest Gelderland
zijn duidelijk positiever. Verder is er in alle vier regio’s naar de inschatting
van de griffiers slechts in geringe mate sprake van een rechtstreekse
democratische invloed van regionale besluitvorming door burgers: de
scores liggen hier allemaal onder de 5,3.
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De Cronbach alfa’s (betrouwbaarheidsmaatstaf) voor deze schalen was achtereenvolgens: toerusting raden
(0.69) invloed van raden (0.88) toerusting college (0.78) invloed college (0.79) verantwoording en bijsturing door
raden (0.88) directe controle (0.85).
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Zicht op regionaal bestuur

In dit hoofdstuk beschrijven we de regionale bestuursstelsels in termen van
de doelen van de samenwerking (strategisch, operationeel en operationeel),
de institutionele kaders en kenmerken van het samenwerkingsnetwerk. Tot
slot zal – in een verkennende analyse – worden nagegaan in hoeverre
kenmerken van het bestuursstelsel onderling samenhangen. We gaan
hierbij – zoals eerder aangekondigd – vooral in op de resultaten van de
afzonderlijke gemeenten en de vier regio’s en niet op specifieke
samenwerkingsvormen.
Belang van de samenwerking: strategisch, tactisch of operationeel.
Eerst is bekeken in hoeverre de samenwerking naar het oordeel van de
gemeentesecretarissen van belang is: strategisch, tactisch of operationeel.
Overzien we de gemeenten van de vier regio’s gezamenlijk (zie tabel 8.1)
dan valt op dat de samenwerking in operationeel opzicht het meest van
belang wordt geacht, gevolgd door beleidsmatige overwegingen betreffende
onderlinge afstemming en leren. Ook strategische motieven, gericht op
realisatie van kerndoelstellingen van het eigen college zijn van belang, maar
iets minder geprononceerd dan de twee andere doen. We zien in de tabel
tevens dat er regionaal accentverschillen zijn. Zo acht men in Twente de
samenwerking vooral operationeel van belang. Ook in de twee andere
regio’s zijn operationele overwegingen het belangrijkst, maar daar zijn
beleidsmatige (Zuidwest Gelderland) of strategische overwegingen even
belangrijk.
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Tabel 8.1: Belang samenwerking: strategisch, tactisch of
operationeel? Gemiddelde scores per COROP- regio (0-10) (tussen
haakjes: standaarddeviaties)
Strategisch belang:
realisatie
kerndoelstellingen
college

Twente
ZW Gelderland
Den Haag
Totaal

Operationeel belang:
benutten
schaalvoordelen en
verminderen
kwetsbaarheid

6,3034

Tactisch belang:
ontwikkelen van
doeltreffend beleid door
afstemming, gebruik van
elkaars kennis en
ervaring
7,40

(2,058)

(0,843)

(1,792)

6,67
(1,751)
7,00
(1,871)
6,59
(1,817)

7,50
(1,378)
5,80
(0,837)
7,09
(1,192)

7,50
(,837)
7,00
(2,345)
7,64
(1,677)

8,10

* ZO Drenthe is buiten beschouwing gelaten omdat er in deze regio slechts één respondent was.

Institutionele kaders en structuur van de samenwerking
Op basis van een analyse van gemeentelijke programmabegrotingen is de
juridische vorm van de regionale samenwerkingsverbanden nagegaan.
Hierbij worden de volgende organisatievormen onderscheiden: WGR
openbaar lichaam, WGR gemeenschappelijk orgaan, WGR
centrumgemeente, WGR bestuursovereenkomst, Vereniging, stichting,
naamloze vennootschap, besloten vennootschap, coöperatie,
commanditaire vennootschap, overlegplatform. Verder kon op basis van
landelijke wet- en regelgeving ook worden bepaald of de samenwerking
wettelijk verplicht was of niet. Deze kenmerken zijn in eerste aanleg met
name relevant voor het typeren van het karakter van de afzonderlijke
samenwerkingsverbanden. Omdat deze analyse zich richt op het niveau
van de gemeenten en het niveau van de COROP-gebieden, besteden we er
hier verder geen aandacht aan.
Netwerkkenmerken
Omvang (aantal gemeenten)
Bij de bepaling van het aantal samenwerkingspartners kan men een
onderscheid maken tussen het bruto en het netto aantal. Het bruto aantal
partners is de som van het aantal samenwerkingspartners van alle
samenwerkingsverbanden waarin gemeenten participeren. Op basis van het
bruto aantal partners is het gemiddelde aantal partners per samenwerkingsverband bepaald. Het netto aantal telt het aantal unieke partners waarmee
men samenwerkt in de diverse samenwerkingsverbanden. Deze drie scores
is te bepalen per gemeente, maar eveneens voor de gemeenten in een
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Leesvoorbeeld: In regio Twente beoordelen gemeentesecretarissen het strategisch belang van
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met een 6.30 op een schaal van 1 tot 10. Dat wil zeggen dat zij
regionaal bestuur in enige mate van belang vinden voor het bereiken van de kerndoelstellingen van het college, zij
het minder dan voor het ontwikkelen van doeltreffend beleid (tactisch belang) of voor et benutten van
schaalvoordelen (operationeel belang).
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bepaald gebied. Tabel 8.2 geeft de scores weer voor de vier geselecteerde
COROP-regio’s. Uit de tabel blijkt dat het bruto (absoluut en gemiddeld) en
netto aantal partners samenhangt met het aantal gemeenten in het
COROP-gebied. Twente met de meeste gemeenten heeft ook het grootste
aantal bruto (en netto) partners. Zuidwest Gelderland met zijn 10
gemeenten heeft eveneens een groter aantal bruto en netto partners dan de
twee andere regio’s die minder gemeenten tellen. Opvallend is wel dat de
COROP regio met de minste gemeenten meer bruto en netto partners heeft
dan de duidelijk grotere Agglomeratie Den Haag. Dat komt omdat de drie
Drentse gemeenten in deze regio met relatief veel partners van buiten de
eigen regio samenwerken. Op het niveau van de individuele gemeenten
varieert het bruto aantal partners tussen de 32 en de 150, met een
gemiddelde van 88 per gemeente. Het gemiddelde aantal (bruto) partners
per samenwerkingsverband varieert tussen 4.57 en 13,67 met een
gemiddelde van 9,28 per gemeente. Het netto aantal varieert tussen 9 en
45, met een gemiddelde van 24.
Homogeniteit: naar omvang en samenstelling bevolking
Volgens de in de hoofdstuk 3 uiteengezette theorieën neemt de complexiteit
van samenwerkingsverbanden toe – en daarmee de bestuurskosten en
democratische problemen – naarmate samenwerkingspartners sterker
verschillen in hun bijdragen aan en belangen bij regionaal bestuur. Daarom
is het van belang om regio’s te analyseren in termen van hun homogeniteit.
Deze homogeniteit kan betrekking hebben op de mate waarin deze
eenheden verschillen naar bijvoorbeeld hun omvang of in de samenstelling
van hun bevolking. Tabel 8.3 toont diverse vormen van homogeniteit. Hierbij
is de homogeniteit gebaseerd op een vergelijking van de score van de regio
als geheel met de score van de grootste regiogemeente. De homogeniteit is
maximaal (score 1.00) als de regioscore en de centrumgemeente-score
exact gelijk zijn. Naarmate het verschil tussen de hoogste en de laagste van
deze twee scores groter wordt, wordt de homogeniteit geringer en nadert
deze de minimumscore (0,00).




Uit tabel 8.2 kunnen we constateren dat in alle vier regio’s de
homogeniteit naar het aantal inwoners het laagst is. Vooral in de
Agglomeratie Den Haag is de centrumgemeente ten opzichte van de
overige regiogemeenten relatief groot. In Zuid West Gelderland is
dat veel minder het geval. De twee andere regio’s nemen hier een
tussenpositie in. Het inwonertal van de gemeente hangt nauw
samen met de financiële en de personele hulpbronnen waarover de
gemeenten kunnen beschikken.
Gemeenten verschillen echter ook in de samenstelling van de
bevolking en naar hun welstand. Dit geeft een indicatie van de
bestuurlijke opgaven waar de gemeente voor staat. Ook in dat
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opzicht kan de grootste gemeente in de regio sterk verschillen van
de andere gemeenten.
Tabel 8.2: COROP - regio’s (met aantal gemeenten), aantal
samenwerkingspartners en homogeniteit samenwerkingsgebied

ZO Drenthe

Twente

ZW Gelderl.

Den Haag

(3)

(14)

(10)

(6)

Bruto aantal partners

54.67

122.57

78.40

40.33

Gemiddelde aantal partners
(per samenwerking)

8.20

11.12

9.15

5.76

Netto aantal partners

15.33

33.21

21.00

12.67

Homogeniteit: Inwonertal

.284

.227

.519

.131

Homogeniteit:
Productief/Nietproductief

.954

.824

.932

.810

Homogeniteit: Niet-westers
allochtoon

.659

.360

.333

.485

Homogeniteit: Inkomen

.953

.850

.893

.825

Homogeniteit:
Woningwaarde

.893

.732

.795

.731

Homogeniteit:
Uitkeringsgerechtigden

.841

.702

.679

.689

Homogeniteit:

.922

.692

1.00

.963

.787

.627

.736

.662

Grootste politieke partij
HOMOGENITEIT:
GEMIDDELD

Homogeniteit geeft aan hoe sterk de overeenkomsten zijn tussen de centrumstad (grootste gemeente regio) en
de regio als geheel: score regio/score centrumstad. Minimum =0, maximum=1)

In tabel 8.2 is voor een aantal van deze aspecten de regionale homogeniteit
bepaald. Dit is gebeurd naar de verhouding productieve en niet-productieve
bevolking, de welstand (in termen van inkomen en waarde onroerend goed)
en sociale behoeften (geïndiceerd door percentage niet-westerse
allochtonen en het aandeel van de beroepsbevolking dat een AO, WW of
ABW uitkering ontvangt). Ten slotte is ook gekeken naar de partijpolitieke
signatuur van de gemeenteraden.
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In alle vier de COROP regio’s is in de randgemeenten sprake van
een zekere oververtegenwoordiging van de niet-productieve
bevolking (ten opzichte van de productieve bevolking). In Zuidoost
Drenthe en Zuidwest Gelderland is de homogeniteit op dit punt
relatief groot. In Twente en de Haagse agglomeratie is de polariteit
tussen stad en regiogemeenten juist groter.
Een andere indicator voor de homogeniteit van een regio betreft de
sociale behoeften. In alle vier de COROP regio’s zien we in de
centrumgemeente een oververtegenwoordiging van niet-westerse
allochtonen en van uitkeringsgerechtigden. Tevens is er in de
centrumgemeenten een relatief laag gemiddeld inkomen en we
vinden er een lage gemiddelde woningwaarde.
In termen van de welstandsindicatoren (inkomen en woningwaarde)
zijn de stad-regio verschillen in Drenthe het kleinst, gevolgd door
Gelderland. Deze verschillen zijn in Twente en Den Haag duidelijk
groter.
Voor wat betreft het percentage niet-westerse allochtonen en
uitkeringsgerechtigden is de homogeniteit in Drenthe beduidend
groter dan in de drie andere regio’s.
Voor de homogeniteit qua partijpolitieke signatuur is gekeken naar
de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Daar
zien we dat in alle vier de COROP regio’s het stemmenpercentage
voor de lokale politieke groeperingen het hoogste is. In ZO Drenthe
is dit 47% van het totaal in de regiogemeenten uitgebrachte
stemmen. In de drie andere regio’s is dit percentage duidelijk lager
(Twente en Zuidwest Gelderland: 26%, Agglomeratie Den Haag:
27%) maar ook daar zijn lokale politieke groeperingen het best in de
gemeenteraden vertegenwoordigd. In de centrumgemeenten van
deze vier regio’s is het beeld niet wezenlijk anders: ook in deze
steden is het blok van de niet-nationale partijen het grootst. De
verschillen tussen de steun voor lokale partijen in de
centrumgemeente en de regio als geheel zijn in drie van de vier
regio’s betrekkelijk klein. Alleen in Twente zien we dat de steun voor
de plaatselijke politieke groeperingen (hoewel nog steeds het
grootste blok) minder groot is dan in de regio als geheel. De politieke
homogeniteit is daarom relatief hoog.35

Overzien we het geheel, dan kunnen we concluderen dat de homogeniteit in
ZO Drenthe het grootst is. Ook in Zuidwest Gelderland is de homogeniteit
vergeleken met de twee andere COROP-gebieden betrekkelijk hoog. In de
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Hierbij moet worden opgemerkt dat de lokale lijsten niet één partijorganisatie zijn, maar om een aantal
afzonderlijke lijsten. Hun enige overeenkomst is dat ze geen landelijk opererende politieke partijen
vertegenwoordigen. Als zodanig zijn ze geen exponent van de klassieke landelijke politieke partijen die in de
vorige eeuw, zeker in de centrumgemeenten, dominant waren in de gemeenteraden.
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regio Twente en iets mindere mate in de Agglomeratie Den Haag is de
homogeniteit duidelijk zwakker.
Relatiestructuur
Bij de relatiestructuur staan we achtereenvolgens stil bij:
(a) het aantal samenwerkingsverbanden;
(b) de congruentie van de verschillende samenwerkingsverbanden en de;
(c) de integraliteit van de samenwerking.
In tabel 8.3 vatten we de kerngegevens per COROP-regio over deze
aspecten van de samenwerkingsstructuur samen.
Ad (a) het aantal samenwerkingsverbanden
Op het gemeentelijk niveau varieert het aantal samenwerkingsverbanden
tussen de zes en de vijftien. Het gemeentelijke gemiddelde ligt op ruim
negen (9,21), met een minimum van 6 (Emmen, Pijnakker-Nootdorp,
Leischendam-Voorburg) en een maximum van 15 (Borne). In Twente is dit
gemiddelde het hoogst (ruim elf) gevolgd door Zuidwest-Gelderland (bijna
negen). In de twee andere regio’s ligt het gemiddelde rond de zeven
samenwerkingsverbanden.
Ad (b) De congruentie
Territoriale congruentie is een maatstaf die aangeeft in hoeverre gemeenten
steeds met dezelfde regionale partners samenwerken. Deze maatstaf is
berekend door het netto aantal samenwerkingspartners te delen door het
bruto aantal partners en dat getal te vermenigvuldigen met 10. Als een
gemeente in alle samenwerkingsverbanden steeds met dezelfde partners
samenwerkt bedraagt de congruentie-score 10, als steeds met andere
partners wordt samengewerkt benadert de score 0. We zien in tabel 8.3 dat
in geen van de regio’s sprake is van een grote mate van congruentie. In
Zuidwest Gelderland is de congruentie het kleinst (2,66) en in stadsregio
Den Haag het grootst (3,05). Op gemeentelijk niveau is de variatie nog wat
groter. Op dit niveau varieert de congruentie-score tussen 2 (Enschede) en
4,48 (Wassenaar). Het gemiddelde op gemeentelijk niveau ligt op 2,77.
Ad (c) De integraliteit
Bij een lage integraliteitsscore zijn afzonderlijke (deel) taken telkens in een
aparte regeling ondergebracht en is er dus sprake van een sterke
verkokering: elke (deel-)t aak is afzonderlijk georganiseerd. Als alle (deel-)
taken zijn geconcentreerd in één bestuurlijk arrangement dan is de score
maximaal. De integraliteit van de COROP-gebieden blijkt betrekkelijk
gering. Er wordt weliswaar op een groot aantal (deel-) taken samengewerkt,
maar dat gebeurt in veel verschillende verbanden. Zo werkt de gemeente
Almelo bijvoorbeeld op 28 (deel-) taken samen met andere gemeenten. Als
al die taken zouden zijn ondergebracht in één samenwerkingsverband was
de integraliteitsscore 28 geweest. Feitelijk zijn voor deze taken 13
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samenwerkingsverbanden aangegaan, en daarmee is de integraliteitsscore
voor Almelo 2,15. Bezien we alle gemeenten, dan is de gemiddelde
integraliteitsscore slechts een fractie hoger (2,20). De spreiding rond dit
gemiddelde is tamelijk klein, met een minimumscore van 1,57 (BorgerOdoorn) en maximumscore 2,75 (Zaltbommel). Ook de regionale verschillen
zijn niet erg groot. De integraliteit is het geringst in ZO Drenthe (1,65) en het
hoogst in Zuidwest Gelderland (2,47).
Tabel 8.3: COROP - regio’s (met aantal gemeenten), en aspecten van
de relatiestructuur en samenwerkingscultuur per regio; gemiddelde
scores per gemeente
ZO Drenthe

Twente

(3)

(14)

Zuidwest
Gelderland

Den Haag
(6)

(10)
Aantal
samenwerkingsverbanden

6,67

11,14

8,60

7,00

Congruentie (0-10)

2,79

2,71

2,66

3,05

Integraliteit (0-25)

1,65

2,02

2,42

2,47

Mate overeenstemming (1-10)

--

4,65

5,25

6,70

Mate van vertrouwen (1-10)

--

5,85

4,25

6,00

Zakelijkheid bestuurscultuur
(1-10)

--

5,20

5,47

5,57

Voor ZO Drenthe zijn de drie laatste scores niet bepaald omdat er maar één respondent was.

Samenwerkingscultuur
Naast kenmerken van de relatiestructuur zijn ook culturele kenmerken van
belang voor de effectiviteit en democratische kwaliteit van regionale
samenwerking. In de eerste plaats is dat de mate van consensus: in een
klimaat waarin de partners in regionaal verband het onderling in essentie
eens zijn, is samenwerking makkelijker en kunnen eenvoudiger resultaten
worden geboekt dan wanneer er grote meningsverschillen bestaan. Op
basis van twee items (geen meningsverschillen tussen gemeenten
onderling; geen meningsverschillen tussen gemeenten en regio) is de mate
van consensus bepaald. De maatstaf met een minimum van 1 (geen
consensus) en een maximum van 10 (volledige consensus) scoren de
gemeenten gemiddeld 5,36, met als laagste score was 1,5 en als hoogste
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9.036. De regionale consensusscores zijn in Twente (4,65) beduidend lager
dan in Zuidwest Gelderland (5,25) en de Agglomeratie Den Haag (6,70).
In de tweede plaats gaan we in op het onderlinge vertrouwen tussen de
gemeenten en het vertrouwen van gemeenten in regiobesturen. Deze maat
kan variëren tussen 1 en 10. De gemiddelde scores van de gemeenten is
5,43 (met 1,00 als laagste en 8,00 als hoogste score). In tabel 8.3 is het
gemiddelde van deze twee vertrouwensscores bepaald. De scores variëren
tussen 4,25 in Zuidwest Gelderland en 6,00 in de Agglomeratie Den Haag.
Een derde aspect is de zakelijkheid van de bestuurscultuur. Aan de hand
van het gemiddelde van zes indicatoren is de zakelijkheid van het bestuur
bepaald (op een schaal die kan variëren tussen 1 en 10). De scores van
individuele gemeenten verschillen aanzienlijk (minimumscore: 2,67 en
maximumscore: 8,17) met een gemiddelde van 5,47. De gemiddelde scores
per regio lopen veel minder sterk uiteen (zie tabel 8.3).
Kenmerken van de samenwerkingsrelaties in onderlinge samenhang
Hoewel de theorievorming over regionale samenwerking zich vooral richt op
de gevolgen van kenmerken van de samenwerking voor de effectiviteit en
de democratische kwaliteit, is het ook van belang om na te gaan hoe de
hierboven besproken aspecten van de samenwerking zich tot elkaar
verhouden. Een dergelijke analyse kan op elk van de eerder onderscheiden
analyseniveaus (gemeenten, regio’s, samenwerkingsverbanden) worden
uitgevoerd.


Op regionaal niveau kunnen we constateren dat in termen van het
aantal partners, het aantal samenwerkingsverbanden Twente de
grootste bestuurlijke drukte kent. Het combineert deze bestuurlijke
drukte met een grote heterogeniteit (qua omvang, sociale structuur
en politieke signatuur). Ook in termen van de integraliteit van de
samenwerking, de mate van consensus en de zakelijkheid van de
bestuurscultuur ‘scoort’ Twente laag. De regio Den Haag kenmerkt
zich daarentegen door minder complexiteit, een relatief hoge
congruentie en integraliteit en door een hoge mate van consensus,
onderling vertrouwen en een zakelijke bestuurscultuur. Het is
belangrijk te bezien of deze verschillen in uitgangsposities ook
samenhangen met het succes en de democratische kwaliteit van de
samenwerking. Die vraag komst in het volgende hoofdstuk aan de
orde. Gezien het kleine aantal regio’s dat is meegenomen in de
quick scan zijn echter geen harde conclusies mogelijk.



Als we ons richten op het gemeentelijke analyseniveau, dan zijn er
wat meer eenheden voor de analyse. Daarbij moeten we echter wel
aantekenen dat we ook op het gemeentelijke niveau over relatief

36

Omwille van de privacy van de respondenten worden bij de presentatie van enquêteresultaten bij de hoogste
en laagste scores geen gemeentenamen genoemd.
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weinig eenheden beschikken (N=22), waardoor we slechts een
beperkt aantal variabelen tegelijkertijd in de analyse kunnen
betrekken.
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Bij de samenwerkingsrelaties kunnen we in de eerste plaats factoren
onderscheiden die te maken hebben met het aantal
samenwerkingsverbanden en het aantal samenwerkingspartners
(bruto, gemiddeld en netto). De indicatoren voor het aantal
samenwerkingspartners hangen onderling sterk samen en daarom
richten we ons in verdere analyses vooral op het gemiddelde aantal
partners per samenwerkingsgebied. Dit gemiddelde aantal partners
hangt overigens redelijk sterk samen met het aantal
samenwerkingsverbanden (correlatie = 0,54). Deze twee
samenhangende aspecten bepalen de complexiteit van het
samenwerkingsnetwerk.



De complexiteit van samenwerkingsrelaties kan doorwerken in de
functionele en territoriale integratie van het netwerk. Naarmate er
meer partners zijn en meer samenwerkingsrelaties zal het moeilijker
zijn om de samenwerking functioneel (verschillende taken) en
territoriaal (de rayons van de diverse samenwerkingsverbanden)
onder één noemer te brengen. Dat blijkt ook uit de gegevens van de
quick scan. De samenhangen tussen de maatstaven voor
complexiteit en integratie zijn overigens niet erg sterk. De territoriale
integratie – als gemeten met de congruentie-index – hangt niet
significant samen met het aantal samenwerkingsverbanden en het
gemiddeld aantal samenwerkingspartners (de correlaties zijn
respectievelijk -0,13 en -0,07). De functionele integratie – gemeten
met de integraliteits-index – hangt zwak negatief samen met zowel
het aantal samenwerkingsverbanden als met het gemiddelde aantal
partners (correlaties respectievelijk -0,30 en -0,42).



Tenslotte is bezien in hoeverre de complexiteit en de integratie van
de samenwerking samenhangen met de consensus, het vertrouwen
en de bestuurscultuur in het netwerk. In het algemeen wordt
verondersteld dat naarmate de complexiteit toeneemt en de
integratie van het netwerk afneemt, de samenwerking lastiger wordt
vanwege een afname van de eensgezindheid, het onderlinge
vertrouwen en dergelijke. Uit de analyse van de gegevens uit de
quick scan zijn er geen sterke aanwijzingen dat dit ook daadwerkelijk
het geval is. We vinden slechts één significant verband, namelijk een
negatieve samenhang van het gemiddeld aantal partners per
samenwerkingsverband op de mate van consensus tussen
gemeenten (correlatie = - 0,47).37

Zie bijlage B, pg. 24.
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9

Effecten van regionaal bestuur

In dit verkennende onderzoek naar de effecten van regionaal bestuur is
eerst onderzocht hoe groot de effectiviteit en hoe sterk de democratische
kwaliteit van regionale samenwerkingsverbanden is. Effectiviteit is zoals
gezegd gemeten door gemeentesecretarissen te vragen naar de mate
waarin het regionale samenwerkingsverband een bijdrage levert aan de
aanpak van lokale en regionale vraagstukken, lokale en regionale
dienstverlening en aan lokale en regionale voorzieningen. Democratische
kwaliteit is gemeten door raadsgriffiers te vragen naar de mate waarin
gemeenten, gemeenteraadsleden en inwoners invloed hebben op de
regionale besluitvorming. Hierna zijn de kenmerken van regionale
bestuursstelsels in kaart gebracht, op het niveau van de COROP-regio’s
Twente, Zuid Oost Drenthe, Agglomeratie Den Haag en Zuid West
Gelderland én op het niveau van de inliggende gemeenten. Voor deze quick
scan is daarbij gelet op de doelen van de samenwerking (strategisch,
operationeel
en
operationeel)
en
de
kenmerken
van
het
samenwerkingsnetwerk.
In discussies over regionaal bestuur wordt steeds een verband
verondersteld tussen de structuur van samenwerkingsverbanden en het
functioneren ervan. Als er sprake is van een complex geheel aan
samenwerkingsverbanden zal de effectiviteit ervan minder groot zijn en is
de democratische kwaliteit ervan geringer. Deze gedachtegang wordt ook
door veel theorieën over regionale samenwerking ondersteund
(bijvoorbeeld: de traditionele monocentrische “Reform Theory”38). Volgens
deze theorieën zijn polycentrische regionale bestuursstelsels minder
bestuurbaar en minder effectief: naarmate het aantal samenwerkende
gemeenten en samenwerkingsverbanden toeneemt stijgen de afstemmingsen overlegkosten van regionale samenwerking en wordt democratische
sturing, controle en verantwoording lastiger te organiseren. Er zijn echter
ook benaderingen die meer positieve verwachtingen formuleren over de
effecten van polycentrische regionale samenwerking. In dit perspectief is
een lappendeken van samenwerkingsverbanden juist veel flexibeler en
beter in staat om lokale tegenstellingen te overbruggen.39 Uiteindelijk kan
alleen empirisch onderzoek uitsluitsel geven over de feitelijke houdbaarheid
38

Zie: Selznick P (1996), ‘Institutionalism ‘‘old’’ and ‘‘new’’’, in: Administrative Science Quarterly 41 (3): pp. 270–
277
39
Ostrom, V., C.M. Tiebout, R. Warren (1961), ‘The organization of government in metropolitan areas: a
theoretical inquiry’: in: The American Political Science Review, 55 (4), pp 831-842; Feiock, R. (2007), ‘Rational
Choice and Regional Governance’, in: Journal of Urban Affairs, 29 (1), pp. 47-63.
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van deze uiteenlopende verwachtingen. In dit hoofdstuk schetsen we een
tentatief beeld op basis van de resultaten van de quick scan. Daarbij is het
van belang om de beperkingen van de in het kader van dit onderzoek
verzamelde gegevens te onderkennen. Het gaat hier ten slotte nog maar
om een analyse van een beperkt aantal van 33 gemeenten in niet meer dan
vier COROP-gebieden.
De onderzochte effecten en kenmerken van regionaal bestuur kunnen als
volgt worden samengevat:
I.

II.

III.

Ervaren bestuurlijke drukte: inschattingen van gemeentesecretarissen over bestuurlijke drukte, effectiviteit regionale
overleggen en kosten besluitvorming en afstemming (zie H6).
Effectiviteit regionaal bestuur: inschattingen door gemeentesecretarissen van bijdrage regionale samenwerkingsverbanden aan
lokale en regionale beleidsopgaven (zie H6).
Democratische kwaliteit regionaal bestuur: inschatting raadsgriffiers
van de mate waarin gemeenteraden, inwoners en bedrijven en
organisaties in staat worden gesteld om het regionaal bestuur te
controleren en dat daadwerkelijk ook doen (H7).

Omdat deze effecten zullen afhangen van het soort regionaal bestuur
waaraan de gemeente deelneemt, zijn de volgende kenmerken
onderscheiden:
IV.

V.

Relatiestructuur regionale samenwerking:
Hierbij is een aantal aspecten van belang. In de eerste plaats de
bestuurlijke complexiteit (aantal samenwerkingsverbanden en aantal
partners) en de sociaal-demografische en politieke homogeniteit.
Daarnaast ook de congruentie en de integraliteit van de
samenwerking. Een geringe complexiteit, een grote homogeniteit, en
een hoge mate van congruentie en integraliteit hangen mogelijk
samen met het succes en de democratische kwaliteit van de
samenwerking (zie H8).
Samenwerkingscultuur:
Inschattingen van gemeentesecretarissen van de mate van
consensus en het vertrouwen tussen gemeenten onderling en van
gemeenten in regionale besturen en van de zakelijkheid
(resultaatgerichtheid, besluitvaardigheid en vrijblijvendheid) van het
regionaal bestuur zijn mogelijk ook van belang (H8)
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Quick scan: effecten regionaal bestuur op het niveau van COROP-gebieden
Een eerste vergelijking van de kenmerken van de regionale bestuursstelsels
in de vier onderzochte COROP-gebieden en de samenhangen daarvan met
het functioneren van het lokaal bestuur, suggereert dat een aantal
opvattingen over regionaal bestuur mogelijk genuanceerd dient te worden:






Allereerst houdt de ervaren bestuurlijke drukte geen rechtstreeks
verband met de complexiteit van het regionale bestuurlijke stelsel. In
agglomeratie Den Haag is er sprake van een betrekkelijk
overzichtelijk regionaal bestuur met een relatief gering aantal
samenwerkingsverbanden en –partners, maar wordt er toch enige
bestuurlijke drukte ervaren. In de regio Twente, waar regionale
samenwerking in een aantal opzichten veel complexer is, ondervindt
men juist minder bestuurlijke drukte.
Opvallender is het verband tussen de complexiteit van het regionale
bestuursstelsel en de effectiviteit ervan. Anders dan men op basis
van bepaalde theorieën over samenwerking (zoals de genoemde
Reform Theory) zou verwachten, lijkt dat verband positief. In Twente
en Zuid West Gelderland is er met een complex regionaal
bestuursstelsel sprake van een hoge mate van effectiviteit, terwijl in
de tamelijk overzichtelijke agglomeratie Den Haag juist het
omgekeerde het geval is.
De effectiviteit van complexe regionale bestuursstelsels lijkt in
Twente wel ten koste te gaan van de democratische kwaliteit van het
regionaal bestuur. Net zoals in Zuidoost Drenthe een overzichtelijk
regiobestuur bijdraagt aan een hogere democratische kwaliteit. Het
patroon bij de twee andere regio’s is minder eenduidig.
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Tabel 9.1: Regionale samenwerkingsstructuur en –cultuur en effecten
van regionaal bestuur per COROP-gebied

ZO Drenthe

Twente

(3)

(14)

Zuidwest
Gelderland

Den Haag
(6)

(10)
Geringe bestuurlijke
complexiteit (aantal
samenwerkingsverbanden,
partners en heterogeniteit)

++

--

-

+

Integratie (congruentie en
integraliteit)

--

-

+

++

Bestuurscultuur (consensus,
vertrouwen, zakelijkheid)

nb

-

+

++

Geringe
besluitvormingskosten

nb

++

-

+

Ervaren effectiviteit

nb

++

+

-

Democratische kwaliteit

++

--

+

-

Voor ZO Drenthe zijn sommige scores niet bepaald (nb) omdat er maar één respondent was.
++ hoogste score; – – laagste score

Quick scan: gemeenten en hun samenwerkingsverbanden
Een analyse van de gegevens per gemeente kan ons meer inzicht geven in
de mogelijke effecten van het regionaal bestuur op het functioneren van
gemeenten. Hiervoor zijn de resultaten van de enquête onder
gemeentesecretarissen en raadsgriffiers (over het ervaren nut van
samenwerking en de democratische controle hierop) gekoppeld aan
gegevens van ieders gemeente over regionale bestuursvormen,
samenwerkingspartners, territoriale congruentie en regionale integraliteit.
Omdat uit aanvullende analyses bleek dat de territoriale congruentie en
regionale integraliteit geen duidelijke invloed hebben op de effectiviteit en
democratische kwaliteit van het regionale bestuur, zijn deze factoren buiten
beschouwing gelaten. Verder waren hiervoor ook methodologische
redenen.40

40

Zie pg 24 van Bijlage B. Omdat territoriale congruentie een functie is van het aantal samenwerkingspartners, is
deze variabele niet extra in analyses opgenomen. Ook regionale integraliteit is buiten beschouwing gelaten.
Verder zijn ook de maten voor regionale homogeniteit niet in de analyse opgenomen. Op het regioniveau waarop
deze kenmerken zijn gemeten zijn feitelijk slechts vier cases beschikbaar.
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Effectiviteit regionale samenwerking
In deze paragraaf analyseren we het effect van verschillende factoren op
het oordeel van de gemeentesecretarissen over de effectiviteit van het
regionaal bestuur. Daartoe gebruiken we regressie-analyses.41 Deze
analyses geven in de eerste plaats informatie over de vraag of bepaalde
factoren wel of niet van invloed zijn op de ervaren effectiviteit. Een factor is
“niet van invloed” indien uit de analyse blijkt dat de regresssiecoëfficient of
schatter (beta) die deze invloed schat, niet statistisch significant afwijkt van
nul. In de tweede plaats laat de regressie-analyse ook zien of een eventueel
effect positief (+) of negatief (-) is. Een verklarende factor heeft een “positief
effect” als de schatter significant afwijkt van nul èn uit de analyses ook blijkt
dat naarmate de score op deze verklarende factor hoger is ook de ervaren
tevredenheid hoger is. Een factor heeft een “negatief effect” als de schatter
significant verschilt van nul èn als blijkt dat naarmate de score op deze
factor hoger is de ervaren tevredenheid lager is. In de tabellen waarin we de
resultaten van de analyses presenteren is in alle gevallen waarin een factor
van invloed blijkt te zijn de waarde schatter vet gedrukt. Of deze invloed
positief of negatief is blijkt vervolgens uit het teken (+ of – ) dat is geplaatst
voor de waarde van deze schatter.
In een eerste analyse hebben we gekeken welk effect de motieven voor
regionale samenwerking hebben op de ervaren effectiviteit. De verwachting
is dan dat het belang dat men hecht aan bepaalde typen van samenwerking
doorwerkt in de beoordeling van de resultaten van samenwerking. Uit de
regressieanalyses blijkt voor het strategisch belang van samenwerking
effect te hebben op de effectiviteit ervan. Deze factor heeft een significante
invloed (vet gedruk, in tegenstelling tot de twee andere factoren) en dit
effect is positief (zie het teken voor de regressiecoefficiënt: + 0.46).
Naarmate men de samenwerking van groter gewicht acht voor voor het
realiseren van de kerndoelstellingen van het collegeprogramma is men
positiever over de effectiviteit van de samenwerking. Wanneer men
samenwerking van belang acht voor de beleidsontwikkeling of de
bedrijfsvoering dan is het effect op de ervaren effectiviteit van de
samenwerking statistisch niet significant.

41

Bij deze analyses is vanwege het geringe aantal cases steeds slechts een klein aantal variabelen tegelijk in de
beschouwing betrokken. Verder is er vanwege het geringe aantal cases ook sprake van een relatief grote kans dat
we onterecht de conclusie zouden trekken dat bepaalde relevante factoren geen (statistisch significant) effect
hebben. Daarom hebben we een relatief soepel criterium voor statistische significantie gehanteerd (p= 0,10, bij
tweezijdige toetsing). Verder rapporteren we naast de regressiecoëfficiënten ook telkens tussen haakjes de pwaarden zodat de lezer een beeld krijgt van het niveau waarop variabelen een al dan niet significant effect
hebben.
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Tabel 9.2 Regressieanalyse ervaren effectiviteit regionaal bestuur
(lokaal plus regionaal nut) vanuit strategisch, tactisch en operationeel
perspectief.
Ongestandaardiseerde
Bèta’s.
N=22.
Vetgedrukt=significant op p <0.10
Verklaringsfactoren

coëfficiënt

strategisch belang: beleidsvorming

+0.46 (.05)

tactisch belang: beleidsontwikkeling

+0.43 (.22)

operationeel belang: bedrijfsvoering

+0.16 (.65)

2adj

R

=0.20

Vervolgens richten we de aandacht op de kenmerken van het
samenwerkingsnetwerk, te beginnen bij de structuur van de samenwerking.
Een belangrijk punt hierbij is de complexiteit van de samenwerking. De
uitkomst van onze analyse wijst in ongeveer dezelfde richting als de eerste
vergelijking van COROP-gebieden.
Voor wat betreft de complexiteit van het bestuursstelsel blijken twee
factoren van belang: het aantal samenwerkingsverbanden en het
gemiddelde aantal partners waarmee een gemeente in deze verbanden
samenwerkt. De analyses wijzen uit dat de effectiviteit van regionaal
bestuur gebaat is bij een groot aantal samenwerkingsverbanden. Het effect
van deze factor is statistisch significant (vetgedrukt) en positief (+ 0.54): dat
wil zeggen dat naarmate het aantal samenwerkingsverbanden groter is het
oordeel van de gemeentesecretaris over de effectiviteit van regionaal
bestuur positiever is.
Tabel 9.3 Regressieanalyse effectiviteit regionaal bestuur (lokaal plus
regionaal nut), regressiecoëfficiënt in ongestandaardiseerde bèta’s.
N=22. Vetgedrukt=significant op p <0.10
Verklaringsfactoren

coëfficiënt

aantal samenwerkingsverbanden

+ 0.54 (.02)

aantal partners per samenwerkingsverband

- 0.22 (.23)

R2adj=0.20

De
vaak
bekritiseerde
‘bestuurlijke
spaghetti’
van
regionale
samenwerkingsverbanden blijkt in de praktijk dus juist gunstig voor de
effectiviteit van het regionaal bestuur. Dit (vooralsnog voorlopige) resultaat
wijst in de richting van de zogenaamde law of requisite variety: de complexe
bestuurlijke opgaven waarvoor het hedendaagse openbaar bestuur zich
gesteld ziet vragen om meervoudige, samengestelde bestuurlijk
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arrangementen.42 Daarnaast is er een zwak (en bij deze kleine steekproef
niet significant en daarom niet vet gedrukt) negatief effect van het
gemiddelde aantal samenwerkingspartners.
Naast de structuur is mogelijk ook de samenwerkingscultuur van belang.
Meer in het bijzonder gaat het dan om de consensus, het vertrouwen en de
ervaren zakelijkheid (naleving gemaakte afspraken, tastbare resultaten,
daadkracht) van samenwerkingsverbanden.
Tabel 9.4 Regressieanalyse effectiviteit regionaal bestuur (lokaal plus
regionaal nut) en samenwerkingscultuur, regressiecoëfficiënt in
ongestandaardiseerde bèta’s. N=22. Vetgedrukt=significant op p <0.10
Verklaringsfactoren

coëfficiënt

overeenstemming

- 0.20 (.46)

vertrouwen

+ 0.51 (.05)

zakelijkheid

+ 0.46 (.17)

R2adj=0.31

Van de drie cultuurfactoren blijkt met name het onderlinge vertrouwen van
belang. Deze factor heeft een duidelijk significant effect (vet gedrukt) en dit
effect is positief (het teken van de significante coëfficiënt is + 0.51):
naarmate er tussen de partners meer vertrouwen bestaat, is het oordeel
over de effectiviteit van de samenwerking positiever. De mate van
overeenstemming en de zakelijkheid in de onderlinge verhoudingen hebben
als wordt gecontroleerd voor de effecten van vertrouwen geen significant
effect (dat wil zeggen dat de schatter net afwijkt van nul).
Ten slotte analyseren we de effecten van de belangrijkste twee structurele
kenmerken (het aantal samenwerkingsverbanden en aantal partners per
verband) en de mate van vertrouwen tezamen, waarbij ook de onderlinge
relaties tussen de variabelen in de beschouwing worden betrokken. In deze
analyse moeten we rekening houden met het feit dat de structurele
kenmerken niet alleen een directe invloed kunnen hebben op de effectiviteit
van de samenwerking. Deze factoren kunnen namelijk ook een indirecte
invloed hebben: Bijvoorbeeld omdat aannemelijk is dat het aantal partners
een negatieve invloed heeft op het vertrouwen. Als dat het geval is dan kan
het effect van het aantal partners geheel of gedeeltelijk tot stand komen via
de factor vertrouwen: het aantal partners beïnvloedt het vertrouwen en het
vertrouwen is op zijn beurt van invloed op de ervaren effectiviteit.

42

Ashby, W. R. (1962), ‘Principles of the self-organizing system’, in: H. Von Foerster and G. W. Zopf, Jr. (eds.),
Principles of Self-Organization: Transactions of the University of Illinois Symposium, London: Pergamon Press: pp.
255-278.
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Om het totaal van deze directe en indirecte effecten in kaart te kunnen
brengen zijn zogenaamde padanalyses uitgevoerd. In een padanalyse
worden de resultaten van meerdere samenhangende regressieanalyses in
een figuur weergegeven.43 Figuur 9.1 geeft bijvoorbeeld een beeld van de
samenhangende effecten van het aantal samenwerkingsverbanden, het
aantal samenwerkingspartners en het onderlinge vertrouwen tussen de
partners.

Figuur
9.1
Padanalyse
effectiviteit
samenwerking,
N=22,
ongestandaardiseerde bèta’s, vette pijlen = significant op p<.10
Aantal samenwerkingsverbanden

0.38 (,06)

0.54 (,00)

0.48 (,02)

0.33 (,14)

EFFECTIVITEIT

Vertrouwen

-0.11 (,47)

-0.21 (,27)

Aantal partners
per verband
R2adj = 0.38.
Totale effect van aantal samenwerkingsverbanden = + 0.54 (,02)
Totale effect van aantal partners per verband = - 0.21 (,23)

Deze padanalyse geeft een beter inzicht in het eerder (in tabel 9.3)
verkregen beeld.




Het (totale) statistisch significante effect (+0.54) van het aantal
samenwerkingsverbanden is – zo blijkt uit de figuur – voor een deel
direct (+0.38) en voor een deel indirect (+0.33*+0.48=+0.16) via de
factor vertrouwen). Dit laat zien dat de invloed van het aantal
samnewerkingsverbanden deels indirect is en tot stand komt via een
zogenaamde interveniërende variabele (vertrouwen). Als gemeenten
in meer samenwerkingsverbanden samenwerken neemt het
onderling vertrouwen toe.
Vertrouwen heeft op zijn beurt een sterk positief effect op de
effectiviteit van samenwerking. Het vertrouwen speelt mogelijk ook
een rol als interveniërende variabele in het negatieve effect van het

43

Hierbij is gebruik gemaakt van een door Preacher & Hayes ontwikkelde SPSS macro. Zie: Preacher, K. J., &
Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple
mediator models. Behavior research methods, 40(3), 879-891.
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aantal samenwerkingspartners, maar dit effect is bij deze kleine N
niet significant.
Om het beeld te completeren een analyse uitgevoerd om na te gaan of de
kosten van de samenwerking (kosten van afstemming en besluitvorming)
een rol spelen in de beoordeling van de samenwerkingsresultaten. Hiervoor
is wederom een padanalyse uitgevoerd.
Figuur 9.2 Padanalyse kosten en effectiviteit samenwerking, N=22,
ongestandaardiseerde bèta’s, vette pijlen = significant op p<.10

Aantal samenwerkingsverbanden

0.50 (,02)

0.54 (,00)
-0.12 (,58)

-0.29 (,17)

EFFECTIVITEIT

Kosten
Samenwerking

-0.21 (,23)

0.02 (,94)

Aantal partners
per verband
R2adj = 0.24
Totale effect van aantal samenwerkingspartners = + 0.54 (,01)
Totale effect van aantal partners per verband = - 0.22 (,23)







Uit deze analyse blijkt in de eerste plaats dat – anders dan men
wellicht zou hebben verwacht – de hoogte van deze (ervaren)
kosten niet kan worden verklaard door middel van het aantal
samenwerkingsverbanden en het gemiddelde aantal partners. Geen
van beide factoren heeft een statistisch significant effect op de
kosten van samenwerking (vandaar de niet vet gedrukte pijlen in het
diagram).
Verder blijkt ook dat de hoogte van de samenwerkingskosten maar
een bescheiden (en statistisch niet significant) effect heeft op het
oordeel over de effectiviteit van de samenwerking.
Voor het overige wijken de conclusies niet wezenlijk af van de
eerdere bevindingen: ‘bestuurlijke drukte’ in de vorm van deelname
aan meer samenwerkingsverbanden lijkt niet ten koste te gaan van
de effectiviteit van de samenwerking. Veeleer is sprake van het
tegendeel. De analyse geeft bovendien ook aan dat deze grotere
51

ervaren effectiviteit niet hand in hand gaat met hogere (ervaren)
kosten.

Democratische kwaliteit
De verdiepende analyse van gemeentegegevens herhalen we voor de
ervaren democratische kwaliteit van de samenwerking. Ook hier is eerst
nagegaan of er sprake was van een mogelijk effect van de
samenwerkingsmotieven. Of samenwerking vooral van belang wordt geacht
vanwege strategische of operationele motieven (in plaats vanuit
operationele overwegingen) zou mogelijk een effect kunnen hebben op het
oordeel over de democratische kwaliteit. Uit analyses, die we hier niet in
tabelvorm presenteren, blijkt van een dergelijk effect echter geen sprake.
Vervolgens hebben we gekeken of de structuur van het
samenwerkingsnetwerk van invloed is op de democratische kwaliteit. Als
veel gemeenten samenwerken en dat doen in een groot aantal afzonderlijke
verbanden, dan kan dat ten koste gaan van de transparantie en de
democratische controle. In eerste instantie lijkt (blijkens wederom niet
afzonderlijk in tabelvorm gepresenteerde gegevens) er hier geen sprake
van effecten. Analyseren we de verschillende factoren echter in
samenhang, in de vorm van een padanlyse, dan blijkt dat met name bij de
tactische samenwerking (gericht op vergroting van de beleidseffectiviteit),
motieven van samenwerking – in samenhang met de structuur van de
samenwerking – er wel toe doen.
Bezien we het tactische motief in samenhang met de complexiteit van de
samenwerking dan ontstaat het onderstaande beeld.
Figuur 9.3 Padanalyse democratische kwaliteit regionaal bestuur,
N=20, ongestandaardiseerde bèta’s, vette pijlen = significant op p<.10
Aantal samenwerkingsverbanden

0.58 (,21)
-0.07 (,50)
Tactisch belang

0.43 (,06)

Dem. kwaliteit

samenwerking

-0.24 (,04)

1.28 (,01)
Aantal partners
2adj

R = 0.23.
Totale effect van tactisch belang = 0.18 (.39)
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In de eerste plaats blijkt uit deze analyse (zie bovenste helft van het
diagram) dat het aantal samenwerkingsverbanden geen effect heeft
op de democratische kwaliteit van de samenwerking. ‘Bestuurlijke
spaghetti’ in de vorm van veel samenwerkingsverbanden blijkt dus
geen duidelijke nadelen te hebben voor de (ervaren) democratische
kwaliteit van regionale samenwerking.
Uit deze analyse blijkt verder dat samenwerking op het gebied van
beleidsontwikkeling democratisch beter te controleren lijkt dan
samenwerking op strategisch of operationeel gebied. Er is sprake
van een statistisch significant direct effect (vetgedrukte pijl in figuur
9.3) van tactisch belang op democratische kwaliteit. Op zich is dat
ook goed verklaarbaar: bij strategisch beleid is de behoefte aan
democratische invloed het grootst terwijl hier door de complexiteit
van regionale besluitvorming lastig aan tegemoet kan worden
gekomen;
terwijl
bedrijfsvoering
en
dienstverlening
verantwoordelijkheden van het college zijn waar de gemeenteraad
weinig rechtstreekse invloed op heeft.
Dit directe effect wordt echter voor een deel weer teniet gedaan door
een indirect effect. Immers we zien in de onderste helft van het
diagram immers niet alleen dat het gemiddelde aantal
samenwerkingspartners een overigens niet erg sterk statistisch
negatief direct effect (-0.24) heeft op de democratische kwaliteit: als
het gemiddelde aantal samenwerkingspartners groter wordt, dan
leidt dat tot een minder positief oordeel over de democratische
kwaliteit. We zien evenzeer dat in gemeenten waarin veel belang
wordt gehecht aan tactische samenwerking het gemiddelde aantal
smanwerkingspartners ook relatief groot. In combinatie leidt dit tot
een negatief indirect effect van het tactisch belang via aantal
samenwerkingspartners op de ervaren democratische kwaliteit. Dit
effect doet het positieve directe effect goeddeels teniet (vandaar dat
het totale effect van het tactisch belang uiteindelijk niet statistisch
significant is).

Tenslotte is ook gekeken naar de mogelijke effecten van de
samenwerkingscultuur op de democratische kwaliteit van regionaal bestuur.


In de eerste plaats is er een statistisch significante negatieve
samenhang van de democratische kwaliteit en het vertrouwen
tussen de gemeente onderling en van de gemeenten in regionale
besturen.44

44

Overigens kan hier de causaliteit hier zeer wel ook in omgekeerde richting werken een gebrekkige
legitimatie leidt tot minder vertrouwen.
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In de tweede plaats zien we dat een zakelijke en transparante
werkwijze in het regionaal bestuur bijdraagt tot een positief oordeel
over de democratische kwaliteit. Dit wijst erop dat men door een
vergroting van de transparantie, resultaatgerichtheid en
verantwoorden van prestaties – ook binnen de geldende juridische
kaders van de regionale samenwerking – de democratische kwaliteit
kan versterken.

Tabel 9.5 Regressieanalyse democratische kwaliteit regionaal bestuur
en
samenwerkingscultuur,
regressiecoëfficiënt
in
ongestandaardiseerde bèta’s. N=22. Vetgedrukt=significant op p <0.10
Verklaringsfactoren

coëfficiënt

Overeenstemming

+ 0.15 (,33)

Vertrouwen

-0.27 (,07)

Zakelijkheid

+ 0.38 (,06)

R2adj=0.25

Democratische kwaliteit, vertrouwen en effectiviteit
Aanvullende analyses45 laten zien dat de mate waarop raadsleden
betrokken zijn bij de regionale besluitvorming van invloed is op de
genoemde cultuurkenmerken van regionale samenwerking. Vooral het
aantal regionale bijeenkomsten voor gemeenteraadsleden blijkt hier van
belang. Naarmate er meer gezamenlijke ontmoetingen zijn waarop
raadsleden worden geïnformeerd over of betrokken bij regionaal beleid, is
er sprake van meer onderling vertrouwen en overeenstemming en zijn de
verhoudingen zakelijker. Verder blijkt de betrokkenheid van raadsleden een
positieve invloed te hebben op de effectiviteit van regionale samenwerking.
Aspecten van de democratische kwaliteit van het regionaal bestuur blijken
dus van belang te zijn voor de effectiviteit hiervan.

45

Zie bijlage B, pg. 24
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10

Effecten van regionaal bestuur
onderzocht

Dit onderzoek beoogde niet alleen een quick scan te geven van de effecten
van regionaal bestuur voor gemeenten, maar diende vooral als test van de
validiteit, betrouwbaarheid en zeggingskracht van de indicatoren waarmee
deze effecten zijn onderzocht. Aan de hand van de resultaten van de in de
vorige hoofdstukken gepresenteerde analyses kan hierover het volgende
worden geconcludeerd.
Indicatoren
De in dit onderzoek gehanteerde indicatoren voor de effecten van regionaal
bestuur blijken over het algemeen een grote zeggingskracht te hebben, al
zijn er op punten wel verbeteringen nodig.


Objectieve en subjectieve effecten: De effecten van regionaal
bestuur voor effectiviteit en democratische kwaliteit zijn in dit
onderzoek vastgesteld met behulp van enquêtes onder raadsgriffiers
en gemeentesecretarissen. Hoewel hen om een professionele
inschatting van deze effecten is gevraagd, kent deze inschatting
altijd een subjectief element. Aanvullende informatie over de
beleidsprestaties van regionale besturen (voor zover die objectief
kunnen worden vastgesteld) en over de democratische kwaliteit
ervan kan het beeld van de effecten van regionaal bestuur aanvullen
en verdiepen. Als het gaat om de beleidsprestaties kan bijvoorbeeld
worden gedacht aan indicatoren als tevredenheid van inwoners met
dienstverlening en voorzieningen (blijkend uit gegevens van
waarstaatjegemeente.nl) of indicatoren als economische groei en
innovatiekracht. Voor wat betreft de democratische kwaliteit van
regionaal bestuur kan een meer objectief beeld worden verkregen
door bijvoorbeeld de agenda’s van gemeenteraden en regionale
besturen te analyseren op de mate waarin raadleden invloed hebben
hebben uitgeoefend dan wel hebben gehad. Ook is het denkbaar
een of meerdere regionale besluitvormingsprocessen te
reconstrueren op de democratische invloed van gemeenteraden (en
belangengroepen).



Doelen van samenwerking: Eerste gegevens laten zien dat de
doelen van samenwerking (realiseren strategische beleidsdoelen,
afstemming beleid, behalen bedrijfseconomische schaalvoordelen)
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invloed hebben op de effecten van regionaal bestuur voor
gemeenten. Als ook de aard van de samenwerking en het
beleidsveld waar deze betrekking op heeft in de beschouwing wordt
betrokken, kan een meer gedifferentieerd beeld ontstaan van de
effecten van regionaal bestuur.


Objectieve en subjectieve bestuurlijke drukte: Een opvallende
bevinding van het onderzoek is het ontbreken van een duidelijke
samenhang tussen de objectieve bestuurlijke drukte (in termen van
aantal samenwerkingsverbanden en/of –partners) en de ervaren
bestuurlijke drukte. Omdat de objectieve kenmerken van het
regionale bestuur een sterkere invloed hebben op de ervaren
bestuurlijke effectiviteit van regionaal bestuur, kan ervoor worden
gepleit het vervolgonderzoek hiertoe te beperken. Aan de andere
kant is het ook relevant om na te gaan welke factoren ertoe
bijdragen dat betrokkenen de aanwezige structuur van
samenwerkingsverbanden als ‘druk’ ervaren. Dat vraagt om een
nadere uitwerking van de gehanteerde indicatoren die de objectieve
bestuurlijke compexiteit en de subjectieve bestuurlijke drukte in kaart
brengen.



Samenwerkingscultuur: De samenwerkingscultuur is in beeld
gebracht door gemeentesecretarissen te vragen een professionele
inschatting te geven van de mate van overeenstemming en
vertrouwen tussen gemeenten onderling en tussen de gemeente en
het regiobestuur. Ook is hen langs die weg gevraagd een oordeel te
geven van de zakelijkheid en daadkracht van de regionale
besluitvorming. Deze cultuurkenmerken blijken een sterke
samenhang te vertonen met zowel de structuurkenmerken (zoals het
aantal partners en samenwerkingsverbanden) als met de effectiviteit
en democratische kwaliteit van het bestuur. De eerste bevindingen
over de relaties tussen deze kenmerken en effecten dienen in
vervolgonderzoek verder te worden gevalideerd, maar maken in
ieder geval wel duidelijk dat cultuur-indicatoren een belangrijke
aanvulling zijn op structuurkenmerken bij het verklaren van de
effecten van regionaal bestuur.

Vervolgonderzoek op drie analyseniveau’s
In dit onderzoek zijn drie analyseniveaus onderscheiden: individuele
gemeenten (en hun samenwerkingsverbanden), samenwerkingsverbanden
(en de deelnemende gemeenten) en geografische regio’s (met hun
gemeenten en samenwerkingsverbanden). In dit onderzoek hebben het
eerste en het laatste analyseniveau centraal gestaan.
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Geografische regio’s: Dit onderzoek heeft zich onder meer gericht
op de regionale bestuursstelsels van COROP-gebieden omdat deze
een sterke sociaal-economisch samenhang vertonen. Op die manier
konden er uitspraken worden gedaan over de structuur van het
bestuursstelsel en de samenwerkingscondities in deze regio’s.
Vanwege het beperkt aantal onderzochte COROP-gebieden en
omdat een aantal gegevens van deze gebieden ontbraken, was de
zeggingskracht van deze analyses nog beperkt. Om die reden
verdient het aanbeveling om bij een vervolgonderzoek meerdere
(liefst alle) regio’s in de beschouwing te betrekken. In plaats van
COROP-gebieden (een gebiedsindeling die uit 1971 stamt) zou dan
ook gekozen kunnen worden voor een analyse stedelijke regio’s
(aansluitend op bijvoorbeeld de CBS indeling van stadsgewesten) of
voor andere regionale indelingen. Vanwege de sociaal-economische
samenhangen in deze gebieden ligt het voor de hand het onderzoek
naar de effecten van regionaal bestuur vooral te richten op
samenwerkingsverbanden die betrekking hebben op economische
ontwikkeling, huisvesting of bereikbaarheid. Ook samenwerkingsverbanden op het gebied van zorg en arbeidsparticipatie zouden hier
onderzocht kunnen worden. Daarbij verdient het ook aanbeveling
om samenwerkingsverbanden in de beschouwing te betrekken
waarin ook niet-overheden participeren, zoals regionale
investeringsmaatschappijen, regionale economic development
boards of regionale zorgarrangementen van gemeenten,
zorgkantoren, zorgaanbieders en -verzekeraars. Onder-zoek op het
niveau van geografische regio’s brengt eerst elementen van het
regionale netwerk in kaart, zoals de homogeniteit tussen
gemeenten,
het
aantal
gemeenten
en
het
aantal
samenwerkingsverbanden. Eventueel kan dit worden aangevuld met
een netwerkanalyse die informatie geeft over de hechtheid van het
netwerk en het bestaan van eventuele sub-netwerken.46 Hierna kan
worden onderzocht wat de effecten zijn van regionale samenwerking
en hoe de democratische invloed hierop in de praktijk functioneert.
Dat kan op het niveau van de geografische regio door regionale
statistieken op het gebied van bijvoorbeeld economische groei,
ontwikkeling innovatiekracht, ontwikkeling huizenprijzen of de
ontwikkeling van zorgprijs en zorgvolume. Aan de hand hiervan kan
uiteindelijk worden nagegaan welke kenmerken van het regionale
netwerk het beste bijdragen aan het realiseren van regionale
maatschappelijke opgaven.



Samenwerkingsverbanden: In deze verkennende analyse is
vanwege de beschikbare tijd en het verzamelde materiaal geen

46

Zie bijvoorbeeld: Wasserman, S., K. Faust (1994), Social Network Analysis: Methods and Applications,
Cambridge: Cambridge University Press.
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onderzoek uitgevoerd naar het functioneren van individuele
samenwerkingsverbanden. Vanwege de grote variëteit aan
taakvelden waarop samenwerkingsverbanden zich richten en de
grote verschillen in schaal en belang, dient het aanbeveling om in
een vervolgonderzoek ook dit analyseniveau in het onderzoek te
betrekken. Daarbij zou eerst een case-selectie moeten worden
gemaakt uit opgelegde samenwerkingsverbanden (omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s) en vrijwillige samenwerkingsverbanden
op divers terrein (bedrijfsvoering, beleidsuitvoering, strategische
beleidsontwikkeling). Hierna zou voor elk samenwerkingsverband de
structuur- en cultuurkenmerken in kaart kunnen worden gebracht,
zoals het aantal participerende gemeenten, de homogeniteit van
deze gemeenten, de mate van overeenstemming en vertrouwen
tussen deze gemeenten, et cetera. Tot slot kan worden nagegaan
wat de beleidsoutput van het samenwerkingsverband is en hoe de
democratische invloed hierop functioneert, het liefst aan de hand
van zo objectief mogelijke factoren (zie hierboven). Op basis hiervan
kunnen dan uitspraken worden gedaan over de factoren waaronder
bepaalde typen samenwerkingsverbanden optimaal kunnen
functioneren.


Gemeenten: De analyse op het niveau van individuele gemeenten
en hun samenwerkingsverbanden leverden in deze quick scan de
meest sprekende resultaten op. Deze analyse kan betrekkelijk
eenvoudig worden uitgebreid naar alle Nederlandse gemeenten. Per
gemeente kan dan worden nagegaan met hoeveel partners in
hoeveel samenwerkingsverbanden wordt samengewerkt (door een
analyse van de begroting) en hoe betrokkenen de effectiviteit en
democratische kwaliteit van het regionaal bestuur inschatten (via
enquêtes). Eventueel kunnen, zoals hierboven al aangeven, deze
gegevens
worden
aangevuld
met
gegevens
uit
de
waarstaatjegemeente.nl-monitor met oordelen van inwoners over de
kwaliteit van dienstverlening, voorzieningen en democratische
invloed in hun gemeente. Aan de hand hiervan kunnen dan – ook
zonder de genoemde monitorgegevens – meer robuuste en
betrouwbare uitspraken worden gedaan over de effecten van
verschillende regionale bestuurs-constellaties voor gemeenten.

Tot slot: wat dit onderzoek oplevert
De in dit onderzoek gepresenteerde ‘testresultaten’ maken in ieder geval
duidelijk dat dit type onderzoek relevante (beleids-) informatie kan
opleveren over de gevolgen van regionale samenwerking voor de
effectiviteit en democratische kwaliteit van het lokaal bestuur. Het maakt
inzichtelijk hoe kenmerken van regionaal bestuur (samenwerkingsdoelen,
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samenwerkingsstructuur en samenwerkingscultuur) onderling
samenhangen en effect hebben op de kosten en baten van regionaal
bestuur. Ook brengt het in beeld wat de effecten hiervan zijn op de
democratische kwaliteit van regionaal bestuur. Deze kennis kan worden
gebruikt voor de verdere optimalisering van regionale bestuursarrangementen. Daarmee geeft het discussies over regionaal bestuur een
wetenschappelijke gefundeerde empirische basis, waardoor het beleid ten
aanzien hiervan meer ‘evidence based’ kan worden.
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1 Inleiding
“Er is een plek waar hemel en aarde het toneel delen”. Met deze slogan wordt het unieke
karakter van de Waddenzee als werelderfgoed getypeerd.1 Uniek door de bijzondere
planten, dieren en landschappen die er te vinden zijn en door de bijzondere rol die het
gebied wereldwijd vervult. Dit werd erkend bij de opname van de Waddenzee op de
internationale lijst van werelderfgoed in 2009. Van de vier criteria op basis waarvan een
natuurgebied die status kan verkrijgen voldeed de Waddenzee er aan maar liefst drie.2
Om een beoordeling van het vierde criterium (schoonheid) is toen niet gevraagd.
De Waddenzee is echter ook bijzonder als het gaat om het beheer van dit gebied dat in het
Nederlandse deel een oppervlakte van 2550 km2 bestrijkt en 11 bewoonde en onbewoonde
eilanden bevat.





Vraagstelling
Het ministerie van Economische Zaken heeft verzocht een evaluatie te maken van de inhoud
en voortgang, de rol en positie en de organisatie van de uitvoering van het Programma naar
een Rijke Waddenzee (PRW). De hoofdvragen, die via de evaluatie moeten worden
beantwoord, zijn:
Hoe ver zijn we op weg naar het streefbeeld Rijke Waddenzee, wat zijn de resultaten en
outcomes (inhoud en voortgang)?
In hoeverre draagt PRW als programmaorganisatie bij aan het bereiken van dit streefbeeld
(rol en positie)?
Hoe functioneert de organisatie van het programma (organisatie van de uitvoering)?
De evaluatie richt zich op de periode maart 2010 tot en met februari 2014. Dit is een
relatief korte periode en ook de beginfase van een programma met een planhorizon tot
2030. Met het oog op het maken van nieuwe bestuurlijke afspraken over het vervolg van
het programma na 2014 is het echter een cruciale periode: hoe werkt het? En wat moet er
(eventueel) beter of anders?

1 http://www.waddensea-worldheritage.org/nl.
2 1. to contain superlative natural phenomena or areas of exceptional

natural beauty and aesthetic importance;
2 (…)
3 to be outstanding examples representing significant on-going

ecological and biological processes in the evolution and development
of terrestrial, fresh water, coastal and marine ecosystems and
communities of plants and animals;
4 to contain the most important and significant natural habitats for in-

situ conservation of biological diversity, including those containing
threatened science or conservation.

GE16/rapp/001b

3





Met het oog op de voortgang van het programma na 2014 (al dan niet in gewijzigde vorm)
is het belangrijk dat de evaluatie informatie en conclusies oplevert over:
doelrealisatie
inzet van instrumenten en capaciteit (zowel in geld als mensen)
werkwijze van de programmaorganisatie.
Daarnaast dient de evaluatie aanbevelingen op te leveren over het toekomstig beheer van
de Waddenzee en de inzet van de programmaorganisatie ten behoeve van andere trajecten
en projecten in het Waddengebied.
Methode
De evaluatie heeft plaatsgevonden via de analyse van interne en externe beleidsstukken en
nota’s (waaronder de eigen evaluatie van de programmaorganisatie Basisdocument
Evaluatie PRW) en gesprekken (zie bijlage 1).
Methodisch is er een aantal kanttekeningen te maken bij deze evaluatie. Het vraagstuk van
de Waddenzee is complex en veelkoppig. De Waddenzee is bovendien uniek. Het is dus niet
eenvoudig de interventiestrategie voor de Waddenzee te toetsen aan andere of
vergelijkbare projecten. Zeker wat de inhoudelijke benadering betreft, is er geen
beleidstheorie op basis van waarvan beredeneerd kan worden hoe je zo’n vraagstuk
aanpak. Wat is effectief? Dat gaat ook op voor de bestuurlijke setting waarin de interventies
plaats moeten vinden. De Waddenzee is bestuurlijk van ’niemand’ en daarmee van
‘iedereen’: alle bestuurslagen, tot en met de waterschappen, bemoeien zich met
onderdelen. Dat is op zich minder uniek in de Nederlandse bestuurscultuur, maar ook hier
geldt dat vergelijken met andere situaties niet zo eenvoudig is. Wel uniek is overigens dat
het een natuurgebied is, zelfs met Werelderfgoedstatus, dat tegelijk zeer intensief gebruikt
wordt voor visserij, mijnbouw, transport en recreatie. Vergelijken met de buurlanden met
wie Nederland in de Waddenzee samenwerkt, zijn moeilijk omdat de bestuurlijke structuur
daar zo anders is. In Duitsland zijn de verantwoordelijkheden bij één autoriteit belegd.

GE16/rapp/001b

4

2 Context
Complexe opgave
De (trilaterale) Waddenzee is een omvangrijk, nat gebied dat van grote betekenis is voor
met name vogels. De Waddenzee is het grootste getijdengebied van de wereld, met een
vochtig gematigd klimaat. Het unieke is dat er door eb en vloed elke dag ongeveer 4000
km2 wadplaat droog valt waar flora en fauna zich aanpast aan het zoute en zoete water, de
wind en het klimaat. Het is een bewegend natuurlijk landschap. Al 16.000 jaar lang.
In 2009 werd de Waddenzee toegevoegd aan de internationale Lijst van Werelderfgoederen
van Unesco. Duitsland en Nederland hebben de Waddenzee samen voorgedragen als
nominatie op 30 januari 2008. De Waddenzee is voor Nederland het eerste natuurlijke
werelderfgoed. Het gaat om de getijdenstrook, van Texel tot een deel van het kustgebied
van Denemarken, tussen het vaste land en de Waddeneilanden, met alles wat er groeit en
leeft.
De Waddenzee is als Natura 2000-gebied onderdeel van het samenhangend netwerk van
beschermde natuurgebieden binnen de lidstaten van de Europese Unie. De Waddenzee is
hiervoor aangewezen vanwege de vele natuurwaarden die het gebied herbergt. Op 26
februari 2009 heeft de toenmalige minister van LNV zeven Natura 2000-gebieden in het
waddengebied definitief aangewezen. Het betreft de Natura 2000-gebieden: Waddenzee,
Noordzeekustzone, Duinen en Lage Land Texel, Duinen Vlieland, Duinen Terschelling,
Duinen Ameland en Duinen Schiermonnikoog. Op deze manier draagt de Waddenzee bij
aan het behoud van de biodiversiteit op nationaal en Europees niveau.
In de tweede helft van het vorige decennium zijn er dus veel initiatieven om de aandacht te
vestigen op de kwetsbare positie Waddenzee. Ook in beleid- en wetgeving komt dat tot
uiting. Een voorbeeld is een eigen PKB Waddenzee en provinciaal beleid voor de
Waddenzee. De Algemene Rekenkamer constateert in het recente rapport Waddengebied:
natuurbescherming, natuurbeheer en ruimtelijke inrichting (2013) dat het eerste deel van
de hoofddoelstelling van het Waddenzeebeleid is bereikt: duurzame bescherming van de
natuur. Van natuurontwikkeling in de Waddenzee, is volgens de ARK, echter geen sprake.
Dat komt omdat er veel “menselijke activiteiten plaatsvinden: visserij, gaswinning,
baggerwerkzaamheden, militaire oefeningen, uitbreiding van havens, bouw van dijken,
dammen en sluizen”. “Ook het open landschap is in de loop der jaren aangetast”.
Andere verhoudingen
Ten tijde van de start van het Programma naar een Rijke Waddenzee (2009) is er sprake van
een trendbreuk in de verhoudingen tussen overheid, natuurorganisaties en bedrijfsleven.
Stonden partijen aanvankelijk tegenover elkaar, door de sluiting van het convenant
Mosseltransitie en Natuurherstel en, reeds eerder, de uitvoering van de aanbevelingen van
de Commissie Meijer (met afspraken over de gaswinning, het Waddenfonds en de uitkoop
van mechanische kokkelvisserij) is er gekozen voor samenwerking. Onderdeel van de
samenwerkingsafspraken was het starten van het Programma naar een Rijke Zee. De inzet
van PRW is deels procesmatig, deels inhoudelijk. PRW zou zich moeten gaan richten op
verbinden, samenwerken en versnellen van projecten. Tegelijkertijd vraagt het poldermodel
om resultaten waar deelnemers mee naar huis kunnen: door deel te nemen aan onderdelen
van het programma moeten alle partijen voordeel kunnen behalen.
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Ook in het Regie College Waddengebied is afgesproken om gezamenlijk te werken aan een
evenwichtige ontwikkeling van het Waddengebied. Het college functioneert als netwerk en
als afstemmingsoverleg en is uitgebreid met vertegenwoordigers van de natuurorganisaties
en het bedrijfsleven.
Schema 1: omslag 2009-2014

Van politiseren (praten)

naar pragmatisme (handelen)

Van ideologische posities

naar zakelijke samenwerking

Van gescheiden werelden

naar verbinding natuur en visserij

Van conflictueuze verhoudingen

naar ‘polderen’ als modus vivendi

Van manifeste tegenstellingen

naar latente, licht ontvlambare tegenstellingen

Van aanscherpen van conflicten

naar het samen bedenken van oplossingen

Van uitkopen (kokkelsector)

naar organische veranderingen, transitie

Van branden blussen

naar ontwikkelen en bouwen

Bestuurlijke complexiteit
De Waddenzee heeft geen werkelijke bestuurlijke eigenaar. Er is sprake van expliciete
rijkstaken op onderdelen enerzijds en multi-level governance anderzijds. Het laatste
verwijst naar de samenwerking van meerdere bestuurslagen bij een vraagstuk. De
Rekenkamer spreekt in dit verband van “gedeeltelijke decentralisatie, omdat het beleid en
de beleidsdoelen van het Rijk van kracht blijven”, evenals specifiek sectorbeleid (zoals de
waterveiligheid, de waterkwaliteit, de visserij en de gaswinning) dat niet gedecentraliseerd
is. De Rekenkamer concludeert dat ondanks de nieuwe bestuurlijke organisatie die is
doorgevoerd “nog niet duidelijk is welke bestuurslaag (Rijk, provincie of gemeente) nu
‘echt’ over het Waddengebied gaat. Ook de problemen rond het beheer en de monitoring in
het gebied zijn nog niet opgelost”.
Juist vanwege de complexe bestuurlijke organisatie zijn er ten aanzien van beleid en beheer
dan ook aanzienlijke risico’s van verkokering van beleidsterreinen en van onvoldoende
samenhang in het beheer. “De procedures duren lang en zijn complex”, aldus de
Rekenkamer. “Er zijn verschillende toetsingskaders en voor de afgifte van de vergunningen
moet men zich wenden tot uiteenlopende bevoegde gezagen. Bij vrijwel elke
vergunningsaanvrage heeft een initiatiefnemer te maken met een kostbaar proces waarvan
de uitkomst onzeker is”.
Het vinden van oplossingen daarvoor is niet alleen een bestuurskundig probleem. Er is
immers ook sprake van kwetsbare politiek-bestuurlijke verhoudingen tussen het Noorden
en ‘Den Haag’. Zo is het Waddenfonds sinds twee jaar een zaak van met name de
Noordelijke provincies, terwijl de ambities voor het gebied op nationaal niveau zijn
geformuleerd.
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3 Ambitieniveau Programma naar een Rijke
Waddenzee
Streefbeeld

Het programma heeft ambities. Die zijn vastgelegd in een gezamenlijk streefbeeld. Niet als
vaststaand einddoel, wel als richting waarlangs de ontwikkeltrajecten voor natuurherstel
zijn vormgegeven. Een streefbeeld ook dat, afhankelijk van de leerervaringen van
maatregelen aangepast kan worden.
Uitgangspunt voor dit streefbeeld is een rijke zee in 2030. Dat houdt het volgende in:
De Waddenzee is in 2030 nog steeds een internationaal erkend en gewaardeerd UnescoWerelderfgoed. Die rijke zee biedt volop kansen. Niet alleen voor de natuurherstel
(ecologie), maar ook voor veiligheid en duurzaam economisch medegebruik door een
gezonde toeristische sector, een duurzame visserij en andere economische sectoren. De
Waddenzee is er voor de natuur, maar ook voor toeristen en bedrijven. In 2030 biedt de
Waddenzee ruimte aan natuur én mens die allebei hun onmisbare rol vervullen in het
gebied. Dat vraagt om creativiteit en innovatie.
Voor de rijke Waddenzee in 2030 zijn vier ecologische piketpalen gezet (clusters). Ook hier
geldt dat er geen vaststaand einddoel is vanwege de vele onzekerheden; ze zijn wel een
'baken' voor de gezamenlijke aanpak van en dialoog over het werken aan een rijke zee.
Clusters
1
2
3
4

De clusters zijn:
Het voedsel web en de biodiversiteit is in evenwicht (en bio-bouwers hebben daarin hun
plek)
Er is schoon en helder (genoeg) water (morfologie en water)
De Waddenzee is een veilige plek voor bewoners en gebruikers (de randen van het Wad).
De Waddenzee is optimaal ingebed in de internationale keten van wetlands.
Als vijfde cluster wordt er gedacht aan ‘beleving op het Wad’. Dat sluit aan bij recreatief en
sportief gebruik.
Schema 2: de clusters

•Voedselweb (en
biobouw) in
evenwicht

•Veiligheid en natuur
hand in hand
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Voedselweb en
biodiversiteit

Morfologie en
water

De randen van
het Wad

Internationale
inbedding

•Internationale
benadering

7

4 Verantwoordelijkheden van de Rijksoverheid
Rijksbeleid
De Rijksoverheid is niet alleen verantwoordelijk voor veel beleid, maar ook voor veel beheer
Zo is de minister van Infrastructuur en Milieu (I&M) coördinerend minister voor de Wadden
en is haar ministerie onder andere verantwoordelijk voor het integrale Waddenzeebeleid,
waterveiligheid, waterkwaliteit, bereikbaarheid, ruimtelijk beleid en het
Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT), dat gaat over
investeringen in havens, vaargeulen, dijken, dammen, sluizen, etc. De minister stelt ook het
Regie College Waddengebied in.
Het ministerie van Economische Zaken is systeemverantwoordelijk voor natuurbeleid
(Natura 2000), internationaal verantwoordelijk voor trilateraal overleg en siteholder voor
het werelderfgoed, sectoraal verantwoordelijk voor visserijbeleid, mijnbouwbeleid
(gaswinning, zoutwinning, duurzame energiewinning, etc.) en de natuurambitie grote
wateren. EZ is verantwoordelijk voor het secretariaat van de Beheerraad en benoemt de
leden van de Regiekamer.
Het ministerie van Financiën is eigenaar van grondposities in een deel van de Dollard
(RVOB). Het ministerie van Defensie heeft militaire oefenlocaties op de eilanden en in het
gebied.
Een beperkt aantal taken is gedecentraliseerd. Een deel van de natuurbescherming, het
ruimtelijk beleid en de verdeling van de middelen in het kader van de ecologische
hoofdstructuur. Bovendien zijn de provincies verantwoordelijk voor het Waddenfonds.






Beheer
Naast de beleidstaken zijn er beheertaken. De Algemene Rekenkamer onderscheidt er vier:
fysiek beheer (het onderhoud ter plaatse)
vergunningverlening (behandeling van vergunningaanvragen)
handhaving (surveillances en nalevingscontroles)
monitoring (het doen van metingen om veranderingen in de staat van de natuur in het
gebied op te sporen).
Het ministerie van I&M is via RWS verantwoordelijkheid voor het beheer van de natte
Waddenzee (waterkwaliteit, waterveiligheid en grijze en blauwe infrastructuur), terwijl EZ
verantwoordelijk is voor taken vanwege de natuurbeschermingswet, de visserijwet en de
mijnbouwwet. Voor handhaving, monitoring en fysiek beheer hebben zowel EZ als
Rijkswaterstaat de beschikking over schepen op het Wad.








Naast de departementen zijn er nog 9 beheerders (die vaak ook nog veel andere taken
hebben):
Staatsbosbeheer (fysiek onderhoud eilanden, gastheerschap, voorlichting, etc.)
Vereniging Natuurmonumenten (fysiek onderhoud eilanden, voorlichting, etc.)
Het Groninger Landschap (fysiek onderhoud kwelders aan de randen, voorlichting, etc.)
It Fryske Gea (idem)
Landschap Noord-Holland (idem)
Provincie Groningen (Natuurbeschermingswetvergunningen; Waddenfonds)
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Provincie Friesland (idem)
Provincie Noord-Holland (idem)
Particulier eigendom/beheer.
Er is een Beheerraad, die als doel heeft te komen tot een eenduidig Waddenzee dekkend
beheer (Waddengebied en dan met name de Waddenzee). Daarmee heeft de Beheerraad als
taak de afstemming tussen en efficiency van het (natuur)beheer door alle beheerders te
vergroten, zodat het gebied als één gebied beheerd wordt. Dit betekent dat er een relatie
gelegd moet worden tussen het beleid en de feitelijke uitvoering door de beheerders.
Voorzitterschap en secretariaat van de Beheerraad worden verzorgd door EZ. De regionaal
ambassadeur van EZ is voorzitter, de programmamanager PRW is secretaris.
Bestuurlijke samenwerking op regionaal niveau
‘Rondom’ de Waddenzee is er een bestuurlijke netwerk, waarin alle overheidspartijen
(kunnen) participeren. Het gaat om 4 waterschappen (die nog onvoldoende zijn
aangehaakt, overigens), 3 provincies, eiland-gemeenten en vaste wal-gemeenten en zoals
boven beschreven, de rijksoverheid vanuit meerdere verantwoordelijkheden.
Belangrijk is de vaststelling dat de ‘ene’ overheid er meer beleidsmatig bij betrokken en de
‘andere’ weer meer uitvoerend. Sommige overheden hebben beide rollen.
Uit gesprekken met bestuurders blijkt dat iedereen in het netwerk elkaar weet te vinden,
dat men goed geïnformeerd is, dat het aantal actieve bestuurders relatief beperkt is, dat
het netwerk adequaat functioneert, maar dat sommigen worstelen met de vraag of het
netwerk verder moeten worden versterkt of dat er juist behoefte is aan een
Waddenautoriteit. De machtsdenkers vragen zich af: wie is er nou de baas? De cynici
zeggen: het is een ‘bestuurlijke spaghetti’ en dat blijft zo. De pragmatici zeggen: als je de
weg weet, kan er veel in het netwerk. “Het probleem is niet de bestuurlijke druk, maar
weten wat je wilt bereiken”. En de realisten zeggen: alsjeblieft geen discussie over
organisatie of verantwoordelijkheden. Versterk het netwerk en opeens zal het op zijn plek
vallen.
De vraag is of er sprake is van bestuurlijke drukte? Volgens ons is dat niet het geval. Er is
sprake van een bestuurlijk netwerk, waarin dezelfde spelers elkaar vanuit verschillende
verantwoordelijkheden en rollen regelmatig tegenkomen. Schema 3 laat zien dat het
uiteindelijk om een overzichtelijk aantal actoren en sleutelfiguren gaat, ook al zal het aantal
deelnemers toenemen naarmate het aantal overlegorganen (bijvoorbeeld rond projecten)
wordt toegevoegd. De sleutelspelers zijn evenwel zo in beeld.
Deze bestuurlijke verhoudingen vragen wel om een doordacht sturingsconcept. Juist omdat
er zoveel verschillende partijen met verschillende verantwoordelijkheden en belangen zijn,
werkt hiërarchische sturing niet. Sturing in netwerken is veel meer horizontaal.
Belangrijke rollen in het netwerk zijn weggelegd voor het Regie College Waddengebied
(RCW) en de Regiekamer. RCW is een informeel afstemmingsoverleg “waar informatie wordt
gedeeld en vanuit bestaande verantwoordelijkheden hedendaagse ontwikkelingen worden
besproken”. Het Regie College speelt geen rol in de besturing van PRW, dat doet de
Regiekamer.
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Schema 3: netwerk op basis van de belangrijkste overlegorganen
Combi

I&M
Beleid

EZ
Beleid

IM
Beheer

EZ
Beheer

Financiën

Defensie

Rijk

SBB

Beheerraad

Waddenvereniging

Gemeenten
NATMON

Wad

RK

Vogelbescherming

Provincies

IFG

WaFo

RCW
LNH

Waterschappen

GL

Oever
eigenaren
Recreatie

Visserij

Havens

Bedrijfsleven

Energie

Dat neemt niet weg dat het organiseren van samenhang, juist vanwege de betrokkenheid
van een beperkt aantal sleutelfiguren, een belangrijke opgave is.
Suggestie is het netwerk ook een programmerende en evaluerende rol te geven. Zo kan ook
het draagvlak voor PRW verder verbeterd worden. Het sturingsvraagstuk is ook aan de orde
in het al genoemde rapport van de Rekenkamer. Daarin wordt gesteld dat het Rijksbeleid
voor het Waddengebied gerichter en eenduidiger moet worden aangestuurd door de
coördinerend minister voor de Wadden (I&M). Voorts is integraal beheer van groot belang:
heldere sturing, afstemming en samenwerking zijn belangrijk. In de aanbevelingen komen
we hier op terug.






Toekomstige agenda?
Vanuit bovenstaande context geredeneerd zijn er volgens veel betrokkenen de komende
jaren vier met elkaar samenhangende opgaven, die deels inhoudelijk zijn en deels
procesmatig:
het realiseren van daadwerkelijke natuurontwikkeling en een duurzaam gebruik van de
Waddenzee
door meer beleidsmatige samenhang op Rijksniveau
door doelgericht en slagvaardig handelen in de regio
en door meer integraal beheer.
Het spannende is dat de geschiedenis leert, dat iedereen dit wil, maar dat het niet
eenvoudig is om hier stappen voorwaarts te zetten.
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5 Programmaorganisatie
Interventiestrategie
Het ministerie van EZ probeert via PRW een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de
Waddenzee. Er is sprake van overheidsinterventie: van actief handelen (ingrijpen) om
politieke oogmerken te bereiken door de omgeving beïnvloeden.
Het programma is een voorbeeld van een interventiestrategie. Er is een samenhangend
totaal van instrumenten en capaciteit (mensen en financiële middelen) waarmee - in de tijd actief gehandeld wordt om de omgeving te beïnvloeden.
We spreken vervolgens van interventiewijzen en interventiestijl. Interventiewijzen zijn de
(specifieke) instrumenten en de capaciteit (mensen en financiële middelen) die worden
ingezet om te interveniëren. En interventiestijl is de manier van optreden en de houding
van waaruit wordt gehandeld door overheidsfunctionarissen, in relatie tot andere personen,
met als doel te beïnvloeden.
Het Programma Rijke Waddenzee heeft een programmaorganisatie met bijzondere
kenmerken. Het is een netwerkorganisatie met een aantal atypische functies.
Schema 4: PRW als netwerkorganisatie

De programmaorganisatie heeft een zelfopvatting over hoe ze dient te denken en te
handelen. Het gaat (in onze woorden samengevat) om de volgende punten. De organisatie
is er voor de Waddenzee. De werkwijze is het ‘anders’ doen door echt een stap vooruit te
maken. En leren door doen (ruimte maken om andere oplossingen te zoeken). Cruciaal zijn
verbinden en samenwerken via netwerken en verrassende coalities. Zo zijn green deals te
initiëren, te ontwikkelen en te begeleiden.
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Er zijn ook zaken die de programmaorganisatie moet vermijden: wegblijven bij discussies
over organisatorische vraagstukken en verantwoordelijkheden.
Er voor zorgen dat de programmaorganisatie zich afzijdig houdt van politiek debat. En niet
de lange arm is van Den Haag. Overigens laat dat onverlet dat een goede verbinding met
het moederdepartement essentieel is.








Interventiewijzen
De programmaorganisatie hanteert verschillende interventiewijzen:
ontwikkelen van (uitvoeringsgerichte) projecten
aanjagen van (al dan niet) lopende projecten en initiatieven
faciliteren van coalities van beleidsmakers, beheerders en wetenschappers; van overheid,
natuurorganisaties en bedrijfsleven
verbinden van kennis en zo nodig op gang brengen van onderzoek
rollen in de beleidsvoorbereiding op specifieke onderwerpen (zoals beheer)
begeleiding transities door actieve ondersteuning convenanten.
Het hoofdaccent ligt op ontwikkelen en aanjagen enerzijds en verbinden anderzijds.
Daarnaast zijn er rollen die meer ondersteunend zijn, maar die tegelijkertijd benut worden
om strategisch bij te dragen aan het streefbeeld. Het gaat om ‘bij’rollen als bijdragen aan
de samenwerkingsagenda voor beheer en het ondersteunen van het Waddenfonds bij de
programmering en inhoudelijke onderbouwing van projecten.
Programmaorganisaties zijn er in soorten en maten. Juist vanwege de specifieke context
(zowel inhoudelijk als bestuurlijk) luistert het nauw wat de interventiewijzen en
interventiestijl zijn.
Op basis van eerder onderzoek naar dit soort organisaties (bijvoorbeeld de programmaorganisatie van het Coalitieproject 1012 in Amsterdam, maar ook het interventierepertoire
van het ministerie van Sociale Zaken) typeren we de programmaorganisatie van PRW aan de
hand van zes kenmerken: tussenfiguur, verbindend, parallel, pragmatisch, autonoom en
gevarieerd in het repertoire. Per kenmerk beschrijven we hoe wij het denken en handelen
van de organisatie percipiëren. Langs deze weg proberen we de interventiestijl te
karakteriseren.
Om een goed totaalbeeld te krijgen van het functioneren van de organisatie beoordelen we
niet alleen de interventiestijl van de organisatie, maar ook de competenties van de
medewerkers, de invulling van de rol van de programmamanager en de aansturing daarvan.
Op basis daarvan trekken wij conclusies over het functioneren van de organisatie en
risico’s, die daarmee samenhangen.






Interventiestijl
De interventiestijl van de programmaorganisatie laat zich als volgt typeren:
Organisatie opereert als tussenfiguur tussen ‘publiek’ en ‘privaat’
 netwerkorganisatie tussen overheid, natuurorganisaties en bedrijfsleven
 hub voor samenwerking
 opererend tussen ‘bureaucratische’ logica, ‘politieke’ logica en ‘logica van de
samenleving’
 organisatie acteert binnen en buiten de gebruikelijke kaders
 organisatie maakt altijd afwegingen tussen kosten en baten, argumenten pro en contra,
argumenten vanwege ecologie en economie
Organisatie opereert als intermediair tussen beleidsvoorbereiding en uitvoering
Organisatie werkt verbindend
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respect voor alle belangen
complementair (geen verdringing of concurrentie)
partnership ontstaat omdat meerdere organisaties mensen inbrengen
directe deelname natuurorganisaties aan projectorganisatie (medewerkers ‘komen los
van hun organisatie’)
 overleg en samenwerking vanuit verschillen én gedeelde waarden
 conflicten voor zijn
 dienstbaar aan het doel, maar niet als partij
Organisatie opereert parallel en niet lineair
 tegelijkertijd werken aan kennis, beleid en uitvoering
 veel partijen tegelijkertijd benutten
Pragmatisme is leidend
 gericht op concrete stappen vooruit zetten (georiënteerd op handelen)
 gericht op het vermijden (of doorbreken) van impasse
 gedeelde kennis is essentieel
 kloof overbruggen tussen ontwikkeling/beleid en uitvoering
 (samen) problemen oplossen
 verzakelijken
Autonomie is vanzelfsprekend
 zelfstandige positie
 neutrale speler
 niet politiek; niet ideologisch (maar gedreven door programmadoelen)
 verbinding houden met ‘moeders’ binnen EZ (en met andere donororganisaties)
 niet geïnteresseerd in organisatie en hiërarchie
Variatie in repertoire is noodzaak
 elk initiatief en project ‘eigen benadering’ en andere besturing
 per initiatief en project eigenlijk ‘op maat’ een andere rol
 per initiatief en project ook andere, wisselende coalities
 doorbreken van routines als dat nodig is
 interventiestijl blijft onveranderd ‘dienstbaar’.














Wanneer we het totaal overzien, is het beeld verrassend consistent. In die zin staat hier een
programmaorganisatie, die goed doordacht is.









Competenties medewerkers en programmamanager
Natuurlijk wordt de kwaliteit van de organisatie in hoge mate bepaald door de
competenties van de medewerkers. Het gaat dan zowel om het directe personeel als het
gedetacheerde en ingehuurde personeel. De eisen die aan medewerkers van
programmaorganisaties gesteld moeten worden, zijn:
vakmanschap op een aantal inhoudelijke dossiers
‘brede’ interesse en ‘integrale’ visie naast ‘diepe’ kennis
(persoonlijke) betrokkenheid bij de vraagstukken in het gebied (passie en spelplezier)
goed ontwikkelde politieke sensitiviteit
handig in netwerken (mobiliserend)
zelfstandige professional die niet bang is, kansen ziet, flexibel is in denken en handelen,
experimenteert en subtiel opererend doorzet
teamspeler.
Wij hebben alle leden van de programmaorganisatie gesproken en trekken de conclusie dat
de benodigde competenties meer dan voldoende aanwezig zijn, hoe verschillende de leden
individueel ook zijn.
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De rol van de programmamanager is beslissend. De programmamanager moet over de
volgende competenties beschikken:
creatieve kracht
brede kennis en veel overzicht
netwerker
politiek zeer sensitief
niet van de macht, maar verbinder
op en neer tussen de logica’s (‘vermomde’ ambtenaar)
op en neer tussen bestuur en projecten; tussen beleid en uitvoering
ruimte nemend (van het rijk) en ruimte gevend (aan partners)
doener.
Ook over de invulling van de rol van de programmamanager zijn wij positief.

Aansturing
De aansturing van de programmamanager vindt in belangrijke mate plaats op drie niveaus.
Het hiërarchische niveau. Het programmatische niveau. En het projectmatige niveau.
In hiërarchische zin wordt het programma aangestuurd door de directie Regio en
Ruimtelijke Economie van EZ. Vertegenwoordigers van de ‘eigenaar EZ’ zien toe op het
functioneren en presteren van de organisatie, zowel wat betreft het te voeren als het
gevoerde beleid (Directie Regio en Ruimtelijke Economie en Directie Agro). De facto is
evenwel de regionale ambassadeur van EZ (die vertegenwoordigt, verbindt en aanjaagt) de
opdrachtgever van PRW. Er is een gedeeld beeld van de ambassadeur en
programmamanager over streefbeeld en werkwijze van PRW.
Over besteding van middelen legt PRW natuurlijk verantwoording af aan EZ. Voor een kleine
programmaorganisatie blijkt het best ingewikkeld om aan alle formele eisen te voldoen.
De aansturing van het programma van PRW vindt plaats via de Regiekamer. De Regiekamer
ziet toe op de (voortgang van de) uitvoering van het programma.
Op projectniveau worden er afspraken met de betrokkenen gemaakt. Voor een groot deel
van de projecten is sprake van een expliciete projectopdracht of - vraag. Het kan ook zo
maar zijn dat intensief betrokkenen bij een project verder niets met PRW te maken hebben
en daar ook niets van vinden.
De aansturing van de programmamanager is complex. In de praktijk werkt het op dit
moment goed, maar solide is de structuur van aansturing niet te noemen. Dat is overigens
inherent aan veel programmaorganisaties.












Risico’s
Er zijn ook risico’s verbonden aan het huidige functioneren van de programmaorganisatie.
Wij noemen de volgende:
Institutionalisering (hoe meer onderdeel van het systeem, hoe minder effectief).
Verzameling van interventiewijzen (ook uitvoerende) in plaats van Gideonsbende.
Brede agenda (hoe breder, hoe minder effectief?)
Wanneer is kennis voldoende intersubjectief?
Te weinig vraaggericht (werken zonder ‘eigenaar’?).
Te weinig ambtelijk dak in Den Haag.
Te veel kleine projectjes, te veel kleine dingetjes: te weinig echte voortgang.
Projecten moeten goed samenhangen in benadering van het ecosysteem.
Projecten die sympathiek zijn, maar waarvan effecten voor doelbereiking onduidelijk zijn.
Te sterke oriëntatie op projecten ‘op het land’, ook al begint dat te veranderen.
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Potentieel ingewikkelde besturing.
Een enkeling wijst op dreigend expansionisme. Uitkijken dat PRW niet overal van is:
UNESCO én ecologie én economie én toerisme én gaswinning. De branding moet scherp(er).
Leden projectorganisatie zijn in eigen organisaties ambassadeurs van samenwerking, maar
het geeft wellicht ook ongewenste verstrengeling.
Het programmabureau is ‘mensenwerk’ dat leunt op de aanwezige competenties en
betrokkenheid.

Belemmeringen
Daarnaast zijn er belemmeringen die het presteren van de programmaorganisatie onder
druk zetten of zelfs serieus kunnen gaan bedreigen:
Regio heeft nog geen gedeeld perspectief en wat regio formuleert als perspectief is grootst
gemene deler (of kleinst gemene veelvoud?).
Eigen belang van betrokken overheden staat soms op gespannen voet met algemeen
belang.
Instrumentarium van overheden werkt soms tegen elkaar in.
Provincies zijn nog onvoldoende in staat om de Waddenzee integraal te benaderen.
Aantal waterschappen is nog onvoldoende geïnteresseerd.
Kennisnetwerk wordt niet optimaal benut (er wordt niet optimaal geleerd).
Samenwerking tussen Waddenacademie en PRW kan beter.
RWS en andere beheerders blijven nog te veel gevangen in eigen (bureaucratische) routines.
Ieder heeft eigen werkwijzen en routines.
Natuurorganisaties zijn nog niet toe aan de gedachte dat er namens hen één organisatie
alle beheertaken op zich zou kunnen nemen (National Trust).
RCW is (nog) geen Waddenautoriteit.
I & M is coördinerend ministerie (en zou veel sterker verbonden moeten zijn met PRW).
EZ-directies hebben de neiging zich terug te trekken in sectorale ‘lijnen’.
Een belangrijke vaststelling tenslotte is dat ‘de’ economie nog geen ‘volwassen positie’ in
netwerk van PRW heeft. De visserij is goed vertegenwoordigd en - zeker bij hun eigen
vraagstukken - nauw betrokken. Dat geldt ook voor de havens, die een eigen programma
hebben en zoeken naar wederzijds voordeel. De recreatiesector moet een sterkere positie
krijgen.
De energiesector is onvoldoende betrokken, ook al zijn er eerste gesprekken over
gezamenlijke projecten (Energy Valley). De buitenlandse energieproducenten voeren een
eigen koers en hebben soms weinig affiniteit met het ‘polderen’. Ook valt op dat de NAM
geen rol speelt in het PRW-netwerk. Grote afwezige in dit verband - en dat is buitengewoon
opmerkelijk - is het Directoraat Generaal Energie van EZ (het moederdepartement van PRW).
Dit is een zorg. Immers er spelen grote energiebelangen in en rondom de Waddenzee. Ten
slotte is de chemische sector niet aangehaakt bij het programma (DOW, DSM, AKZO). In
tegenstelling tot de verbinding met de energiesector, is het de vraag hoe belangrijk dat is
in de ze fase van het programma.
Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven stellen zelf dat PRW voor hen nog niet zo’n
interessant podium is: meestal is een directe lobby voor veel bedrijven effectiever.
Bovendien moeten bedrijven wennen aan de breedte van de agenda. Vaak wordt er toch
vooral naar het eigen belang gekeken.
Conclusie is desalniettemin dat de economie een steviger positie moet krijgen in het
netwerk van de Waddenzee. Er is dan wel een duidelijker visie op de positie van ‘Wadden
gerelateerde’ bedrijven rondom de Waddenzee nodig.
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6 Toegevoegde waarde programmaorganisatie






Belangrijke vraag is of het Programma naar een Rijke Waddenzee nu een bijdrage levert aan
het streefbeeld. Die vraag proberen we te beantwoorden door op vier deelvragen in te gaan:
Wat draagt de programmaorganisatie in procesmatige zin bij?
Wat draagt de programmaorganisatie concreet bij aan initiatieven en projecten?
Doet de programmaorganisatie de ‘juiste’ dingen?
Wat zijn de consequenties als de programmaorganisatie zou ophouden te bestaan?















Toegevoegde waarde programmaorganisatie in procesmatige zin
In ons onderzoek hebben we van alle betrokken partijen sleutelfiguren gesproken. Op een
enkele sleutelfiguur na (een wilde alleen oordelen over de rol van PRW bij zijn eigen project;
een ander was van mening dat hij daar ‘met zijn economische bril’ op niet over kon
oordelen) heeft iedereen gezegd dat de waarde van de programmaorganisatie in
procesmatige zin groot is. De organisatie heeft toegevoegde waarde ten aanzien van:
zorgen voor tempoversnelling (van niet stilvallen tot accelereren)
doorbreken van processen die stagneren
losmaken van projecten die vastzitten
openbreken van routinematig handelen
nemen van initiatieven en ontwikkelen van projecten
bundelen van bestaande initiatieven
uitdragen belang dynamisch beheer (niet alleen conserveren)
verbinding maken mens, natuur en techniek
promoten integraal of samenhangend denken over vraagstukken
faciliteren van coalities
agenderen integraal beheer
bijdragen aan de uitvoeringsprogrammering van het Waddenfonds
ondersteunen van fondsenwerving voor initiatieven en projecten.
Er is erg veel steun voor de benadering en werkwijze van de programmaorganisatie. Dit
heeft te maken met de omstandigheid dat de medewerkers van de organisatie goed in het
netwerk functioneren en niet bedreigend zijn. De natuurorganisaties voelen zich medeeigenaar van PRW.

Toegevoegde waarde bij initiatieven en projecten
Het beantwoorden van deze vraag is lastiger. Hoe valt immers vast te stellen dat het juist
de programmaorganisatie is geweest die voor versnelling, een doorbraak, etc. zorgde? In
een netwerkomgeving is succes of falen meestal niet te herleiden tot één actor. We hebben
geprobeerd dat op te lossen door te duiden in welke fase van de beleidscyclus de
programmaorganisatie een rol speelde/speelt en wat het potentiele effect is van het project
voor het bereiken van het streefbeeld. Vervolgens is de vraag aan de orde of en hoe de
organisatie bijdraagt aan het realiseren van het streefbeeld in een aantal kort beschreven
voorbeelden.






Wat de rollen in de beleidscyclus betreft, maken we onderscheid tussen de volgende fasen:
van initiatief naar ideeontwikkeling
van idee naar verkenning of onderzoek
van verkenning of onderzoek naar projectvoorstellen (en soms beleidsvoorstellen)
van voorstellen naar besluitvorming (en financiering)
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van besluitvorming naar voorbereiding van de uitvoering
in uitvoering.
De programmaorganisatie blijkt breed actief in de beleidscyclus. In alle fasen van de
beleidscyclus ontwikkelt de organisatie activiteiten. Dat klopt dus met het beeld dat
betrokken partijen hebben over de procesmatige rol van de organisatie. De medewerkers
van de organisatie brengen overal pragmatisme is: hoe krijgen we een onderwerp uit de
discussiesfeer en in een vervolgfase? Een van de betrokkenen zegt: “Het is heel lastig om
vanuit de Waddenvisie uitvoerbare projecten te formuleren die het gebied vooruit helpen.
De programmaorganisatie lukt dat”.
Het beeld is als volgt:
Schema 5: toegevoegde waarde per clusteractiviteit

Cluster Voedselweb & biodiversiteit

Toegevoegde waarde

Akkoord handmatige kokkelvisserij

Van initiatief naar besluitvorming
en nu begeleiding uitvoering
Begeleiding uitvoering (40%)
Van initiatief naar voorstellen voor
besluitvorming
Van initiatief naar voorstellen voor
besluitvorming

Transitie Mosselsector
Convenant Duurzame Garnalenvisserij (VisWad)
Regulering Japanse oesters

Cluster Water en morfologie

Toegevoegde waarde

Duurzame waddenzeehavens
Economie en Ecologie in Balans
Kennis en streefbeeld Eems-estuarium
Ecologisch spoorboekje olie
Slim met slib
Vaargeul Ameland

Van
Van
Van
Van
Van
Van

Cluster Randen van het Wad

Toegevoegde waarde

Dynamisch kustbeheer eilanden
Zandige Prins Hendrikdijk Texel
Vismigratierivier Afsluitdijk

Van initiatief naar verkenning pilots
Van onderzoek naar besluitvorming
Van agendering en initiatief (derden) via
onderzoek naar voorstellen

Versterken kwelders
 Naar buiten Holwerd

initiatief naar projectvoorstellen
idee tot begeleiding uitvoering
initiatief tot input besluitvorming
initiatief tot uitvoering (partners)
initiatief naar onderzoek
initiatief naar ideeontwikkeling

 Feugelpolle

Van initiatief derden naar ontwikkelen
projectvoorstellen
Begeleiding uitvoering

Cluster Internationaal
Rust voor Vogels, Ruimte voor mensen
Flyway-strategie
Komberging

Toegevoegde waarde
Van initiatief naar projectvoorstel
Van idee, via verkenning naar uitvoering
Van idee, verkenning naar beleidsvoorstellen
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Wat de potentiële bijdrage van de projecten aan het streefbeeld betreft, gaan wij uit van de
volgende kansen per cluster:
Schema 6: bijdrage streefbeeld per clusteractiviteit

Cluster Voedselweb & biodiversiteit

Bijdrage streefbeeld

Akkoord handmatige kokkelvisserij
Transitie Mosselsector
Convenant Duurzame Garnalenvisserij (VisWad)
Regulering Japanse oesters

Groot
In potentie groot (nu 38%)
In potentie groot (nu 0%)
Gemiddeld

Cluster Water en morfologie

Bijdrage streefbeeld

Duurzame waddenzeehavens
Economie en Ecologie in Balans
Kennis en streefbeeld Eems-estuarium
Ecologisch spoorboekje olie
Slib
Vaargeul Ameland

In potentie
In potentie
In potentie
Klein
In potentie
In potentie

groot
groot
groot
groot
groot

Cluster Randen van het Wad

Bijdrage streefbeeld

Dynamisch kustbeheer eilanden
Zandige Prins Hendrikdijk Texel
Versterken kwelders
 Naar buiten Holwerd
 Feugelpolle
Vismigratierivier Afsluitdijk

Voorbeeldfunctie
Voorbeeldfunctie
Voorbeeldfunctie

In potentie groot

Cluster internationaal

Bijdrage streefbeeld

Rust voor vogels, ruimte voor mensen
Trilaterale flyway-strategie

In potentie groot
Groot
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Schema 7: projecten gewaardeerd naar fase en bijdrage aan streefbeeld

Voor een toelichting van een aantal in het schema genoemde projecten, zie bijlage 2.

Doet PRW de ‘juiste’ dingen, gerelateerd aan het streefbeeld?
Deze vraag laat zich deels beantwoorden door te beoordelen of de programmaorganisatie
zich vooral bezighoudt met projecten die in potentie een grote bijdrage leveren aan het
streefbeeld of die een voorbeeldfunctie hebben. Kritisch zijn vanuit dit perspectief een
aantal projecten.
De regulering van de Japanse oesters is (voor de Waddenzee als geheel) een beperkt
vraagstuk (voor de oesterrapers uiteraard wel groot). Dat geldt ook voor de impact van het
ecologisch spoorboekje olie. Maar het algemene beeld is dat de programmaorganisatie
werkt aan projecten die een potentieel grote bijdrage aan het streefbeeld leveren. Voor
andere projecten (zoals bijvoorbeeld de Prins Hendrikdijk) is de ‘natuurwinst’ op het
schaalniveau van het project groot, maar op de hele Waddenzee beperkt. Wel hebben ze
een belangrijke voorbeeldwerking (innovatieve dijken)
De beoordeling van sleutelfiguren sluit hier op aan. Betrokkenen stellen dat dankzij de
interventies van de programmaorganisatie het streefbeeld dichterbij is gekomen. De
organisatie zorgt dat een idee een onderzoek wordt, een onderzoek een plan, etc.

Hoe onmisbaar is PRW?
Het antwoord op de vraag “wat zou er gebeuren als de programmaorganisatie niet meer
zou bestaan?” wordt door betrokkenen als volgt beantwoord. De opinie van de meeste
betrokkenen is: “zonder PRW zou het nu niet zo goed gaan”. Het is “een geschenk uit de
hemel”. En: als PRW er niet zou zijn, “zou ik niet weten waar het vandaan zou moeten
komen”. Want: “PRW vliegt hoog en overal, terwijl de andere betrokken overheden laag
vliegen en alleen in eigen gebied”. De medewerkers van de programmaorganisatie “doen
het voor het gebied, maar denken en handelen vanuit een nationaal perspectief”.
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Een vertegenwoordiger van de vissers zegt: “Konden we op de Noordzee maar net zo
opereren als in de Waddenzee. Hard op de inhoud, zacht op de relatie. Zonder de
programmaorganisatie was het nooit gelukt. PRW is een groot goed”.
Natuurlijk is er ook een enkeling die wijst op de tegenkant: elke programmaorganisatie
moet tijdelijk zijn en beweeglijk blijven. Dus ook PRW. En: voor alles is een oplossing. Dus
ook voor wegvallen van PRW.

Conclusie
De subtiele interventiewijzen vanuit het Programma naar een Rijke Waddenzee blijken
effectief. De interventiestrategie leidt tot veel toegevoegde waarde zonder gedoe over
machtsverhoudingen of verantwoordelijkheden. Door de gekozen interventiestijl draagt
PRW bij aan ‘anders denken’, samenwerken in netwerken en het voor elkaar krijgen van
initiatieven en projecten. Cruciaal is dat de programmaorganisatie zich laat leiden door
Verbinden, pragmatisme en ondersteunende acties. Dat de organisatie klein en wendbaar
is, helpt daarbij. Veel ruimte van de kant van EZ en budget voor initiatieven zijn essentieel.
De keuze van EZ om pragmatisch coalities aan te gaan in het netwerk van het
Waddenzeegebied heeft gewerkt. De programmaorganisatie is daarvoor een onmisbare
tussenfiguur geweest.
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7 Financiële randvoorwaarden
Een programma als PRW moet over voldoende financiële middelen beschikken, maar tevens
moet de financiering zodanig zijn dat betrokkenen zich ook langs de lijnen van het geld
verbonden voelen met het programma.
Naast de beschikbaarheid van voldoende financiële middelen zijn er vier succesfactoren
voor het functioneren van een programmaorganisatie. De capaciteit van de
programmaorganisatie, kennis , competenties van de medewerkers en de
programmamanager en het politiek- en bestuurlijk draagvlak.

Financiering programma 2013
Het programma PRW kent twee financiële componenten. De bekostiging van de organisatie
(organisatiebudget) en de ontwikkeling en begeleiding van projecten (versnellingsbudget).
Op dit moment is het ministerie van EZ de belangrijkste financier van beide componenten
van het programma PRW.










De bijdragen van EZ zijn als volgt:
EZ (DAD en DN&B) draagt ruim 1.4 miljoen euro bij aan het programma
€ 487.000, Programmaorganisatie (2013)
Versnellingsbudget
(2013)
€ 926.000,
Ureninzet DLG (3500 uur in 2013)
1.5 fte (waaronder programmamanager)
Daarnaast is er sprake van:
Cofinanciering van andere overheden
€ 45.000, Programmaorganisatie (2013)
€ 88.500, Versnellingsbudget (2013)
Ureninzet natuurorganisaties en regionale overheden
Totaal gaat het om € 1.558.000,- in 2013.

Eigen bijdragen lagere overheden aan versnellingsopgaven
Andere overheden dragen in toenemende mate bij aan datgeen wat met het
versnellingsbudget beoogd wordt. Dat is nu niet zichtbaar in bovenstaande financiële
cijfers (daar is immers alleen de bijdrage aan het versnellingsbudget in beeld, namelijk
€ 88.500,-). De financiële bijdragen die lagere overheden zelf rechtstreeks inbrengen,
worden niet centraal bijgehouden.
Er is sprake van een groeiend aandeel van partners in de begeleiding of ontwikkeling van
projecten. PRW draagt bij aan de ontwikkeling van de Vismigratierivier, maar de provincies
Fryslân en Noord-Holland, het ministerie van I&M en de Waddenvereniging dragen samen
intussen meer dan de helft bij aan de ontwikkelkosten. Ook de kosten voor Economie en
Ecologie in Balans worden met de provincie Groningen gedeeld.
Een goed overzicht van de bijdragen van derden aan de versnelling van projecten is niet te
maken, omdat die bijdrage soms gaat via het versnellingsbudget van PRW, soms
rechtstreeks, zoals bij de Vismigratierivier en de Prins Hendrikdijk, dan weer door de inzet
van menskracht bij kleinere projecten.
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Financiering uitvoering
PRW is uiteindelijk niet verantwoordelijk voor de uitvoering. Dat zijn de partners van het
programma en ‘eigenaren’ van de projecten. Daar waar PRW soms fors bijdraagt aan de
ontwikkeling van projecten via het versnellingsbudget, ligt de financiële
verantwoordelijkheid voor de uitvoering elders. Waar het ministerie van EZ dus vooral
bijdraagt aan het programmabudget, dragen andere partijen bij aan de financiering van de
uitvoering of als sprake is van Waddenfondsprojecten aan de cofinanciering.
Deze uitvoeringskosten lopen in de tientallen miljoenen en overtreffen de uitgaven voor de
programmaorganisatie en de versnellingsopgave met een veelvoud.
Schema 8: overzicht financiën PRW 2010-2013

Programmaorganisatie

2010

2011

2012

2013

599.152,-

557.277,-

617.039,-

531.650,-

- Aandeel cofinanciering

45.000,-

- Bijdrage inzet fte’s



EZ

1

1,5

1,5

1,5



RWS

0,2

0,2

0,2

0,2



CWN

0,4

0,4

0,4

0,4



Provincies

-

0,4

0,4



Waddenacademie

0,2

0,2

-

via cofinancering
(45.000,-)
-

3000

3000 uur

3000 uur

3500 uur

393.136,-

605.640,-

829.432,-

1.026.274,-

0,-

0,-

42.500,-

88.494,-

geen
gegevens

geen
gegevens

geen
gegevens

geen gegevens

-

-

-

-

geen
gegevens

geen
gegevens

geen
gegevens

geen
gegevens

992.288,-

1.162.917,-

1.446.471,-

1.557.924,-

- B-uren DLG (zowel
programma als versnelling)

Versnellingsbudget
- aandeel cofinanciering
binnen versnellingsbudget
- zelfstandig aandeel derden
ontwikkeling projecten

Cofinanciering uitvoering
- EZ
- partners

Totaal

Het beschikbare budget is (vrijwel) voldoende geweest voor de uitvoering van het
programma tot nu toe. De toegezegde bijdrage in mensen en middelen van het Ministerie
van EZ bij aanvang van het programma is geleverd en ook daadwerkelijk besteed.
Naast de bijdrage aan de programmaorganisatie draagt EZ via het ‘versnellingsbudget’ bij
aan de ontwikkeling van projecten en het begeleiden van transities. De bijdrage van andere
partijen hieraan groeit en is voor sommige projecten ook fors (soms meer dan de helft).
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Het zijn de andere partners, met name lagere overheden en Rijkspartners, die via met name
eigen financiële middelen (en soms met cofinanciering van het Waddenfonds) investeren in
de uitvoering.









Toekomstige additionele financieringsbronnen
Financiële bijdragen van alle partners zorgen er voor dat het draagvlak onder een
programma stevig is en blijft.
Van belang is dan ook de andere betrokken partijen tot cofinanciering aan het
organisatiebudget en het versnellingsbudget te bewegen. Die cofinanciering kan bestaan
uit uren en geld:
ureninzet natuurorganisaties en regionale overheden uitbreiden
cofinanciering I&M
cofinanciering regionale overheden
cofinanciering Waddenfonds
opbrengsten vanuit gebruik (Waddenzeebelasting gebruikers)
sponsoring vanuit MVO bedrijfsleven (NAM, energiesector)
heffingen producenten ten behoeve van Waddenzee.
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8 Aanbevelingen
De aanbevelingen gaan over vier onderwerpen. De gewenste rol van de rijksoverheid (8.1).
De continuering van het programma PRW (8.2). De intensivering van het gezamenlijk
beheer (8.3). En de versterking van het bestuurlijk overleg (8.4)
8.1










8.2













Aanbevelingen rol rijksoverheid
Nationale opgaven op stelselniveau (Werelderfgoed, Natura 2000, Veiligheid, Visserij,
Energiebeleid, Scheepvaart, Internationale Afspraken) zorgen voor blijvende betrokkenheid
van de rijksoverheid.
De gedachte van de decentralisatie van beleid ten aanzien van de Waddenzee is een
ideologische (het staat immers haaks op de nationale belangen van het rijk) en daarmee
geen goede basis voor toekomstig handelen.
Beide bewindslieden moeten zich daarentegen nadrukkelijker met het realiseren van het
streefbeeld naar een Rijke Waddenzee bemoeien om zo de ontwikkeling van het gebied te
versnellen.
Ook het voorzitterschap van International Wadden Sea Board (2014-2018) moet benut
worden om het streefbeeld dichterbij te brengen.
Naast de borging van de publieke nationale belangen, moet de rijksoverheid actief zijn als
gelijkwaardige partner in multi-level governance van alle vier bestuurslagen.
Het beleggen van het Programma Rijke Waddenzee bij het ministerie van EZ is vanwege het
accent op de activiteiten natuurbescherming en visserij logisch.
Er is steviger beleidsmatige betrokkenheid van het ministerie I&M vanwege de ‘zee’ nodig.

Aanbeveling Programma naar een Rijke Waddenzee
Aanbevelingen instrument programmaorganisatie
Nog 5 jaar doorgaan. Evalueer in 2018. Werk toe naar beëindiging in 2019, tenzij…
Versterken van het ‘Haagse dak’ is nodig: steun vanuit ministeries EZ en I&M is onmisbaar.
Aanbevelingen werkwijze programmaorganisatie
Doorgaan als tussenfiguur. Rol als netwerkorganisatie staat centraal.
Er voor zorgen dat institutionele rollen in de lijn worden belegd.
Werken aan betere verbinding met (delen van) het bedrijfsleven, gebruikers en
Recreatiesector.
Tot stand brengen van sterkere verbinding met kennisinstituten en de Waddenacademie.
Aanbevelingen agenda PRW
Doorgaan met bestaande agenda.
Wel experts inhoudelijke audit laten plegen op effectiviteit programma (2015).
Inhoudelijk domein goed blijven afbakenen in 2014-2019:
 Blijven concentreren op natuur - visserij - economie
 Prioriteit geven aan kwaliteit leven waterbodem (natte Waddenzee). Cruciale
vraagstukken blijven daarom: Eems Dollard, overgangen zoet-zout en ontwikkeling
duurzame visserij
 Bevorderen educatie, voorlichting en promotie Beleef Werelderfgoed
 Verbreden van rol alleen als er een doorbrekende rol nodig is en/of op verzoek.

GE16/rapp/001b

24













8.3



8.4




Aandachtspunten met het oog op einde programma in 2019:
 werken aan bestuurlijke samenhang handelen Regie College Waddengebied, Regiekamer
en Beheerraad
 samenhang in beheer faciliteren
 meer samenhang organiseren met ‘omgeving’ (Noordzeekustzone boven de eilanden,
Waterprogramma’s I&M, Delta-Programma) en in beeld brengen overstijgende kwesties
(morfologie; zandtransport Noordzee - Waddenzee)
 nieuwe vraagstukken agenderen die vanaf 2020 spelen: Lauwersmeer, Kop van NoordHolland, dynamiek eilanden?
Internationale Waddenzee Conferentie in 2018 tot een succes maken.

Aanbeveling ten aanzien van de financiering van PRW
doorgaan met de financiering van EZ
komende jaren werken aan cofinanciering van ministerie I&M en wellicht het
Waddenfonds aan programmaorganisatie
nog slimmer benutten van cofinanciering door lagere overheden ten behoeve van het
versnellingsbudget
toewerken naar financiële bijdragen vanuit bedrijfsleven en gebruikers aan het
versnellingsbudget
inzichtelijk maken wat de regionale spin off is aan investeringen in relatie tot de bijdragen
van PRW.
Aanbevelingen Regiekamer
Regiekamer is er voor uitwisseling informatie, voor advies over ontwikkeling PRW en voor
overleg met de ‘eigenaar’ (EZ)
Aanbevelingen beheer
Intensief bijdragen aan meer samenhang beheer is noodzakelijk.
In stappen (2015-2018) bouwen aan samenhangend repertoire:
 gezamenlijke externe communicatie (één site; 2015)
 één portal als vergunningenregister (2015)
 een goed functionerend netwerk (2015)
 intensivering samenwerking beheer natuurorganisaties (2015)
 een eerste beheer- en inrichtingsplan (2015)
 jaarlijkse themabijeenkomst voor de 100 betrokkenen (2015-2018)
 optimaliseren pragmatische samenwerking van onderop (2016-2017)
.
fysiek beheer, eerste helft 2016
.
vergunningverlening, tweede helft 2016
.
handhaving, eerste helft 2017
.
monitoring, tweede helft 2017
 één gezamenlijk werkprogramma (2018).
Doe een tussenevaluatie over de voortgang van de Samenwerkingsagenda van beheer in
2016. Stel vast hoe ver het staat met de samenwerking van onderop, het sluiten van de
beheercyclus en de doelbereiking. Als organische ontwikkeling niet blijkt te werken, dan is
een ingreep van beide bewindslieden nodig.
Aanbevelingen bestuurlijk overleg
Meer samenhang in de strategische agenda en de sturing van de drie regionale ‘besturen’,
Regie College Waddengebied, Regiekamer en Beheerraad is noodzakelijk. Zorgen voor:
halfjaarlijkse gezamenlijke werkconferentie (Bestuurlijk Overleg Wadden)
één agenderend en één evaluerend (RCW organiseert).
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Inzet werkconferenties
waarden delen ten aanzien van het streefbeeld op de lange termijn
agenderen van de prioriteiten van het Programma Rijke Waddenzee
agenderen van het programma van het Waddenfonds
agenderen van het programma van de Waddenacademie
agenderen van de voortgang van de Samenwerkingsagenda beheer
aanbevelingen op basis van evaluaties van voortgang en nieuwe prioriteiten.
Randvoorwaarden
politieke steun minister I&M en staatssecretaris EZ: één van beiden neemt telkens deel aan
(een deel van) de werkconferentie
politieke steun regionale bestuurders
wil tot samenwerking van de belangrijkste beheerders
regisserende rol voorzitter RCW (met steun van bewindslieden)
verschillende bestuurlijke organen houden eigen verantwoordelijkheid.
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Bijlage 1 – Geïnterviewden
Naam
Wilfred Alblas
Floris van Bentum
Arjan Berkhuysen
Klaas Deen
Wouter van Dieren
Monique van den Dungen
Bas Eenhoorn
Judith Elsinghorst
Jens Enemark
Kees van Es
Michiel Firet
Hans van Geesbergen
Francine Giskes
Els van Grol
Taco van den Heiligenberg
Lenze Hofstee
Barbara Holierhoek
Albert de Hoop
Bram van de Klundert
Luc Kohsiek
Cees Kortleve
Jan-Willem Loobeek
Stefan Morel
Peter Munters
Eric Neef
Hendrik Oosterveld
Katja Philippart
Sieben Poel
Siebe Riedstra
Hein Sas
Karsten Schipperheijn
Tineke Schokker-Strampel
Wim Schoorlemmer
Harrie Sienot
Henk Smit
Jan Paul van Soest
Henk Staghouwer
Joan Stam
Bram Streefland
Manon Tentij
Durk van Tuinen
Jaap Verhulst
Pim Visser
Fred Wouters
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Organisatie
Vereniging Natuurmonumenten
Rijkswaterstaat
Waddenvereniging
Waddenacademie
Instituut voor Milieu- en Systeemanalyse (IMSA)
Groningen Seaports
Regie College Waddengebied
Ministerie van Economische Zaken
Common Wadden Sea Secretariat (CWSS)
PRW Programmaorganisatie
Staatsbosbeheer
Producentenorganisatie Mosselcultuur
Gemeente Texel
Rijkswaterstaat
Coalitie Wadden Natuurlijk
Stichting Wad
Visser(s/ij)vereniging Hulp In Nood, Ons Belang
Gemeente Ameland
Waddenfonds
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Ministerie van Economische Zaken
VNO NCW Noord
Programmaorganisatie PRW
Ministerie van Economische Zaken
ANWB
Voormalig ministerie van LNV
Waddenacademie
Rijkwaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Programmaorganisatie PRW
P2 Managers
Provincie Fryslân
Programmaorganisatie PRW
Gemeente Eemsmond
Programmaorganisatie PRW
De Gemeynt Coöperatie
Provincie Groningen
Voorzitter Regiekamer
Ministerie van Economische Zaken
Vogelbescherming
Frisia Zout BV
Ministerie van Economische Zaken
Visned
Vogelbescherming Nederland
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Bijlage 2 – Casuïstiek
In deze bijlage worden 8 projecten en programma’s beschreven op basis van een door AEF
aangeleverd format. Deze projecten en programma’s zijn typerend voor de werkwijze en de
toegevoegde waarde van de programmaorganisatie. De beschrijving is gemaakt door de
Programmaorganisatie van PRW. Op basis van de gevoerde interviews geven de
onderstaande beschrijvingen volgens AEF een goed beeld van de werkwijze en de
toegevoegde waarde van de programmaorganisatie, ook al zijn deze beschrijvingen niet
geverifieerd bij alle betrokkenen en zullen er interpretatieverschillen zijn over de
toegevoegde waarde.

Prins Hendrikdijk (Texel)
PRW steunt vanaf december 2010 de gemeente Texel in haar zoektocht naar mogelijkheden
voor een alternatieve versterking van de zeedijk bij de Prins Hendrikpolder (ca. 3 km) in de
vorm van een duinenrij met kwelderachtig gebied en ondiepe water ten behoeve van
veiligheid, beleving en hoogwatervluchtplaats. Op verzoek van de gemeente heeft PRW
bijgedragen aan de uitwerking van deze extra variant in het MER (inclusief een aanvullend
verdiepingsonderzoek) om de technische haalbaarheid en kosten van een zandige
oplossing te onderzoeken. Daarnaast heeft PRW samen met de provincie de juridische
haalbaarheid onderzocht. Eind december 2012 kwam de extra benodigde financiering rond
en in mei 2013 werd de samenwerkingsovereenkomst getekend.





Rol PRW
PRW was vooral ‘aanjager’ om een vastgelopen discussie tussen het Hoogheemraadschap
HHNK en de gemeente Texel (bevolking en natuurorganisaties) verder te helpen. Dat is
gebeurd langs drie wegen:
met financiële middelen uit het versnellingsbudget (financiering haalbaarheid zandige
variant, reële inschatting kosten en juridische haalbaarheid natuurwetgeving)
begeleiding gesprekken tussen gemeente en HHNK (met name over de te hoog ingeschatte
kosten van de zandige varianten)
ondersteuning van de besluitvorming via contacten met de Deltacommissaris, het
ministerie van I&M en het ministerie van EZ, de provincie Noord-Holland en het
Hoogheemraadschap.
Fase
Van initiatief (van Texel, bewoners, NGO’s), naar onderzoek, van onderzoek naar
(ondersteuning van de) besluitvorming.
Het idee van een andere zachte versterking van de dijk buitendijks lag er al. PRW is er bij
betrokken vanaf de ontwikkeling van het eerste schetsontwerp. Vervolgens is PRW
betrokken gebleven tot en met de besluitvormingsfase. Na het besluit van het
Hoogheemraadschapsbestuur in december 2012 om te kiezen voor de zandige dijk als
voorkeursvariant, is PRW niet meer actief betrokken. De planuitwerking vindt nu plaats.
Medio 2015 start de daadwerkelijke aanleg van de zandige dijk.
Versnellingsbudget
€ 115.000,- voor MER-onderzoek naar aanvullende zandige variant inclusief aanvullend
verdiepingsonderzoek naar de kosten.
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Uren PRW
Circa 200 uren.
Spin off in versnelling
Zonder de inzet van PRW (middelen, begeleiding, contacten) zou de zandige variant in de
fase van de MER niet zijn onderzocht en er waarschijnlijk niet zijn gekomen.
Spin off in geld
De bijdragen van PRW hebben geleid tot de uiteindelijke uitvoering van een project van
45 miljoen betaald vanuit het Waddenfonds (€ 12.240.000,-), I&M (€ 30.570.000,-),
gemeente Texel (€ 375.000,-), provincie Noord-Holland (€ 1.500.000,-) en HHNK
(€ 517.500,-).
Unieke toegevoegde waarde
Binnen de filosofie van het programma ‘leren door doen’ heeft de Prins Hendrikdijk een
belangrijke voorbeeldfunctie. Niet alleen om bij te dragen aan daadwerkelijk natuurherstel,
maar ook om te laten zien dat ‘innovatieve’ dijkconcepten ook echt mogelijk zijn en op
draagvlak kunnen rekenen in de regio. Daarmee is de Prins Hendrikdijk een belangrijke
pilot geweest. Zowel als voorbeeld van integrale dijkversterking voor het Deltaprogramma
en het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma, maar ook in het verbinden van de
opgaven (en financiering) voor ecologie en veiligheid. Daarnaast is Texel als belangrijke
pilot benut om de mogelijkheden in de natuurwetgeving te onderzoeken voor het actief
ondersteunen van natuurontwikkeling in de Waddenzee.
Daarmee draagt het project bij als belangrijk voorbeeldproject, maar ook zelfstandig, aan
de opgave vanuit het Streefbeeld naar een Rijke Waddenzee: ‘de Waddenzee als veilige plek:
verzachten van de randen van het Wad’

Flyway Initiative
Vanuit het streefbeeld naar een Rijke Waddenzee ‘De Waddenzee optimaal ingebed in de
internationale keten’ is het versterken van de flyway-samenwerking een belangrijke
strategie binnen het programma. Tegelijk is versterking van de samenwerking langs de
Flyway voor een betere bescherming van de (Waddenzee) trekvogels een expliciete opdracht
vanuit de UNESCO bij de aanwijzing van de Waddenzee als Werelderfgoed.
In 2010 heeft PRW een eerste internationale verkenning uitgevoerd naar wat er al loopt aan
initiatieven langs de flyway en waar knelpunten zitten. Via het financieel ondersteunen van
kleine concrete projecten (‘laaghangend’ fruit’) in 2011 is de uitvoering door partijen
ondersteunt.
PRW ontwikkelde een breed gedragen Integraal Raamwerk voor Flyway Monitoring van de
East Atlantic Flyway. Onder andere door naast elkaar bestaande monitoringssystemen aan
elkaar te koppelen. Dit levert een grote meerwaarde aan gegevens, ook ten behoeve van
‘early warning’. Ook zijn, samen met de West-Afrikaanse partners, een monitoringsstrategie
en telprotocollen voor West-Afrika gemaakt. West-Afrikaanse partners zijn getraind om
systematische tellingen te doen. Een eerste simultaantelling in West-Afrika is in januari
2014 uitgevoerd. De simultaantelling levert betrouwbare gegevens die vergelijkbaar zijn.
Die nieuw verzamelde gegevens zullen een eerste (nog niet eerder getoond) beeld geven
van de gezondheid van migrerende vogelpopulaties die afhankelijk zijn van de Waddenzee.
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Door het bundelen van deze initiatieven, met de ‘capacity building’ in West Afrika door het
Duitse natuurministerie kon met vele partners een gezamenlijke Flyway-strategy worden
ontwikkeld. Dit heeft geleid tot de ondertekening van deze strategie tijdens de trilaterale
ministersconferentie in Tonder.







Rol PRW
De rol van PRW was drieledig:
Met financiële middelen uit het versnellingsbudget is, met hulp van een expert met ervaring
en kennis van de bestaande internationale initiatieven een knelpuntenanalyse uitgevoerd.
Waar blijven relatief kleine verbeterpunten liggen? Deze zijn vervolgens met hulp van PRW
uitgevoerd.
Met Duitsland zijn afspraken gemaakt over de taakverdeling om invulling te geven aan de
UNESCO opgave. Vanuit Nederland/PRW is gewerkt aan het ontwikkelen en implementeren
van de integrale monitoring langs de flyway. Vanuit Duitsland is gewerkt aan capacity
building langs de flyway. De twee projecten zijn gebundeld in het Wadden Sea Flyway
Initiative (WSFI) en worden back-to-back uitgevoerd met het grote Conservation of Migratory
Birds project van BirdLife International, Wetlands International en het AEWA Secretariat.
Begin 2014 is met hulp van PRW de eerste simultaantelling van vogels langs de flyway
uitgevoerd. Dit project wordt dit jaar afgerond.
Fase
Van verkennen van de knelpunten naar uitvoeren van kleine projecten (‘laaghangend fruit’).
Van bundeling van de Nederlandse inzet met de Duitse inzet en internationale partners
naar het formuleren van een Flywaystrategie (en de eerste uitvoering daarvan).
Uren PRW
Circa 1200 uren (via inzet uren EZ en Vogelbescherming).
Spin off in versnelling
De inzet van PRW geeft invulling aan de UNESCO Werelderfgoedopgave door het ministerie
van EZ en Duitsland. Zonder de inzet van PRW waren hier van Nederlandse zijde geen
middelen en inzet voor beschikbaar.
Spin off in geld
Cofinanciering € 300.000,-, PRW voor € 1,4 miljoen vanuit de MAVA foundation CMBproject van BirdLife. Daarnaast draagt de Duitse partner BMU € 140.000,- bij voor capacitybuilding.
Het pionierswerk van zowel PRW als BirdLife en Vogelbescherming levert een show case die
het pad effent om meer fondsen te werven. In Nederland en internationaal. De breed
ondertekende flyway-visie biedt daarbij een helder kader voor regionale en internationale
partijen om de krachten te bundelen voor flyway-bescherming.

Unieke toegevoegde waarde
Door de bundeling van inzet binnen de programmaorganisatie PRW vanuit EZ, de
Vogelbescherming en het trilateraal Waddensecretariaat was het mogelijk invulling te geven
aan de UNESCO opgaven. Ook het bestaande CMB-project van BirdLife International in WestAfrika kon zo worden versterkt door het verbinden van de verschillende initiatieven.
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Met de (ondertekening van de) Flyway Vision is ook nationaal en regionaal een basis gelegd
voor verdere bewustwording dat de bescherming van trekvogels in de Waddenzee een
bredere blik vergt dan alleen het Waddengebied en dat samenwerking met andere partners
langs de flyway noodzakelijk is.

Natuurambitie en Vismigratierivier Afsluitdijk
De Vismigratierivier is een belangrijke innovatie op het gebied van vispasseerbaarheid. Het
maakt namelijk de passage voor alle soorten vissen, van klein tot groot, tussen een zout
getijdengebied (de Waddenzee) en een stagnant zoet binnenwater (het IJsselmeer) mogelijk.
Dat is wereldwijd nog nooit vertoond. Zowel het ecosysteem van de Waddenzee als van het
IJsselmeergebied en wateren verder stroomopwaarts zullen hiervan profiteren. Daarnaast
ontstaan extra kansen voor recreatie en toerisme.
Doordat de Vismigratierivier een innovatie is, is nog veel ontwikkelingswerk en overleg
tussen partijen nodig, gecombineerd met andere voorbereidende activiteiten als het
uitvoeren van een MER, vergunningsaanvragen en dergelijke. PRW heeft nadat het concept
door partijen als de Waddenvereniging is gelanceerd - zeer snel - het platform gecreëerd
waarop het overleg tussen de veelheid aan betrokken partijen kan worden gevoerd en het
ontwikkelingswerk kan worden gecoördineerd. Daarnaast heeft PRW een belangrijke
bijdrage geleverd aan het vinden van de financiering voor het benodigde
voorbereidingswerk. Verder heeft PRW, met name in de beginfase, ervoor gezorgd dat er
draagvlak voor het concept in de regio en bij de ministeries van I&M en EZ ontstond.







Rol PRW
De rol van PRW is in een aantal fasen te benoemen:
kennisbundeling: probleemanalyse van de effecten van zoetwaterspui en afsluiting
estuarium (Bouwstenenrapport start programma en Probleemanalyse effecten spuibeheer in
samenwerking met het Deltaprogramma IJsselmeer)
agendering: ontwikkeling Natuurambitie Afsluitdijk en doorvertaling in structuurvisie
verkenning: haalbaarheidsonderzoek initiatief van Waddenvereniging, Sportvisserij
Nederland, Stichting Blauwe Hart en vaste vistuigvissers
planuitwerking (huidige fase) om te komen tot een uitvoeringsgereed plan.
Fase
Het project bevindt zich nu in de planuitwerkingsfase (projectleiding PRW) in opdracht van
de provincie Fryslân (als onderdeel van het programma Nieuwe Afsluitdijk).
Versnellingsbudget
€ 80.000,- voor planuitwerking (inhoudelijke onderbouwing, pilotproef, modellering, MER,
etc.).
Uren PRW
1000 uur (jaarlijks in 2012, 2013 en 2014) voor projectleiding via DLG, aangevuld met circa
30 dagen jaarlijks vanuit de programmaorganisatie.
Spin off in versnelling
Een belangrijke opgave is dat de eventuele aanleg van de Vismigratierivier ‘gelijke pas’
houdt met de veiligheidsmaatregelen aan de Afsluitdijk.
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In het najaar is een eerste besluitvormingsmoment voorzien, gekoppeld aan de start van de
werkzaamheden aan de Afsluitdijk. Door de inzet van het versnellingsbudget en de inzet
van DLG kon PRW direct starten met de verdere planuitwerking in opdracht van de provincie
Fryslân.

Spin off in geld
Het totale ontwikkelingsbudget dat via diverse bronnen is vergaard bedraagt circa
€1,5 miljoen, waarvan meer dan 0,5 miljoen via de inzet van de provincie Fryslân en
€ 200.000,- vanuit het ministerie van EZ vanuit hun onderzoeksbudget. Andere financiers
zijn de provincie Noord-Holland en de Waddenvereniging via de Postcodeloterij.
Indien de Vismigratierivier daadwerkelijk wordt gerealiseerd, is de multiplier veel groter,
aangezien de totale projectkosten op circa 55 à 60 miljoen euro worden begroot.
Unieke toegevoegde waarde
Via de inzet van DLG, de bijdrage vanuit het versnellingsbudget en de directe
betrokkenheid van partners als de Waddenvereniging en de Sportvisserij kon PRW snel
anticiperen op de vraag van de provincie Fryslân. Daarmee is de Vismigratierivier nu een
van de belangrijkste onderdelen binnen de regionale ambities voor de Afsluitdijk (en
passend binnen de ambitie Grote Wateren van het ministerie van EZ).

Fugelpolle
De restanten van de voormalige Amelander kwelder Fugelpolle, die buitendijks ligt ten
zuiden van het dorp Hollum, is onderhevig aan erosie. Met als gevolg dat de kwelder op
den duur steeds meer afvlakt, het zicht op de kwelder verdwijnt en het gebied ongeschikt
wordt als broedplek en rustplaats voor vogels tijdens hoog water. Om dit te voorkomen is
op initiatief van de eilander bevolking samen met onder meer de Waddenvereniging actie
ondernomen om de nog ongeveer 8 hectare grote kwelder te behouden. Zo is het
klimaatbufferproject Zuidwest Ameland ontstaan. Het project heeft ook een
veiligheidsfunctie, omdat het de golfhoogte aan de waddendijk van het eiland enigszins
vermindert.

Rol PRW
PRW levert via DLG de projectleider in de uitvoeringsfase.
Fase
In uitvoering.
Versnellingsbudget
€ 0,-.
Uren PRW
200 uur inzet DLG (jaarlijks) voor projectleiding.
Spin off in versnelling:
De grootste bijdrage aan het project wordt geleverd door andere partijen. Via de inzet van
uren DLG kon het project eindelijk van start. Daarmee heeft PRW een klein ‘duwtje’ kunnen
geven om het project daadwerkelijk in uitvoering te brengen.
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Spin off in geld
De totale projectbegroting bedraagt € 750.000,-. Het grootste deel van het project is
gefinancierd vanuit de Klimaatbuffergelden van het voormalige ministerie van VROM.
Daarnaast leveren Rijkswaterstaat, de gemeente Ameland en Staatsbosbeheer een bijdrage.
Unieke toegevoegde waarde
Via de inzet van uren DLG kon het project eindelijk van start. Daarmee heeft PRW een klein
‘duwtje’ kunnen geven om het project daadwerkelijk in uitvoering te brengen. De
Fugelpolle is een belangrijke broed- en hoogwatervluchtplaats in de Wadden, met tegelijk
een hoge belevingswaarde voor bewoners en toeristen op Ameland. Tegelijk betreft het een
belangrijk voorbeeldproject om te leren en monitoren in hoeverre herstel in een dynamisch
systeem haalbaar is.

Naar buiten - Holwerd
Holwerd-buiten is een kwelder, waar echter door een aantal oude cultuurtechnische
maatregelen onvoldoende natuurlijke dynamiek was. Daardoor ontwikkelde de natuur zich
er suboptimaal en waren er ook weinig recreatiemogelijkheden. De agrarische
natuurvereniging (Ecolana), Dorpsbelang en de gemeente zoeken meer verbinding tussen
de routes door het boerenland en buitendijks, tussen dorp en zee. Door de
cultuurtechnische maatregelen te verwijderen en nieuwe verbindingen te maken tussen de
kwelder en de Waddenzee kan de natuur op de kwelder zich herstellen. Daarnaast wordt de
kwelder toegankelijk gemaakt voor recreatief medegebruik. Op deze plek is een beleefbare
kwelder en contact met de Waddenzee logisch. In totaal wordt 250 hectare op deze manier
opnieuw ingericht

Rol PRW
Planuitwerking en opstellen Waddenfondsaanvraag.
Fase
In uitvoering.
Versnellingsbudget
€0,-.
Uren PRW
200 uur inzet DLG voor planuitwerking Waddenfondsaanvraag.
Spin off in versnelling
Door de inzet van PRW kon de Waddenfondsaanvraag in korte tijd ontwikkeld worden en in
uitvoering komen. De andere partijen (consortium van beheerder Staatsbosbeheer, Ecolana,
Dorpsbelang en gemeente Dongeradeel) hadden hier geen capaciteit voor. Daarnaast heeft
de steun die PRW gaf gezorgd voor vergroting van het draagvlak voor de plannen in de
regio.
Spin off in geld
De totale projectbegroting bedraagt 1,1miljoen euro, waarvan door het Waddenfonds 90%
is bijgedragen. De gemeente Dongeradeel en Staatsbosbeheer zijn co-financiers.
Unieke toegevoegde waarde
Via de inzet van DLG kon PRW de planuitwerking en het ontwikkelen van een
(gehonoreerde) Waddenfondsaanvraag versnellen.
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Meerjarenakkoord hand kokkelen
In 2011 zijn er tussen de handkokkelsector, de natuurorganisaties, de provincie Fryslân en
het ministerie van EZ afspraken gemaakt over de handkokkelvisserij in het Waddengebied.
In deze ‘Meerjarenafspraken handkokkelvisserij in de Waddenzee’ zijn afspraken gemaakt
over duurzame handkokkelvisserij in de Waddenzee. In 2013 zijn de meerjarenafspraken
geëvalueerd in een bestuurlijk overleg. Daarin concludeerden de deelnemende partijen dat
de uitvoering een succes is. De afgelopen twee jaar zijn ‘rijke’ jaren geweest voor de
handkokkelvisserij. Er waren volop kokkels op ‘t Wad.
Ook de natuurorganisaties kijken positief terug op de uitvoering in de afgelopen twee jaar.
Er is sprake van een betere spreiding van de kokkelvisserij over het Wad. Vooral in de
kwetsbare gebieden onder de eilanden is sprake van een minder geconcentreerde visserij,
ook doordat eerder gesloten gebieden elders in de Waddenzee voor de kokkelvisserij weer
zijn geopend.

Rol PRW
Op verzoek van de provincie Fryslân, heeft PRW de Coalitie Wadden Natuurlijk, de
handkokkelvereniging Op Handkracht Verder en het ministerie van EZ bijeengebracht en de
onderhandeling geleid over het Meerjarenakkoord.
Sinds 2012 is het Meerjarenakkoord in uitvoering (via doorvertaling van de afspraken in de
vergunningverlening door de provincie Fryslân). Jaarlijks evalueert de projectgroep onder
leiding van PRW de voortgang en de ontwikkeling.
In opdracht van PRW is een onderzoeksvoorstel ontwikkeld om de relatie tussen de
ontwikkeling van de scholeksterpopulatie en het hand kokkelen in beeld te brengen. De
onderzoeksopzet en de financiering daarvoor is nog niet akkoord.
Fase
In uitvoering.
Versnellingsbudget
€ 20.000,- (2012 onderzoeksplan relatie tussen scholeksterpopulatie en hand kokkelen).
Uren PRW
240 uur in 2011, vanaf 2012 jaarlijks max. 24 uur.
Spin off in versnelling
Het handkokkeltraject is ontstaat na jaren van juridische procedures over de
handkokkelvisserij.
Door het gezamenlijk ontwikkelen van een meerjarenperspectief en een beter spreiding
over de Wadden leidt de huidige vergunningverlening door de provincie nu niet meer tot
juridische procedures.
Spin off in geld
Voor de handkokkelvissers (31 vissers) is er een meerjarenperspectief gecreëerd (ook voor
‘arme’ jaren) waardoor de activiteit een economische meerwaarde heeft: de vergunningen
zijn meer waard geworden. Ook zijn de afgelopen twee jaar voor de vissers goede jaren
geweest. Afhankelijk van de beschikbare kokkels in de Waddenzee fluctueert de opbrengst
van de visserij sterk.
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Unieke toegevoegde waarde
Door de spanningen in dit dossier was het lastig voor een van de partijen leiding te nemen
in het zoeken naar een gezamenlijke oplossing. Door haar positie en rol werd PRW gezien
als voldoende onafhankelijk om partijen aan tafel te krijgen en oplossingen te zoeken.

Eems-Dollard
Rol PRW en fase
PRW is ingestapt op een moment dat de ecologische problemen van het Eems-estuarium
politiek waren geagendeerd, maar inhoudelijk niet begrepen. Kennisontsluiting en
bundeling van ideeën voor herstel waren daarom de eerste stappen. In de regio bevinden
de meeste overheidsprocessen zich nu in de beleidsvoorbereidende fase; met name IMP.
Sommige voorstellen uit die processen worden concreter en gaan de voorbereiding van de
uitvoering in.








Per fase is expliciet, soms samen met de Regiekamer, gekeken welke interventiestijl nodig
is of welke toegevoegde waarde PRW in de verschillende fasen kan inbrengen.
Achtereenvolgens zijn verschillende fasen en rollen te onderscheiden:
als aanjager door het bundelen van beschikbare kennis om te komen tot een gedeelde
probleemperceptie (Kennisdocument)
als inspirator om te komen tot een Koersdocument en kansenkaart
als ontwikkelaar en procesbegeleider (in een vroegtijdig stadium) door kansrijke
maatregelen voor systeemherstel met wetenschappers, beheerders en beleidsmakers te
verkennen en door te (laten) rekenen (de Voorstudie)
als adviseur (door het inbrengen van inhoudelijke of proceskennis) bij concrete projecten
langs de randen van de Eems-Dollard, zoals Marconi, Spijksterpolder, Westerwoldse Aa
als onafhankelijke procesmanager ‘ pur sang’ zoals bij Economie en Ecologie in Balans (op
programma- en op werkgroep niveau).
Tegelijk probeert PRW gedurende het hele proces telkens overzicht te bieden, de
verschillende processen vanuit IMP, E&E en MIRT te verbinden (door bijv. een
afstemmingsplatform van projectleiders te organiseren), maar vooral ook door telkens het
belang van maatregelen op systeemniveau te benadrukken vanuit een gedeelde lange
termijn opgave.

Versnellingsbudget
€ 280.000,- (2010-2013), exclusief de bijdrage van de provincie Groningen voor aanstelling
van programmamanagement en de bijdrage van RWS voor de doorrekening van
maatregelen.
Uren PRW
Circa 2000 uur (2010 t/m 2013).
Spin off in versnelling
Het voor de geïnteresseerde leek ontsluiten van de beschikbare ecologische kennis met het
Kennisdocument heeft er toe geleid dat in verschillende planprocessen (IMP, KRW, E-pactEconomie en Ecologie in Balans, Deltaprogramma, Groene Havenvisie GSP, Lebendige
Unterems) er een gezamenlijke probleemerkenning is ontstaan (en ook is vastgelegd op
basis van het werk van PRW). Het Koersdocument, en daarin vooral de Inspiratiekaart, heeft
veel partijen geprikkeld op zoek te gaan naar haalbare oplossingen.
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In het rapport Helder en Productie, en vooral in het proces daar naar toe met
wetenschappers, beheerders en beleidsmakers, zijn kansrijke maatregelen samen verkend,
en doorgerekend met RWS. Deze gedragen Voorstudie heeft zijn directe doorwerking
gekregen in de Samenwerkingsovereenkomst Economie en ecologie in balans.
Door PRW en de provincie Groningen is gezamenlijk een onafhankelijk programmamanager
E&E aangesteld.
Een van de eerste wapenfeiten van E&E is de Samenwerkingsovereenkomst
natuurverbetering en verbetering bereikbaarheid Eems-estuarium. Door gerichte inzet van
het onafhankelijk programmamanagement werd in ruim vier maanden tijd een doorbraak
bereikt. Het gevolg hiervan is dat NMO’s, bedrijfsleven en overheden elkaar nu beter
kunnen vinden, en samen werken aan vervolgstappen zoals het MIRT onderzoek. Dit blijkt
ook uit de vele vervolgvragen aan PRW die de samenwerkingsovereenkomst heeft
opgeleverd.
Deels autonoom, deels qua proces en kennis verrijkt door PRW, zijn diverse ideeën in de
fase van planvoorbereiding gekomen; Marconi 1, Spijksterpolder, Groene Dollarddijk &
wisselpolder. PRW ondersteunt deze processen, soms actief via de inzet van DLG of kennis,
soms indien gewenst. Deze initiatieven zijn nu in de fase van subsidieaanvraag en
vergunningverlening (realisatie 2015-2017).
In de rol van ondersteuning van het Uitvoeringsprogramma Economie en Ecologie in Balans
is onder procesbegeleiding van PRW het advies ‘Milieu-duurzame energie-bio grondstoffen’
aan de commissie Rein Willems aangeboden.

Spin off in geld
De spin off in termen van economisch effect is voor het Eems-Dollard gebied lastig te
duiden. In de regio spelen veel zaken op elkaar in. De vestiging van bedrijven op de
Eemshaven heeft een vlucht gekregen, maar leidt ook tot vraagstukken over de grenzen aan
de groei en de impact op het ecosysteem. Bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en de
overheden zoeken een modus buiten de traditionele aanpak van vergunningverlening. Per
fase is expliciet samen met de Regiekamer gekeken welke interventiestijl nodig is of welke
toegevoegde waarde PRW in de verschillende fasen kan inbrengen
De spin off in termen van economisch effect van de inzet van PRW kan worden gevonden in
de consensus over de dubbeldoelstelling Economie en Ecologie in Balans. De vermeden
kosten van juridische procedures zijn groot (50-250 miljoen euro). Er zijn reële kansen op
substantiële vermindering van de baggerkosten (nu meer dan 30 miljoen per jaar). De
komende jaren zullen tientallen miljoenen euro’s worden geïnvesteerd in integrale
projecten die uit de processen van de afgelopen jaren zijn voortgekomen.
Unieke toegevoegde waarde
PRW heeft binnen het Eems-Dollard een unieke positie ingenomen. Per fase is expliciet
samen met de Regiekamer gekeken welke interventiestijl nodig is, of welke toegevoegde
waarde PRW in de verschillende fasen kan inbrengen.
De toegevoegde waarde is ook in verschillende fasen te benoemen. het agenderen en
bundelen van beschikbare kennis en het verbinden met de beleidsopgave in het
kennisdocument, het verkennen en doorrekenen van mogelijke maatregelen en het
verbinden van beleidsmakers, beheerders en wetenschappers aan dit proces, en de
onafhankelijke procesrol vanuit economie en Ecologie in Balans.
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Holwerd-Ameland (Ameland Natuurlijk Bereikbaar)
In het verlengde van de het streefbeeld ‘ Schoon en (helder) genoeg water - natuurlijk
bereikbaar, innovatie in baggeren en transport’ heeft PRW in 2011 een Voorverkenning
‘Ameland, natuurlijk bereikbaar’ uitgevoerd om te bezien hoe kansrijk een pilot is uit te
voeren met als doel het verminderen van het baggerbezwaar en tegelijk het handhaven van
de bereikbaarheid. Na afronding van de voorverkenning heeft het project vooralsnog
binnen PRW geen vervolg gekregen. Gesprekken worden evenwel weer opgestart.

Rol PRW
Met de Voorverkenning heeft PRW een verkennende en agenda-vormende rol willen
vervullen.
Fase
Het initiatief bevond zich in de fase van agendasetting. De probleemerkenning en wens tot
duurzame oplossingen werd door personen en organisaties verschillend ervaren.
Onderschat waren de belangen binnen organisaties (bijvoorbeeld aanbestedingsregels RWS
in relatie tot de praktijkopgave) en de ruimte binnen de bestuurlijke verhoudingen om naar
kansen te zoeken. PRW heeft de focus gelegd op de inhoud terwijl er achteraf bezien focus
op een gedeelde probleemanalyse nodig was.
Versnellingsbudget
€ 25.000,-. Voorverkenning, 2011.
Uren PRW
160 uur.
Spin off in versnelling
‘Ameland Natuurlijk Bereikbaar’ heeft geen directe versnelling bereikt op de beperking van
de slibbelasting. PRW heeft er bewust voor gekozen na de voorverkenning geen verdere
interventies te plegen.
Ondanks dat het traject binnen PRW in de periode 2011-2013 is stilgevallen, staat de
problematiek wel (voorzichtig) op de agenda. Begin 2014 kijken Ameland, de
waddenvereniging, RWS en PRW hoe dit samen weer op te pakken.
Spin off in geld
Nog geen. Mogelijk dat een nieuw verkenning kan leiden tot een forse reductie van de
kosten voor baggerwerkzaamheden vanuit RWS.
Spin off in geld (economisch effect)
Geen win-win momenten zoals koppeling aan de herinvesteringsoverwegingen veerboten
lijken een gepasseerd station.
Unieke toegevoegde waarde
Nog beperkt, maar het onderwerp staat op de agenda.
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Convenant transitie mosselsector en natuurherstel Waddenzee
In 2008 is het ‘Convenant transitie mosselsector en natuurherstel Waddenzee’ gesloten.
Convenantpartners zijn de Producentenorganisatie Mosselcultuur, het ministerie van
Economische Zaken en de Coalitie Wadden Natuurlijk.
Het hoofddoel van de transitie is om de mosselbanken op de bodem van de Waddenzee de
kans te geven zich ongestoord te laten ontwikkelen, terwijl de mosselsector kan blijven
produceren. Om te blijven produceren, heeft de sector jonge mosseltjes (‘mosselzaad’)
nodig. Afgesproken is dat de visserij op natuurlijke mosselzaadbanken stapsgewijs
vermindert en wordt vervangen door alternatieve manieren van zaadwinning, zodanig dat
een rendabele mosselkweek mogelijk blijft. Op die manier kan de mosselsector behouden
blijven, terwijl de druk op de natuur afneemt.
In 2013 is het mosselconvenant geëvalueerd. In zijn algemeenheid kan worden gezegd dat
het convenant zijn gewenste rol vervult om de convenantpartijen constructief samen te
laten werken, waarbij juridische procedures en andere tegen elkaar gerichte publieke acties
worden voorkomen. Tegelijkertijd is er de wens de complexiteit van afspraken voor de
volgende convenantfase te verminderen en voor de uitvoering ervan een minder
arbeidsintensieve begeleiding te organiseren. De transitie is tot nu toe succesvol, al loopt
het tempo iets achter bij het in 2008 voorspelde traject. Met het huidige tempo kan het
streefbeeld voor 2020 (geen bodem beroerende zaadvisserij meer) echter niet worden
gerealiseerd.

Rol PRW
Onderdeel van het ‘Convenant transitie mosselsector en natuurherstel Waddenzee’ is het
ontwikkelen en uitvoeren van een natuurherstelprogramma (het Programma naar een Rijke
Waddenzee). De begeleiding van de uitvoering van het Plan van Uitvoering voor de transitie
van de mosselsector vindt eveneens plaats vanuit het Programma naar een Rijke
Waddenzee. Hiervoor is, op verzoek van de convenantpartners, vanuit het programma een
onafhankelijk projectleider en voorzitter aangesteld.
Fase
Het eerste Plan van Uitvoering voor het mosselconvenant is geëvalueerd in 2013. Op basis
van de resultaten van die evaluatie wordt een nieuw Plan van Uitvoering voor de periode
2014 t/m 2018 voorbereid. Dit plan zal worden vastgesteld in 2014.
Versnellingsbudget
De begeleiding van het Plan van Uitvoering in de periode 2010-2014, de evaluatie van de
uitvoering en de herijking van de afspraken, vinden plaats door een onafhankelijk
projectleider. Het Bestuurlijk Overleg mosseltransitie wordt voorgezeten door een
onafhankelijk voorzitter . De kosten komen ten laste van het versnellingsbudget PRW en
bedroegen in de periode 2010-2013 gemiddeld € 175.000,- per jaar.
Spin off in versnelling
Het convenant heeft ertoe geleid dat de mosselsector verduurzaamd: de mosselzaadvisserij
in de Waddenzee wordt stapsgewijs afgebouwd. In 2013 is 40% van de gebieden waar in het
voorjaar mosselzaadbanken liggen gesloten voor de mosselzaadvisserij.
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Met de eerdere sluitingen van 2009 en 2010 (in 2011 en 2012 was er geen broedval, zodat
er ook niets gesloten hoefde te worden), is er nu 660 hectare sublitorale mosselbanken die
niet bevist mogen worden. Bank Breezanddijk (gesloten in 2010) heeft zich inmiddels
ontwikkeld tot meerjarige mosselbank. Bank De Vlieter is door predatie door zeesterren
vrijwel geheel verdwenen.
Het mosselconvenant heeft tevens een versnelling gegeven in de ontwikkeling van en de
investering in duurzame alternatieve technieken voor de invang van mosselzaad:
mosselzaad invang installaties (MZI’s). De MZI’s zijn een waardevolle en jaarlijkse constante
bron van aanvoer van mosselzaad, als alternatieve bron voor mosselzaad. Daarnaast zijn er
monitorings- en onderzoeksprogramma’s uitgevoerd die veel kennis over ecologie en
biodiversiteit van de Waddenzee opleveren, zoals over ecologische effecten van MZI’s en de
ecologische draagkracht in de Waddenzee. Die kennis is niet alleen essentieel voor de
uitvoering en bijsturing van de mosseltransitie, maar ook voor het natuurherstel. Een
voorbeeld hiervan is dat met de ontwikkelde kennis een betere methode voor sluiten van
gebieden voor de mosselzaadvisserij is ontwikkeld. Die leidt er bijvoorbeeld in 2014 toe dat
9.300 hectare van het sublitoraal in de Westelijke Waddenzee wordt gesloten voor de
mosselzaadvisserij. Het gaat hier om aaneengesloten gebieden waar mosselbanken de kans
krijgen zich te ontwikkelen.

Spin off in geld
Het convenant heeft er voor gezorgd dat er een langjarig economisch perspectief is
ontstaan voor de mosselsector. Dat perspectief was niet groot na het vernietigen van de
vergunning voor de voorjaarsvisserij 2006. De betekenis van het langjarig economisch
perspectief voor de mosselsector is groot. In het seizoen 2013-2014 was de aanvoerwaarde
van mosselen op de veiling 73 miljoen euro. Met circa 80 schepen en een bemanning van
gemiddeld drie personen per schip is hiermee een werkgelegenheid van circa 250
arbeidsplaatsen gemoeid. Indirect is er vervolgens ook een groot economisch belang voor
de mosselhandel, de verwerkingsindustrie, het transport en de horeca. De omvang hiervan
is niet gemakkelijk in geld uit te drukken, maar is aanzienlijk. Ook uit scheepsbouw en onderhoud vloeit werkgelegenheid voort.
Jaarlijks besteedt de mosselsector daarnaast circa 6,5 miljoen euro in MZI’s (alle kosten,
incl. investering, oogst, onderhoud, opslag e.d. inbegrepen, gegevens LEI-onderzoek: quick
scan van de sector, december 2013). Met MZI’s is extra werkgelegenheid gecreëerd, die
verder zal toenemen bij nieuwe investeringen.
Overigens blijkt uit dezelfde quick scan van het LEI (december 2013) dat de financiële
draagkracht van de mosselsector afneemt. De winstgevendheid van de mosselbedrijven is
over het algemeen dalend en de solvabiliteit van de sector staat onder druk. Zestig procent
van de mosselbedrijven heeft op dit moment een te lage solvabiliteit, waardoor (verdere)
opschaling bij deze bedrijven onder druk staat. Gezonde solvabele bedrijven kunnen deze
investeringen waarschijnlijk wel doorvoeren.
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De grote verbouwing
Een bestuurskundig perspectief op veranderingen in stelsels van
publieke voorzieningen
Philip Marcel Karré & Cees Paardekooper
Er wordt weer volop gesleuteld aan de uitvoering van publieke taken. Stelsels van
publieke voorzieningen gaan op de schop. Enerzijds worden door een aantal decentrali‐
saties belangrijke taken in het sociale domein bij gemeenten belegd, een trend die zich
laat duiden als New Public Governance. Ook het Huis van Thorbecke staat weer in de
steigers. En anderzijds verstevigt de centrale overheid haar grip op de hybride instellin‐
gen (denk aan woningcorporaties, scholen, ziekenhuizen, etc.), die sinds de laatste grote
stelselwijziging van de jaren tachtig en negentig (marktwerking, New Public Manage‐
ment) hun producten en diensten met veel autonomie op armlengte van de minister
mochten aanbieden. In dit themanummer staan we stil bij deze ontwikkelingen en voor‐
zien die van bestuurskundige inbedding en duiding. Dit inleidend artikel plaatst de
genoemde ontwikkelingen in een breder perspectief en geeft een outline van de overige
artikelen in dit nummer.
Crisis in arrangementen van publieke dienstverlening?
‘Door maatschappelijke ontwikkelingen zoals vergrijzing en internationalise‐
ring voldoen onze arbeidsmarkt en ons stelsel van publieke voorzieningen
niet meer volledig aan de eisen van deze tijd. De financiële en economische
crisis heeft dit eens te meer duidelijk gemaakt. De regering zet niet alleen in
op toekomstige betaalbaarheid van voorzieningen, maar ook op solidariteit
tussen generaties en evenwicht tussen verschillende inkomensgroepen. De
onderlinge betrokkenheid is in ons land van oudsher sterk. Om ervoor te zor‐
gen dat dit zo blijft, moeten we onder ogen zien dat publieke regelingen en
voorzieningen aangepast moeten worden.’
Aldus het kabinet-Rutte II in de Troonrede van 2013. Opnieuw wordt er, deze
keer onder het label van de ‘participatiesamenleving’, gesleuteld aan de publieke
dienstverlening en nagedacht over nieuwe manieren om stelsels van publieke
voorzieningen in te richten. Dit zijn vrij grote operaties (we spreken niet voor
niets van een grote verbouwing): onder een ‘stelsel’ verstaan we in deze context
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immers het totaal van regelingen en organisaties, gericht op het realiseren van
een publiek belang (zie Paardekooper, 2011).
Een aantal van de stelselwijzigingen die op dit moment gaande zijn (en conceptu‐
eel geduid kunnen worden als public management reform; Pollitt & Bouckaert,
2011), belichten we in dit themanummer. We gaan in op de rol van verschillende
overheden bij de huidige stelselwijzigingen, alsook op de effecten die deze hebben
op instellingen, die publieke diensten aanbieden. Ook de effecten op burgers,
gebruikers, klanten, cliënten c.q. rechtssubjecten blijven niet ongenoemd.
Zo wordt er gewerkt aan een drietal grote decentralisatieoperaties door introduc‐
tie van de nieuwe Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet. Op deze terreinen
heeft de klassieke verzorgingsstaat uit de tweede helft van de twintigste eeuw vol‐
gens het kabinet regelingen voortgebracht die in hun huidige vorm onhoudbaar
zijn en ook niet meer aansluiten bij de verwachtingen van mensen. In de huidige
‘participatiesamenleving’ willen mensen (aldus de Troonrede) ‘hun eigen keuzes
maken, hun eigen leven inrichten en voor elkaar kunnen zorgen. Het past in die
ontwikkeling zorg en sociale voorzieningen dicht bij mensen en in samenhang te
organiseren.’ De decentralisaties, waarmee belangrijke taken in het sociaal
domein worden overgeheveld naar de gemeenten, zijn bedoeld om dit voor elkaar
te krijgen. Ook breder wordt de inrichting van de Nederlandse natiestaat aange‐
past en daarmee het Huis van Thorbecke ingrijpend verbouwd, bijvoorbeeld door
voorgestelde plannen om provincies samen te voegen en gemeenten op te schalen
tot 100.000+.
Terwijl de centrale overheid in de decentralisaties taken van haar af organiseert,
zien we dat ze tegelijkertijd op andere beleidsterreinen weer taken (weer) naar
zich toe trekt. Ook hier zijn stelselwijzigingen aan de orde, wetgever en overheid
lijken weer meer grip te willen krijgen op scholen, corporaties, ziekenhuizen en
welzijnsorganisaties. In een vorige veranderingsgolf hebben ze meer autonomie
gekregen, met het idee hierdoor beter in te spelen op maatschappelijke ontwikke‐
lingen en daarmee ook wensen van burgers. Deze organisaties maken nu moei‐
lijke tijden door. Niet alleen is door de financieel-economische crisis de betaal‐
baarheid in het geding. De steeds mondigere burgers zijn almaar kritischer op het
functioneren van deze dienstverleners. Namen als Maasstad Ziekenhuis, InHol‐
land, Windesheim, Amarantis, NS en Prorail, Woonbron, Rochdale en Vestia roe‐
pen bij direct belanghebbenden als patiënten, studenten, leerlingen, reizigers en
huurders vaak verdriet en woede op, bij professionals cynisme en frustratie. Op
basis van dit soort incidenten, beweren velen dat het innovatief vermogen van
publieke dienstverleners tekortschiet en het hun bestuurders en managers te
vaak ontbreekt aan een moreel kompas.
In een aantal sectoren wordt daarom nu weer over stelselwijziging gesproken of
wordt deze zelfs al concreet voorbereid. Marktwerking en zelfregulering, gemoti‐
veerd door het achterliggende idee dat deze organisaties zelf het best weten wat
hun ‘klanten’ willen, hebben niet de gewenste effecten gegeven. ‘We’ moeten
terug naar eenduidige, meer hiërarchische verhoudingen, is een veelgehoord
geluid. De verantwoordelijkheid van de minister voor ‘zijn’ stelsel moet worden
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aangescherpt. De figuur van regeringscommissaris duikt weer op, de SG van het
ministerie van Infrastructuur en Milieu zou de spoorwegen moeten gaan leiden,
de minister van Onderwijs moet zich weer direct gaan bemoeien met de kwaliteit
van het onderwijs. Simpele oplossingen doen het in de huidige mediacratie goed,
bijvoorbeeld knip de instellingen op in kleine instituten, stuur management en
staf weg, alle macht aan de professionals. Tegelijkertijd worden ook complexe
oplossingen niet geschuwd, bijvoorbeeld aanscherpen van governanceprotocollen
en toezichtarrangementen, en het aanstellen van extra toezichthouders.
Scope en impact van genoemde stelselwijzigingen maken het de moeite waard er
ook vanuit bestuurskundig perspectief naar te kijken, temeer omdat het om twee
ogenschijnlijk tegenovergestelde bewegingen gaat: enerzijds stoot de centrale
overheid via de drie decentralisaties een aantal belangrijke publieke taken af en
legt die bij de gemeenten neer. Tegelijkertijd haalt ze de teugels juist weer strak‐
ker aan, door de sturing op taken en arrangementen die eerder bij (vaak hybride)
publieke instellingen waren belegd, aan te scherpen. Deze veranderingen zijn op
zich niet uniek; hieronder laten we zien dat er vaak sprake is van een continue
golfbeweging tussen publiek en privaat. Opvallend is dat beide bewegingen tege‐
lijkertijd en (als je de gebruikte retorica mag geloven) min of meer om dezelfde
redenen zijn ingezet: welke activiteiten/taken worden als publiek gedefinieerd en
waarom, hoe wordt aangekeken tegen de rolverdeling tussen overheid, markt en
samenleving en meer specifiek tussen rijksoverheid en lokale overheid. Hoe stel‐
sels voor publieke voorzieningen zijn ingericht, is altijd het resultaat van een poli‐
tieke strijd en kan dus worden gelezen als manifestatie voor hoe we vandaag de
dag naar de wereld kijken.
Stelselwijzigingen als continu proces
Veel taken die we vandaag de dag als publiek zien, hebben een lange geschiedenis
van continue stelselwijzigingen achter de rug, waarbij ze tussen overheid, markt
en samenleving heen en weer zijn geschoven (zie Karré, 2011 voor een overzicht).
Particulier initiatief ligt aan de oorsprong van veel van die taken, toen de ‘nacht‐
wakerstaat’ zich nog met niet veel meer bezighield dan veiligheid en de hand‐
having van wetten: denk bijvoorbeeld aan het bieden van huisvesting, onderwijs
en gezondheidszorg voor sociaal behoeftige groepen, gesticht vanuit een idealisti‐
sche (meestal politieke of religieuze) visie op hoe de maatschappij te verbeteren
viel. Of aan het opbouwen van infrastructuur (spoor, waterleidingen, gasfabrie‐
ken) door ondernemers, die er wel brood in zagen.
De overheidsbetrokkenheid bij sociale voorzieningen groeide gestaag, met name
als reactie op de nadelige gevolgen van de industrialisering (de eerste sociale wet‐
geving, die de verantwoordelijkheid voor armen- en jeugdzorg bij de overheid
belegt, dateert van medio negentiende eeuw; RMO, 2013, pp. 17-18). Na de
Tweede Wereldoorlog kwam hier verandering in en kwam er via verstatelijking
van taken en uitvoerende organisaties een wijziging in veel stelsels van publieke
voorzieningen. De zorgplicht van de overheid werd steeds verder uitgebreid, door
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financiering van publieke voorzieningen van staatswege en een wettelijke grond‐
slag van voorzieningen in zorg en sociale zekerheid.
Met name in de periode tussen 1960 en 1980 bereikte in Nederland, maar ook in
veel andere westerse landen, de rol van de overheid in de publieke dienstverlening
haar top (Tanzi & Schuhknecht, 2000). Toen Nederland aan het begin van de
jaren tachtig in een grote economische crisis verkeerde, met hoge werkloosheid
en een gapend begrotingstekort, kwamen deze verstatelijkte stelsels van publieke
dienstverlening onder druk te staan. Dit leidde tot een nieuwe golf van stelselwij‐
zigingen, waarbij taken werden overgedragen aan de markt, onder meer door de
privatisering van staatsbedrijven (bijvoorbeeld PTT).
Een wellicht nog belangrijkere golf van stelselwijzigingen dan het privatiseren
van organisaties betrof de introductie van marktwerking en andere bedrijfs‐
matige principes in de publieke dienstverlening, ideologisch onderbouwd vanuit
het New Public Management-paradigma (Hood, 1991; Osborne & Gaebler, 1992).
Doel van deze operatie was om overheidsorganisaties en publieke instellin‐
gen efficiënter en bedrijfsmatiger te laten functioneren, door de introductie
van bedrijfsvoeringstechnieken uit de commerciële sector (Walsh, 1995). Het
managementdenken lag ook ten grondslag aan een reeks verzelfstandigingen van
uitvoerende overheidsorganisaties, vanuit de overtuiging dat deze op afstand van
de politiek beter zouden kunnen functioneren (Van Thiel, 2001).
Door deze laatste stelselwijzigingen werden veel overheidsorganisaties in de
publieke dienstverlening hybride, dus gemengd publiek-privaat (Brandsen &
Karré, 2010). Zij moeten maatschappelijke en bedrijfsmatige waarden met elkaar
combineren. Budgetten en verantwoordelijkheden werden hiertoe door de cen‐
trale overheid aan organisaties als KNMI, RDW, Staatsbosbeheer, NS overge‐
dragen. Dat hybride organisaties belast zijn met het verzorgen van publieke
voorzieningen, is in Nederland allesbehalve een nieuw fenomeen: organisaties
voortgekomen uit particulier initiatief, zoals corporaties, scholen en ziekenhui‐
zen, hebben in de loop van de twintigste eeuw door wetgeving, financiering en
planvorming steeds meer een hybride karakter gekregen.
Door de hybridisering van publieke voorzieningen kreeg de overheid bij deze laat‐
ste grootste stelselwijziging een nieuwe rol: in plaats van te acteren als een directe
leverancier van voorzieningen (‘zorgen voor’) kreeg zij een meer regulerende en
toezichthoudende rol (‘zorgen dat’) (Majone, 1996). Dat paste ook bij de ideeën
over ‘governance’ en ‘sturen op afstand’ (Rhodes, 1997). In plaats van directe, uit‐
voerende verantwoordelijkheid hield de overheid in veel gevallen vooral een
‘bestelverantwoordelijkheid’ over als hoeder van het publiek belang en ‘last resort’
voor wie tussen wal en schip dreigde te vallen.
Door een aantal incidenten (de in de eerste paragraaf genoemde organisaties) en
ontevredenheid over de effecten ervan worden de laatste stelselwijzigingen die
tot meer hybriditeit en marktwerking hebben geleid, inmiddels veel kritischer
bekeken (zie bijvoorbeeld Parlementaire Onderzoekscommissie Privatisering/Ver‐
zelfstandiging Overheidsdiensten, 2012; WRR, 2012; RMO, 2013; Commissie
Behoorlijk Bestuur, 2013). Hybriditeit, zo wordt vaak beweerd, heeft ertoe geleid
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dat organisaties die publieke diensten aanbieden, vervreemd zijn geraakt van hun
achterban en vooral bezig zijn hun eigen zakken te spekken in plaats van zich te
richten op maatschappelijke waardecreatie. De rijksoverheid wordt verweten haar
controlerende en toezichthoudende rol onvoldoende te hebben waargemaakt.
Door grote maatschappelijke druk zien we dat deze de teugels nu strakker aan‐
haalt. Zelfs de parlementaire enquête, het zwaarste middel dat de Tweede Kamer
in petto heeft, wordt niet geschuwd, zoals in het geval van onderwijs en woning‐
corporaties.
Tegelijkertijd zien we dat geloof in hybriditeit en marktwerking plaats heeft
gemaakt voor een sterkere nadruk op zelfredzaamheid en meer eigen verantwoor‐
delijkheid in de publieke dienstverlening; zoals blijkt uit de nadruk op de ‘partici‐
patiesamenleving’ in de Troonrede. In de bestuurskundige literatuur wordt
inmiddels al gesproken van een mogelijk nieuw paradigma, New Public Gover‐
nance. Deze herontdekking van middenveld en eigen kracht van de burger heeft
niet alleen positieve financiële gevolgen, maar komt ook tegemoet aan maat‐
schappelijke veranderingen, waarbij de burger steeds mondiger en kritischer
wordt. In de hoop de burger als klant beter te kunnen bedienen legt de centrale
overheid daarom een aantal taken, verantwoordelijkheden en budgetten bij de
gemeenten neer.
Opzet en outline themanummer
Grote verbouwingen hebben de neiging uit te lopen en fors meer te kosten dan
oorspronkelijk begroot. Ook is vaak wat er aan het eind uitkomt, niet helemaal
wat in de oorspronkelijke plannen stond. Als je naar de geschiedenis kijkt, lijken
stelselwijzigingen de constante te zijn, waarbij we steeds weer de veranderingen
terug lijken te draaien, die met de laatste stelselwijziging zijn ingevoerd.
In dit themanummer onderwerpen we een aantal stelselwijzigingen aan een kriti‐
sche bestuurskundige beschouwing. Wij doen dat per casus aan de hand van drie
vragen: (1) Waarom is in dit geval ooit tot (de vorige) stelselwijziging besloten en
wat was de essentie daarvan?; (2) Wat is er gebeurd dat we nu negatief aankijken
tegen de laatste stelselwijziging?; en (3) Wat kunnen wij ervan leren voor de hui‐
dige en aankomende stelselwijzigingen?
Drie artikelen in dit themanummer zijn elk gewijd aan één stelselwijziging: het
stelsel van de volkshuisvesting (Marja Elsinga, Jan van der Schaar), het basis‐
onderwijs (Marlies Honingh, Sandra van Thiel) en het openbaar vervoer (Wijnand
Veeneman). Een vierde artikel (Cees Paardekooper, Harry ter Braak) gaat in op de
veranderingen van de natiestaat, waaronder de decentralisaties en andere verbou‐
wingen van het Huis van Thorbecke. Als intermezzo doen we verslag van een
gesprek over stelselwijzingen, dat wij hebben gevoerd met Roel in ’t Veld, die als
adviseur, wetenschapper en bestuurder betrokken was bij een aantal daarvan. De
analyses uit de afzonderlijke thema-artikelen gebruiken wij als input voor een
afsluitend artikel met algemenere conclusies over de manier waarop stelselwijzi‐
gingen in Nederland worden aangepakt: hoe worden die in het algemeen vormge‐
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geven? Zijn zij door de gekozen aanpak gedoemd om te mislukken? En is een
grootschalige stelselwijziging überhaupt een geschikte manier om in te spelen op
maatschappelijke dynamiek en verandering?
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De bestuurlijke organisatie in Nederland: spanningsvelden en veranderstrategieën
Een discussiebijdrage
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[Engelstalige informatie]
Changes in structure of the Dutch state: tensions and strategies for change
Dutch Minister for the Interior Ronald Plasterk has proposed far fetching reforms of how the
Dutch nation state is structured. These reforms include decentralising tasks to municipalities
and merging several provinces. So far, these plans have met with criticism and derision. This
article discusses the tensions included in Plasterk’s plans and proposes several strategies for
how change could yet be possible.

Key words: Nation state, structural reforms, decentralisation

Leader
In dit artikel kijken we kritisch naar de plannen van minister Plasterk het huis van Thorbecke
te verbouwen. We beschrijven een aantal spanningsvelden, die voortkomen uit zijn aanpak en
stellen enkele alternatieve veranderstrategieën voor. Doel van de tekst is de discussie over de
plannen van Plasterk van nieuwe input en bestuurskundige en organisatiekundige inzichten te
voorzien.

1. Inleiding
Op instigatie van de Eerste Kamer heeft minister Plasterk een nota geschreven: Bestuur in
samenhang De bestuurlijke organisatie in Nederland. (Ministerie van BZK, 2013). Hierin
schetst hij zijn visie op de inrichting van het openbaar bestuur, daarmee wil hij draagvlak
verkrijgen voor zijn voorstel het aantal provincies te verminderen. Parallel hieraan herzien
andere ministers de verhoudingen tussen rijk, provincie en gemeenten in het sociale domein;
taken, bevoegdheden en budgetten worden overgedragen. Van vele kanten wordt gewezen op
de complexiteit en risicovolheid van deze ambitie (zie bijvoorbeeld NSOB, 2013).
Tegelijkertijd is er draagvlak om veranderingen aan te brengen in de bestuurlijke organisatie.
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Er is bijvoorbeeld brede steun voor de rol van de gemeente als ‘eerste overheid’. Wel worden
vragen gesteld over uitwerking en impact van dit concept voor de gehele bestuurlijke
organisatie (zie Bestuurskunde, 2013/3).
In dit artikel willen we een bijdrage leveren aan de discussie over de bestuurlijke organisatie
van Nederland. Dit doen we door vier spanningsvelden te benoemen die van betekenis zijn bij
het opnieuw vormgeven van de bestuurlijke organisatie van Nederland. Daarna staan we stil
bij de vraag welke veranderkundige strategieën bij het herinrichten van de bestuurlijke
organisatie van Nederland denkbaar zijn. Maar we starten eerst met een beknopte terugblik en
een samenvatting van de voorstellen van Plasterk.

2. Plasterk: naar een andere bestuurlijke organisatie
Dit jaar vieren we 200 jaar Koninkrijk Nederland. Aan de bestuurlijke organisatie van de
natiestaat is, zoals Auke van der Woud schrijft, in de 19e eeuw stelselmatig gebouwd, als ware
het een fysieke, technische constructie (Van der Woud, 2007). De opbouw van het fysieke
bouwwerk ging hand in hand met de staatkundige, bestuurlijke en organisatorische
vormgeving van de Nederlandse staat. Ook daaraan is op een stelselmatige wijze gewerkt
(Hartmans, 2007). Nederland houdt van stelsels, merkt dezelfde van der Woud licht ironisch
op. Het huis van Thorbecke is al bijna tweehonderd jaar het zinnebeeld van ons bestuurlijk
stelsel. Het bestuurlijk gebouw heeft kenmerken gekregen van een geleed stelsel met drie
bestuurslagen, elk met omvangrijke apparaten. Op elke bestuurslaag wordt geordend,
geregeld, repressief en preventief opgetreden, gezorgd. Via regels, koorden, financiële
verhoudingen, spelregels en gewoonten zijn de bestuurslagen met elkaar verbonden tot een
bouwwerk. Met als consequentie dat veranderingen in de ene bestuurslaag niet zonder
gevolgen blijven voor de andere bestuurslagen.
Lange tijd is het huis van Thorbecke in staat geweest zich aan te passen aan nieuwe
omstandigheden en veranderende politieke en maatschappelijke verhoudingen. Gewezen kan
worden op gemengde bestuurlijke arrangementen op beleidsgebieden als onderwijs, zorg en
wonen, de gemeentelijke schaalvergroting, de overdracht van taken en bevoegdheden van rijk
naar gemeenten, vaak geschraagd door hulpconstructen als gemeenschappelijke regelingen en
samenwerkingsverbanden.
Minister Plasterk vindt de tijd thans rijp om ingrijpende veranderingen in het
bestuurlijk stelsel tot stand te brengen. Bestuurlijke drukte, internationalisering,
decentralisaties, houdbare overheidsfinanciën en actieve burgers zijn voor hem redenen om
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ingrijpende hervormingen voor te stellen. Het bestuurlijk vermogen van ons openbaar bestuur
schiet tekort om noodzakelijke hervormingen op beleidsgebieden te realiseren. Bestuurlijke
arrangementen zijn gestold, de slagkracht zou zijn afgenomen, zo betoogt Plasterk.
Hervormingen moeten aldus Plasterk een incrementeel karakter hebben en aansluiten op
lopende processen. Hiermee hoopt hij het falen van eerdere pogingen gedurende de afgelopen
decennia te vermijden. Daarin stond teveel het ‛blauwdruk denken’ centraal. Een
fundamentele fout vindt hij. Met zijn benadering hoopt hij cynisme (‘komt toch nooit wat
van’) en onverschilligheid (‘welk probleem lossen we nu helemaal op’) tegen te gaan.
Plasterk komt met de volgende voorstellen. Het decentrale bestuur behoeft versterking
en dient minder een lappendeken te zijn. Herindeling en samenwerking zijn hiertoe nodig,
naast minder bestuurders en raadsleden. Het middenbestuur moet in zijn taak worden
begrensd en op een andere ruimtelijke schaal gebracht. In Europees verband moet het
nationale belang de inzet zijn. De positie van burgemeester en commissaris van de Koning wil
hij de-institutionaliseren door ze uit de grondwet te halen.
De voorstellen van Plasterk zijn met weinig enthousiasme ontvangen. De Vereniging
van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) spreken van een
gemiste kans: een enthousiasmerend perspectief ontbreekt, de nota is niet meer dan een
rommelige verzamelbak van ideeën waarvan niet helder is welke problemen hiermee worden
opgelost. Doordat Plasterk de rijksoverheid buiten schot laat, blijft ongewis hoe de drie
bestuurslagen zich tot elkaar gaan verhouden. De nota heeft een sterk nationaal karakter,
terwijl de probleemanalyse van Plasterk, hoe beknopt ook, argumenten verschaft om het
bestuurlijk stelsel in een Europees/internationaal verband te plaatsen. De VNG mist node de
relaties tussen samenleving en openbaar bestuur; die zouden centraal moeten staan in een
creatieve en innovatieve aanpak. Essentiële vraag is hoe samenleving en overheid
gezamenlijk maatschappelijke vraagstukken te lijf gaan. Een ingrijpende transformatie van de
bestuurlijke organisatie in haar geheel is hiervoor nodig met gemeenten/regio’s als motoren
van herstel en vernieuwing. Het IPO mist een samenhangende visie op de onderlinge relaties
tussen overheden, de positie van de rijksoverheid blijft onbesproken. Voorts betwijfelen de
provincies of de voorstellen zorgen voor een slagvaardige aanpak. Ook de Eerste Kamer, de
aanstichter van de Plasterk-nota, is ontevreden. De Kamer roept de regering op te komen met
een nadere analyse over nut, noodzaak en democratische wenselijkheid van haar voornemens
en verzoekt de regering geen onomkeerbare stappen te zetten (moties hiertoe aangenomen, 2
juli 2013).
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3. Balanceren van vier spanningsvelden
In reacties op de voorstellen van minister Plasterk klinkt zorg door. Plasterk lijkt vooral
cynisme te oogsten, hetgeen hij juist wil tegengaan. Commentatoren vragen een
samenhangende, inspirerende visie die richting geeft aan concrete voorstellen en maatregelen.
Om de discussie hierover te stimuleren beschrijven we in deze paragraaf vier spanningsvelden
(zie figuur 1). Per spanningsveld worden twee elementen benoemd die richtinggevende
principes kunnen zijn bij het opnieuw vormgeven van de bestuurlijke organisatie van
Nederland.

Figuur 1: Spanningsvelden betreffende de bestuurlijke organisatie van Nederland
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Spanningsveld (1): democratie – rule of law (Frissen, 2008, 2013; De Vos, 2006)
Democratie en rule of law zijn twee vormgevende, soms botsende principes bij de inrichting
van het bestuurlijk stelsel. Bij rule of law gaat het om individuele vrijheden, mensenrechten
en scheiding der machten. Bij democratie gaat het om participatie, beslissen bij meerderheid.
Tussen beide elementen heerst een onherleidbare spanning, die Mouffe (2000) de
democratische paradox noemt. Niet-onderhandelbare mensenrechten begrenzen
onvermijdelijk democratische besluitvorming. Omgekeerd is er geen garantie dat een
democratische beslissing individuele rechten niet op het spel zet. Bij de herinrichting van het
bestuurlijk stelsel moet dit spanningsveld vanuit beide principes worden benaderd.
Vanuit het perspectief van rule of law moet de constitutionele bescherming van
burgers centraal staan. Deze bescherming moet institutioneel verankerd zijn
(machtenscheiding binnen bestuurslagen, tussen bestuurslagen, verankering rechten van
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burgers). Tegelijkertijd moet het ook een productieve verhouding garanderen tussen
bestuurslagen. Dit element wordt node gemist in de discussies over de bestuurlijke
organisatie. Onderbelicht blijft bijvoorbeeld de vraag welke rechten burgers in
gedecentraliseerde arrangementen in het sociale domein hebben. De gemeentelijke overheid
en haar partners lijken tot ver achter de voordeur van burgers te mogen komen.
Vanuit het perspectief van democratie moet een begin van een antwoord worden
gevonden op de vraag hoe het schaalniveau van democratische besluitvorming en legitimiteit
te verenigen met arrangementen waarop maatschappelijke opgaven worden opgepakt. Het
dansen tussen de bestuurlijke schalen veroorzaakt een tekort aan legitimiteit en verbinding
met burgers, zo laten rapporten over verlengd lokaal bestuur, verbonden partijen en
interbestuurlijke netwerken zien. De taakverdeling tussen gemeenten en provincies, elk
democratisch gelegitimeerd, heeft vooralsnog niet geleid tot duurzame en democratisch
gelegitimeerde arrangementen. Plasterk raakt dit perspectief wel aan, maar doet er behalve
een opmerking over de doe-democratie, weinig mee. De zoektocht zal moeten gaan naar
werkbare verbindingen tussen vormen van directe en indirecte democratie, binnen een
bestuurslaag, tussen bestuurslagen. Interessant is bijvoorbeeld dat bestuurlijke opschalingen
steeds vaker gepaard gaan met pogingen om kleinschalige oplossingen te bieden in wijken en
dorpskernen.
Om geloofwaardig en effectief bestuur mogelijk te maken moeten rule of law en
democratie in de bestuurlijke organisatie met elkaar in balans worden gebracht.
(2): nationaal – internationaal (Scheffer, 2013; Baudet, 2012; Smith 1991, 2001)
Ook nationaal en internationaal zijn twee vormgevende principes bij de inrichting van het
bestuurlijk stelsel. Tussen beide elementen heerst een permanente spanning, zo laten actuele
debatten over Nederland en Europa zien. Plasterk volstaat met de opmerking dat de
rijksoverheid het nationale belang heeft te behartigen. Wat dat nationale belang behelst laat
hij onbenoemd, evenals de impact ervan voor de inrichting van het bestuurlijk stelsel. Paul
Scheffer zegt in zijn essay The hidden vitality of Europe niet voor niets: zeker is in ieder geval
dat de verbeelding van een binnen pas mogelijk wordt doordat we ons een voorstelling
kunnen maken van het buiten.
Vanuit het perspectief van het nationale is de vraag relevant welk type nationale
binding het bestuurlijk stelsel haar burgers kan geven in tijden dat nationale
verzorgingsarrangementen worden aangepast onder de noemer van de
participatiesamenleving. Een visie op de bestuurlijke inrichting van Nederland moet vanuit dit
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perspectief ook gaan over de bijdragen die de verschillende bestuurslagen, apart en tezamen,
hebben te leveren aan het bijeenhouden van de natie binnen het statelijk verband Nederland.
Anthony Smith onderscheidt drie kernfuncties die de natiestaat in dit verband heeft te
vervullen: Identiteit door het verschaffen van identificatie op grond van gemeenschappelijke
cultuur en onderlinge communicatie, solidariteit door het realiseren van collectieve
verzorgingsarrangementen en autonomie door het scheppen van ruimte voor een vitaal
publiek domein. Interessante vraag is bijvoorbeeld waar het zwaartepunt ten aanzien van deze
kernfunctie moet komen te liggen. Bij gemeenten als eerste overheid of willen we deze
kernfuncties blijven garanderen op het niveau van de nationale staat, en hoe dan? Wat
betekent de Europese staatsvorming voor deze functies? Wat kunnen we in dit verband leren
van bijvoorbeeld Duitsland, Finland of Denemarken? Landen met een sterke nationale
identiteit en met een andere inrichting van de verhouding tussen de bestuurslagen dan in
Nederland.
Vanuit het perspectief van het internationale is – naast vragen als nationaal belang en
nationale identiteit – de vraag relevant hoe de verschillende nationale bestuurslagen zich
verhouden tot de Europese instituties en andere internationale organen. In elk geval zal helder
moeten worden welke bestuurlijke relaties de verschillende bestuurslagen gaan hebben met
internationale organen. Kijkend naar de grootstedelijke regiovorming zien we dat de
metropolen toenemend hun eigen bestuurlijke netwerken over de nationale grenzen heen
spinnen. Tegelijkertijd is de nationale politiek steeds meer verweven met de besluitvorming in
transnationale organen (b.v. EU, NATO).
In de vormgeving van de bestuurlijke organisatie komt het aan op het maken van
heldere aansprekende keuzen.
Spanningsveld (3): geleed overheidsbestuur – sectoraal publiek arrangement
Onder sectoraal publieke arrangementen verstaan we hier publieke stelsels waarin nietoverheidsorganisaties een centrale rol vervullen in het realiseren van publiek belang. Tussen
geleed overheidsbestuur en sectoraal publieke arrangementen bestaat spanning, bijvoorbeeld
tussen enerzijds bestuurlijke decentralisatie richting gemeenten en anderzijds de herinrichting
van sectorale publieke arrangementen (zoals onderwijs, zorg, wonen, educatie, bibliotheken,
cultuur).
Vanuit het perspectief van geleed overheidsbestuur gaat het over de verhoudingen
tussen de bestuurslagen rijk, provincie en gemeente, vanouds in termen van autonomie en
medebewind, tegenwoordig vooral in termen van centralisatie en decentralisatie.
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Vanuit het perspectief van een sectoraal publiek arrangement gaat het om de vraag
hoeveel vrijheidsgraden wetgever en beleidsvoerende bestuurslaag aan partijen binnen de
verschillende publieke arrangementen geven om hun activiteiten te organiseren gericht op het
realiseren van een publiek belang. Zo speelt in het licht van de verschuivende verhoudingen
tussen de bestuurslagen de vraag: wie is de belangrijkste overheidspartner in een bepaald
arrangement: rijk, provincie, gemeente, of alle drie? Een voorbeeld. In het sociaal domein ligt
de nadruk op stelselherziening door decentralisatie van taken en bevoegdheden. De
consequenties voor alle bestuurslagen zijn immens; het lijkt erop dat het besef daarvan nu pas
begint door te dringen. Tegelijkertijd is ook ongewis wat de consequenties van de
decentralisaties in het sociaal domein zijn voor partijen als zorgverzekeraars, zorginstellingen
en hulpverlenende instanties binnen de verschillende sectorale publieke arrangementen.
Het lijkt er soms op dat er twee beleidsvertogen naast elkaar bestaan. Aan de ene kant
vertogen over de gemeente als bestuurslaag die het dichtst bij de burgers staat. Ze krijgt
beleidsvrijheden om eigen keuzen te maken. Intergemeentelijke samenwerking en
schaalvergroting zijn vehikels om bestuurskracht van de gemeenten te verbeteren. Aan de
andere kant vertogen over sectorale publieke arrangementen waarin het gaat over versterking
van de samenhang binnen een stelsel, in termen van taken, kwaliteit, doelmatigheid, innovatie
en financiering. Daartoe worden via wetgeving nationale arrangementen ingericht (gericht op
coördinatie, disciplinering, toezicht, samenwerking, afstemming) veelal met een prominente
rol voor de centrale overheid. Over de spanningen tussen deze twee bestuursvormen wordt,
als gezegd, nauwelijks gesproken. Meer taken geven aan gemeente of provincie heeft
consequenties voor de inrichting van sectoraal publieke arrangementen, en omgekeerd.
Spanningsveld (4): adaptiviteit – stabiliteit (VGS/VB/Huis 2008)
Ook adaptiviteit en stabiliteit zijn twee vormgevende principes bij de inrichting van het
bestuurlijk stelsel. Ook tussen deze elementen heerst spanning.
Vanuit het perspectief van adaptiviteit gaat het vooral om een bestuur dat veerkrachtig
is in een samenleving die almaar meer horizontaliseert, aldus bijvoorbeeld de VNG. Het
beschikbare overheidsinstrumentarium en de daarbij passende bestuurlijke organisatie zouden
hierop moeten zijn toegesneden. De bestuurlijke hervormingen behoeven daarom een gedeeld
perspectief op de toegevoegde waarde van de verschillende bestuurslagen. Daarbij is het ook
onontkoombaar uitspraken te doen over de ruimte die ze krijgen om te werken met
hulpstructuren om ‘tussen de schalen te kunnen dansen’.
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Vanuit het perspectief van stabiliteit is de vraag relevant welk staatkundige ordening
behulpzaam is om binding en nabijheid met burgers te houden, legitimiteit te organiseren.
Welke voorzieningen zouden per bestuurslaag moeten worden getroffen om democratische
legitimiteit en maatschappelijke herkenbaarheid werkzaam te laten zijn?

We hebben hier niet de ruimte de vier spanningsvelden uit te werken. Uitwerking van de
spanningsvelden vergt een avontuurlijke attitude, ook van bestuurskundigen. Gebaande paden
moeten worden verlaten, gedachte-experimenten aangegaan (zie ook in ’t Veld elders in dit
nummer).

4. Veranderstrategieën
Plasterk heeft een voorkeur voor een incrementele aanpak. Dit is de les die hij trekt uit eerdere
pogingen tot vernieuwing van de bestuurlijke inrichting: men wil niet (alle organen tegen), het
mag niet (grondwettelijke begrenzingen), het lukt maar niet (tragiek van beleid), het gebeurt
wel, maar anders (metropool, valleys), en toch moet het (daarom steeds weer nieuwe
pogingen).
Veranderingen in het bestuurlijk stelsel leiden tot verschuivingen op de vier
spanningsvelden en laten bestaande machtsbalansen niet ongemoeid. Betrokkenen stellen zich
de vraag welke betekenis voorstellen hebben voor hun positie. Wat kunnen of moeten ze
ermee, en wat willen zij ermee? Krijgen dergelijke vragen een positief antwoord, dan ontstaat
er mentale ruimte om mee te doen. Als daarentegen voorstellen negatief worden bejegend en
bovendien positieverlies geven, zal er weinig gebeuren. De voorstellen van Plasterk worden,
als gezegd, niet erg positief bejegend., negatieve neveneffecten worden uitvergroot, een
noodzakelijke voorwaarde voor een succesvolle veranderstrategie. Kijkend naar de
voorstellen van Plasterk lijkt het erop dat zijn voorstellen minder incrementeel is dat hij doet
voorkomen. Om dit punt te verduidelijken onderscheiden we hier twee
veranderingsperspectieven: bottom up versus top down én innoveren versus verbeteren. Op
basis hiervan zijn vier veranderstrategieën te construeren.

Innoveren - verbeteren
Innovatie komt veelal voort uit frustratie over bestaande oplossingen. En er is ambitie om
elders opgedane ervaringen te combineren tot nieuwe voorstellen en die via fundamentele
veranderingen sprongsgewijs door te voeren, ook als ze consequenties hebben voor bestaande
belangen. Bij verbeteringen zijn bestaande belangen minder essentieel. In principe hebben alle
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betrokkenen de mogelijkheid hun eigen roluitoefening te optimaliseren zonder dat de
machtsbalansen ingrijpend veranderen, bestaande systeemeigenschappen worden
gerespecteerd.
Top down – bottom up
Onder top down verstaan we hier innovaties c.q. verbeteringen die het rijk initieert. Top down
aanpakken werken in de regel als ze aantoonbare maatschappelijke meerwaarde brengen, geen
specifieke bottom-inbreng vereisen en hindermacht binnen de perken blijft. Onder bottom up
verstaan we hier innovaties c.q. verbeteringen die gemeenten initiëren. Een bottom up aanpak
werkt in de regel als specifieke lokale situaties de kans op slagen groot maken zonder dat
ingrijpende stelselveranderingen nodig. In figuur 2 hebben we de twee perspectieven in een
matrix geplaatst, hiermee komen vier veranderstrategieën in beeld.

Figuur 2: Vier veranderstrategieën

Innoveren

(1)
Fundamentele
herinrichting

(4)
Herdefiniëren
verhoudingen

Top down

Bottom up
(3)
Keten- en
netwerkordening

(2)
Accommoderen
regelgeving

Verbeteren

(1) Fundamentele herinrichting
Een verschuiving op alle vier de spanningsvelden is hier aan de orde met als kernvraag: wat
zijn de implicaties voor de bestuurlijke organisatie? Schaal, aantal en vormgeving van de
bestuursslagen en hun onderlinge betrekkingen veranderen, maar hoe? Bijvoorbeeld door
wijzigingen door provinciebestuurders te laten kiezen door lokale bestuurders of de Eerste
Kamer niet meer te laten kiezen door de provincies. De wetgever bepaalt de
inrichtingsvereisten. Omdat het hier gaat om een fundamentele herinrichting, zijn bestaande
belangen in het geding. Zo’n verandering kan wellicht lukken als kabinet en parlement
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bindende afspraken maken, bijvoorbeeld in het kader van een kabinetsformatie. Daarnaast
zullen innovatieve veranderarrangementen moeten worden bedacht om hiervoor draagvlak te
krijgen, bijvoorbeeld een preconstitutioneel volksberaad.

(2) Accommoderen regelgeving
Vanuit een behoefte van onderop is aanpassing van wet- en regelgeving nodig zonder dat de
balansen op de vier spanningsvelden fundamenteel veranderen. Deze variant is incrementeel
van karakter. Via een top down benadering worden stapsgewijs beperkte veranderingen
ingevoerd gericht op het aanbrengen van verbeteringen in het functioneren van de bestuurlijke
organisatie.

(3) Keten- en netwerkordening
De posities van betrokken partijen veranderen in deze variant niet ingrijpend ten opzichte van
elkaar. Wel kan hun rol in ketens of netwerken veranderen. Nieuwe wetgeving is hiervoor niet
strikt noodzakelijk. Het is aan partijen zelf om te beslissen over de noodzakelijke
veranderingen. Het rijk kan hierbij stimulerend, faciliterend optreden. wel kunnen balansen
als gevolg van veranderingen in de ordening van keten en netwerken ongemerkt en onbedoeld
verschuiven, Op de as rule of law – democratie kunnen bijvoorbeeld rechten van burgers
worden ingeperkt doordat partijen als ketenpartner toegang krijgen tot hun leven.

(4) Herdefiniëren verhoudingen
In deze variant brengen vernieuwen lokale overheden hun bestuurlijke relaties met keten- en
netwerkpartijen. Zo dwingt bijvoorbeeld een gemeente een fusie af tussen welzijnsinstellingen
om een betere taakuitoefening te bewerkstelligen. Of zet een andere gemeente het openbaar
onderwijs op afstand om meer dynamiek te krijgen in het lokale onderwijsspeelveld. Deze
aanpak vraagt soms nieuwe wet- en regelgeving.

5. Maatschappelijke discussie
Politieke bestuurders lijken in hun zoektocht naar vernieuwing van de bestuurlijke organisatie
regelmatig van veranderstrategie te wisselen. Deze wisselingen worden in de hand gewerkt
door het ontbreken van een samenhangende visie op de toekomst van de bestuurlijke
organisatie. Het lijkt erop dat minister Plasterk steeds meer in de buurt komt van een
combinatie van variant 2 (aanpassingen in regelgeving) en variant 4 (ruimte geven aan
gemeenten om eigen arrangementen in te richten).
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Onze suggestie is om het debat over de bestuurlijke organisatie in Nederland een meer
fundamenteel karakter te geven. De door ons genoemde vier spanningsvelden kunnen hierbij
behulpzaam zijn. Hiervoor zouden debatvormen voor moeten worden gevonden die uitdagen,
die oproepen tot verkenning en avontuur. Zo’n debat zou in het publiek domein moeten
worden gevoerd en niet afhankelijk moeten zijn van de initiatieven en voorstellen van een
minister.
Zo’n debat laat onverlet dat kabinet en parlement hun werkzaamheden op de verschillende
beleidsterreinen voortzetten, bijvoorbeeld op het gebied van de decentralisaties in het sociale
domein. Het publieke debat over de bestuurlijke organisatie zal aan scherpte winnen als
ervaringen opgedaan met de consequenties die beleidsveranderingen voor de bestuurlijke
organisatie hebben, worden ingebracht.
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Inleiding
Vaker dan voorheen lijken in de afgelopen jaren spanningen op te treden tussen ‘het Binnenhof’ en gemeenten. Recent nog botsten de
regering en gemeenten over de noodopvang voor uitgeprocedeerde
asielzoekers. Het compromis dat de regeringspartijen daarover sloten,
de afschaffing van de bestaande ‘bed-bad-broodvoorziening’ en een
nieuwe versoberde opvang in een vijftal steden en in Ter Apel voor
vreemdelingen die meewerken aan hun terugkeer, bracht de gemeenten in het geweer. De ene na de andere burgemeester verklaarde
gewoon door te gaan met de noodopvang van illegale vreemdelingen,
wat de regering er ook van zou vinden. Dit onder het motto: ‘het Binnenhof zoekt het maar uit’, ‘de gemeente is de eerste overheid in
Nederland’, ‘de gemeente is een veel stabielere overheid’ en ‘wij willen
hier geen zwervende mensen over straat’.1
Op meerdere beleidsterreinen gaapt er een kloof tussen ‘de Haagse
werkelijkheid’ en gemeenten, zo laat dit themanummer van Justitiële
verkenningen zien. Terwijl de gemeenten sinds 1 januari 2015 een
belangrijke rol toebedeeld hebben gekregen in de jeugdbescherming,
de uitvoering van de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet passend onderwijs, lijkt de nationale overheid de
teugels op andere terreinen juist te willen aanhalen. Het bekendste
recente voorbeeld van een centraliseringsoperatie is de vorming van de
Nationale Politie per 1 januari 2013. Sindsdien zijn de klachten van
burgemeesters, wettelijk verantwoordelijk voor de openbare orde binnen de gemeentegrenzen, niet van de lucht. De politie zou zich te veel
laten leiden door landelijke prioriteiten, waardoor er te weinig capaciteit overblijft voor lokaal maatwerk.2 In deze aflevering kijken we specifiek naar de manier waarop gemeenten de gaten die vallen in toezicht en handhaving, proberen op te lossen met behulp van stadswachten en boa’s.
Ook in het drugsbeleid zien we dat gemeenten vaak een heel andere
insteek hebben dan het kabinet. Verschillende burgemeesters hebben
zich uitgesproken voor experimenten met legale wietteelt, zodat er een
oplossing komt voor de illegale aanvoer van drugs aan ‘de achterdeur’

1 Uitspraken van burgemeester Jozias van Aartsen van Den Haag in een interview met een
NOS-verslaggever, http://nos.nl/artikel/2030591-van-aartsen-ze-doen-maar-op-hetbinnenhof.html.
2 Zie http://nos.nl/artikel/2004106-burgemeesters-willen-meer-grip-op-politie.html.
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van de coffeeshops. Opeenvolgende regeringen hebben daar niets van
willen weten en zetten de afgelopen jaren juist in op een hardere aanpak van illegale wietteelt en probeerden ook de consumptie te beperken door extra eisen te stellen aan de locaties van coffeeshops (niet
dicht bij scholen) en het drugstoerisme terug te dringen. Maar zoals de
jammerlijk mislukte poging tot invoering van de ‘wietpas’ laat zien, is
het niet gemakkelijk om voorgenomen wetgeving en beleid te effectueren zonder de medewerking van gemeenten.
Het beeld dat blijft hangen, is dat wetten en maatregelen op nationaal
niveau genomen niet goed aansluiten op maatschappelijke problemen
zoals deze daadwerkelijk op lokaal niveau tot uiting komen. Het
beleidsvormingsproces op nationaal niveau wordt sterk bepaald door
compromissen tussen de kopstukken van politieke partijen en de
debatten zijn soms ook meer ideologisch, principieel van aard. De
gemeenten daarentegen staan ‘met hun voeten in de modder’ en hebben doorgaans een meer pragmatische benadering van maatschappelijke problemen. Ook krijgen het gemeentelijk beleid en beleidsuitvoering vaak vorm in direct overleg met allerhande maatschappelijke
organisaties, private partijen en burgers. In de literatuur wordt deze
op samenwerking gerichte stijl van besturen wel aangeduid als governance, dit in tegenstelling tot het meer verticale, dirigistische government (zie bijv. Kjaer 2004). Tot op zekere hoogte is dat governancemodel ook van toepassing op het nationale wetgevingsproces, maar
dan toch meer in het voortraject wanneer informatie wordt ingewonnen bij stakeholders.In de laatste fase (de coalitiestrijd, de onderhandelingen met de 'constructieve oppositie', de definitieve formulering
van wetsvoorstellen en de behandeling in het parlement) lijkt 'de
samenleving' buiten spel te staan en domineren soms andere belangen, zoals doorregeren en politiek wisselgeld op een ander beleidsdossier, die weinig te maken hebben met de inhoud of uitvoerbaarheid.
Het eerste artikel in dit themanummer behandelt het fenomeen
decentralisatie in staatsrechtelijk en bestuurskundig perspectief.
Auteur Laurens Raijmakers analyseert de motieven van de wetgever
(regering en parlement) voor het decentraliseren van taken en
bevoegdheden. Hij laat zien dat door de jaren heen overwegingen van
doelmatigheid en effectiviteit doorgaans leidend waren bij decentralisatieoperaties. Een verklaring daarvoor is dat het initiatief voor decentralisatie vaak bij afzonderlijke departementen ligt, die decentralisatie
zien als een middel om beleid (effectiever) te realiseren. Om die reden
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is er geen herkenbare lijn te ontdekken in opeenvolgende (de)centralisatieoperaties. De nadruk ligt op economische en bestuurskundige
afwegingen. Waarden als vrijheid, spreiding van macht, democratie en
pluriformiteit komen hierdoor vrijwel niet in beeld. De beschreven
motieven worden gerelateerd aan het recente debat over de decentralisatie van taken aan gemeenten op het terrein van zorg, participatie
en jeugdbescherming.
De recente clash tussen gemeenten en rijksoverheid over de bed-badbroodvoorziening voor illegaal verblijvende vreemdelingen staat centraal in het artikel van Richard Staring. Hij stelt de vraag hoe deze
spanningen zijn te verklaren en welke rol de noodopvang hierbij
speelt. Hij maakt daarbij gebruik van het onderscheid dat David Garland maakt tussen op aanpassing of ontkenning gebaseerde beleidsstrategieën. Waar de rijksoverheid bovenal in een ontkenningsmodus
opereert, passen de gemeenten zich vooral aan en proberen zij de problemen, die mede het resultaat zijn van de ontkenningsmodus,
beheersbaar te houden. Deze houding is ook ingegeven door de zorgplicht waar de gemeenten zich voor geplaatst zien als er sprake is van
humanitaire noodsituaties. Noodopvang speelt in deze gemeentelijke
aanpassingsstrategie een belangrijke rol doordat de lokale organisaties
die betrokken zijn bij deze voorziening, veel expertise hebben en doorgaans het vertrouwen genieten van de onrechtmatig verblijvende
vreemdelingen.
De vorming van de Nationale Politie met ingang van 2013 moet worden gezien als de bezegeling van een proces van schaalvergroting dat
al jaren gaande was, zo betogen Jan Terpstra en Bas van Stokkom in
hun bijdrage. Gemeenten gingen ertoe over hun eigen toezichtsfunctionarissen aan te stellen om op straat te patrouilleren. Langzamerhand
beginnen nu de contouren van een duaal politiestelsel zichtbaar te
worden. De auteurs gaan in op de vraag welke factoren hebben bijgedragen aan de opkomst van de nieuwe gemeentelijke handhavingsorganisaties, wat de consequenties zijn van dit duale politiesysteem en
wat de daaraan verbonden problemen en risico’s zijn.
Marianne van Ooyen-Houben en Arnt Mein illustreren dit aan de
hand van drie casus, die alle betrekking hebben op langdurige problemen met drugstoerisme, overlast en criminaliteit rond coffeeshops. Zo
zien we in de zaak Checkpoint (een coffeeshop in Terneuzen, vlak bij
de Belgische grens) dat de officier van justitie de coffeeshop als zijnde
een crimineel netwerk in 2008 besloot te vervolgen, terwijl het

7

8

Justitiële verkenningen, jrg. 41, nr. 2, 2015

gemeentebestuur op goede voet stond met de coffeeshopeigenaar en
regelmatig overleg voerde om de overlast als gevolg van de bezoekersstroom uit met name België en Frankrijk in goede banen te leiden. De
tweede casus betreft de beoogde invoering van de ‘wietpas’ en het
besloten-clubcriterium in 2012, die echter nauwelijks op medewerking
van gemeentebesturen kon rekenen. Het plan stierf dan ook een
vroege dood. De derde casus betreft de onder andere door sommige
burgemeesters voorgestane regulering van de cannabisteelt ten
behoeve van coffeeshops. Deze opvatting is door achtereenvolgende
kabinetten afgewezen omdat een dergelijke regulering in strijd zou
zijn met internationale verdragen en bovendien het probleem van de
illegale wietplantages niet zou oplossen, omdat een aanzienlijk deel
van de teelt voor de export bestemd zou zijn. In alle casusbeschrijvingen wordt ook de relevante jurisprudentie besproken, waarbij opvalt
dat coffeeshopeigenaren steeds vaker vrijuit gaan.
Het artikel laat duidelijk zien dat er in de afgelopen jaren op nationaal
niveau sprake is van een verharding van het drugsbeleid, maar dat dit
weinig steun krijgt op lokaal niveau, terwijl ook rechterlijke uitspraken
lang niet altijd meegaan in de gewenste strenge aanpak. De auteurs
constateren dat er weinig wordt geluisterd naar gemeenten, terwijl de
ervaring leert dat juist in steden ruimte is voor kleinschalige en experimentele oplossingen voor de drugsproblematiek.
Marit Scheepmaker
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Motieven voor decentralisatie
Schipperen tussen normativiteit en pragmatiek

L. Raijmakers *

De hoofdstructuur van het openbaar bestuur in Nederland wordt
gevormd door drie niveaus van algemeen bestuur: Rijk, provincies en
gemeenten. Aan deze hoofdstructuur wordt invulling gegeven door
het verdelen van taken en bevoegdheden over deze drie niveaus.
(De)centralisatie is dan ook mede bepalend voor de machtsverhouding tussen de centrale en decentrale overheden.
In dit artikel wordt inzicht geboden in de motieven die de wetgever
heeft bij het decentraliseren van taken en bevoegdheden. Inzicht bieden in deze motieven geeft, zo is de veronderstelling, duidelijkheid
over de houding van de wetgever ten opzichte van de verhoudingen
tussen de drie overheidslagen. Beschreven wordt welke motieven in de
loop van de geschiedenis zijn opgevoerd. Deze motieven worden gerelateerd aan het recente debat over de decentralisatie van taken aan
gemeenten op het terrein van zorg, participatie en jeugdzorg.
Om te komen tot een overzicht wordt eerst beschreven wat de basis
vormt voor de bestuurlijke hoofdstructuur. Aansluitend wordt vanuit
vier perspectieven gekeken naar decentralisatie. Deze perspectieven
worden gebruikt om verschillende typen motieven voor decentralisatie te onderscheiden. Vervolgens wordt geschetst welke motieven in de
historie van de Nederlandse decentralisatiepraktijk leidend zijn. Daarbij wordt gekeken naar zowel organieke wetgeving als domeinwetgeving. De motieven voor de recente decentralisaties in het sociale
domein komen eveneens aan de orde. Er wordt afgesloten met een
reflectie.

* Dr. Laurens Raijmakers is adviseur Kabinetszaken & Openbare Orde en Veiligheid van de
commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Hij promoveerde in 2014 aan de Universiteit
Leiden op het proefschrift Leidende motieven bij decentralisatie. Discours, doelstelling en
daad in het Huis van Thorbecke. Het artikel is geschreven op persoonlijke titel.
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Het Huis van Thorbecke
De hoofdstructuur van de bestuurlijke inrichting van Nederland wordt
ook wel aangeduid met de metafoor het Huis van Thorbecke. Het is,
sinds het einde van de twintigste eeuw (Raijmakers 2014, p. 15), een
manier om ‘de territoriale organisatie van het binnenlands bestuur
zoals deze ontstond als gevolg van de door Thorbecke geïnitieerde
Grondwet van 1848 en de Gemeente- en Provinciewet van 1851’
(Engels 2006, p. 6-7) in een beeld te vangen. Ook het paradoxale
begrippenpaar decentrale eenheidsstaat is een manier om de bestuurlijke hoofdstructuur van Nederland te omschrijven. Dat Nederland
een decentrale eenheidsstaat is, is in verschillende staatsrechtelijke
werken terug te vinden (bijv. Hennekens e.a. 1998, p. 1; Kortmann
1997, p. 69; Van der Pot/Elzinga & De Lange 2006, p. 859). Toch staat
dit niet expliciet zo vermeld in de Grondwet. De decentrale eenheidsstaat is dan ook een relatief nieuw begrip, dat pas echt opkomt in de
jaren zestig, zeventig van de twintigste eeuw (Toonen 1987, p. 177).
Uit de hiervoor aangehaalde metafoor wordt al duidelijk dat het
bestuurlijk stelsel zoals we dat in Nederland kennen, is ontworpen
door Thorbecke. Thorbeckes denken is sterk beïnvloed door zijn studiereizen in de periode tussen 1820 en 1824 naar Duitsland (Kossmann 1987, p. 310). Tijdens die reizen verdiept hij zich in de werken
van de postkantiaanse filosofen. Hij maakt kennis met het werk van
Hegel, Fichte en Schelling en ontwikkelt zich tot een aanhanger van
die laatste (Kossmann 1987, p. 326). De romantische Naturphilosophie
van Schelling legt voor Thorbecke de basis voor het abstracte gebruik
van natuurverschijnselen in zijn denken over filosofie en geschiedenis.
De organische beschouwingswijze die Thorbecke zich in Duitsland
eigen maakt, past hij toe op filosofie, geschiedenis en later ook op zijn
denken over de staat (Toonen 1987, p. 46). Deze organische of historistische opvatting van de geschiedenis ruimt een centrale plaats in voor
de staat (Drentje 2011, p. 5). In die beschouwingswijze wordt uitgegaan van voortdurende ontwikkeling en aanpassing aan de omstandigheden van het moment.
Een tweede stroming die Thorbecke beïnvloedt, is het doctrinair-liberalisme van de Franse politicus Guizot (Drentje 2011, p. 5). De doctrinair-liberalen richten zich op een evenwicht tussen individuele vrijheden en collectieve belangen. Ze streven naar een staatssysteem waar-
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bij individuele vrijheden worden gewaarborgd en overheidsmacht
wordt gespreid (Randeraad 1994, p. 544; Boogers e.a. 2008, p. 6).
Thorbecke verwerkt de organische beschouwingswijze en het doctrinair-liberalisme in zijn ontwerp voor de verhoudingen tussen de centrale en decentrale overheden. Aan de eerste stroming ontleent hij de
idee van gestadige ontwikkeling en de decentrale overheden als deel
van het geheel. Het doctrinair-liberalisme levert het vrijheidsbegrip en
de spreiding van macht. Om aan deze uitgangspunten tegemoet te
komen moet aan de decentrale overheden de vrijheid worden geboden om hun eigen huishouding te besturen. Die vrijheid tot besturen
wordt echter beperkt om de positie van de centrale staat te waarborgen. Grenzen aan de huishouding worden volgens Thorbecke gesteld
door het eigen grondgebied en door hogere wet- en regelgeving (Raijmakers 2014, p. 69). Thorbecke, maar ook bewindslieden na hem blijven het antwoord schuldig op de vraag wat onder de huishouding van
een overheidslaag moet worden verstaan (Raijmakers 2014, p. 282).
De hoofdstructuur van het openbaar bestuur is sinds Thorbeckes ontwerp niet noemenswaardig veranderd. Wel zijn er hulpstructuren
zoals gemeenschappelijke regelingen en vormen van functioneel
bestuur ingevoerd. Maar de drie territoriale lagen van algemeen
bestuur zijn, ondanks jarenlange discussie over vooral de positie van
het middenbestuur, ongewijzigd.
Nu de wortels van ons bestuurlijk stelsel zijn geschetst, wordt in de
volgende paragraaf ingegaan op het fenomeen decentralisatie.

Motieven voor decentralisatie in het verleden
Om te komen tot een typering van motieven voor decentralisatie
wordt in deze paragraaf vanuit een viertal perspectieven verklaard
waarom de wetgever overgaat tot decentralisatie. Territoriale decentralisatie is het uitgangspunt bij de bestudering van de verhoudingen
tussen territoriale bestuurslagen. Hieronder wordt verstaan het overdragen van taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en middelen van een hogere overheid naar onafhankelijk van die overheid opererende territoriaal begrensde autonome bestuursorganen (Hennekes
e.a. 1998, p. 1). Decentralisatie kan vanuit verschillende wetenschapsdisciplines worden verklaard. Historische, economische, bestuurskundige en juridische perspectieven bieden inzicht in het type motieven
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dat wordt opgevoerd bij decentralisatie. Deze perspectieven komen
hierna aan bod.
De ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse eenheidsstaat maakt
duidelijk dat de vraag op welk bestuursniveau bevoegdheden worden
belegd een bron van conflict vormt. De opstand tegen het Spaanse
gezag in de zestiende eeuw wordt mede ingegeven door de pogingen
van Karel V om het bestuur van de Nederlanden te centraliseren. In de
loop van de achttiende eeuw gaan er meer en meer stemmen op om
het bestuur drastisch te wijzigen, dit culmineert in de Bataafse
Omwenteling van 1795 (Leenknegt e.a. 2006, p. 88-90). Wat op deze
revolutie volgt, is ‘een nauwelijks meer te overzienbare opeenvolging
van regimes en staatsregelingen’ (Roegiers & Van Sas 2001, p. 232). Bij
deze omwentelingen wordt wisselend overgegaan tot het versterken
en verzwakken van de positie van de decentrale overheden (Raijmakers 2014, p. 24-27). De totstandkoming van de Grondwet van 1814
leidt tot versterking van de centrale overheid met beperkte autonomie
voor de decentrale overheden (Van der Pot/Elzinga & De Lange 2006,
p. 136; Roegiers & Van Sas 2001, p. 247). Deze geschiedenis laat zien
dat op breukvlakken in de staatsvorming de keuze voor een gecentraliseerde of gedecentraliseerde staatsvorm oorzaak is van politieke spanning. Bij het verzet tegen de Spanjaarden gaat het om het behoud van
autonomie. Bij het vestigen van de Republiek wordt decentralisatie
gebruikt als instrument om te grote macht van de Staten-Generaal te
voorkomen. Decentrale verhoudingen worden steeds gezien als een
waarborg voor de spreiding van macht en het behoud van verworven
vrijheden. Naast dit motief is ook een hang naar behoud van het
bestaande herkenbaar. Een voorbeeld hiervan is terug te vinden bij
Van Hogendorp, die na het vertrek van de Fransen streeft naar restauratie van de organisatie van het regionale en lokale bestuur (Van den
Berg & Vis 2013, p. 198).
In de economische wetenschap geven de theorieën van Tiebout en
Oates verklaringen voor het decentraliseren van bevoegdheden. Volgens Tiebout kan door decentralisatie beter tegemoet worden gekomen aan de vraag van de burger (Tiebout 1956, p. 418). Lokale
gemeenschappen gaan de concurrentie met elkaar aan om voor een zo
laag mogelijke belastingdruk een optimaal voorzieningenaanbod te
verschaffen. Ook Oates schetst hoe decentralisatie kan leiden tot een
betere aansluiting tussen vraag en aanbod naar overheidsvoorzieningen. Op decentraal niveau is er bovendien een directer verband tussen
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besluitvorming over uitgaven en de belastingdruk. Andere voordelen
zijn meer ruimte voor experimenteren en innovatie, wat leidt tot variatie en diversiteit (Oates 1972, p. 11-13).
Ook de bestuurskunde geeft het beter aansluiten van vraag en aanbod
van voorzieningen als verklaring voor decentralisatie. Maar ook het
bevorderen van de burgerparticipatie, de ruimte om te experimenteren en het verhogen van de flexibiliteit van overheidsoptreden zijn
reden om te decentraliseren (Berg 1975, p. 26-30). Een andere reden
voor decentralisatie vormt de spreiding van macht (Lijphart 1999,
p. 187).
In de juridische wetenschap wordt decentralisatie gezien als een van
de beginselen van de inrichting van het Nederlandse openbaar
bestuur (Van der Pot/Elzinga & De Lange 2006, p. 833). De decentrale
eenheidsstaat verenigt decentrale waarden zoals vrijheid, verscheidenheid en zelfstandigheid met centrale waarden als hiërarchie,
gebondenheid en uniformiteit (Toonen 1987, p. 8). De juridische basis
voor de decentrale eenheidsstaat vormt hoofdstuk 7 van de Grondwet.
Artikel 124 van de Grondwet vormt daarin de centrale bepaling die de
bevoegdheid en beleidsvrijheid van de decentrale overheden
beschermt (Konijnenbelt 1995, p. 51). Samen met het in Gemeentewet
en Provinciewet vastgelegde decentralisatiebeginsel geeft dit artikel
een normatief uitgangspunt voor de bestuurlijke inrichting. Het vormt
een erkenning van de eerdergenoemde decentrale waarden. Politieke
representatie ligt aan de basis van het bestuur van de decentrale overheden. Dit betekent dat deze ook substantiële vrije beleidsruimte
gegund moet worden om politieke keuzes te kunnen maken. Het juridisch perspectief laat zien dat decentralisatie een erkenning is van de
lokale gemeenschap.
Uit de vier hiervoor gegeven perspectieven is een aantal drijfveren of
motieven voor decentralisatie af te leiden. Deze motieven zijn onder te
verdelen in de volgende vijf hoofdvormen (Raijmakers 2014, p. 45-48):
1. een hang naar en worteling in het verleden;
2. streven naar een beter of doelmatiger werkende overheidsorganisatie;
3. het evenwichtig spreiden van macht en daardoor het behoud van
individuele en collectieve vrijheid;
4. door het vergroten van burgerzin de staat verder ontwikkelen;
5. de territoriale schaal laten aansluiten op (beleids)problemen.
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Aan de hand van deze typering wordt in de volgende paragraaf
beschreven welke motieven de wetgever hanteert bij het decentraliseren van taken en bevoegdheden naar de decentrale overheden. Daarbij moet het volgende worden opgemerkt. Dit artikel gaat in op de
overwegingen die de wetgever heeft voor decentralisatie, het doorgronden van de bedoeling van de wetgever staat centraal. Overwegingen kunnen expliciet zijn als ze worden ingebed in een stelsel van
argumenten en rechtvaardigingen. Soms blijven overwegingen meer
impliciet. In dat geval is er sprake van onderliggende drijfveren,
beweegredenen of motieven. Die kunnen worden achterhaald door
interpretatie van uitingen van de betrokken actoren. Terwijl redenen
een verklaring geven voor het handelen van een actor, geven motieven
inzicht in de bedoeling van zijn handelen. Een motief wordt in dit artikel opgevat als de uiting van een bepaalde houding van de actor, in dit
geval de wetgever, ten opzichte van decentralisatie. Een motief maakt
de positie van de wetgever helder. Een actor kan zich op verschillende
manieren uiten, in woord en gebaar. Voor dit artikel is ervoor gekozen
om motieven te achterhalen op basis van de stukken die voortkomen
uit de parlementaire beraadslaging: de Handelingen en Kamerstukken. De reden hiervoor is dat in het onderzoek is gezocht naar de
motieven van de wetgever. Dit betekent dat niet de particuliere motieven van een bewindspersoon, Kamerlid of ambtenaar centraal staan,
maar die van regering en Staten-Generaal gezamenlijk. De parlementaire stukken vormen hiervan de neerslag en geven daarmee inzicht in
de formele motieven die de wetgever opvoert.

Een overzicht van 150 jaar decentralisatiepraktijk in Nederland
De decentralisatiepraktijk, bezien vanaf de periode dat de bestuurlijke
organisatie vorm kreeg, is zo complex en omvangrijk dat het onmogelijk is om hem volledig, en met al zijn nuanceringen, in dit artikel te
verwoorden. Hiervoor wordt verwezen naar eerder onderzoek, dat de
basis vormt voor dit artikel (Raijmakers 2014). Hier wordt volstaan met
het weergeven van de hoofdlijnen.
In de parlementaire debatten over decentralisatie kan een onderscheid worden gemaakt tussen twee soorten wetten. Allereerst is er de
organieke wetgeving – Grondwet, Provinciewet en Gemeentewet – die
vorm geeft aan de verhoudingen tussen de centrale en decentrale
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overheden. Daarnaast is er de domeinwetgeving, die inhoud geeft aan
die verhoudingen. In het navolgende wordt eerst ingegaan op de organieke wetgeving.
Organieke wetgeving
De parlementaire besluitvorming in het midden van de negentiende
eeuw is bepalend voor de bestuurlijke inrichting van Nederland. In
1848 werd de Grondwet herzien en aansluitend kwamen in 1850 en
1851 respectievelijk de Provinciewet en de Gemeentewet tot stand.
Thorbecke speelde een belangrijke rol als ontwerper van deze wetten.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat zijn organische beschouwingswijze en streven naar vrijheid in deze wetten zijn terug te vinden. Tijdens de debatten over de organieke wetten werd uitvoerig stilgestaan
bij de positie van de provincies in het bestel. Punt van afweging
vormde de balans tussen nationale eenheid en regionale zelfstandigheid. Parlementariërs waren bevreesd voor vergaande centralisatie,
wat zou kunnen leiden tot verlies van zelfstandigheid en vrijheid. Het
verlenen van autonomie aan decentrale overheden werd gezien als
een instrument om burgers te betrekken bij hun bestuur, en vormde
daarmee, zo werd verondersteld, een bijdrage aan een gezonde ontwikkeling van de staat.
Ook bij de grondwetswijziging van 1887 richtte de discussie zich op
het zoeken naar balans tussen eenheid van de staat en zelfstandigheid
van de delen. Gezocht werd naar een juiste spreiding van macht. Tegelijkertijd werd een eerste aanzet gegeven naar uniformering van
grondwettelijke bepalingen over provincies en gemeenten, dit om het
bestuur te verbeteren.
De beide grondwetswijzigingen die tijdens het interbellum werden
doorgevoerd, veranderden niets aan de positie van de gemeenten en
provincies. Het debat over herziening van de Gemeentewet in 1931
laat zien dat Kamerleden bevreesd waren voor een ongelimiteerde
beleidsruimte van gemeenten, die daarmee een te sterke positie zouden verwerven …
In de periode na de Tweede Wereldoorlog zijn de grondwetswijzigingen van 1956 en 1983 van belang voor de ontwikkeling van de bestuurlijke organisatie. Daarnaast werd in 1962 de Provinciewet gewijzigd.
Het debat over de grondwetswijziging van 1956 liet zien dat de wetgever beducht was voor het doorschieten van centralisatie. Dit zou kun-
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nen leiden tot een te omvangrijke en ondoelmatige overheidsorganisatie, terwijl doelmatigheid juist voorop dient te staan bij de toedeling
van overheidstaken. De wijziging van de Provinciewet maakte duidelijk dat de periode voorbij was waarin de provincies werden gezien als
‘gewantrouwde staatsrechtelijke eenheden’.1 Door provincies meer
bevoegdheden te verlenen werd recht gedaan aan belangen die op dat
niveau spelen. Daarnaast was de overtuiging dat dit zou bijdragen aan
het verantwoordelijkheidsgevoel en de staatsrechtelijke vorming van
de burger.
De grondwetswijziging van 1983 kende een lange aanloop met belangrijke voorbereidende adviezen. Daarbij werd er onder meer op gewezen dat decentralisatie een instrument is om burgers te betrekken bij
de overheid. Bij de parlementaire behandeling werd opnieuw benadrukt dat decentrale autonomie en de eenheid van de staat in balans
moeten zijn. De decentrale overheden worden beschouwd als tegenwicht tegen de centrale overheid, daarnaast is decentralisatie een
instrument tegen de almaar groeiende bureaucratie op centraal
niveau.
De Gemeentewet en Provinciewet werden in 1992 beide ingrijpend
herzien. Bij deze herziening werd het decentralisatiebeginsel in de wet
vastgelegd. De regering onderkende het staatsrechtelijke belang van
decentralisatie, maar betoogde dat bij verdeling van taken ook andere
beginselen moeten worden gewogen, zoals bijvoorbeeld de eenheid
van de staat en doelmatigheid. Ook werd gesteld dat er tussen de overheidslagen geen natuurlijke vastliggende verdeling van taken bestaat.
De aard van de taak en de ervoor benodigde bestuurskracht zijn hiervoor bepalend. Dit was in lijn met eerdere uitspraken van de wetgever,
dat doelmatigheid leidend is bij de verdeling van taken.
Domeinwetgeving
Zoals eerder aangegeven, wordt via domeinwetgeving inhoud gegeven
aan de verhoudingen tussen de centrale en decentrale overheden. In
het onderzoek naar motieven voor decentralisatie is voor vier beleidsdomeinen – ruimtelijke ordening, planning van lager-onderwijsvoorzieningen, soortenbescherming en planning van psychiatrische zorg –

1 Handelingen II 1961/62, 7, p. 2043.
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onderzocht welke beweegredenen de wetgever opvoert om tot decentralisatie over te gaan.
Bij de domeinwetgeving valt op dat doelmatigheid een terugkerend
motief vormt. Ook vereenvoudiging en uniformering van regelgeving
worden vaak als redenen opgevoerd. Vereenvoudiging is bijvoorbeeld
in 2006 een reden om het planstelsel in de ruimtelijke ordening te herzien. Uniformering van regelgeving wordt verschillende keren gebruikt
als argument bij de bescherming van planten- en diersoorten.
Gebruikte argumenten worden niet zelden zonder verdere onderbouwing opgevoerd. Als er wel sprake is van onderbouwing is die vaak
mager te noemen. Het beste voorbeeld hiervan is het gebruik van
doelmatigheid als motief. Bij decentralisatievoorstellen wordt simpel
gesteld dat overdracht van taken doelmatig is. Waarom dat zo is, wordt
vervolgens niet uitgewerkt.
Bij verschillende wetswijzigingen blijkt dat pragmatiek boven beginselen of ideologie gaat. Zo wordt in 1878 over de onderwijswetgeving
opgemerkt dat het ‘leerstellige begrip’ dat een onderwerp geen verantwoordelijkheid van Rijk én gemeenten tegelijk kan zijn, om praktische
redenen terzijde wordt geschoven.2 Dit herhaalt zich in 1996, als op
praktische gronden wordt overgegaan tot territoriale decentralisatie.3
Een ander voorbeeld waarbij pragmatiek leidend is, vormt de toedeling van planbevoegdheid in de psychiatrische zorg. In de negentiende
eeuw erkent de regering dat de provincies die bevoegdheid kregen
omdat er eenvoudigweg geen andere geschikte overheid voorhanden
was. In 1971 volgde men bij de Wet ziekenhuisvoorzieningen eenzelfde redeneerlijn. Omdat geen andere overheidslaag de juiste schaal
heeft, werden bevoegdheden aan de provincies gelaten.

Tussenconclusie
In de voorgaande alinea’s is op hoofdlijnen beschreven welke motieven de wetgever opvoert als gesproken wordt over decentralisatie van
taken en bevoegdheden. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen
organieke wetgeving en domeinwetgeving. Bij het parlementaire debat
over de organieke wetgeving komen de vijf eerder geïntroduceerde
motieven voor decentralisatie herhaaldelijk terug. Veel belang wordt
2 Kamerstukken II 1878/79, 130, 3, p. 16.
3 Kamerstukken II 1995/96, 24455, 3, p. 16.
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gehecht aan spreiding van macht. Maar ook doelmatig overheidsoptreden komt regelmatig terug in de discussies. Bij de domeinwetgeving
wordt decentralisatie vooral ingegeven door doelmatigheid en het verbeteren van het optreden van de overheid door uniformering en vereenvoudiging van regelgeving. Opvallend vaak zijn er ook pragmatische redenen om te kiezen voor decentralisatie. Uit het onderzoek dat
de grondslag vormt voor dit artikel, blijkt dan ook dat decentralisatie
vaak is ingezet als instrument om een beleidsprobleem op te lossen.
Hogere waarden die ten grondslag liggen aan de decentrale eenheidsstaat, en terug te vinden zijn in het gedachtegoed van Thorbecke, worden bij domeinwetgeving opvallend weinig opgevoerd als motief.
Het genoemde onderzoek laat zien dat er tussen organieke wetgeving
en domeinwetgeving een verschil is waar te nemen tussen de motieven die worden opgevoerd als wordt gesproken over decentralisatie.
Een verklaring voor dit verschil kan de functie zijn die in de verschillende soorten wetgeving wordt gegeven aan decentralisatie. Bij de
organieke wetgeving vormt decentralisatie een op zich staand beginsel
met zijn eigen betekenis. Decentralisatie richt zich op intrinsieke
waarden als vrijheid en pluriformiteit. De functie die decentralisatie
bij organieke wetgeving vervult, is het ordenen van de verhoudingen
tussen Rijk, provincies en gemeenten. Bij de domeinwetgeving is
decentralisatie vooral een manier om beleid te realiseren. Decentralisatie heeft daarbij de functie van een beleidsinstrument, het ordenen
van bestuurlijke verhoudingen is niet het doel. Waarden die bij
domeinwetgeving door decentralisatie worden gediend, zijn doelmatigheid en doeltreffendheid. Een verklaring voor de verschillende functies die decentralisatie vervult bij respectievelijk organieke wetgeving
en domeinwetgeving vormt de context waarbinnen er over decentralisatie wordt gedebatteerd. Organieke wetgeving heeft een constituerende functie en is normstellend voor de bestuurlijke verhoudingen.
Bij organieke wetgeving is het parlementaire debat over decentralisatie dan ook normatief van aard. Het is gericht op de vraag hoe de overheidslagen zich tot elkaar zouden moeten verhouden. Bij domeinwetgeving staat een beleidskwestie centraal. Voor die beleidskwestie moet
een oplossing worden gevonden en decentralisatie kan die oplossing
zijn. Het inrichten van de bestuurlijke verhoudingen vormt daarbij
geen doel op zich. Het debat is gericht op het oplossen van een probleem.
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Decentralisaties in het sociale domein
In deze paragraaf wordt de focus verlegd naar de recente decentralisaties in het sociale domein. Opnieuw is daarbij de vraag welke motieven door de wetgever worden opgevoerd. De decentralisaties in het
sociale domein kennen, onder meer omdat ze elk hun eigen parlementaire traject hebben doorlopen, naast een grote verwevenheid ook
grote variëteit. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft, vanuit zijn staatsrechtelijke verantwoordelijkheid
voor een goede overdracht van taken en bevoegdheden, verschillende
initiatieven genomen om samenhang aan te brengen tussen de drie
recente decentralisaties. Parlementaire documenten van dit ministerie
worden daarom in deze paragraaf gebruikt als bron om motieven te
identificeren.
In de zogenaamde decentralisatiebrief (februari 2013) aan de Tweede
Kamer laat de regering blijken veel belang te hechten aan doelmatigheid. Zo schrijft de regering dat ‘maatwerk nodig is (…) en onnodige
bureaucratie vermeden kan worden (…). Bovendien moet er een einde
komen aan de praktijk, waarin vele hulpleners langs elkaar heen werken.’4 Ook schetst de minister dat gemeenten ‘de aangewezen
bestuurslaag’ zijn om dit te realiseren, ‘zij kunnen voorzien in de
noodzakelijke integraliteit en maatwerk én kunnen beter inspelen op
de rol van het sociale netwerk rond de burger’.5 Uit de decentralisatiebrief blijkt echter ook dat een ander doel voor de regering zwaar
weegt. De ‘inhoudelijke en financiële belangen bij de decentralisaties’
zijn te groot om met de uitvoering van de decentralisaties te wachten
tot de uitvoeringskracht van gemeenten voldoende is versterkt om de
taken over te nemen.6 In de decentralisatiebrief worden verder geen
andere motieven voor decentralisatie opgevoerd. In april 2015 informeert de minister de Kamer over de voortgang van de decentralisaties.
Ook in deze brief wordt ingegaan op de keuze om taken over te dragen
aan gemeenten:
‘Gemeenten kunnen nu integraal beleid gaan voeren (…). Bovendien kunnen gemeenten, als de bestuurslaag die het beste zicht heeft op de eigen
inwoners en de omgeving waarin mensen werken en leven, voorzien in

4 Kamerstukken II 2012/13, 33400 VII, 59, p. 1.
5 Kamerstukken II 2012/13, 33400 VII, 59, p. 2.
6 Kamerstukken II 2012/13, 33400 VII, 59, p. 3.
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maatwerk dat beter dan voorheen is afgestemd op de individuele ondersteuningsbehoefte.’ (Ministerie van BZK, 2 april 2015)

Uit de motieven die de regering opvoert voor de decentralisaties in het
sociale domein komt eenzelfde beeld naar voren als bij de eerder
beschreven decentralisaties. Doelmatige uitvoering van taken lijkt de
belangrijkste drijfveer voor de overdracht van taken. De decentralisaties moeten leiden tot minder bureaucratie, integrale beleidsvoering
en uitvoering door de overheidslaag dicht bij de burger, zodat maatwerk mogelijk is. De basisuitgangspunten die Thorbecke hanteerde
– het evenwichtig spreiden van macht en daardoor het behoud van
individuele en collectieve vrijheid en het vergoten van de burgerzin
om zo de staat verder te ontwikkelen – komen in de brieven van de
regering niet terug.

Reflectie
In dit artikel is beschreven welke motieven de wetgever opvoert om
bevoegdheden en taken te decentraliseren. Uit deze beschrijving blijkt
dat doelmatigheid en pragmatiek leidend zijn bij de parlementaire
besluitvorming over decentralisatie. Ook andere onderzoeken laten
zien dat efficiency van bestuur een belangrijke beweegreden is om te
decentraliseren (Peters 2014, p. 85). Een parallel lijkt hierbij te trekken
met het debat van de laatste decennia over de terugtrekkende overheid. Dit debat wordt niet geleid door idealen over vrijheid en democratie, maar door financiële drijfveren (Ossewaarde 2014, p. 13-14).
Een verklaring voor de grote nadruk die wordt gelegd op doelmatigheid en pragmatiek kan zijn dat de verschillende decentralisatieoperaties in de afgelopen decennia veelal op zichzelf stonden. De afzonderlijke departementen ontwierpen zelf hun probleemdefinitie en de bijbehorende oplossing. Hierdoor was er geen sprake van een herkenbare lijn en een eenduidig en doordacht decentralisatiebeleid
(Boogers e.a. 2008, p. 43). Het ontbreken van een eenduidig decentralisatiebeleid kan verklaren waarom andere motieven dan die voortkomend uit departementale belangen een ondergeschikte rol speelden.
Doordat in de besluitvorming over decentralisatie doelmatigheid en
pragmatiek leidend zijn, wordt de nadruk gelegd op economische en

Motieven voor decentralisatie

bestuurskundige afwegingen. Instrumentele waarden als efficiency en
effectiviteit staan centraal. Waarden als vrijheid, spreiding van macht,
democratie en pluriformiteit komen hierdoor vrijwel niet in beeld.
Deze waarden lagen voor Thorbecke en zijn tijdgenoten aan de basis
van de bestuurlijke inrichting. Met het voeren van een meer eenduidig
decentralisatiebeleid, dat niet enkel focust op efficiency en effectiviteit, kan de wetgever recht doen aan die oorspronkelijke gedachten
achter de decentrale eenheidsstaat. Dit vraagt dan tevens om samenhang en consistentie tussen beide vormen van wetgeving, die, in elk
geval wat betreft de opgevoerde motieven, nu niet zichtbaar zijn. De
wetgever heeft daarbij de taak om, veel meer dan nu het geval is, een
verbinding te leggen tussen enerzijds de organieke wetgeving en
anderzijds de domeinwetgeving. Door het aanbrengen van die samenhang kan de wetgever beredeneerd inhoud geven aan de bestuurlijke
verhoudingen. Iets wat ook dienstbaar kan blijken als, na een geschiedenis van ruim zestig jaar vruchteloos proberen, voor de zoveelste
maal wordt gesproken over het herinrichten van het openbaar
bestuur.

Literatuur
Berg 1975
E.L. Berg, Decentralisatie in drievoud (oratie Rotterdam),
Den Haag: VNG 1975.
Van den Berg & Vis
J.Th.J. van den Berg & J.J. Vis, De
eerste honderdvijftig jaar. Parlementaire geschiedenis van Nederland, 1796-1946, Amsterdam:
Bert Bakker 2013.

Boogers e.a. 2008
M.J.G.J. Boogers, L. Schaap,
N. Karsten & E.D. van den
Munckhof, Decentralisatie als
opgave. Een evaluatie van het
decentralisatiebeleid van de
Rijksoverheid (1993-2008), Den
Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2008.
Drentje 2011
J. Drentje, ‘Thobecke revisited.
De rol van het doctrinaire liberalisme in de Nederlandse politiek’,
BMGN-LCHR (126) 2011, afl. 4,
p. 3-28.

21

22

Justitiële verkenningen, jrg. 41, nr. 2, 2015

Engels 2006
J.W.M. Engels, ‘Opschaling en
verdunning in het middenbestuur’, in: Thorbeckediner parlant
2006, Den Haag: Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2006, p. 5-20.
Hennekens e.a. 1998
H.Ph.J.A.M. Hennekens, H.J.A.M.
van Geest & R. Fernhout, Decentralisatie, Nijmegen: Ars Aequi
Libri 1998.
Konijnenbelt 1995
W. Konijnenbelt, ‘De Grondwet
en het binnenlands bestuur’,
Bestuurswetenschappen 1995,
afl. 1, p. 24-56.
Kortmann 1997
C.A.J.M. Kortmann, Constitutioneel recht, Deventer: Kluwer
1997.
Kossmann 1987
E.H. Kossmann, Politieke theorie
en geschiedenis, Amsterdam: Bert
Bakker 1987.
Leenknegt e.a. 2006
G. Leenknegt, R. Kubben &
B. Jacobs, Opstand en eenwording. Een institutionele geschiedenis van het Nederlandse openbaar
bestuur, Nijmegen: Wolf Legal
Publishers 2006.
Lijphart 1999
A. Lijphart, Patterns of democracy: Government forms and performance in thirty-six countries,
New Haven: Yale University Press
1999.

Oates 1972
W.E. Oates, Fiscal federalism,
New York: Harcourt Brace Jovanovich 1972.
Ossewaarde 2014
R. Ossewaarde, ‘De mythe van de
terugtrekkende overheid: een
verhaal over Europese idealen en
erotische tekorten’, Bestuurskunde (23) 2014, afl. 3, p. 7-15.
Peters 2014
K. Peters, ‘Decentralisaties in het
lokaal bestuur: bestuurlijke lessen uit Denemarken’, Bestuurskunde (41) 2014, afl. 1, p. 80-88.
Van der Pot/Elzinga & De Lange
2006
D.J. Elzinga & R. de Lange, Van
der Pot. Handboek van het Nederlandse staatsrecht, Deventer: Kluwer 2006.
Raijmakers 2014
L.M. Raijmakers, Leidende motieven bij decentralisatie. Discours,
doelstelling en daad in het Huis
van Thorbecke (diss. Leiden),
Deventer: Kluwer 2014.
Randeraad 1994
N. Randeraad, ‘Thorbecke en de
inrichting van het lokale
bestuur’, Tijdschrift voor Geschiedenis (107) 1994, p. 537-558.
Roegiers & Van Sas 2001
J. Roegiers & N.C.F. van Sas,
‘Revolutie in Noord en Zuid
(1780-1830)’, in: J.C.H. Blom &
E. Lamberts (red.), Geschiedenis
van de Nederlanden, Baarn:
HB Uitgevers 2001, p. 222-256.

Motieven voor decentralisatie

Tiebout 1956
C.M. Tiebout, ‘A pure theory of
local expenditures’, Journal of
Political Economy 1956, afl. 5,
p. 416-424.

Toonen 1987
Th.A.J. Toonen, Denken over binnenlands bestuur: theorieën van
de gedecentraliseerde eenheidsstaat bestuurskundig beschouwd
(diss. Rotterdam), Den Haag:
VUGA 1987.

23

24

Niemand slaapt bij ons op straat?
Over de noodopvang van onrechtmatig verblijvende
vreemdelingen en het steekspel tussen centrale overheid en
gemeenten

R. Staring *

Het beleid ten aanzien van onrechtmatig verblijvende vreemdelingen
– het zogenaamde ‘illegalenbeleid’ – wordt kritisch gevolgd door maatschappelijke organisaties, kerken, belangengroeperingen, gemeenten,
academici en allerhande internationale organisaties. Het Nederlandse
overheidsbeleid ten aanzien van onrechtmatig verblijvende vreemdelingen kenmerkt zich door een sterke ontmoediging van het illegaal
verblijf van vreemdelingen en legt een sterke nadruk op de terugkeer
van uitgeprocedeerde en onrechtmatig verblijvende vreemdelingen
als sluitstuk van het ontmoedigingsbeleid. In de ‘Illegalennota’ van
2004 zijn als uitgangspunten geformuleerd dat een verdere toename
van het aantal illegale vreemdelingen moet worden voorkomen en dat
daarnaast de zogenaamde profiteurs van illegaal in Nederland verblijvende personen moeten worden aangepakt. In het ‘illegalenbeleid’
wordt ervan uitgegaan dat illegaal verblijf een probleem voor de
Nederlandse samenleving vormt, omdat het tot gevolg heeft dat er
beslag wordt gelegd op de leefruimte en economische mogelijkheden
van anderen en bovendien samengaat met diverse vormen van overlast en criminaliteit.1 Ook onder de kabinetten-Balkenende IV,2 -Rutte
I en -Rutte II3 blijven deze uitgangspunten gelden en stuurt de rijks-

* Prof. dr. Richard Staring is als hoogleraar Criminologie verbonden aan de Faculteit
Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
1 Zie Kamerstukken II 2003/2004, 29537, 2, p. 1-2. Op al deze uitgangspunten valt inhoudelijk een en ander af te dingen, maar daar gaat het hier op dit moment niet om (vgl. Staring
& Van Swaaningen 2013; Terlouw 2013).
2 Kamerstukken II 2007/08, 19637, 1207.
3 In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte I Vrijheid en verantwoordelijkheid stellen de
coalitiepartijen dat het terugkeer- en uitzetbeleid wordt aangescherpt en dat illegaal verblijf strafbaar wordt gesteld (Rutte & Verhagen 2010, p. 21). In het regeerakkoord Bruggen
slaan van het kabinet-Rutte II wordt wederom gesteld dat illegaal verblijf strafbaar gesteld
zal worden naast een actief en consequent terugkeerbeleid (Rutte & Samson 2012, p. 31).
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overheid sterk aan op een verbeterd en strenger terugkeerbeleid (Terlouw 2013, p. 13-16).
Daar waar de rijksoverheid de inhoud van het asiel- en vreemdelingenbeleid bepaalt, zijn het de gemeenten die dit beleid dienen uit te
voeren. Juist op het terrein van het illegaal verblijf van vreemdelingen
is dit echter geen vanzelfsprekendheid. Spanningen tussen de rijksoverheid als beleidsmaker en de gemeente als beleidsuitvoerder doen
zich regelmatig voor. De recente discussie over de tijdelijke invoering
van de zogenaamde sobere voorzieningen aan onrechtmatig verblijvende vreemdelingen in Nederland vormt hiervan een duidelijk voorbeeld. De vraag hoe om te gaan met uitgeprocedeerde asielzoekers4
verdeelt niet alleen coalitiepartijen VVD en PvdA, maar levert ook de
nodige discussie op tussen die rijksoverheid en de gemeenten. Ook de
verschillende noodopvangorganisaties bemoeien zich nadrukkelijk
met dit debat, dat geïnitieerd werd door de protestantse kerken, die
een klacht indienden over de inhumane behandeling van illegalen
door de Nederlandse Staat bij het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR). Terwijl de rijksoverheid zich al jaren negatief uitspreekt
over gemeentelijke initiatieven inzake de noodopvang van vreemdelingen (zie bijv. LOGO 2005, p. 41-46), zouden de gemeenten op basis
van de ECSR-uitspraak juist een sobere noodopvang moeten faciliteren. In deze bijdrage wil ik stilstaan bij de vraag wat er op dit beleidsterrein gebeurt tussen de rijksoverheid en de gemeenten. Hoe kan het
dat het onrechtmatig verblijf van vreemdelingen met enige regelmaat
spanningen oproept tussen het Rijk en de gemeenten? En welke rol
speelt de noodopvang hier zelf bij?

De centrale overheid en de uitvoering van het illegalenbeleid
De verhouding tussen de centrale overheid en de gemeenten is in de
context van de uitvoering van het illegalenbeleid er niet een die zich
kenmerkt door eensgezindheid en regelmatig vallen er op dit terrein
dan ook botsingen en spanningen tussen de centrale overheid en de
lokale overheden waar te nemen. Het voert te ver hier op een systema4 Het gaat bij de bed-bad-brood-voorziening overigens niet alleen om de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers, maar afgaande op de oorspronkelijke klacht van de Conferentie
van Europese kerken om alle volwassen onrechtmatig verblijvende migranten (zie bijv.
www.ceceurope.org/index.php?id=1802 of VNG, kenmerk ECSD-U201500450, www.vng.nl/
files/vng/brieven/2015/20150325_brief-overige-bed-bad-brood-vng-aan-gemeenten.pdf).
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tische wijze bij stil te staan, maar wat volgt zijn enkele prominente en
gedocumenteerde voorbeelden van deze verticale beleidsincongruenties die zich in de afgelopen twee decennia hebben voorgedaan (Rusinovic e.a. 2002, p. 8-11; ACVZ 2012).
De invoering van de Koppelingswet in 1998, waarin werd vastgelegd
dat het recht op overheidsvoorzieningen, zoals een bijstandsuitkering,
ziektekostenverzekering of huursubsidie, werd gekoppeld aan een
legaal verblijf, leidde tot voorzichtige protesten van de grote gemeenten. Zo gaf de gemeente Leiden aan de Koppelingswet niet te zullen
uitvoeren. Andere protesterende gemeenten vreesden vooral dat de
wet onuitvoerbaar zou zijn en toonden zich minder bezorgd om het
welzijn van de vreemdelingen (Brandt 1995).5
In 2006 verzocht de toenmalige staatssecretaris van Justitie Albayrak
van het kabinet-Balkenende IV, in de context van de generaal-pardonregeling, de burgemeesters niet alleen om de gegevens van mensen
die aan de voorwaarden voldeden, maar ook om de namen van mensen die buiten deze regeling zouden vallen (Bunthof 2007, p. 129).6
Verschillende burgemeesters, onder wie die van de G4 (Amsterdam,
Den Haag, Rotterdam en Utrecht) naast de burgemeesters van Hilversum en Eindhoven, weigerden en maakten bezwaar tegen wat sommigen typeerden als het ‘verklikken’ van illegalen. Andere burgemeesters, zoals Wallage (Groningen), riepen juist op wel mee te werken aan
deze oproep.7
Onder de voormalige minister voor Immigratie, Integratie en Asiel
Gerd Leers in het kabinet-Rutte I zijn verschillende maatregelen afgekondigd om illegale binnenkomst en illegaal verblijf verder te ontmoedigen. Zo werd in juli 2012 de zogenaamde ‘visumwet’ geïmplementeerd. Deze wet maakt het mogelijk om een machtiging tot voorlopig
verblijf (mvv) te weigeren op basis van eerder illegaal verblijf. Deze
weigering om een mvv af te geven geldt – afhankelijk van de specifieke
omstandigheden – voor een periode van vijf jaar na de laatste uitzet-

5 Zie www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/2666924/1998/06/19/Wet-tegen-illegalen
-niet-meer-uitgesteld.dhtml.
6 Het betrof hier een generaal pardon voor (afgewezen) asielzoekers die hun asielaanvraag
voor 1 april 2001 hadden ingediend en tot 2006 traceerbaar in Nederland hebben geleefd.
7 Zie www.elsevier.nl/Nederland/nieuws/2007/7/Grote-steden-weigeren-lijst-illegalen-tegeven-ELSEVIER129759W.
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ting of gecontroleerd vertrek uit Nederland.8 Eerder – in januari 2010 –
maakten de burgemeesters van de G4 juist over deze wijziging van de
Vreemdelingenwet hun zorgen kenbaar aan de minister van Justitie in
een brief waarin zij het opnamen voor ‘kwetsbare illegalen’, zoals
slachtoffers van mensenhandel en vreemdelingen die buiten hun
schuld om niet terug kunnen en waarbij het gevaar bestond dat deze
mensen eeuwig zouden gaan zwerven, aldus burgemeester Wolfsen
van Utrecht.9
Het nieuwe illegalenbeleid, zoals dat in 2012 door de toenmalige
minister Gerd Leers werd geïnitieerd, behelsde bovendien het instellen van een zogenaamd illegalenquotum van 4.800 illegale vreemdelingen die moesten worden aangehouden en overgedragen aan de
Dienst Terugkeer & Vertrek. De burgemeesters van zeven grote
gemeenten, waaronder ook Amsterdam, protesteerden hiertegen. Zo
stelde Jorritsma (Almere) dat het plan ‘onnodig en ongewenst’ is. Rehwinkel (Groningen) vond het een ‘foute en ongenuanceerde prioriteit’.
Wolfsen (Utrecht) stelde dat dit quotum niet zou bijdragen aan de veiligheid, omdat ‘mensen worden opgepakt vanwege het turfje, terwijl
ze vaak helemaal niet uitgezet kunnen worden en een paar weken later
weer op straat staan’.10 Ruim anderhalf jaar later – op 17 oktober
2013 – stelt ook een meerderheid in de Tweede Kamer in navolging
van de burgemeestersprotesten dat zij niet wil ‘dat de politie gaat
jagen op mensen zonder verblijfsvergunning’.11
Ook het verloop van de gebeurtenissen rond de plannen om onrechtmatig verblijf van vreemdelingen strafbaar te stellen, verduidelijkt het
spanningsveld tussen nationaal en lokaal beleid. In het regeerakkoord
van de VVD en PvdA Bruggen slaan (2012) kondigde de regering aan
dat illegaal verblijf strafbaar zal worden gesteld. Dat zou, met andere
maatregelen, tot een zeer substantiële daling van de instroom moeten

8 Wel heeft de overheid verschillende groepen onrechtmatig verblijvende vreemdelingen
van deze visumwet uitgezonderd. Vreemdelingen die onrechtmatig in Nederland verblijven
omdat het land van herkomst niet meewerkt aan hun terugkeer en zij dus buiten hun
schuld niet kunnen terugkeren, zijn uitgezonderd van deze regel, evenals vreemdelingen
van wie het onrechtmatig verblijf zich uitsluitend heeft voorgedaan toen zij nog minderjarig waren.
9 Zie www.volkskrant.nl/binnenland/grote-steden-nemen-het-op-voor-kwetsbareillegalen~a974689/.
10 Binnenlands Bestuur 24 maart 2012. Voormalig PVV’er Hero Brinkman, die op dat moment
net als zelfstandig Tweede Kamerlid is benoemd, stelt dat weigerende burgemeesters
moeten worden ontslagen. Zie www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/
nieuws/steden-weigeren-uitzetten-minimaal-aantal.4639522.lynkx.
11 Zie http://nos.nl/artikel/563705-kamer-niet-jagen-op-illegalen.html.
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leiden, aldus de tekst van het regeerakkoord. Strafbaarstelling maakt
het mogelijk om illegalen boetes op te leggen, op te sluiten en sneller
uit te zetten. De georganiseerde misdaad – mensenhandel, mensensmokkel – kan gemakkelijker worden bestreden en bovendien gaat van
de maatregel een afschrikwekkende werking uit, aldus minister
Leers.12 Particulieren en particuliere organisaties die hulp bieden aan
individuen zijn niet strafbaar, aldus het regeerakkoord (2012, p. 30).
Het voornemen illegaal verblijf te criminaliseren leidt tot veel protesten vanuit verschillende kerkelijke en maatschappelijke instanties en
ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) spreekt zich
negatief uit over dit plan. In haar brief aan de vaste commissie voor
Immigratie en Asiel van 1 november 2011 stelt zij nadrukkelijk dat aan
de strafbaarstelling van illegaliteit meer nadelige gevolgen dan (positieve) voordelen zitten. Strafbaarstelling leidt in haar ogen tot onnodige stigmatisering van grote groepen mensen die mogelijk hierdoor
verder uit het zicht van de overheid raken. Slachtoffers van mensenhandel zijn niet gediend met strafbaarstelling en bovendien heeft de
VNG grote twijfel over de handhaafbaarheid van een eventuele strafbaarstelling in het licht van het grote aantal onrechtmatig verblijvende
vreemdelingen en de geringe handhavingscapaciteit. De VNG stelt
nadrukkelijk dat de gemeenten niet geconfronteerd willen worden met
mogelijke negatieve gevolgen van dat beleid.13
In het zo ontstane debat blijven de verantwoordelijke ministers erop
wijzen dat de strafbaarstelling van illegaal verblijf niet mag leiden tot
een vertraging of belemmering van de terugkeer van de desbetreffende
vreemdeling (wet en memorie van toelichting, 2012, p. 4). Tevens wijzen zij erop dat bij een eventuele strafbaarstelling van onrechtmatig
verblijf, illegale vreemdelingen detentie of boetes kunnen voorkomen
door binnen de gestelde termijnen gehoor te geven aan terugkeer naar
het land van herkomst. Naast de gemeenten hebben gezaghebbende
instanties als de Raad van State, de Europese Commissie en het Europees Hof van Justitie zich kritisch uitgelaten over de plannen om illegaal verblijf strafbaar te stellen, onder meer onder verwijzing naar de
Terugkeerrichtlijn en vanwege het disproportionele karakter van de
strafbaarstelling.14 Uiteindelijk gaat de strafbaarstelling van onrecht-

12 Zie bijv. www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek/article/detail/3626467/2014/04/01/Zo-hard-wasdie-afspraak-in-het-regeerakkoord-dus-niet.dhtml.
13 Zie http://inlia.nl/uploads/File/VNG%20brief%201feb2011%20strafbaarstelling.pdf.
14 NL, E-001114/2011.
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matig verblijf niet door. De coalitiepartijen VVD en PvdA besluiten in
april 2014, mede onder druk van de achterban van de PvdA en de
breed gedeelde maatschappelijke kritiek, dit voorstel uit hun regeerakkoord te schrappen en in plaats daarvan bedingt de VVD dat de
arbeidskorting voor midden- en hoge inkomensgroepen omhooggaat
(vgl. Staring & Van Swaaningen 2013).15

De bed-bad-broodvoorziening
De meest actuele controverse in de context van illegaal verblijf betreft
de zogenaamde invoering van de bed-bad-broodvoorziening. Op
17 januari 2013 diende de protestantse kerk via de Conferentie van
Europese Kerken bij de Europese Raad een klacht in tegen de Nederlandse Staat. In deze klacht stellen de kerken dat de situatie dat mensen zonder onderdak, kleding en voedsel in Nederland op straat zwerven tegen de menselijke waardigheid ingaat. In november 2014 – bijna
twee jaar na het indienen van de klacht – schaart het ECSR van de
Raad van Europa zich in dezen definitief achter de klacht van de Conferentie van Europese Kerken en nodigt het de Nederlandse Staat uit
onmiddellijk iedere burger onderdak, kleding en voedsel te bieden.
Ook onrechtmatig verblijvende vreemdelingen, afgewezen asielzoekers en vreemdelingen die niet meewerken aan hun terugkeer naar het
herkomstland dienen gebruik te kunnen maken van deze bed-badbroodvoorziening.16,17
Uitspraken van het ECSR zijn gezaghebbend, maar juridisch niet bindend. Een eerdere voorlopige uitspraak van het ECSR, waarin het de
Nederlandse overheid vraagt ‘te voorzien in de basale behoeften van
vreemdelingen zonder verblijfstatus, zoals onderdak, kleding en voedsel’, legde de Nederlandse overheid bij monde van toenmalig staatssecretaris Fred Teeven nog naast zich neer.18 In de visie van de staatssecretaris zou er een grote aanzuigende werking uitgaan van een dergelijke voorziening en is opvang altijd mogelijk als vreemdelingen

15 Zie www.volkskrant.nl/dossier-kabinet-rutte-ii/deal-in-den-haag-illegaliteit-wordt-toch-niet
-strafbaar~a3626235/.
16 European Committee of Social Rights, 1 juli 2014, compliant No. 90/2013.
17 Zie http://nos.nl/artikel/2003037-raad-van-europa-vluchteling-heeft-recht-op-bed-bad-enbrood.html.
18 Zie www.amnesty.nl/sites/default/files/public/uitspraak_ecsr_vraag_en_antwoord_zonder_
bijlagen_def.pdf.
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maar meewerken aan hun terugkeer naar het herkomstland.19 Teeven
kondigt aan een latere uitspraak van het Europees Comité van 47
ministers van Buitenlandse Zaken af te willen wachten alvorens verdere stappen te ondernemen.
Op grond van uitspraken van de Centrale Raad van Beroep moet de
gemeente Amsterdam tijdelijk vanaf 17 december 2014 sobere opvang
aan onrechtmatig verblijvende vreemdelingen aanbieden.20 Tijdens
een bestuurlijk overleg tussen de VNG en staatssecretaris Teeven op
19 januari 2015 zegt laatstgenoemde toe de financiële kosten die
gemeenten moeten maken om te kunnen voldoen aan de uitspraak
van de Centrale Raad van Beroep tijdelijk te vergoeden.21 Als op
15 april 2015 de uitspraak van het Comité van Ministers van de Raad
van Europa naar buiten komt, geeft deze niet de duidelijkheid waar de
rijksoverheid op had gehoopt.22 Het Comité tornt niet aan de uitspraak
van het ECSR, maar wijst op het complexe karakter van de zaken die
uit deze uitspraak voortvloeien en stelt uit te zien naar de stappen die
Nederland gaat ondernemen.23
Op 22 april bereiken de VVD en de PvdA na negen dagen van overleg
een akkoord over de opvang van onrechtmatig verblijvende vreemdelingen in Nederland. In dit akkoord wordt beschreven hoe er in de vijf
grote gemeenten Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven een tijdelijke en sobere opvang gaat komen voor die vreemdelingen die willen meewerken aan hun terugkeer naar het land van herkomst. Na de tijdelijke noodopvang zullen de onrechtmatig verblijvende vreemdelingen die blijk geven van hun wens terug te keren naar
Ter Apel gaan, van waar ze onder begeleiding van de Dienst Terugkeer
& Vertrek zullen gaan werken aan hun terugkeer. Voor vreemdelingen
die hun terugkeerproces frustreren, eindigt de noodopvang binnen

19 Zie www.nrc.nl/nieuws/2014/11/10/raad-van-europa-nederland-moet-illegalen-onderdakbieden.
20 Zie www.rechtspraak.nl/Organisatie/CRvB/Nieuws/Pages/Uitgeprocedeerde-asielzoekerskrijgen-komende-maanden-bed,-bad,-brood.aspx.
21 Het tijdelijke verwijst naar het moment dat het Comité van Ministers zich heeft uitgesproken over het advies van het ECSR van 1 juli 2014. Deze uitspraak is op 15 april 2015 gekomen, maar wordt door de coalitiepartners verschillend geïnterpreteerd. Financiële tegemoetkomingen worden verstrekt tot twee maanden na deze uitspraak. Zie www.vng.nl/
onderwerpenindex/integratie-en-asiel/vreemdelingen-zaken/brieven/bed-bad-broodregeling.
22 Zie https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/ResChS%282015%295&Language=
lanEnglish&Ver=original&-Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=
FDC864&BackColorLogged=FDC864.
23 Zie www.nrc.nl/next/van/2015/april/17/kom-op-nederland-wat-kost-dat-jullie-nou1484742.
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enkele weken en zij belanden alsnog op straat. Opvanglocaties buiten
de aangewezen noodopvanglocaties moeten sluiten en gemeenten die
hier geen gehoor aan geven, zullen worden gekort op hun integratiebudget door de rijksoverheid.24 Een uitspraak van de Raad van State
over de beslissing van de Raad van Europa om alle onrechtmatig verblijvende vreemdelingen noodopvang te bieden, kan het huidige
akkoord nog wijzigen.25
De reacties in Nederland op het akkoord van de PvdA en de VVD,
waarbij de noodopvang onder voorwaarden wordt aangeboden, zijn
overwegend negatief. De Volkskrant zet op 23 april 2015 – een dag na
het gesloten akkoord – alle kritiek op een rijtje en bericht over de
omvangrijke weerstand uit maatschappelijke en politieke hoek.
Amnesty International stelt in een Twitterbericht dat het akkoord
ingaat tegen de uitspraak van het ECSR en dat Nederland met het
eventueel op straat zetten van vreemdelingen weer terug bij af is. De
gemeente Amsterdam wil niet dat asielzoekers alsnog ‘geklinkerd’
worden en de fractievoorzitter van D66 in Amsterdam vindt het ‘een
dom en onwerkbaar compromis’. Veel critici wijzen erop dat de maatregel geen echte oplossingen biedt door het koppelen van de noodhulp aan de voorwaarde terug te keren naar het land van herkomst. De
Utrechtse coalitiepartij GroenLinks typeert een dergelijke voorwaardelijke noodopvang als inhumaan en desastreus. De gemeenten Leiden,
Nijmegen, Groningen, Deventer en Arnhem geven te kennen dat zij
door zullen gaan met de noodopvang.26 Kortom, na lezing van veel
reacties dringt zich toch de gedachte op dat het huidige akkoord over
een voorwaardelijke noodopvang nog lang niet is uitgekristalliseerd.

Noodopvang
In 2002 publiceerden Rusinovic e.a. over de ‘nieuwe vangnetten’ in de
Nederlandse samenleving en besteedden daarbij vooral aandacht aan
de opvang van onrechtmatig verblijvende vreemdelingen en van
andere kwetsbare groepen in Nederland. In hun studie beschrijven ze
voor Den Haag en Leiden de kloof tussen wet en werkelijkheid, de
24 Zie www.volkskrant.nl/dossier-kabinet-rutte-ii/zwaarbevochten-compromis-beperktopvang-illegalen~a39-75208.
25 Zie www.pvda.nl/berichten/2015/04/Opvang+voor+uitgeprocedeerde+asielzoekers.
26 Zie www.volkskrant.nl/dossier-kabinet-rutte-ii/dom-onwerkbaar-desastreus-alom-kritiekop-illegalenakkoord~a3975989.
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politiek van het Binnenhof in Den Haag naast de alledaagse werkelijkheid in de stad Den Haag. De auteurs identificeren 25 (semi)overheidsinstanties, kerkelijke instellingen en particuliere initiatieven die
op enigerlei wijze ondersteuning bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers en andere onrechtmatig verblijvende vreemdelingen (Rusinovic e.a. 2002, p. 77). Ook toen, dertien jaar geleden, gingen een sterk
ontmoedigingsbeleid van onrechtmatig verblijvende vreemdelingen
en een efficiënt en intensief terugkeerbeleid van uitgeprocedeerde
asielzoekers samen met noodopvang. De auteurs schetsen hierbij een
beeld van beperkte en begrensde opvang. Beperkt vanwege de
omvang en het incidentele karakter van de hulp die veel instanties verlenen, en begrensd gezien de constatering dat lang niet iedereen voor
ondersteuning in aanmerking komt. De meeste ondersteuning gaat
naar uitgeprocedeerde asielzoekers van wie de kansen op een verblijfsstatus door de noodopvang hoog worden ingeschat (Rusinovic
e.a. 2002, p. 78-79). Veel van deze noodopvang is in het leven geroepen
door kerkelijke of maatschappelijke organisaties in samenwerking met
gemeenten.27 De waas van geheimzinnigheid en illegaliteit die er in de
jaren negentig nog hing rondom de noodopvang van uitgeprocedeerde en illegale vreemdelingen, lijkt in het begin van deze eeuw verdwenen.
Terug naar de huidige tijd. Uit de berichtgeving door de media zou de
indruk kunnen ontstaan dat de organisaties die zich in Nederland
bezighouden met noodopvang, er bovenal naar streven om de uitgeprocedeerde asielzoekers en illegale vreemdelingen te laten blijven.
Het is minder bekend dat veel van deze organisaties zich daarnaast
ook bezighouden met de terugkeer van vreemdelingen naar het land
van herkomst. Kerkelijke of maatschappelijke organisaties verbinden
aan het verlenen van noodopvang vaak de voorwaarde dat vreemdelingen actief meewerken aan hun vertrek na de definitieve afwijzing.
Zij stellen daaraan overigens niet een specifieke termijn, zoals in het
huidige bed-bad-broodakkoord van de coalitiepartijen VVD en PvdA.28
Zo hebben Kerk in Actie en ICCO van de Protestante Kerk in Nederland in de zomer van 2008 een draaiboek gepubliceerd voor terugkeer
van niet-toegelaten asielzoekers voor diaconieën van de Protestantse
Kerk in Nederland. Zij beschrijven hoe er de tijd genomen moet wor-

27 Zie bijv. http://www.inlia.nl/inleidinggemopv.html.
28 Zie bijv. de doelstellingen en criteria die INLIA hanteert bij de noodopvang van dakloze
asielzoekers, www.inlia.nl/inleidinggemopv.html.
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den voor het in kaart brengen van het perspectief dat de vreemdeling
heeft in Nederland en het perspectief in het land van herkomst. Ook
wijzen de kerken er met klem op dat vrijwilligheid van groot belang is
bij terugkeer en dat die vrijwilligheid alleen kan ontstaan als er sprake
is van wederzijds vertrouwen tussen de vreemdeling en de kerk
(p. 3-4).

Twee overheden: denial versus adaptation
In de criminologische literatuur over veiligheidsbeleid wordt, in navolging van David Garland (2001), een onderscheid gemaakt tussen enerzijds beleid dat is gebaseerd op aanpassing (adaptation) en anderzijds
beleid dat is gebaseerd op het krampachtig ontkennen (denial) van
onaangename feiten. Beleid dat zich baseert op aanpassing is beleid
waarmee de overheid op pragmatische wijze probeert ongewenste
zaken te beheersen en te reguleren, omdat zij meent dat het probleem
niet is uit te roeien. Daar waar we eerder constateerden dat op het terrein van illegaal verblijf weinig te bespeuren is van beleid dat voortkomt uit een pragmatische aanpassing aan ongewenste situaties (Staring & Van Swaaningen 2013), lijkt dit in het licht van het voorgaande
een te voorbarige conclusie. Zoals in deze bijdrage uitvoerig is
beschreven, is er geen sprake van één overheid in de context van het
‘illegalenbeleid’, maar van ten minste twee overheden: de rijksoverheid met een regering en parlement die het restrictieve vreemdelingenbeleid bepalen en de lokale overheid die dit beleid moet uitvoeren,
maar hierbij op basis van andere afwegingen soms van afwijkt (vgl.
Rusinovic e.a. 2002, p. 77).
In het perspectief van Garland staat de rijksoverheid primair in de ontkenningsmodus door de problematiek die samengaat met de aanwezigheid van onrechtmatig verblijvende vreemdelingen en hun eventuele terugkeer te negeren. Typerend voor deze ontkenningsmodus is de
rigide opstelling van de rijksoverheid ten opzichte van die vreemdelingen die niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst: de vraag
of deze vreemdelingen kunnen voldoen aan de vertrekplicht lijkt er
niet toe te doen. De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken
(ACVZ) wijst erop dat de Nederlandse overheid naar de letter van de
wet aan het einde van het vertrektraject stopt met opvang en bijstand
en ervan uitgaat dat de vreemdeling vertrekt. Dat er zich onder deze
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vreemdelingen personen bevinden die in de praktijk niet kunnen vertrekken, vormt voor de centrale overheid geen reden om alsnog
opvang te bieden (ACVZ 2012, p. 12).
Lokale overheden die met dergelijke problemen worden geconfronteerd, opereren daarentegen juist pragmatisch en proberen in lijn met
aanpassingsstrategieën de problemen hanteerbaar te houden en op te
lossen in plaats van deze te negeren of te ontkennen. De gemeenten
onderkennen dat de problematiek van onrechtmatig verblijvende
vreemdelingen beheersbaar moet zijn, en dat betekent dat er niemand
op straat of onder een brug slaapt, om de Rotterdamse burgemeester
Aboutaleb te parafraseren.29 Een dergelijke houding van gemeenten is
ook ingegeven door de zorgplicht waar de gemeenten zich voor
geplaatst zien als er sprake is van humanitaire noodsituaties (Winter
2011). De kerkelijke en maatschappelijke organisaties die schuilgaan
achter de noodopvang, spelen in deze gemeentelijke aanpassingsstrategie een uitermate belangrijke rol doordat zij de expertise hebben en
vaak het vertrouwen genieten van de onrechtmatig verblijvende
vreemdelingen. Deze organisaties zijn daarmee enerzijds een luis in
de pels van de rijksoverheid. Anderzijds creëren zij een belangrijke en
pragmatische oplossing voor problemen waarvoor de lokale overheid
zich gesteld ziet als gevolg van het restrictieve rijksoverheidsbeleid
rondom uitgeprocedeerde asielzoekers en andere onrechtmatig verblijvende vreemdelingen.

Tot slot
Lokale overheden respecteren het vreemdelingenbeleid, maar bovenstaande enigszins willekeurige en onvolledige uiteenzetting in de context van het illegalenbeleid laat ook zien dat de inhoud van dit beleid
met enige regelmaat tot interne spanningen binnen de regering leidt
en tevens op weerstand en verzet bij gemeenten en andere instanties
stuit. De coalitiepartners VVD en PvdA in het huidige kabinet-Rutte II
hebben fundamenteel andere ideeën over het onrechtmatig verblijf
van vreemdelingen en hoe hiermee om te gaan. Zowel in de discussie
rondom het kinderpardon en de strafbaarstelling van illegaal verblijf
als ook rondom de bed-bad-brood-regeling komt dat duidelijk naar

29 Zie bijv. www.rijnmond.nl/nieuws/20-04-2015/aboutaleb-niemand-slaapt-bij-ons-op-straat.
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voren. Dit resulteert ook in de nodige spanningen binnen politieke
partijen, zoals het geval was bij de PvdA rondom deze strafbaarstelling. Partijvoorzitter Hans Spekman heeft de ogenschijnlijk lastige
opgave de voorgenomen strafbaarstelling van illegaal verblijf naar de
achterban te verdedigen, terwijl hij eerder als gemeenteraadslid en
wethouder in Utrecht opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers
regelde.30
Ook de eerdergenoemde verticale beleidsincongruenties tussen de
centrale overheid en de gemeenten komen in deze beschrijving prominent naar voren. De rijksoverheid blijft, ondanks alle onderzoek dat
een andere richting op wijst, vasthouden aan het idee dat van een
streng beleid een afschrikwekkende werking zou uitgaan, waardoor
illegalen zouden worden ontmoedigd om naar Nederland te komen of
in Nederland te blijven (Diepenhorst 2012; Van Os 2012).31 Terwijl de
centrale overheid zich tot doel heeft gesteld illegaal verblijf aan te pakken en te ontmoedigen en daarnaast het terugkeerbeleid als sluitstuk
van deze ontmoediging presenteert, hebben gemeenten overduidelijk
andere zorgen. Die liggen op het terrein van beheersbaarheid en de
praktische uitvoerbaarheid van het beleid naast de directe zorg voor
kwetsbare vreemdelingen32 (vgl. ACVZ 2012, p. 12). De VNG stelt letterlijk als reactie op de op handen zijnde strafbaarstelling dat het ‘niet
aannemelijk is dat met de huidige capaciteit de handhaafbaarheid van
het voorstel geborgd kan worden’.33
Los van handhavingsvraagstukken maken gemeenten zich ook grote
zorgen over de onbedoelde effecten van de verschillende aangekon30 Zie www.vn.nl/Archief/Politiek/Artikel-Politiek/Hans-Spekman-laat-zich-niet-in-het-paknaaien-1.htm. Ook andere prominente politici zagen zich in een soortgelijke positie
geplaatst. Prominent PvdA-lid Job Cohen was als staatssecretaris van Justitie in de
periode 1998-2001 belast met vreemdelingenzaken en verantwoordelijk voor de nieuwe
Vreemdelingenwet 2000. Als burgemeester van Amsterdam (2001-2010) weigerde hij met
een beroep op zijn zorgplicht voor illegalen aan ditzelfde ministerie gegevens te verstrekken van personen die niet onder de pardonregeling vielen. Terwijl Gerd Leers als burgemeester van Maastricht (2002-2010) een ruimhartig beleid voorstond ten opzichte van uitgeprocedeerde asielzoekers, voerde dezelfde Gerd Leers als minister voor Immigratie,
Integratie en Asiel in het kabinet-Rutte I (2010-2012) – zoals eerder vermeld – het illegalenquotum in en wilde hij illegaal verblijf strafbaar gaan stellen.
31 Diepenhorst beschrijft de in Nederland bestaande praktijken, mechanismen en maatregelen om illegale migratie (komst en verblijf) aan te pakken. De auteur concludeert onder
meer dat er geen overtuigend bewijs is voor de effectiviteit van beleidsmaatregelen die
illegale migratie beogen tegen te gaan; eenvoudigweg omdat de meeste maatregelen
nooit geëvalueerd zijn of ‘niet onverdeeld succesvol bleken’ (Diepenhorst 2012, p. 3).
32 Denk bijv. aan vreemdelingen met medische of psychische klachten, gezinnen met minderjarige kinderen of vreemdelingen die in een uitzichtloze situatie verkeren omdat ze buiten hun schuld niet terug kunnen keren (ACVZ 2012, p. 12).
33 Zie http://inlia.nl/uploads/File/VNG%20brief%201feb2011%20strafbaarstelling.pdf.
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digde en uitgevoerde beleidsvoorstellen. Zo kunnen door de strafbaarstelling van illegaliteit vreemdelingen verder uit het zicht raken van de
overheid en haar instellingen, waardoor ouders hun kinderen niet
meer aanmelden voor school noch gemakkelijk een beroep op medische zorg zouden kunnen doen. Gemeenten hebben volgens de Wet
maatschappelijke ondersteuning een zorgplicht en de recente uitspraken van het ECSR onderstrepen de veronderstelling die veel gemeenten al hanteerden, dat ook illegaal verblijvende vreemdelingen recht
hebben op opvang.
De rijksoverheid verwijst vaak naar de aanzuigende werking die van
een te royaal vreemdelingenbeleid uit zou kunnen gaan. Zo veronderstelde Teeven dat de operatie Mare Nostrum een aanzuigende werking
had: ‘hoe effectiever onze reddingsacties, hoe meer vluchtelingen zich
op zee begaven’.34 Ook in de discussie over de strafbaarstelling van
onrechtmatig verblijf en recenter over de bed-bad-broodvoorziening
is het standpunt van regeringspartij VVD dat de opvang van illegalen
een slecht idee is, omdat het een aanzuigende werking heeft op asielzoekers.35 Tegelijkertijd stellen onderzoekers als Rusinovic e.a. (2002)
en Winter (2011) dat de vermeende aanzuigende werking die zou uitgaan van de maatschappelijke en kerkelijke opvang moet worden
gerelativeerd in het licht van de beperkte en begrensde steun die zij
bieden aan een kleine groep vreemdelingen. Wellicht komt de grootste
relativering op dit gebied uit Duitsland en Denemarken. Duitsland
kent sinds enkele jaren regels voor onrechtmatig verblijvende vreemdelingen en uitgeprocedeerde asielzoekers, die allen recht hebben op
bed, bad en brood.36 Ook in Denemarken is sprake van een zorgplichtmodel en krijgen alle illegaal verblijvende vreemdelingen gegarandeerd onderdak, voedsel en kleding (ACVZ 2012, p. 10). Tot op heden
lijkt dit echter voor de in Nederland verblijvende groep kwetsbare
vreemdelingen geen reden om naar deze landen uit te wijken.

34 Zie www.advalvas.vu.nl/nieuws/teeven-vindt-grensdoden-geen-groot-probleem.
35 Zie bijv. www.nrc.nl/nieuws/2014/11/10/raad-van-europa-nederland-moet-illegalenonderdak-bieden.
36 Zie www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/hoe-gaan-andere-landen-om-met-bed-bad-enbrood.
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Politie in tweevoud: centraal en
decentraal
Een analyse van enkele achtergronden en spanningen

J. Terpstra en B. van Stokkom *

Sinds januari 2013 kent Nederland een nationaal politiekorps. Hoewel
de besluitvorming over de invoering van dit nationale politiebestel
opmerkelijk snel verliep (Terpstra 2013), vormde deze beslissing de
uitkomst van een al veel langer lopend proces van centralisatie en
schaalvergroting van de Nederlandse politie (Fijnaut 2012). En al werd
tijdens het regionaal politiebestel lange tijd het beleidsuitgangspunt
‘decentraal, tenzij’ beleden, in feite was al sinds midden jaren negentig sprake van een sluipende centralisatie van de Nederlandse politie
(Terpstra 2004).
Opmerkelijk is dat gedurende ongeveer deze zelfde periode een tegenovergestelde beweging gaande was, namelijk van lokalisatie en decentralisatie van politieachtige werkzaamheden als toezicht en handhaving in de publieke ruimte. Rond 1990 werden in Nederland op lokaal
niveau de eerste stadswachten geïntroduceerd, vaak in eerste instantie
in het kader van een werkverruimende maatregel (Hauber e.a. 1994).
Sinds die tijd is het aantal nieuwe toezichthoudende functionarissen
gegroeid en heeft uitbreiding plaatsgevonden van hun bevoegdheden
en taken. Sinds 1994 kent Nederland buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s), die ook in de publieke ruimte kunnen worden ingezet.
Een belangrijke stap in dit institutionaliseringsproces werd ongeveer
tien tot vijftien jaar geleden gezet, toen veel gemeenten de lokale toezichthouders en handhavers onderbrachten in speciale diensten
stadstoezicht (de naam verschilt per gemeente). Sinds die tijd is een
duidelijke professionalisering gaande van deze beroepsgroep. Veel
* Prof. dr. ir. Jan Terpstra is als hoogleraar Criminologie verbonden aan de Rechtenfaculteit
van de Radboud Universiteit Nijmegen. Dr. Bas van Stokkom is als senior onderzoeker
werkzaam bij de afdeling strafrecht van de Rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit
Nijmegen. Hij is tevens verbonden aan de afdeling Bestuurswetenschappen van de
faculteit Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit te Amsterdam.
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gemeenten beschikken daarmee nu over een eigen apparaat voor toezicht en handhaving op straat, waarbij geüniformeerde stadswachten
en vooral ook gemeentelijke boa’s in de publieke ruimte worden ingezet in winkelgebieden, uitgaanslocaties, woonwijken en bij de parkeerhandhaving (Eikenaar & Van Stokkom 2014; Bervoets 2013). Volgens
een schatting uit 2013 zouden er in Nederland 3.600 boa’s werkzaam
zijn in het publiek domein (Mein & Hartmann 2013).
Met de komst van stadswachten ontstond voor gemeenten de mogelijkheid buiten de politie om te voldoen aan de groeiende roep om
meer toezicht op straat. De aanwezigheid van ‘eigen’ gemeentelijke
toezichthouders bood gemeenten bovendien een middel om zelf
direct problemen met betrekking tot leefbaarheid en veiligheid aan te
pakken. Gezien de toenemende politieke en beleidsmatige aandacht
voor de aanpak van onveiligheid, waren ook meer en meer lokale
bestuurders bereid zich daarop politiek te profileren. Rotterdam liep
hier onder leiding van burgemeester Opstelten in voorop (Tops 2007).
Inmiddels wordt in dit verband vaak gesproken van het ontstaan van
een ‘nieuwe gemeentepolitie’. Hoewel de term veelzeggend is en een
grote symbolische en retorische waarde heeft, roept hij weerstand op
en wordt hij vaak als niet (helemaal) accuraat ervaren (Eikenaar & Van
Stokkom 2014). Deze nieuwe gemeentelijke functionarissen beschikken immers over minder bevoegdheden dan reguliere politiemensen
en hebben vaak een beperkter takenpakket. Ook ontbreekt de justitiële
component in dit werk. In vergelijking met de politie hebben zij
slechts in beperkte mate de beschikking over dwang- en geweldsmiddelen (Bervoets 2013; Eikenaar & Van Stokkom 2014).
Toch valt niet te ontkennen dat in de afgelopen ruim twintig jaar,
naast een centralisatie van de politie, op lokaal niveau een belangrijke
ontwikkeling en herwaardering is waar te nemen in taken en functies
die direct raken aan het meest elementaire onderdeel van het traditionele politiewerk, namelijk het zichtbaar aanwezig zijn op straat en zo
de orde te bewaken. Juist deze taak lijkt in toenemende mate overgenomen door de nieuwe gemeentelijke toezichthouders en handhavers.
Deze ontwikkeling, ook wel omschreven als een pluralisering van de
politiefunctie, is overigens niet alleen in Nederland, maar in tal van
Europese landen zichtbaar (Jones & Newburn 2006; Terpstra e.a.
2013).
Met deze combinatie van enerzijds schaalvergroting, centralisatie en
nationalisatie van de reguliere politieorganisatie en anderzijds het
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ontstaan op lokaal niveau van een gemeentelijke vorm van toezicht en
handhaving worden de contouren zichtbaar van een duaal politiebestel. Dat roept uiteenlopende vragen op en in het hiernavolgende concentreren wij ons op twee daarvan. Ten eerste, wat zijn de belangrijkste achtergronden die hebben bijgedragen aan het ontstaan van een
nieuw gemeentelijk toezicht en handhaving in de publieke ruimte, en
in hoeverre hebben ontwikkelingen binnen de politie daar ook een bijdrage aan geleverd? Ten tweede, wat zijn de gevolgen van de intrede
van dit duale bestel en welke nieuwe vragen roept dat op?

Maatschappelijke achtergronden
Aan de opkomst van de nieuwe gemeentelijke toezichthouders en
handhavers ligt een complex van maatschappelijke, economische en
politieke factoren en omstandigheden ten grondslag. Wij beperken
ons hier tot de belangrijkste. Ten eerste speelt hier het sinds eind jaren
tachtig toenemende belang van veiligheid en veiligheidsgevoelens een
rol, zowel in maatschappelijk als in politiek opzicht. In de naoorlogse
decennia steeg het criminaliteitsniveau in Nederland zeer sterk. In
samenhang daarmee namen niet alleen onveiligheidsgevoelens toe,
maar werden veiligheid en onveiligheidsgevoelens ook belangrijke
thema’s voor het overheidsbeleid. Mede om daarop een antwoord te
vinden wordt in de loop van de jaren negentig een groter gewicht toegekend aan versterking van het zichtbaar toezicht en van handhaving
in de publieke ruimte. De roep om ‘meer blauw op straat’ is een van de
uitingen hiervan.
Dit hangt samen met veranderingen in onze sterk verstedelijkte
samenleving, die sinds de jaren tachtig steeds meer zichtbaar worden.
Veiligheid krijgt op veel centrale stedelijke locaties een grote economische betekenis. Steeds belangrijker wordt het voor de lokale op dienstverlening gerichte economie om toeristen, dagjesmensen, winkelend
publiek en uitgaanspubliek te trekken. De veronderstelling daarbij is
dat mensen de keuze waar zij naartoe gaan en waar zij hun geld zullen
besteden, sterk laten afhangen van het veiligheidsimago van locaties.
Op deze locaties wordt daarom steeds vaker een beroep gedaan op
zichtbare geüniformeerde toezichthouders, waarbij het niet alleen
gaat om publieke functionarissen, maar ook om private beveiligers,
die zowel in de publieke als in de semipublieke ruimte worden ingezet
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(Jones & Newburn 1999; Terpstra 2012). Vooral de ontwikkeling van
grote winkelcentra, kantorenkolossen en industrieparken heeft de
groei van het aantal private beveiligers bevorderd (Van Steden 2007).
Nauw verwant hiermee is de groeiende economie van telkens weer
terugkerende evenementen en festivals. Elke gemeente van enig
belang probeert haar eigen kas en die van de lokale middenstand te
spekken door naast de traditionele jaarlijkse evenementen van kermis
en circus ook andere evenementen en festivals (met vaak grote aantallen bezoekers) binnen de gemeentegrenzen te krijgen, variërend van
de Vierdaagsefeesten (Nijmegen) en de Aardbeienfeesten (Zundert) tot
Appelpop (Tiel), Zwarte Cross (Lichtenvoorde) en de Heideweek (Ede).
Ook hier is veiligheid een belangrijke voorwaarde voor succes. Daarmee wordt ook de evenementenmaatschappij (Van Steden 2009) een
belangrijke bron van de groei van lokaal toezicht en handhaving,
zowel publiek als privaat.
Daarnaast zijn sinds de jaren tachtig ingebouwde vormen van sociale
controle in de vorm van onder meer conducteurs, conciërges en speeltuinbeheerders onder druk van bezuinigingen en efficiëntieoverwegingen vaak opgeheven (Newburn 2001). Wellicht dat hieraan, zeker in
Nederland, in veel gevallen een nogal naïef mensbeeld ten grondslag
lag: het vertrouwen dat burgers ook zonder daarop gecontroleerd te
worden zich vanzelf wel aan de regels zouden houden. Om die reden
verdwenen vanaf de jaren zeventig conducteurs uit bus, tram en trein.
In een later stadium begonnen vele burgers en bestuurders zich steeds
meer de negatieve consequenties hiervan te realiseren. In Nederland
gebeurde dat bijvoorbeeld in de analyse van de commissie-Roethof.
Deze stelde in de tweede helft van de jaren tachtig als diagnose van de
sterke groei van de ‘kleine’ criminaliteit dat deze onder meer samenhing met het verlies van het ‘functioneel toezicht’. De erkenning van
dit gemis vormde vervolgens een stimulans voor invoering van de
nieuwe vormen van toezicht en handhaving in de vorm van beveiligingscamera’s, poortjes (op stations) en geüniformeerde toezichthouders.
Ook de groeiende anonimiteit, en het daarmee verbonden verlies van
informele controle in de mobiele en verstedelijkte samenleving,
speelde een rol bij de roep om meer toezicht op straat (Terpstra 2010).
Enerzijds leidde dat ertoe dat bij de opkomende middenklasse de tolerantie voor stedelijk ongemak en wanorde afnam. Anderzijds hebben
burgers in een anonieme samenleving, gekenmerkt door zwakke soci-
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ale banden en weinig onderlinge familiariteit (Blokland 2009), vaak
weinig bereidheid en vermogen om zelf kleine problemen van overlast
en wanorde aan te pakken en op te lossen. Als het de middenklasse
niet lukt de stedelijke wanorde te vermijden (bijvoorbeeld door in de
veilige suburbs of plattelandsdorpen te gaan wonen) (Emmelkamp
2004), wordt in een door formele organisaties gedomineerde samenleving de oplossing voor deze problemen verwacht van gespecialiseerde
instanties en beroepsgroepen. Ook dit lijkt een van de achtergronden
van de roep om meer toezicht en handhaving op straat.

Politie en de groei van gemeentelijk toezicht
Een belangrijke vraag in dit verband is welke rol de politie in Nederland heeft gespeeld in het ontstaan en de groei van lokaal toezicht en
handhaving. Deze vraag is des te relevanter omdat nog niet lang geleden zichtbaar toezicht en handhaving werden beschouwd als de kern
van het politiewerk. In de woorden van de vroegere Amsterdamse
korpschef Jelle Kuiper (2004, p. 175): de taak van de politie is vooral
‘om er eenvoudig te zijn’, om zo ‘te waken tegen het kwaad’ en dat
tegen te houden.
Een vaak geuite veronderstelling is – zie onder andere het Beleidsplan
Nederlandse Politie 1999-2002 (voor een overzicht, zie Terpstra e.a.
2010) – dat de politie niet meer zou toekomen aan deze taken, omdat
de hoeveelheid werk waarmee zij wordt geconfronteerd almaar zou
zijn toegenomen, terwijl de politie over steeds minder middelen
beschikt. Hoe populair deze verklaring ook is (zij het meer in beleidskringen dan op de politiële werkvloer), erg plausibel is zij niet. Ten
eerste, er is altijd meer vraag naar politiewerk dan waar deze organisatie aan kan voldoen. In die zin kan de politie zich niet achter dit noodlot verschuilen. Er is bij de politie altijd sprake van keuzes op welke
thema’s de aandacht moet worden gericht en waarvoor de middelen
moeten worden ingezet.
Ten tweede, de genoemde veronderstelling – en vooral de aanname
dat de politie over minder middelen beschikt – rammelt ook feitelijk.
Tussen 1980 en 2011 is de hoeveelheid mensen die bij de Nederlandse
politie werken vrijwel constant gegroeid (Terpstra 2010, p. 41). Alleen
al in de periode tussen 1994 en 2009 nam de formatieve sterkte van de
Nederlandse politie toe met 29% (Haagsma e.a. 2012). Van belang is
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hoe die ontwikkeling zich verhoudt tot de veranderingen in de
omvang van de criminaliteit. Vanaf de jaren vijftig en zestig groeide
het niveau van de criminaliteit in Nederland sterk: tussen 1960 en 2002
nam de geregistreerde criminaliteit met een factor zeven toe, rekening
houdend met de groei van de Nederlandse bevolking in die periode
(Eggen e.a. 2003). Echter, vanaf laatstgenoemd jaar is het niveau van
criminaliteit in ons land substantieel en voortdurend afgenomen. Tussen 2005 en 2013 daalde het niveau van de criminaliteit in Nederland
met ongeveer 30% (Vergouw e.a. 2014). Desalniettemin is de groei van
de Nederlandse politie tot 2011 blijven toenemen. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat de stelling dat de Nederlandse politie onderbezet is,
door de journalist Bart de Koning (2012) wordt gerekend tot een van
de hardnekkige mythes in het Nederlandse veiligheidsbeleid. De opgetreden groei van gemeentelijk toezicht en handhaving op straat kan
dan ook moeilijk worden verklaard uit de omstandigheid dat de politie
te weinig menskracht zou hebben om deze taken uit te voeren. De verklaring moet elders worden gezocht. Verschillende factoren en ontwikkelingen rond de Nederlandse politie over de afgelopen decennia
zijn daarbij van belang.
Zoals eerder aangegeven, is sinds begin jaren negentig sprake van
schaalvergroting en centralisatie van de Nederlandse politie. Met de
komst van het regionaal politiebestel verdwenen behalve de gemeentepolitie ook de lokale posten van de Rijkspolitie, die in bijna alle dorpen aanwezig waren. Vooral op het platteland wordt sinds die tijd
geconstateerd dat de politie op grotere afstand is komen te staan.
Bekend zijn de terugkerende klachten over aanrijtijden van de politie
in landelijke gebieden. Onder meer vanwege centrale beleidsprioriteiten en prestatieafspraken met de politiekorpsen nam de invloed van
het centrale-rolniveau verder toe. Rond 2000 werd in de politieregio
Utrecht in onderzoek geconstateerd dat er een verschuiving plaatsvond van politiepersoneel van de landelijke gebieden naar de stedelijke. Kleine plattelandsgemeenten probeerden de gaten die op deze
wijze ontstonden in het lokaal toezicht en handhaving zelf op te vangen, bijvoorbeeld door uit eigen middelen zogenaamde politiesurveillanten of extra wijkagenten te betalen. Naast dit extra politiepersoneel
(betaald door de gemeente en alleen in te zetten in het eigen gebied
voor aangewezen taken) gingen deze kleine gemeenten vaker over op
het aanstellen van toezichthouders en boa’s in dienst van de gemeente
(Terpstra 2002; Gemeente Haaksbergen 2006). Deze ontwikkeling was
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des te opvallender omdat met de komst van het regionaal politiebestel
een sterke stimulans werd gegeven aan het gebiedsgebonden politiewerk, mede om de hier en daar gevreesde negatieve gevolgen voor het
lokaal politiewerk tegen te gaan.
Hiernaast werd nog een tweede terugtrekkende beweging van de politie zichtbaar. Ondanks de toename van de hoeveelheid personeelsleden heeft de Nederlandse politie zich gedurende ongeveer de afgelopen twee decennia steeds meer teruggetrokken van het zichtbare toezicht op straat. Uit de studie van Haagsma en collega’s (2012, p. 47)
blijkt dat tussen 1999 en 2009 de formatie die beschikbaar is voor de
basispolitiezorg en het wijkwerk met ongeveer 8% daalde, terwijl in
deze zelfde periode de capaciteit voor de recherche bijna verdubbelde.
Deze veranderingen houden onder meer verband met de sterkere concentratie van de Nederlandse politie op haar zogenaamde kerntaken.
Zowel het meer bedrijfsmatig denken bij de politie als een groeiende
politieke en maatschappelijke vraag om een ‘harde’ aanpak droeg
hieraan bij. De eerste signalen van deze omslag werden zichtbaar aan
het begin van deze eeuw. In de paarse kabinetsnota Criminaliteitsbeheersing werd strafrechtelijke handhaving als dé kerntaak genoemd
van de politie. Steeds vaker werd de opvatting naar voren gebracht dat
de politie zich te veel met ‘oneigenlijke taken’ zou bezighouden en zou
moeten ‘terugkeren’ naar haar kerntaken. Daaronder werden vaak
handhaving en opsporing verstaan.
In de praktijk bleek het echter lastig tot een afbakening van deze kerntaken te komen. In 2004 komt de regering met een zogenaamde Kerntakenbrief: alleen die taken die de inzet van geweld of dwangmiddelen
met zich meebrengen, zouden moeten worden gezien als politiewerk.
Uiteindelijk ziet de regering echter in 2005 met de Notitie Kerntaken af
van een inperking of herdefiniëring van deze kerntaken. Ook in de
nieuwe Politiewet 2012 blijft de omschrijving van de taak van de politie ongewijzigd. Ook al lijkt daarmee de kerntakendiscussie afgelopen
en weinig concreets te hebben opgeleverd, de gedachte dat de politie
zich zou moeten concentreren op een beperkt aantal kerntaken lijkt
nog springlevend. Hoewel de regering afzag van inperking van de
kerntaken, heeft deze opvatting binnen de politie vaak nog de status
van een vanzelfsprekend dogma (Terpstra e.a. 2010).
Vele gemeenten constateren dan ook dat de politie onder het mom
van een concentratie op vermeende kerntaken het toezicht en handhaving op straat vaak laat liggen. Eerst waren de fout geparkeerde
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auto’s geen politiewerk meer, toen waren gevaarlijke verkeerssituaties
rond scholen geen thema meer, vervolgens liet de politie de burenruzies liggen, daarna werd niet meer gereageerd op overlast door groepen jongeren in woonwijken, toen hoorden bedreigingen bij scholen
en cafés er niet meer bij, waarna ook winkeldiefstal meer een probleem van de winkelier werd, en zo is de lijst nog eindeloos te verlengen. Het afschuiven van de blijkbaar als oninteressant beschouwde
toezichts- en handhavingstaken op straat lijkt vooral ingegeven door
een combinatie van een traditionele politiecultuur met een professionaliseringsproces binnen deze organisatie. Het eerste maakt dat de
politie vaak liever spannende dingen doet. Het tweede maakt dat men
liever professioneel interessantere werkzaamheden verricht. De combinatie maakt dat het ‘eenvoudige’ preventieve toezicht op straat met
enig dedain terzijde is geschoven.
Ook in het beleid wordt deze ontwikkeling onderkend, zij het dat deze
eerder als een uitdaging voor gemeenten lijkt te worden opgevat. In de
toelichting op de Boa circulaire 2013 wordt het volgende geconstateerd:
‘De afgelopen jaren is een tendens waarneembaar dat de politie (…) zich
meer gaat richten op de kerntaken en de gemeenten steeds meer mogelijkheden krijgen om de taken die de politie niet langer als kerntaak ziet, op te
pakken.’ (p. 4)

En:
‘De rol van boa’s bij de strafrechtelijke handhaving wordt groter. Zij nemen
steeds meer taken van de politie over.’ (p. 5)

Het lijkt hier te gaan om wat Goffman (1963) in een ander verband
secondary gains noemde: wat begon als het afschuiven van werk door
de politie, bleek voor de gemeenten niet alleen een probleem, maar
ook voordelen te kunnen hebben. Zij konden vanaf nu zelf bepalen
waar toezicht en handhaving moeten worden ingezet, zonder moeizame onderhandelingen met de politie.
De komst van de Nationale Politie per januari 2013 sluit voor een
belangrijk deel aan bij de hier geschetste ontwikkelingen. Daarbij
doen zich op het eerste gezicht tegenstrijdige ontwikkelingen voor.
Enerzijds is sprake van schaalvergroting en centralisatie. Bij de vorm-
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geving van de Nationale Politie ligt veel nadruk op uniformering en
standaardisatie van werkprocessen en organisatie. Het laagste niveau
van de organisatie bestaat uit basisteams, verantwoordelijk voor alle
niet-specialistische politietaken in hun werkgebied. Deze basisteams
zijn in de regel aanzienlijk groter dan de teams bij de politie in het verleden.
Tegelijk wordt de komst van de Nationale Politie gepresenteerd als
versterking van de lokale inbedding van de politie. Juist doordat meer
capaciteit ter beschikking staat, zou een ‘robuuster’ basis voor het
operationele lokale politiewerk ontstaan, niet meer afgeleid door
beheerszaken en de ‘bestuurlijke drukte’ van het regionaal bestel.
Niet iedereen lijkt op voorhand overtuigd van deze belofte. Een van de
weinige concrete maatregelen ter versterking van het lokaal politiewerk bestaat uit de (door de Tweede Kamer afgedwongen) wettelijke
norm dat er op elke 5.000 inwoners één wijkagent dient te zijn.
Ruim twee jaar na de start van de Nationale Politie blijft het, mede
vanwege de vele vertragingen in het reorganisatieproces, in vele
opzichten onduidelijk hoe de lokale gevolgen van de Nationale Politie
in de praktijk zullen uitpakken (Inspectie Veiligheid en Justitie 2014,
2015). Uit de eerste studie van de Inspectie blijkt dat het in de nieuwe
organisatie lastig blijft een evenwicht te vinden tussen centrale sturing
en lokaal maatwerk (Inspectie 2013, p. 46). De beperkte hoeveelheid
onderzoek die tot nu toe is verricht, geeft aan dat de diversiteit op
lokaal niveau ook binnen het nationaal bestel groot blijft (Terpstra &
Fyfe 2015).
Ook al zouden binnen de basisteams behoorlijk meer wijkagenten
worden aangesteld dan in het verleden het geval was, dan nog is het de
vraag in hoeverre dat de maatschappelijke inbedding van de politie
ten goede zou komen. Er zijn veel signalen dat wijkagenten meer en
meer opsporings- en noodhulpwerkzaamheden binnen hun basisteam verrichten en relatief weinig contact hebben met burgers (Terpstra 2008; Van Caem 2011). Aan het gebrekkige preventieve toezicht op
straat zal de komst van meer wijkagenten sowieso weinig kunnen veranderen.
Mede vanwege de vertragingen in het reorganisatieproces zullen veel
gemeenten nog slechts in beperkte mate te maken hebben gehad met
de gevolgen van de schaalvergroting en centralisatie. Veelzeggend is
echter de bevinding uit een nog lopend Nijmeegs onderzoek dat veel
gemeenten verwachten dat zij in de naaste toekomst meer boa’s

47

48

Justitiële verkenningen, jrg. 41, nr. 2, 2015

(eventueel in de vorm van private beveiligers) in zullen moeten zetten
om de gaten in toezicht en handhaving op te vullen die de Nationale
Politie in hun ogen op dit punt laat vallen.

Vragen en risico’s
De sterke opmars in de afgelopen 25 jaar van gemeentelijke toezichthouders en handhavers in combinatie met een terugtrekkende beweging van de politie roept een groot aantal vragen op. In de afgelopen
jaren zijn in Nederland de contouren ontstaan van een duaal politiebestel. Aan de ene kant staat een nationale, gecentraliseerde en
omvangrijke politieorganisatie met vele bevoegdheden en faciliteiten
die zich vooral lijkt te gaan richten op opsporing en de ‘harde’ handhaving. Daartegenover staan vaak kleine lokale toezichts- en handhavingsdiensten, qua omvang variërend van enkele medewerkers tot
enige tientallen. Zij beschikken over een beperkte hoeveelheid
bevoegdheden en faciliteiten. Terwijl de Nationale Politie wel de middelen en bevoegdheden heeft, lijkt zij meer op afstand van de burgerij
te komen. Aan de andere kant staan de gemeentelijke toezichthouders
en handhavers dichter bij de lokale samenleving en bestuur.
Een van de belangrijkste risico’s van dit duale bestel is de fragmentering ervan (Van Steden 2012). Ondanks de komst van een Nationale
Politie dreigt zo voor burgers en partners opnieuw een onoverzichtelijk geheel te ontstaan. Hoe zijn de verschillende uniformen uit elkaar
te halen? Waarom richt de een zich op het vangen van de boef en de
ander op de handhaving van de kleine norm? De vraag is ook welke
gevolgen deze onoverzichtelijkheid heeft voor het imago van beide
partijen en voor hun geloofwaardigheid. In het geval van lokale toezichthouders en handhavers speelt bovendien nog hun vaak wat negatieve imago een rol, wat vooral een gevolg is van het verleden, waarin
zij werden geassocieerd met projecten voor langdurig werklozen
(Bervoets 2013; Eikenaar & Van Stokkom 2014; Terpstra 2012). Mogelijk draagt dit ook bij aan de onduidelijkheid voor veel burgers over
wat zij van deze toezichthouders en handhavers kunnen verwachten
(Van Steden e.a. 2009).
Daarnaast moet worden geconstateerd dat veel van de gemeentelijke
toezichts- en handhavingsdiensten tamelijk kwetsbaar zijn. Dat heeft
niet alleen te maken met de schaal waarop zij moeten functioneren,
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die vooral in kleinere gemeenten vaak beperkt is. De kwetsbaarheid
blijkt ook nu de laatste paar jaar gemeenten worden geconfronteerd
met aanzienlijke bezuinigingen. Hoewel gemeenten in de regel overtuigd zijn van de belangrijke functie die deze gemeentelijke diensten
vervullen, juist ook om de gaten op te vullen die de politie laat vallen,
zien zij zich vaak genoodzaakt ook hier de geldkraan gedeeltelijk dicht
te draaien. De per 1 januari 2015 afgeschafte vergoeding voor door
gemeentelijke boa’s uitgeschreven processen-verbaal heeft in sommige gemeenten geleid tot een inkrimping van het aantal gemeentelijke handhavers.
Bij een gefragmenteerd politiebestel zoals dat nu bestaat, is uiteraard
de vraag van belang hoe hierbinnen de coördinatie of regie is geregeld.
In Nederland heeft deze regie een merkwaardige vorm gekregen. De
politie heeft de zogenaamde operationele regie over de gemeentelijke
toezichthouders en boa’s in de publieke ruimte. Het is opmerkelijk dat
deze operationele regie bij de politie ligt, terwijl de beleidsmatige regie
bij de gemeente berust. Bovendien is de burgemeester gezagdrager
over de lokale politie voor zover het openbareordehandhaving en
dienstverleningstaken betreft. Daarnaast worden de stadswachten en
boa’s door de gemeente betaald, niet door de politie. Overigens blijkt
in de praktijk dat deze operationele regie meer in handen ligt van de
gemeente dan van de politie (Bervoets 2013; Van Stokkom & Eikenaar
2014). Maar belangrijker, het claimen door de politie van deze operationele regietaak komt weinig geloofwaardig over als ondertussen deze
zelfde politie zich probeert terug te trekken van toezicht en handhaving in de publieke ruimte (Van Stokkom & Eikenaar 2014). In de
vroege jaren negentig probeerde de politie door het aanstellen van
politiesurveillanten met een alternatief te komen voor gemeentelijke
stadswachten en handhavers. Zij hoopte op deze wijze de fragmentering van dit veld te voorkomen. Hoe lovenswaardig dit initiatief ook
was, de steun binnen de Nederlandse politie hiervoor was zo gering,
dat dit alternatief bijna geheel uit de collectieve herinnering is verdwenen.
Met de ontwikkeling van lokale toezichthouders en handhavers komt
nadrukkelijker de vraag naar voren hoe het zit met hun bevoegdheden,
taken en dwang- en geweldsmiddelen. Er is sprake van een geleidelijke
uitbreiding van taken, bevoegdheden en dwangmiddelen. Het past in
de ontwikkeling waarin de gemeente stap voor stap toch een eigen
politie krijgt. De continue discussie over hoe ver met deze taak- en
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bevoegdheidsuitbreiding moet worden doorgegaan en in hoeverre
meer geweldsmiddelen moeten worden toegekend, dreigt daardoor
telkens weer door de feiten te worden ingehaald.

Slot: een korte blik naar de toekomst
Politiehervormingen hebben de neiging elkaar in hoog tempo op te
volgen (Wennström 2013). In dit verband spreekt Brodeur (2005) van
een neiging tot een permanente politiehervorming, oftewel Trotsky in
Blue. Of het in Nederland deze keer ook zo zal gaan, is voorlopig
afwachten. Het vorige politiebestel hield het nog geen twintig jaar uit.
Hoe dat ook zij, Nederland zal het een tijdje met dit bestel moeten
doen.
Als over pakweg tien jaar een buitenlander Nederland bezoekt om te
kijken wat voor politiebestel wij hebben, zal het niet eenvoudig zijn uit
te leggen waarom wij in Nederland een politie in tweevoud hebben,
twee naast elkaar bestaande soorten organisaties voor policing taken.
Naast één gecentraliseerd landelijk korps voor de ‘harde’ politietaken
is er dan een groot aantal (maar waarschijnlijk geen bijna vierhonderd
meer) lokale ‘politiekorpsen’ met een beperkt mandaat, maar ook met
een vermoedelijk vriendelijker imago. De buitenlandse bezoeker zal
verbaasd aanhoren dat in 2012 in Nederland een ingrijpende politiehervorming plaatsvond, unaniem gesteund door de Tweede Kamer,
waarin besloten werd tot één nationaal korps. De les zal vermoedelijk
zijn dat de politiek besloot tot één korps, maar dat – achter de rug om
van landelijke politiek en beleid – het politielandschap feitelijk ging
bestaan uit enige honderden policing diensten.
Een van de vele vragen die deze ontwikkelingen oproepen, is wat te
denken van de taakverdeling die nu lijkt te ontstaan tussen de twee
soorten politie in Nederland. Krijgen wij een Nationale Politie voor het
‘echte’ politiewerk, dat wil zeggen het werk met justitiële elementen
en waarbij dwangmiddelen moeten worden ingezet? Wat betekent dat
voor het imago, de legitimiteit en de interne cultuur van beide typen
politiekorpsen? Wat betekent dat op lange termijn, als de gemeentelijke diensten steeds meer taken op zich moeten nemen, zonder dat zij
over voldoende middelen beschikken om hun werk en hun organisatie
uit te bouwen? Krijgen wij zo twee organisaties, de eerste op afstand,
maar voor burgers alleen zichtbaar als hard moet worden opgetreden,
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de tweede benaderbaar en zichtbaar, maar zonder mogelijkheden op
te treden als dat nodig is?
Te vrezen valt dat met deze dualisering van het politiebestel het kenmerkende van politiewerk verloren gaat, namelijk beschikbaar zijn om
direct problemen op te kunnen lossen, altijd tegen de achtergrond van
het besef dat dwang kan worden ingezet. Tegelijkertijd dreigt de politie haar geloofwaardigheid te verspelen door minder zichtbaar op
straat aanwezig te zijn en de boodschap af te geven dat handhaving
van de ‘kleine norm’ een oneigenlijke taak zou zijn. Ook de politie
moet haar gezag in de openbare ruimte zien te verdienen (Crijns
2010). Bovendien wordt haar kennis over onveiligheid en criminaliteit
door alledaagse contacten met burgers gevoed. De meeste politiemensen voelen dit – de terugtred naar de kerntaken ten spijt – goed aan:
kennen en gekend worden is van wezenlijk belang voor het politiewerk.
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Wie heeft hier de regie?
Coffeeshops tussen lokaal, nationaal en internationaal
drugsbeleid

M. van Ooyen-Houben en A. Mein *

Spanningen tussen het centrale niveau en het decentrale niveau zijn
in Nederland bij de realisatie van beleid ingebakken. Een goed voorbeeld van een terrein waarop die spanningen tot uitdrukking komen,
is het coffeeshopbeleid. Bij de totstandkoming van dit beleid zijn vele
actoren betrokken, niet alleen internationale actoren, zoals de Verenigde Naties en de Europese Unie, maar ook het Rijk, het Openbaar
Ministerie, de politie en gemeenten. Elke actor heeft zo zijn eigen perceptie van het probleem en zijn voorkeursoplossingen. Percepties en
oplossingen die telkens om voorrang strijden. Aan de hand van drie
casus, ontleend aan onderzoek dat wij eerder hebben uitgevoerd,
schetsen wij een beeld van die spanningen en tot welke uitkomst dat
heeft geleid. Eerst wordt ingegaan op het beleid op internationaal,
nationaal en lokaal niveau. Daarna volgen de drie casus en tot slot een
concluderende beschouwing.

Het internationale perspectief: bestrijding staat centraal
Drugsproductie, -handel en -bezit worden al sinds het begin van de
twintigste eeuw op mondiaal niveau aan banden gelegd. Onder de vlag
van de Verenigde Naties hebben landen – ook Nederland – verdragen
opgesteld, waarin is vastgelegd dat ze er alles aan zullen doen om de
drugs waarop de verdragen betrekking hebben, te bestrijden. Een
belangrijk wereldwijd verdrag is het Enkelvoudig Verdrag inzake ver-

* Dr. Marianne van Ooyen-Houben is wetenschappelijk medewerker bij het
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid
en Justitie. Dr. Arnt Mein is onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut. De auteurs
danken Ruth Prins van het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden voor haar
commentaar op een eerdere versie van dit artikel.
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dovende middelen, 1961 zoals gewijzigd bij Protocol 1972. Dit verdrag
is een voortzetting en uitbreiding van de internationale juridische
infrastructuur voor drugscontrole, die al sinds 1909 was ontwikkeld
(Blom 2006; Van Kempen & Fedorova 2014). De principes en de doelstellingen van dit verdrag gelden nog steeds. Enerzijds wil het verzekeren dat verdovende middelen beschikbaar zijn voor geneeskundig
gebruik en voor wetenschappelijke doeleinden, anderzijds beoogt het
gebruik (‘abuse’) van verdovende middelen voor andere doeleinden
uit te bannen. Elk drugsgebruik buiten medische of wetenschappelijke
toepassingen wordt gezien als een gevaar voor zowel de samenleving
als geheel als de gezondheid van de individuele gebruiker, omdat het
leidt tot verslaving. De preambule van het verdrag zegt hierover:
‘De Partijen,
Bezorgd om de gezondheid en het welzijn der mensheid,
Erkennende, dat het geneeskundig gebruik van verdovende middelen
onmisbaar blijft voor het verzachten van pijn en lijden en dat voldoende
maatregelen moeten worden genomen om te verzekeren, dat verdovende
middelen voor die doeleinden beschikbaar zijn,
Erkennende, dat verslaving aan verdovende middelen een ernstig kwaad
vormt voor de mens persoonlijk en vele sociale en economische gevaren
met zich medebrengt voor de mensheid,
Zich bewust van hun plicht om dit kwaad te voorkomen en te bestrijden,
Overwegende, dat doeltreffende maatregelen tegen het misbruik van verdovende middelen een gecoördineerd en wereldomspannend optreden vereisen, (…)
Verlangende een algemeen aanvaardbaar internationaal verdrag te sluiten
ter vervanging van de bestaande verdragen inzake verdovende middelen,
waarbij het gebruik van die verdovende middelen beperkt wordt tot gebruik
voor geneeskundige en wetenschappelijke doeleinden en waarbij maatregelen worden genomen ter verzekering van een voortdurende internationale samenwerking en een voortdurend internationaal toezicht voor het
bereiken van die doelstellingen,
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Komen overeen als volgt: (…).’1

Cannabis valt onder het strengste regime dat het verdrag kent, wat
betekent dat de verdragsstaten de meest stringente controlemaatregelen op cannabis behoren toe te passen (Experimenteren 2005; Van
Kempen & Fedorova 2014).
Het internationale antidrugsbeleid is nog een keer aangevuld en versterkt door het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel
in verdovende middelen en psychotrope stoffen van 1988. De reden
hiertoe was dat de verdragspartijen ‘ten zeerste verontrust’ waren over
de omvang en groei van de illegale productie van, vraag naar en handel in drugs en de mensheid wilden beschermen tegen deze middelen
‘die een ernstige bedreiging vormen voor de gezondheid en het welzijn van mensen en de economische, culturele en politieke fundamenten van de samenleving aantasten’.2
Nederland heeft deze verdragen ondertekend. Bij de ontwikkeling van
het Nederlandse drugsbeleid, en dus van het cannabisbeleid, moet
men zich dientengevolge bewegen binnen de kaders van deze VN-verdragen. Nederland heeft bij het verdrag van 1988 wel een voorbehoud
gemaakt. Volgens Van Kempen en Fedorova (2014, p. 72) duidt de toelichting van de Nederlandse regering bij dit voorbehoud erop dat het
strekt tot het beschermen van het toen geldende Nederlandse vervolgingsbeleid (lees: het toepassen van het opportuniteitsbeginsel – en
dus het niet vervolgen – bij bezit of teelt van cannabis voor eigen
gebruik). De praktijk van het beleidsmatig gedogen van consumentenverkoop van cannabis door coffeeshops zou ook door dit voorbehoud
‘gedekt’ zijn, maar daarover verschillen de meningen. De International
Narcotics Control Board (INCB), de ‘waakhond’ van de naleving van
de verdragen door de verdragsstaten, vindt in elk geval al jarenlang
van niet: het Nederlandse coffeeshopbeleid is volgens de INCB in
strijd met de VN-drugsverdragen:
‘The Board has long-standing concerns regarding certain drug control policies adopted by the Government of the Netherlands, in particular the policy
that allows small amounts of cannabis to be sold and abused in so-called
“coffee shops”.’ (INCB 2014, p. 9)

1 Enkelvoudig Verdrag, 1961, Preambule.
2 Verdrag tegen de sluikhandel, 1988, Preambule.
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Ook in het kader van de Europese Unie (EU) zijn afspraken gemaakt
over de aanpak van drugs. De Europese drugsregelgeving valt binnen
de kaders van de VN-verdragen en is te beschouwen als aanvulling
daarop (Van Kempen & Fedorova 2014). Van belang zijn het Akkoord
van Schengen en de Schengen Uitvoeringsovereenkomst uit 1985 respectievelijk 1990, het Gemeenschappelijk Optreden uit 1996 en het
Kaderbesluit illegale drugshandel uit 2004. Het Nederlandse beleid
moet dus óók hierop afgestemd zijn. De invloed van de EU is volgens
Blom (2006) en Bruin (2011) de laatste jaren zelfs toegenomen doordat
Europese drugsstrategieën worden vastgesteld en harmonisering van
het drugsbeleid van de lidstaten wordt nagestreefd (zie ook Fijnaut &
De Ruyver 2014).
Het is evident dat de manoeuvreerruimte van de Nederlandse overheid begrensd wordt door deze internationale kaders. In het geval van
bezit, teelt en koop voor persoonlijk gebruik lijken de nationale autoriteiten iets meer ruimte te kunnen nemen dan voor ernstige handelingen (Van Kempen & Fedorova 2014). De EU brengt in haar regelgeving
namelijk tot uitdrukking dat ze zich wil concentreren op de ernstige
drugsmisdrijven en zich niet richt op handelingen uitsluitend ten
behoeve van persoonlijk gebruik. Ook respecteren verdragen zoals dat
van Schengen bestaande verschillen in drugsbeleid tussen de lidstaten
(Van der Stel e.a. 2009).

Het nationale beleid: bescherming volksgezondheid en een
toegenomen nadruk op bestrijding van criminaliteit en overlast
De Nederlandse overheid vaart sinds jaar en dag – sinds de vroege
jaren zeventig – een eigen koers in het drugsbeleid.3 Het beleid is
beschreven als ‘pragmatisch’ en ‘rationeel’ (Leuw 1991; Boekhout van
Solinge 2004) en als ‘vrijmoedig’ (Fijnaut & De Ruyver 2014). Er was
vaak kritiek uit het buitenland en andere landen uitten aanvankelijk
hun ‘bezorgdheid’ en ‘ongerustheid’ over het cannabisbeleid (Boekhout van Solinge 2004, 2010; Van der Stel e.a. 2009).4
Kenmerkend voor het Nederlandse drugsbeleid is de oriëntatie op de
volksgezondheid. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
3 Memorie van antwoord, ‘Achtergronden en risico’s van druggebruik’, Kamerstukken II
1974/75, 11742, 8.
4 Kamerstukken II 1974/75, 11742, 8; ‘Het Nederlandse drugsbeleid, continuïteit en verandering’, Kamerstukken II 1994/95, 24077, 3.
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Sport (VWS) is in Nederland het coördinerend ministerie in het drugsbeleid. Drugsgebruikers worden in principe niet gecriminaliseerd. Het
beleid heeft een meer bescheiden doelstelling dan de uitbanning van
drugs. De eerste integrale drugsnota van 1995 zegt hierover:
‘In Nederland heeft (…) het gevoerde beleid steeds de meer bescheiden
doelstelling gehad om het gebruik van riskante drugs als gezondheids- en
maatschappelijk probleem beheersbaar te houden of te maken.’5

Nederland streeft dus naar beheersing van het drugsprobleem. Het
richt zich op het terugdringen van de vraag naar drugs (demand reduction) en de aanvoer van drugs (supply reduction). Het terugdringen
van de schade en de risico’s van drugsgebruik (harm reduction) is ook
altijd onderdeel geweest van het Nederlandse beleid (Van der Stel e.a.
2009; Croes & Van Gageldonk 2009).
De eyecatcher van het Nederlandse beleid is het expliciete gedoogbeleid ten aanzien van coffeeshops (Boekhout van Solinge 2010; MacCoun 2011; Monshouwer e.a. 2011). Het Nederlandse Openbaar
Ministerie vervolgt de verkoop van cannabis in coffeeshops niet,
zolang een shop zich houdt aan de criteria die zijn vastgelegd in de
Aanwijzing Opiumwet van het College van Procureurs-Generaal: ze
mogen geen reclame maken, geen harddrugs voorhanden hebben of
verkopen, geen overlast veroorzaken, niet toegankelijk zijn voor en
niet verkopen aan jeugdigen, slechts een beperkte hoeveelheid verkopen per transactie en slechts een beperkte handelsvoorraad hebben,
en niet toegankelijk zijn voor en niet verkopen aan anderen dan ingezetenen van Nederland (de AHOJGI-criteria6). Het Openbaar Ministerie maakt hierbij gebruik van het opportuniteitsbeginsel: afzien van
vervolging indien een hoger algemeen belang hiermee gediend is. In
het geval van de coffeeshops is dat belang erin gelegen dat de overheid
cannabisgebruikers weg wil houden van de illegale criminele gebruikersmarkten, waar ze een grotere kans lopen om in aanraking te
komen met harddrugs
Door de kleinschalige verkoop van cannabis door coffeeshops te
gedogen wordt cannabisgebruikers een plaats geboden waar ze veilig
hun cannabis kunnen kopen en gebruiken (Van Laar e.a. 2009).

5 Kamerstukken II 1974/75, 24077, 3, p. 4.
6 Aanwijzing Opiumwet 2015A003, Stcrt. 2015, 5391.
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De insteek vanuit de volksgezondheid en het denken in termen van
beheersing van risico’s in plaats van uitbanning heeft ervoor gezorgd
dat het Nederlandse drugsbeleid internationaal te boek staat als tolerant. Het Nederlandse beleid heeft echter de laatste jaren een verschuiving naar meer bestrijding van de criminele en overlastaspecten
te zien gegeven (Wouters 2012; Spapens e.a. 2014; Van Ooyen-Houben
& Kleemans 2015). De Drugsbrief van 2011 – de meest recente integrale drugsnota – gaat nog wel uit van het gezondheidsperspectief,
maar focust verder op de ontstane problemen van toegenomen
gebruik, groei van de coffeeshops en drugsgerelateerde criminaliteit.7
De bestrijding van overlast en criminaliteit is in 2011, naast de volksgezondheid, een eigenstandige pijler van het beleid. Hoewel het strengere beleid al eerder in gang is gezet – in de Drugsnota van 1995 is de
aanzet al te vinden – is de toon in 2011 aanzienlijk radicaler:
‘Het kabinet staat voor een daadkrachtige aanpak van overlast en (georganiseerde) criminaliteit. (…) Het Nederlandse drugsbeleid is toe aan een
nieuwe impuls.’8

Het lokale perspectief: ruimte voor maatwerk
De invulling van het coffeeshopbeleid is een zaak van het lokaal
bestuur. De lokale driehoek (burgemeester, Openbaar Ministerie en
politie) vult het beleid concreet in en stelt prioriteiten wat betreft het
toezicht en de handhaving.9 Hier geldt gemeentelijke autonomie. Het
lokale bestuur moet wel binnen de kaders van het landelijke gedoogbeleid blijven. In brieven aan de Kamer wordt de verhouding zo verwoord:
‘Voor het kabinet staat voorop dat het coffeeshopbeleid een taak is van
lokaal bestuur.’10
‘Er liggen echter ook taken op Rijksniveau. Daar waar het coffeeshopbeleid
effecten heeft op de volksgezondheid, de criminaliteitsbestrijding of de
internationale betrekkingen is het aan het Rijk om verantwoordelijkheid te
7
8
9
10

Brief ministers over het drugsbeleid, Kamerstukken II 2010/11, 24077, 259.
Kamerstukken II 2010/11, 24077, 259, p. 2.
Brief ministers over het cannabisbeleid, Kamerstukken II 2003/04, 24077, 125.
Kamerstukken II 2003/04, 24077, 125, p. 2.
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nemen en deze neveneffecten tegen te gaan. Het Rijk is dan ook verantwoordelijk voor het stellen van de landelijke kaders en biedt daarbinnen
gemeenten de ruimte om te komen tot maatwerk. De landelijke kaders
worden ingevuld door middel van beleidsregels en wetgeving. Om
bestaande knelpunten op te lossen en tot effectief beleid te komen – in
overeenstemming met afspraken die het Rijk met Europese partners
maakt – dienen Rijk en gemeenten gezamenlijk dezelfde koers te varen.
Het kabinet vraagt daarom van gemeenten dat zij ook verder meewerken
aan de aanscherping van het cannabisbeleid. Het Rijk zal daartoe gemeenten faciliteren.’11
‘Ik beschouw het lokaal bestuur als een zeer belangrijke partner in de
gezamenlijke aanpak van criminaliteit en overlast.’12

Het is aan het lokale bestuur om te beslissen of coffeeshops in de
gemeente worden toegelaten. Zo ja, dan kan het lokale bestuur ook
bepalen hoeveel het er mogen zijn. De burgemeester verleent aan een
coffeeshop een (exploitatie)vergunning op basis van de lokale verordeningen evenals een gedoogbeschikking. In die beschikking wordt verwezen naar de landelijke gedoogcriteria uit de Aanwijzing Opiumwet,
waaraan de coffeeshop zich dient te houden. Hierdoor wordt het landelijke gedoogbeleid geïncorporeerd in het lokale handhavingsbeleid.
Daarnaast kan de burgemeester in de vergunning nog andere voorschriften geven, zoals de verplichte aanwezigheid van de vergunninghouder in de coffeeshop (Bieleman e.a. 2013). Als algemene regel geldt
dat het bestuurlijke beleid wel strenger mag zijn dan het landelijke
strafrechtelijke beleid, maar niet soepeler (Rogier 2012).
Als een coffeeshop de gedoogvoorwaarden overtreedt, kan de burgemeester bestuurlijk handhaven en overgaan tot een tijdelijke of definitieve sluiting. Artikel 13b van de Opiumwet geeft hem daar de
bevoegdheid toe. Het Openbaar Ministerie kan in zo’n geval ook strafrechtelijk handhaven. Maar bestuurlijk handhaven staat in het geval
van overtreding van de gedoogcriteria voorop; het strafrecht komt op
de tweede plaats.13

11 Kamerstukken II 2003/04, 24077, 125, p. 3.
12 Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden, Aanhangsel Handelingen II 2014/15, 1060, p. 2.
13 Brief van de minister van Veiligheid en Justitie aan de burgemeesters, 20 april 2012, kenmerk 252403.
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Hierbij moet worden aangetekend dat het Openbaar Ministerie altijd
een eigen verantwoordelijkheid heeft en tot vervolging van een coffeeshop kan overgaan met de Opiumwet en de Aanwijzing Opiumwet in
de hand. De precieze reactie op een overtreding (bestuursrechtelijk al
dan niet in combinatie met strafrechtelijk) legt de lokale driehoek vast
in een handhavingsarrangement. Dat kan per gemeente anders zijn.
Hier worden lokale afwegingen bij gemaakt.
De burgemeester heeft dus een behoorlijke vinger in de pap als het
gaat om (het gedogen van) coffeeshops. Het gedoogbeleid biedt hem
een instrument waarmee de cannabisvraag kan worden geaccommodeerd (Limburg trekt zijn grens 2009). Daarbij wegen lokale belangen
zwaar mee: de gezondheid van burgers en vooral ook hun veiligheid,
de openbare orde. De burgemeester kan bijvoorbeeld besluiten een
coffeeshop te gedogen ‘om rust in de tent te krijgen en heisa op straat
te voorkomen’ (Spong e.a. 2012, p. 45). Hij is op grond van de
Gemeentewet (art. 180) verantwoording verschuldigd aan de gemeenteraad betreffende het coffeeshopbeleid.
Door het lokale maatwerk bestaat een grote diversiteit in coffeeshopbeleid in Nederlandse gemeenten (Bieleman e.a. 2013). De meeste
gemeenten gedogen geen coffeeshops. Sommige coffeeshopgemeenten hebben een maximumaantal te gedogen shops vastgesteld, andere
niet. Sommige burgemeesters stellen nadere lokale eisen aan de coffeeshops. Zo verschillen de openingstijden, moeten coffeeshops soms
iemand aanstellen die buiten toezicht houdt op overlast, en mogen
coffeeshops in de ene gemeente wel en in de andere gemeente geen
terras hebben. Ook is de handhaving in de ene gemeente veel strikter
dan in de andere (Bieleman e.a. 2013; Van Ooyen-Houben & Van der
Giessen 2013, 2014).
Regionale afspraken
Een gemeente moet ook rekening houden met het beleid van omliggende gemeenten. In het overleg dat met meerdere gemeenten samen
wordt gevoerd, kunnen de gemeenten onderling afspraken maken.
Soms wordt een gezamenlijk coffeeshopbeleid geformuleerd. Goede
afspraken met buurgemeenten of een gezamenlijk geformuleerd
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beleid kunnen bijvoorbeeld leiden tot een evenwichtige regionale
spreiding van coffeeshops.14

Conclusie: glocal beleid
Bij het beleid ten aanzien van de coffeeshops is sprake van – om met
Fijnaut en De Ruyver (2014) te spreken – glocal beleid: een beleid dat
zowel globaal als lokaal (en nationaal) wordt vormgegeven.
Dat zo’n driedubbel gelaagd beleid soms lastig is, kan nauwelijks verwonderen. We beschrijven hieronder drie situaties waarin de beleidslijnen in meer of mindere mate schuren.

Casus 1: coffeeshop Checkpoint
Wat gebeurde er?
In juni 2007 doet de politie regio Zeeland, in opdracht van de officier
van justitie (OvJ) van het parket Middelburg, een inval in de coffeeshop Checkpoint in Terneuzen. De eigenaar/exploitant en zijn medewerkers werden ervan verdacht de gedoogvoorwaarden voor coffeeshops te hebben overtreden, in het bijzonder de voorwaarde ten aanzien van de beschikbare handelsvoorraad van maximaal 500 gram
cannabis. Ook zou sprake zijn van overtreding van het exportverbod
en het op grote schaal overtreden van de Opiumwet aan de ‘achterdeur’ als criminele organisatie.15 Bij de doorzoeking van de shop en
enkele andere panden vond de politie ruim 96 kilo cannabis. De voorlopige hechtenis van de eigenaar/exploitant werd na enkele dagen
geschorst en de coffeeshop opende weer zijn deuren. De bedrijfsvoering werd hervat. Dit vormde mede de aanleiding voor nieuwe doorzoekingen, waarbij de politie in mei 2008 ruim 130 kilo cannabis in
beslag nam. De overtredingen leidden tot een sluiting van zes maanden door de burgemeester van Terneuzen (in juli 2008). In december
2008 volgde de definitieve intrekking van de gedoogbeschikking. Tegelijkertijd heeft de OvJ, op basis van opsporingsonderzoek, de eigenaar/
exploitant en medewerkers van de coffeeshop gedagvaard.

14 Zie www.hetccv.nl.
15 Rb. Middelburg 25 maart 2010, ECLI:NL:RBMID:2010:BL8815.
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De inval van het Openbaar Ministerie vond plaats op een moment dat
in de lokale driehoek sprake was van een patstelling over de aanpak.
De burgemeester was er niet tijdig over geïnformeerd. Het Openbaar
Ministerie ging er op dat moment op eigen initiatief op af. Het vervolgde de coffeeshop onder andere voor lidmaatschap van een criminele organisatie, hetgeen een noviteit was.16
De achtergrond
Om een idee te krijgen van de achtergrond moeten we terug in de tijd,
naar het begin van de jaren negentig. Terneuzen kampte toen met
aanzienlijke illegale drugshandel en drugsgerelateerde criminaliteit.
De oplossing werd gezocht in een gedoogbeleid inzake de verkoop van
cannabis en een harde bestrijding van de harddrugshandel. In deze
context ontstonden twee coffeeshops: Miami en Checkpoint. Het
beleid werkte: het werd relatief rustig, tot tevredenheid van lokale
autoriteiten en omwonenden. Na verloop van tijd werd de situatie
rond Checkpoint echter moeilijker. De coffeeshop ontwikkelde zich,
mede dankzij zijn monopoliepositie (Miami speelde geen rol van betekenis), tot een steeds professionelere en succesvollere onderneming.
Daar kwam bij dat de gemeente de coffeeshop, die in het kader van
een stadsvernieuwingsproject weg moest van de oude locatie, een
nieuwe locatie aanbood op een prominente plek, gemakkelijk bereikbaar en met ruime parkeermogelijkheden. Dit maakte extra groei
mogelijk. De shop trok duizenden bezoekers per dag, van wie de
meesten uit België en Frankrijk kwamen (Surmont 2005; Bieleman &
Naayer 2007).
Checkpoint werd op een zeer professionele manier gerund (Mein &
Van Ooyen, 2013). Er bestond een duidelijke taakverdeling tussen aankoop, transport, bevoorrading, opslag, bewerking en verkoop. Binnen,
maar ook buiten de coffeeshop waren mensen aan het werk om cannabis in zakjes te verpakken en joints voor te draaien. De cannabis was
van constante goede kwaliteit. De eigenaar deed zijn best om de overlast zo veel mogelijk te beperken en had regelmatig overleg met de
gemeente en andere instanties, zoals de Belastingdienst. De administratie en boekhouding waren transparant. De coffeeshop leek in Terneuzen ook maatschappelijk aanvaard. De gemeente beschouwde de
16 Brief ministers over een aantal aan de drugsproblematiek in de grensstreek gerelateerde
zaken, Kamerstukken II 2008/09, 24077, nr. 232.
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coffeeshop als een modelshop. De burgemeester leidde er buitenlandse collega’s en politiële autoriteiten rond. Werkzoekenden werden
door het Centrum voor Werk en Inkomen gewezen op vacatures bij
Checkpoint en er werden normale arbeidsovereenkomsten afgesloten.
Op basis van een loonstrookje van Checkpoint werd een hypotheek
verstrekt. Na de sluiting kregen de werknemers een uitkering.
De grote stroom bezoekers zorgde echter voor veel overlast. Aan de
‘achterdeur’ had de coffeeshop in het verborgene een grootschalige
(illegale) bevoorrading georganiseerd. Politie en Openbaar Ministerie
kregen verdenkingen en begonnen de coffeeshop als een criminele
organisatie te zien.
Zo ontpopte de oplossing voor een oud probleem zich als een nieuw
probleem.
Lokale versus nationale afwegingen
De gemeente vreesde een terugkeer van de oude overlastproblemen
als ze tot sluiting zou overgaan. Ze probeerde binnen haar gedoogbeleid allerlei oplossingen tegen de nieuw ontstane overlast, zoals het
plaatsen van bewegwijzering naar de coffeeshop, de aanleg van parkeerplaatsen en de inzet van extra toezicht. Tevergeefs. Uiteindelijk
wilde de gemeente de coffeeshop verplaatsen naar een locatie buiten
de stad, richting grens.
Het Openbaar Ministerie daarentegen wilde de ondermijnende criminaliteit van de coffeeshop en de export van cannabis door de verkoop
aan drugstoeristen aanpakken. Verplaatsing zag het niet als oplossing.
Het zag de coffeeshop als een criminele organisatie.
Burgemeester en OvJ bleven rolvast (Mein & Van Ooyen 2013). Het
lukte de lokale driehoek dan ook niet om tot een gezamenlijke lijn te
komen. Gevolg: een patstelling.
Het oordeel van de rechter
De rechtbank veroordeelde de eigenaar/exploitant en medewerkers in
eerste aanleg vanwege structureel handelen in strijd met de landelijke
gedoogvoorwaarden en het exportverbod en was van oordeel dat alle
verdachten als leden van een criminele organisatie bijdragen hadden
geleverd aan het vervoeren en inkopen, opslaan en aanwezig hebben,
verkopen en leveren van softdrugs in gerekend grote hoeveelheden
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per dag. Vanwege de nauwe betrokkenheid van de lokale autoriteiten
– de gemeente en het Openbaar Ministerie – bij de groei en bloei van
Checkpoint matigde de rechtbank echter de straffen. In het vonnis is
te lezen:
‘De rechtbank concludeert dat de overheid vanaf de helft van de negentiger jaren de groei van Checkpoint mogelijk heeft gemaakt, zelfs heeft
bevorderd.’17

In hoger beroep verklaarde het Gerechtshof Den Haag het Openbaar
Ministerie echter niet-ontvankelijk vanwege de rol van de overheid: de
coffeeshop had nooit signalen gekregen dat het zo niet langer kon.18 In
cassatie werd de zaak terugverwezen naar het gerechtshof.19 Op 16 juli
2014 deed het Gerechtshof Amsterdam uitspraak.20 Het verklaarde het
Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk in de strafvervolging ter zake
van verkoop van softdrugs in een gedoogde coffeeshop en ter zake van
deelneming aan een criminele organisatie. Het hof sprak een veroordeling uit wegens het voorhanden hebben en bewerken van grote hoeveelheden hennep, maar legde hiervoor geen straf op.
Conclusie
Deze casus legt treffend de (staatsrechtelijke) tegenstelling bloot tussen burgemeester en OvJ: de eerste acteert vooral in een lokaalbestuurlijke arena, laatstgenoemde ook in een landelijke arena.
Tegenstellingen en een strafrechtelijke Alleingang van het Openbaar
Ministerie, die deels uitliep op een niet-ontvankelijkverklaring, waren
het gevolg. De vrees van de gemeente werd overigens niet bewaarheid:
toen Checkpoint dicht was, werd het weer rustig, ook omdat de politie
intensief toezicht hield.

17
18
19
20

Rb. Middelburg 25 maart 2010, ECLI:NL:RBMID:2010:BL8815.
Hof Den Haag 2 februari 2012, ECLI:NL:GHSGR: 2012:BV2572.
HR 2 juli 2013, ECLI:NL:HR:2013:7.
Hof Amsterdam 16 juli 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014: 2840.
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Casus 2: het besloten-club- en het ingezetenencriterium
Wat gebeurde er?
In 2010 nam het kabinet een ingrijpende beslissing ten aanzien van
coffeeshops. Het kondigde een aanscherping van het beleid aan:
‘Coffeeshops worden besloten clubs die alleen voor meerderjarige inwoners van Nederland toegankelijk zijn op vertoon van een clubpas. Er komt
een afstand van tenminste 350 meter tussen scholen en coffeeshops.’ (Vrijheid en verantwoordelijkheid 2010, p. 40)

Het kabinet werkte dit plan in 2011 uit.21 Het besloten-clubcriterium
hield in dat coffeeshops uitsluitend toegang mochten verlenen en
spullen mochten verkopen aan leden van de coffeeshop, waarbij
bepaald was dat de coffeeshop in een kalenderjaar maximaal 2.000 lidmaatschappen mocht uitgeven en dit moest documenteren in de
vorm van een controleerbare ledenlijst. Het ingezetenencriterium
hield in dat coffeeshops uitsluitend toegankelijk zijn voor ingezetenen
van Nederland van 18 jaar en ouder. Het afstandscriterium hield in dat
coffeeshops zich niet meer binnen een straal van maximaal 350 meter
van een school voor voortgezet onderwijs of een school voor beroepsonderwijs mochten bevinden.
De nieuwe maatregelen kregen vorm via een aanvulling op de reeds
bestaande gedoogcriteria voor coffeeshops in de Aanwijzing Opiumwet van het Openbaar Ministerie, die het landelijk kader voor het coffeeshopbeleid vormt. De minister ging ook toezien op de lokale handhaving:
‘De minister verscherpt het landelijk beleid en ziet erop toe dat gemeenten
het afstandscriterium en de overige relevante delen van het landelijk beleid
in hun vergunningen handhaven.’22

Het besloten-club- en het ingezetenencriterium werden in 2012 in de
Aanwijzing Opiumwet opgenomen en werden vanaf mei 2012 pilotgewijs gehandhaafd in de drie zuidelijke provincies. In januari 2013
zou de rest van het land volgen. De 2.000-ledenregel zou in 2013
21 Kamerstukken II 2010/11, 24077, 259.
22 Kamerstukken II 2010/11, 24077, 259, p. 2.
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ingaan, in het hele land. Het afstandscriterium was voorzien voor
2014.23
Bij de aankondiging toonde een aantal burgemeesters zich kritisch. De
burgemeester van Utrecht bijvoorbeeld vond – volgens een krantenartikel – de wietpas een ‘medicijn voor een ziekte die we niet hebben’
(Posthumus 2012). Ook in de coffeeshopgemeenten in het zuiden van
het land varieerde de wil om in het nieuwe beleid mee te gaan (Van
Ooyen-Houben & Van der Giessen 2013). Sommige burgemeesters
zagen het nieuwe beleid wel zitten, andere waren afwachtend. Vooral
het besloten-clubcriterium ontmoette weerstand (Grund & Breeksema
2013; Fijnaut & De Ruyver 2014).
De implementatie liep op enkele punten anders dan beoogd. In het
begin hadden gemeenten moeite met de uitwerking van de aangereikte landelijke kaders, die ze als ontoereikend ervoeren (Van OoyenHouben & Van der Giessen 2013). Dit leidde tot weerstand en enige
deceptie over de rol van de landelijke overheid, die op haar beurt de
gemeenten net wilde aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid
en verwachtte dat ze hun regierol oppakten. Gaandeweg kristalliseerde de aanpak zich uit.
De criteria werden in het kader van lokaal maatwerk niet overal daadkrachtig toegepast. In sommige gemeenten gold: ‘Ik doe even niets’,
andere lokale overheden namen het nieuwe beleid kordaat en consequent in uitvoering. Het aantal controles van coffeeshops liep zeer uiteen. In de meeste gemeenten werden na een paar maanden geen controles meer uitgevoerd op de nieuwe criteria. Men liet vooral het
besloten-clubcriterium links liggen.
Ook trad al snel een heftige verschuiving op in de gebruikersmarkt. In
de plannen was wel rekening gehouden met een zekere mate van groei
van de illegale markt als gevolg van het ingezetenencriterium,24 maar
er was geen rekening mee gehouden dat ook ingezetenen van Nederland weg zouden blijven uit de coffeeshops. Die wilden zich niet allemaal op de ledenlijst van een coffeeshop laten registreren en gingen
hun cannabis kopen op de illegale markt. Het gevolg: een snelle
opbloei van de illegale markt buiten de coffeeshops (Korf e.a. 2013).
Veel gemeenten besloten de controles omlaag te schroeven om de
23 Met dit criterium wilde het kabinet de zichtbaarheid van coffeeshops voor scholieren verkleinen en zo het drugsgebruik onder scholieren ontmoedigen (Tweede Kamer 24077, nr.
259, 2011). Er wordt in dit artikel verder niet op ingegaan.
24 Brief minister over aanscherping gedoogcriteria coffeeshops, Kamerstukken II 2011/12,
24077, 265.
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klanten weer terug te halen naar de coffeeshops en zo de overlast van
de illegale markt terug te dringen.
Toen, na goed een halfjaar, liet het kabinet het besloten-clubcriterium
vervallen. De minister zegt hierover dat dit op verzoek van de burgemeesters gebeurde vanwege de slechte uitvoerbaarheid: ‘Het zou meer
ellende veroorzaken dan iets oplossen.’25 Van een landelijk afstandscriterium werd afgezien. Het ingezetenencriterium bleef bestaan. Dat
onderging een belangrijke wijziging: de handhaving kan vanaf 2013
gefaseerd plaatsvinden en de beslissing hiertoe werd een zaak voor het
lokale bestuur:
‘In het huidige beleid wordt nadrukkelijk de ruimte gegeven aan betrokken
gemeenten om de handhaving van het ingezetenencriterium zo nodig gefaseerd in te voeren waarbij wordt aangesloten bij het lokale coffeeshop- en
veiligheidsbeleid.’26

In 2013 waren er gemeenten die het criterium in hun handhavingsbeleid hadden opgenomen en het ook actief handhaafden. Maar er
waren ook gemeenten die het alleen in het handhavingsbeleid hadden
opgenomen en gemeenten die er (eind 2013) nog niets mee hadden
gedaan. Ingezetenen keerden weer terug naar de coffeeshops, maar
niet voor 100%. De illegale markt is inmiddels kleiner geworden, maar
nog steeds groter dan vóór 2012. De drugstoeristen zijn nog steeds
grotendeels weg, al is in sommige gemeenten een (kleine) beweging
terug waarneembaar en zijn er gemeenten waar, als vanouds, nietingezetenen in de coffeeshops kunnen komen (Van Ooyen-Houben
e.a. 2014).
De achtergrond
De beoogde invoering van het besloten-club- en het ingezetenencriterium had een lange voorgeschiedenis. Het probleem van het drugstoerisme en de daaraan gerelateerde overlast in vooral grensgemeenten
speelde al lang. In de Drugsnota van 1995 werd het al gesignaleerd.27
Toen al werden strakkere regels en striktere controle en handhaving

25 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 februari 2014, over het coffeeshopbeleid, Kamerstukken II 2013/14, 24077, 317, p. 24 en 25.
26 Aanhangsel Handelingen II 2014/15, 1060, p. 2
27 Kamerstukken II 1994/95, 24077, 3.
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aangekondigd. De aanscherping van het cannabisbeleid werd voortgezet in de ‘Cannabisbrief’.28 Onder andere kondigde het kabinet toen
aan de mogelijkheden te onderzoeken om de verkoop aan niet-ingezetenen te beperken.
Dit werd uitgeprobeerd in Maastricht, dat al sinds de jaren negentig
kampte met het probleem van drugstoerisme en daarmee gepaard
gaande overlast. De gemeente nam in 2005 in haar algemene plaatselijke verordening een bepaling op – ook wel het ‘Woonlandbeginsel’ of
de ‘wietpas’ genoemd – die niet-ingezetenen van Nederland de toegang tot de coffeeshops moest ontzeggen en de coffeeshops terug
moest brengen tot voorzieningen voor een beperkte lokale en regionale klantenkring. Er volgde een proefproces,29 waarbij de Raad van
State oordeelde dat de ‘wietpas’ weliswaar de toets van het EU-recht
en de Grondwet doorstond, mits daarvoor objectieve rechtvaardigingsgronden bestaan, maar hoe dan ook niet verenigbaar was met de
Opiumwet.30 Volgens de Raad van State bestaat geen ruimte voor
nadere regulering van de verkoop van softdrugs in een gemeentelijke
autonome verordening. Dit betekent dat in de praktijk gemeenten niet
tot een dergelijke vorm van regulering kunnen overgaan, maar dat dit
eventueel wel door de rijksoverheid kan gebeuren.31 Het kabinet pakte
dit op:
‘Nu de afdeling bestuursrechtspraak heeft geoordeeld dat vastlegging van
het ingezetenencriterium in APV’s niet verenigbaar is met de Opiumwet, zal
dat op andere wijze dienen te geschieden. Het is, anders dan in sommige
media werd bericht, niet nodig de Opiumwet te wijzigen. De criteria voor
het gedogen van coffeeshops zijn thans vastgelegd in de Aanwijzing Opiumwet van het openbaar ministerie. Het ingezetenencriterium zal eveneens
in die aanwijzing worden opgenomen.’32

Tijdens deze juridische pilot werd in 2008 tijdens een Kamerdebat
over het Nederlandse drugsbeleid door de ministers van VWS, Veiligheid en Justitie (VenJ) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

28 Kamerstukken II 2003/04, 24077, 125.
29 De procedure had het oogmerk om de juridische haalbaarheid van de APV-bepaling te
toetsen.
30 ABRvS 29 juni 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BQ9684, 200803357/1/H3-A.
31 Kamerstukken II 2011/12, 24077, 265.
32 Kamerstukken II 2011/12, 24077, 265, p. 6.
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(BZK) een nieuwe drugsnota toegezegd aan de Tweede Kamer.33 In de
voorbereiding hierop vroeg het kabinet advies aan een commissie van
experts. Wat betreft coffeeshops, een van de thema’s van het rapport,
adviseerde de commissie om deze kleiner en beheersbaarder te maken
en de aantrekkingskracht van het Nederlandse drugsbeleid op gebruikers uit het buitenland terug te dringen (Adviescommissie Drugsbeleid
2009). Het kabinet volgde met zijn aangescherpte beleid de hoofdlijnen van deze commissie.
In de kabinetsplannen zijn ook grote delen van een alternatief voorstel
van burgemeesters in 2009 opgenomen. In Limburg trekt zijn grens
spraken burgemeesters zich uit voor een samenhangend systeem van
beperkende maatregelen, zowel aan de voordeur als aan de achterdeur
en in de coffeeshop zelf. Het stelsel bestond uit veertien beperkende
maatregelen, onder andere: verplichte legitimatie en registratie van
coffeeshopbezoekers, het niet toelaten van niet-ingezetenen van
Nederland en een pasjessysteem. De betrokken ministers lieten in een
brief weten dat ze van zins waren de voordeurbeperkende maatregelen van het plan te steunen. De maatregelen aan de achterdeur echter,
daar bleven ze van weg.34
Lokale versus nationale afwegingen
De basisdrijfveer op lokaal niveau was de overlast door de grote
stroom drugstoeristen, die maakte dat burgers zich onveilig voelden
en die het woon- en leefklimaat van de inwoners aantastte. Burgemeesters hadden wel handhavingsmogelijkheden, maar de benodigde
handhavingscapaciteit vormde een zware last (Limburg trekt zijn grens
2009). De nieuwe criteria boden de burgemeester een extra instrumentarium voor de handhaving.
Het probleem speelde niet in alle gemeenten – zelfs op de meeste
plaatsen niet – maar het bestaan ervan in sommige grensgemeenten
werd wel overal erkend. Gemeenten zonder probleem werkten mee
omdat ze een ‘waterbedeffect’ wilden voorkomen of omdat ze meegingen in regionaal en landelijk beleid.

33 Debat over het Nederlandse drugsbeleid (24077), Handelingen II 2007/08, 60-1, p.
4213-4238 en voortzetting debat over het Nederlandse drugsbeleid (24077), Handelingen II
2007/08, 60-2, p. 4240-4268.
34 Kamerstukken II 2008/09, 24077, 232.
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Een dilemma bij de handhaving is dat burgemeesters coffeeshops liever niet sluiten omdat gebruikers dan hun heil zouden zoeken op de
illegale markt. De coffeeshops en de illegale markt lijken als communicerende vaten te fungeren, en gemeenten houden daar rekening mee.
Ook het kabinet wilde de overlast door drugstoerisme bestrijden, maar
de criminaliteit en de internationale dimensie spelen hier duidelijk
mee:
‘De maatregelen die het kabinet neemt, worden ook genomen vanwege de
grensoverschrijdende dimensie van drugsgerelateerde overlast en criminaliteit.’35

In Kamerdebatten werd gewezen op het stelselmatig bedienen door
coffeeshops van de buitenlandse cannabismarkt en de link tussen coffeeshops en georganiseerde criminaliteit, waardoor de onder- en
bovenwereld bij coffeeshops steeds meer verweven raken en er sprake
is van een ondermijnend effect op de Nederlandse samenleving.36 Het
drugstoerisme werd als een ernstig probleem gezien voor zowel de
internationale als de nationale rechtsorde.37
Het oordeel van de rechter
Uit strafrechtelijke,38 civiele39 en bestuursrechtelijke40 jurisprudentie
blijkt dat het ingezetenencriterium de toets der kritiek doorstaat.41 Van
het besloten-clubcriterium vond de rechter dat het een onevenredig
35 Kamerstukken II 2010/11, 24077, 259, p. 3. De INCB reageert als volgt: ‘The Board notes
the measures taken by the Government of the Netherlands to implement stricter policies
towards “coffee shops” and calls upon the Government to step up its efforts to ensure the
full compliance of the Netherlands with the provisions of the international drug control
treaties’ (INCB 2014, p. 9).
36 Kamerstukken II 2010/11, 24077, 259 en Kamerstukken II 2011/12, 24077, 265; debat over
de hoofdlijnen van het drugsbeleid (24077), Handelingen II 2011/12, 58-7, p. 44-89 en
voortzetting debat over het Nederlandse drugsbeleid (24077), Handelingen II 2011/12,
69-8, p. 39-90.
37 Brief minister actuele zaken handhaving aangescherpte gedoogbeleid, Kamerstukken II
2011/12, 24077, 286.
38 Rb. Limburg 26 juni 2013, ECLI:NL:RBLIM:2013:4082, 4078, 4077, 4084, 4071, 4073 en
4075.
39 Hof Den Haag 18 december 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BY6073; Rb. Den Haag 5 juni
2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:CA1921.
40 Rb. Zeeland-West-Brabant 17 januari 2013, ECLI:NL:RBZWB:2013:BY8753; Rb. Limburg
25 april 2013, ECLI:NL:RBLIM:2013:BZ8548.
41 Antwoord op vragen van de leden Bouwmeester en Fokke over jurisprudentie ten aanzien
van de handhaving van het ingezetenencriterium voor coffeeshops, Aanhangsel Handelingen II 2013/14, 166.
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grote inbreuk maakt op de belangen van bezoekers van coffeeshops en
dat de overheid de oprichting van verenigingen die het plegen van
strafbare feiten faciliteren ermee stimuleert, hetgeen de redelijke
beleidsbepaling te buiten gaat.42
Conclusie
Deze casus illustreert de soms ingewikkelde afhankelijkheids- en
afstemmingsrelatie tussen gemeenten en Rijk. Het Rijk ontwikkelde
instrumentarium voor gemeenten, maar dit sloot niet overal aan op
een behoefte en bracht zelfs nieuwe problemen met zich mee. Dit
leidde tot tegenvallende toepassing op lokaal niveau. Een deel van het
instrumentarium werd ingetrokken en voor de rest kwam lokaal maatwerk centraal te staan.

Casus 3: regulering van de cannabisteelt ten behoeve van
coffeeshops
Wat gebeurde er?
In 2005 riep de burgemeester van Maastricht (Leers destijds) op tot het
reguleren van de cannabisteelt.43 Hij was van mening dat het
bestaande verbod op teelt de criminaliteit bevorderde. Voor een
oplossing van de problemen met overlast en met de coffeeshops was
volgens hem een regeling van de achterdeur, naast andere maatregelen, onontbeerlijk. Leers waarschuwde wel dat Nederland dit niet
alleen kan: ook de buurlanden moeten dit beleid gaan volgen, anders
komt de halve aardbol hier drugs kopen.
De minister van Justitie (Donner) reageerde, mede namens de minister van VWS, op Kamervragen hierover met de opmerking dat:

42 Rb. Zeeland-West-Brabant 17 januari 2013, ECLI:NL:RBZWB:2013:BY8753; Rb. Limburg
25 april 2013, ECLI:NL:RBLIM:2013:BZ8548.
43 Zie www.nu.nl, 13 maart 2005 en vragen van het lid Van der Ham (D66) aan de minister
van Justitie en de staatssecretaris van VWS over uitspraken van de burgemeester van
Maastricht over softdrugs in de regio Maastricht, Aanhangsel Handelingen II 2004/05,
1290.
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‘(…) voor zover het initiatief van de burgemeester van Maastricht beoogt
de productie van cannabis te reguleren dan wel te legaliseren, dit in strijd is
met de Nederlandse wet. (…).’44

De minister wijst erop dat decriminalisering de problemen niet zal
oplossen:
‘Het reguleren van de teelt voor de coffeeshop zal dus nauwelijks een positief effect hebben op de bestaande illegale teelt. Ook de door de burgemeester aangevoerde capaciteitseisen die het uitroeien van de bestaande
illegale teelt stelt aan politie en justitie, zal door regulering van de teelt voor
de coffeeshop niet verminderen. Integendeel, er zal ook voor toezicht op de
gereguleerde teelt moeten worden gezorgd. Daarnaast stroken de voorstellen niet met de internationale verdragen op dit punt en met het eind 2004
door de Raad van de Europese Unie vastgestelde Kaderbesluit illegale
drugshandel dat verplicht tot verhoging van de strafmaat voor grootschalige wietteelt en illegale handel in cannabis in al dan niet georganiseerd
verband. De recente voorstellen van de burgemeester van Maastricht bieden geen aanvullende perspectieven op een bevredigende oplossing en
mitsdien is er ook om die reden geen aanleiding om het kabinetsstandpunt
in deze te herzien.’45

Leers was niet de eerste die tot regulering opriep, en ook niet de laatste. Minister Donner was evenmin de eerste die het afwees, en ook
niet de laatste. Fijnaut en De Ruyver (2014) beschrijven de felle debatten hierover in de Tweede Kamer in het begin van de jaren negentig.
In de kabinetsnota Het pad naar de achterdeur uit 2000 wordt ook al
uitvoerig ingegaan op de problematiek van de huiskwekerijen.46 In de
‘Cannabisbrief’ van 2004 staat dat legalisering gezien de internationale
verplichtingen van Nederland niet aan de orde is.47
Het debat is de laatste tijd opnieuw opgelaaid. Terugkijkend is er na
2005 sprake van een herhaling van zetten.

44 Aanhangsel Handelingen II 2004/05, 1290.
45 Brief minister met toegezegde reactie op recente uitlatingen burgemeester Leers van
Maastricht in toespraak Europees Parlement van 25 april 2005 over de drugsproblematiek
in de grensstreek, Kamerstukken II 2004/05, 24077, 156, p. 3.
46 Brief minister bij de notitie ‘Het pad naar de achterdeur, over de aanvoer van softdrugs
naar coffeeshops’, Kamerstukken II 1999/2000, 24077, 75.
47 Kamerstukken II 2003/04, 24077, 125.
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In 2008 organiseerde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een
bestuurlijk overleg in Almere. Tijdens deze ‘wiettop’ deden de 33 aanwezige burgemeesters onder andere een oproep tot een proef met
regulering en beheersing van de achterdeur. De gemeenten wilden
overleg met het kabinet over een dergelijke proef. Op de Limburgse
wiettop die hierna volgde, spraken de burgemeesters zich uit voor een
benadering vanuit een gesloten systeem van teelt, aanvoer en verkoop
rond coffeeshops. Een van de maatregelen was: regulering van de achterdeur (Limburg trekt zijn grens 2009).
Het kabinet stelde wederom dat dit juridisch onmogelijk is en ook
politiek en praktisch onwenselijk.48 Het wist zich nu gesteund door
een internationale juridische analyse naar de haalbaarheid van regulering of legalisering van de teelt ten behoeve van coffeeshops, waaruit
bleek dat er geen juridische mogelijkheden hiertoe waren, gegeven de
internationale verdragen (Experimenteren 2005). Andermaal onderstreepte het kabinet dat het met het programma Versterking Aanpak
Georganiseerde Misdaad ‘stevig inzet op de bestrijding van de hennepteelt en de daaraan gepaard gaande georganiseerde misdaad’.49
In 2013 zette de minister van VenJ plannen en voornemens van
gemeenten op een rij (op verzoek van de Tweede Kamer). 21 plannen
van 25 gemeenten waren op de oproep van de minister ingestuurd.50
De minister sprak ook met de burgemeesters. De minister concludeerde dat de plannen geen aanleiding gaven ‘om het consistente
kabinetsbeleid met betrekking tot de achterdeur te wijzigen’.51
Uit de kring van burgemeesters komt in 2014 het manifest Joint Regulation, een pleidooi voor de regulering van cannabisteelt. Het kabinet
is het echter wederom niet eens met het voorstel voor regulering, maar
zoekt de oplossing in een krachtige aanpak van de criminaliteit.
Wederom is de reactie van de minister van VenJ:
‘Het manifest sluit af met een oproep tot samenwerking om zo grote problemen beter het hoofd te bieden en veiligheid voor onze inwoners te
waarborgen. Aan die oproep geef ik graag gehoor. Niet door regulering
maar door in gesprek te gaan met gemeenten om te kijken hoe we de huidige aanpak nog krachtiger kunnen maken.’52
48
49
50
51
52

Kamerstukken II 24077, nr. 232, 2009.
Kamerstukken II 24077, nr. 232, 2009, p. 3.
Brief regering, toezeggingen coffeeshopbeleid, Kamerstukken II 2013/14, 24077, 314.
Kamerstukken II 2013/14, 24077, 314, p. 9.
Kamerstukken II 2013/14, 24077, 314, p. 2.
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Achtergrond
Nederland was tot in de jaren tachtig een importland van cannabis,
vooral in de vorm van hasj. Deze kwam uit landen als Marokko, Pakistan, Afghanistan, Libanon en verder weg, uit Colombia en India.
Gaandeweg nam het belang van de inheemse teelt in Nederland toe.
De kweektechnieken verbeterden en de ‘nederwiet’ werd steeds beter
van kwaliteit (o.a. Spapens e.a. 2014). Er trad ‘importsubstitutie’ op. In
de jaren negentig nam de inheemse teelt voor recreatieve doeleinden
hand over hand toe. Er ontwikkelde zich een commerciële bedrijfsmatige kweek. Nederland heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een belangrijk productieland van cannabis en – afgaande op exportschattingen –
tot een land dat cannabis exporteert (Van der Giessen e.a. 2014).
Sinds 2004 krijgt de bedrijfsmatige teelt hoge opsporingsprioriteit.53 Er
wordt ingezet op een integrale bestrijding met een combinatie van
bestuursrechtelijk, strafrechtelijk en ander instrumentarium en in
samenwerking tussen gemeenten, Openbaar Ministerie, woningcorporaties, sociale dienst, energiebedrijven en Belastingdienst. Sinds
2008 is de grootschalige georganiseerde hennepteelt gekwalificeerd als
dreiging voor de Nederlandse samenleving.54 De nadruk van de
bestrijding ligt op de beroeps- en bedrijfsmatige teelt.
In het huidige gedoogbeleid ten aanzien van coffeeshops ontbreekt
zicht op de teelt van de cannabis die door de shops verkocht wordt. De
achterdeur is op geen enkele manier geregeld. Een coffeeshop bevindt
zich zodoende altijd in een grijs gebied tussen een gereguleerde,
gedoogde, voordeur en een criminele achterdeur. Hoewel de nederwiet de populairste soort is die coffeeshops verkopen, wordt geschat
dat het aandeel van de in Nederland geteelde wiet dat door de coffeeshops wordt afgenomen gering is in vergelijking met het aandeel dat
geëxporteerd wordt.
Lokale versus nationale afwegingen
Gemeenten worden naar eigen zeggen dagelijks geconfronteerd met
onveilige situaties die veroorzaakt worden door de teelt van cannabis
53 Kamerstukken II 2003/04, 24077, 125.
54 Brief ministers ter aanbieding van het Nationaal Dreigingsbeeld 2008: georganiseerde criminaliteit, Kamerstukken II 2008/09, 29911, 17 en brief regering, Nationaal Dreigingsbeeld
Georganiseerde Criminaliteit 2012 en Vierde rapportage op basis van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit, Kamerstukken II 2012/13, 29911, 79.
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in woningen of garages. De teelt gaat vaak gepaard met brand, wateroverlast en verloedering van woningen. Stroom wordt illegaal afgetapt
en er worden bestrijdings- en groei versnellende middelen gebruikt.
Bovendien is de georganiseerde criminaliteit bij de teelt betrokken en
leiden illegale plantages in achterstandswijken daar tot grotere spanningen. Zowel de openbare orde als de volksgezondheid is in het
geding. Om die redenen willen gemeenten de teelt ten behoeve van
coffeeshops regelen, zodat het coffeeshopsysteem uit de al jarenlang
bestaande spagaat komt. De overige teelt willen ze bestrijden. De
gemeenten wijzen ook op de legaliseringsontwikkelingen in het buitenland en zijn van oordeel dat regulering wel mogelijk is in de vorm
van een gedoogconstructie.
Opeenvolgende kabinetten hebben erop gewezen dat regulering
indruist tegen de internationale verdragsverplichtingen (nu ook
gesteund door een nieuwe studie naar de internationaalrechtelijke
juridische mogelijkheden om de teelt ten behoeve van coffeeshops te
reguleren: Van Kempen & Fedorova 201455). Bovendien biedt regulering volgens de regering geen oplossing voor de teeltproblematiek,
omdat de meeste nederwiet over de grens gaat. Gezien de omvang van
de teelt van nederwiet, het steeds meer bedrijfsmatige karakter ervan
en de betrokkenheid van de georganiseerde criminaliteit, moet er
daadkrachtig tegen worden opgetreden. Geen regulering, geen legalisering, maar een intensivering van de bestrijding is de oplossing, aldus
het regeringsstandpunt.
Het oordeel van de rechter
Het is recent voorgekomen dat de rechter feiten die een noodzakelijk
gevolg zijn van het gedoogbeleid, zoals het aanhouden van een
externe voorraad die groter is dan de toegestane 500 gram, niet
bestrafte.56 Ook kwam het voor dat de teelt van cannabis ten behoeve
van een coffeeshop niet werd bestraft omdat de rechter vond dat er

55 Van Kempen en Fedorova (2014) concluderen dat het internationaalrechtelijk kader van
drugsbestrijding geen ruimte laat voor het legaliseren, decriminaliseren, beleidsmatig
gedogen en/of anderszins reguleren van de cannabisteelt. Deze auteurs concluderen
evenwel ook: ‘Alleen voor Cannabis Social Clubs geldt dat een staat die dergelijke clubs
alleen feitelijk en dus ongereguleerd ongemoeid laat, minder gauw in strijd komt met de
verplichtingen ingevolge de VN-drugsverdragen en het Europees recht’ (p. 238).
56 O.a. Rb. Den Haag 21 december 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BY7120; Hof Den Haag 2 juli
2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:2211; Rb. Oost-Brabant 29 oktober 2013, ECLI:NL:RBOBR:
2013:5907.

77

78

Justitiële verkenningen, jrg. 41, nr. 2, 2015

gezien het gedoogbeleid ruimte moet zijn voor veilige en verantwoorde teelt.57
Conclusie
Deze casus illustreert hoe verschillende belangen (volksgezondheid,
openbare orde, internationale verplichtingen) tot compleet tegenovergestelde standpunten en in zekere zin tot ‘strijd’ kunnen leiden, waarbij overigens niet alleen het centrale en het decentrale niveau betrokken zijn, maar ook politieke partijen en media (zie Schravesande
2015).58

Slotbeschouwing
In alle casus speelt problematiek met een lange voorgeschiedenis, die
teruggaat tot in de jaren negentig. Het gaat blijkbaar om hardnekkige
problemen.
De eerste casus, over de coffeeshop Checkpoint, legt de tegengestelde
belangen bloot tussen de OvJ en de burgemeester. De eerste staat voor
de nationale invalshoek, de tweede voor de lokale. De OvJ wilde het
probleem bij de bron aanpakken door de coffeeshop als een criminele
organisatie op te rollen. De burgemeester deed, uit vrees voor overlast
van de illegale markt, vooral aan effectbestrijding door het reduceren
van de onvoorziene overlast van de coffeeshop. Toen binnen het driehoeksoverleg een patstelling was ontstaan over de wijze waarop de
coffeeshop weer tot normale proporties moest worden teruggebracht,
forceerde de OvJ een doorbraak. Een politie-inval leidde tot de onvermijdelijke sluiting van de coffeeshop. De OvJ beschikte daartoe over
de wettelijke bevoegdheid en hoefde bij de toepassing daarvan op
zichzelf genomen geen rekening te houden met de burgemeester.
De tweede casus, over de invoering van het besloten-club- en ingezetenencriterium, illustreert hoe de aanscherping van het coffeeshopbeleid onvoldoende van de grond is gekomen. Hoewel de invoering
van het besloten-club- en ingezetenencriterium plaatsvond mede op
57 Rb. Noord-Nederland 16 oktober 2014, ECLI:NL:RBNNE:2014:5043.
58 Zie ook het voorstel van wet van de leden Berndsen-Jansen en Bergkamp tot wijziging
van de Opiumwet in verband met de regulering van de teelt en verkoop van hennep en
hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen (Wet regulering voor- en achterdeur van coffeeshops), Kamerstukken II 2014/15, 34165, 2.
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verzoek van burgemeesters, zat niet iedere burgemeester daarop te
wachten. De handhaving kwam daardoor maar moeizaam van de
grond. Tegelijkertijd traden op de gebruikersmarkt ongewenste neveneffecten op. Uiteindelijk werd het besloten-clubcriterium ingetrokken,
onder meer vanwege de slechte uitvoerbaarheid. De beslissing over
handhaving van het ingezetenencriterium is teruggelegd bij de
gemeenten. De burgemeesters gaven in dit geval maar beperkt invulling aan hun bevoegdheid om handhavend op te treden op basis van
de Opiumwet.
De derde casus, over de regulering van de cannabisteelt, laat zien dat
de ruimte op lokaal niveau beperkt is bij het zoeken naar mogelijkheden om de ongewenste neveneffecten van het coffeeshopbeleid terug
te dringen. De burgemeesters die de cannabisteelt zouden willen reguleren, staan bij de minister van VenJ, die zich gehouden acht aan eerdergenoemde internationale verplichtingen, voor een gesloten deur.
Op rijksniveau wenst men de teugels niet te vieren door het lokale
speelveld uit te breiden. Integendeel, de handhaving zou juist moeten
worden geïntensiveerd. Deze casus lijkt nog het meest op een wicked
problem: een probleem dat omgeven is met onzekerheden en waarover weinig consensus bestaat.
De casus maken duidelijk dat het coffeeshopbeleid kan worden gezien
als een ‘arena’ of netwerk waarin spanningen tussen het centrale en
decentrale niveau tot uiting komen, zoals eerder beschreven door
onder meer Bekkers (2007). Het coffeeshopbeleid is een resultante van
uiteenlopende visies, belangen en standpunten, met andere woorden:
de uitkomst van machtsstrijd. Hierin past volgens Bekkers dat de actor
die binnen een bepaalde context beschikt over de sterkste doorzettingsmacht (in casu handhavingsbevoegdheden, het aanpassen van de
Aanwijzing of de wet) en draagvlak (bijv. politieke steun of steun onder
ambtgenoten), zijn stempel op het beleid weet te drukken. Beleidsinstrumenten zijn dan machtsbronnen en beleidsprocessen verlopen
rommelig en soms zelfs grimmig (Bekkers 2007).
De casus maken ook duidelijk dat de burgemeester in deze netwerken
niet altijd een benijdenswaardige positie inneemt. Enerzijds komt het
op hem aan als ‘regisseur’ van de handhaving van het coffeeshopbeleid. Anderzijds wordt zijn speelruimte door anderen sterk beperkt.
Landelijke beleidsontwikkelingen lijken die speelruimte alleen maar
verder te doen inkrimpen. Deze afhankelijkheid van de burgemeester
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maakt hem wel kwetsbaar in juridisch, politiek en publicitair opzicht
(Prins e.a. 2012; Karsten e.a. 2014).
Dat lijkt een paradoxale ontwikkeling. Zo bepleit het Europees Monitoring Centrum voor Drugs en Drugsverslaving (EMCDDA) juist een
actievere rol van steden bij de oplossing van de drugsproblematiek.
Het signaleert dat het nationale en internationale debat het zicht op
lokale problemen en lokale maatwerkoplossingen dreigt te ontnemen
(EMCDDA 2015, p. 6). Volgens het EMCDDA vormen steden juist de
kern van het drugsbeleid. Daar worden bottom-up belangrijke stappen
gezet, die later pas tot nationaal beleid worden verheven (Hedrich e.a.
2008). Methadonverstrekking, beleid gericht op vermindering van
overlast, gebruikersruimten, de eerste gedoogcriteria: dit alles kwam
voort uit lokale initiatieven als reactie op gerezen problemen (Van der
Stel e.a. 2009). Het gebeurde in een lokaal proces van trial and error,
vaak eerst off the record (Blom 1998). Het EMCDDA memoreert dat er
op lokaal niveau aanvankelijk omstreden maatregelen zijn ontworpen,
vooral op het gebied van harm reduction, die zich later hebben verspreid over Europa omdat ze een adequate reactie bleken op gerezen
problemen. Steden kunnen in die zin drivers of change zijn. In het
geval van de drugsproblematiek, die zo complex en dynamisch is, is
lokale pioneering of engineering juist van groot belang.
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is Tensions between central and local government.
Reasons for decentralization in the Netherlands. In between
normativity and pragmatics
L. Raijmakers
This article focuses on the administrative relation between the levels
of authority in the Netherlands while paying special attention to the
distribution of administrative tasks and legislative power between government tiers. How has this process developed since the constitutional reform in 1848? Which motives have underpinned the fluctuating ways in which responsibilities and powers were divided? The constitutional reform of 1848 laid the foundation for the current administrative structure. A three-tier system forms the basis of its organization: national government, regional government (provinces) and local
governments (municipalities). This article shows that in the Netherlands the leitmotiv for decentralization is to improve the governmental performance; efficiency, standardization and simplification are
recurring objectives. Decentralization is also often used as an instrument to resolve specific policy issues. The article describes a discrepancy between the motives for decentralization, which can be
explained by the differences between fundamental legislation involving the administrative structure on the one hand and legislation aimed
at policy-making on the other hand.
With us nobody sleeps on the streets? On the refugee shelters for
illegal aliens and the jousting between central and local government
in the Netherlands
R. Staring
Dutch policies concerning the illegal stay of aliens are characterized
by regular tensions between central and local governments. This arti-
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cle describes various concrete (proposals for) policy changes in the
last twenty years and examines the reasons for these tensions while
using the distinction between policy strategies based on denial versus
strategies based on adaptation (Garland). When it comes to refugee
policies, the central government works in the denial mode while local
governments adapt and try to find solutions in order to bring problems under control. This attitude can be explained by the local governments’ duty to provide for in the case of humanitarian emergency situations.
Dutch policing in duplicate: central and municipal. Some
backgrounds and tensions
J. Terpstra and B. van Stokkom
The advent of the Dutch National Police in 2012 is the culmination of a
much longer process of centralization and scaling up of the regular
police organization. Partly as a result of this process of increased scale,
municipalities have introduced their own surveillance officers to
patrol the streets. Thus, the contours of a dual police system have
arisen. This raises various questions, and in this article we focus on
two of them. First, which background factors have contributed to the
emergence of new municipal enforcement organizations and to what
extent developments within the police have contributed to this development? Second, what are the consequences of this dual police system
and what problems and risks are involved?
Who is in charge here? Dutch coffee shops in between local,
national and international drug policies
M. van Ooyen-Houben and A. Mein
Tensions between the central national level and the local level become
clearly visible in coffee shop policies, which have to fit within the
international VN and EU treaties and strategies, national drug policy
principles and local interests of public order. Three cases, all concerning long-term problems of drug tourism, nuisance and crime around
coffee shops, illustrate these tensions. In the case of coffee shop
Checkpoint near the Belgian border the Public Prosecutor aimed at
solving the problem by prosecuting the coffee shop as a criminal network, while the mayor tried to minimize the negative effects by facilitating visitor flows. In the case of the private club and residence criterion in 2012 not all the mayors actually enforced these national crite-
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ria. This leads to a bigger emphasis on local tailoring. Thirdly, several
mayors have opted for a regulation of cannabis production for coffee
shops, while the stance of the national government is that international treaties banning this practice should be respected. The influence of local policies may be small, but in the end the local communities seem crucial when it comes to finding new ways of managing drug
problems.
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niet bestaat omdat er altijd
tegenstanders zullen zijn’

moraliteit denken. Daarom pleit ik zo
vurig voor een beetje passie in de politiek. Het publiek handelt niet alleen uit
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De Amerikaanse onderzoeker Terrill Bouricius heeft een
blauwdruk gemaakt voor de democratie van de toekomst:
zonder politieke partijen, zonder verkiezingen, zelfs zonder
klassiek parlement. In mijn laatste bijdrage in deze reeks
presenteer ik zijn inspirerende model. En Terrill Bouricius zelf
mengt zich vandaag als gastcorrespondent in het debat op dit
platform.

Het kan: een totaal
andere inrichting van
onze democratie

Correspondent
Lof

David VAN REYBROUCK

Foto: Bert Spiertz/Hollandse Hoogte

I

n de lente van 2013 publiceerde het wetenschappelijke vakblad Journal of Public
Deliberation een fascinerende bijdrage van de Amerikaanse onderzoeker Terrill
Bouricius. Bouricius, die in een vorig leven twintig jaar als gekozen politicus in de staat

Vermont had gewerkt, vroeg zich af hoe haalbaar voorstellen waren om een verkozen

parlement te vervangen door een geloot parlement. Gaf dat nieuwe impulsen op het terrein
van draagvlak en daadkracht?
Zijn vraag was bijzonder pertinent. Idealiter wil je inderdaad, zoals de Duitse hoogleraar
Hubertus Buchstein voorstelde, een geloot Europees Parlement dat representatief is voor de
hele EU.
Maar hoeveel bakkersvrouwen uit een dorp in Litouwen gaan hun winkel enkele jaren
sluiten omdat ze in Straatsburg moeten zetelen in het House of Lots? Hoeveel jonge
ingenieurs uit Malta zullen hun veelbelovende bouwprojecten drie jaar achterlaten, omdat
Europa hen heeft ingeloot? Hoeveel werklozen uit de Britse Midlands zullen pub en vrienden
achterlaten om jarenlang met onbekenden aan wetteksten te gaan zitten prutsen? En gesteld
dat ze het überhaupt willen doen, zouden ze het dan ook goed doen?
Een geloot parlement zou legitiemer kunnen zijn (want

Hoeveel werklozen uit de
Britse Midlands zullen pub
en vrienden achterlaten
om jarenlang met
onbekenden aan
we eksten te gaan zi en
prutsen?

representatiever), maar zou het ook efficiënter werken? Of zullen de
meesten die uitgeloot zijn allerlei voorwendsels bedenken om niet te
hoeven gaan, waardoor de volksvertegenwoordiging toch weer een
zaak van hoogopgeleide mannen wordt?
De democratie versterken door een assemblee te loten klinkt mooi,
maar stuit op tal van bezwaren. Sjonk Ritmeester, de zelfverklaarde
en onvermoeibare electorale fundamentalist op dit platform, schreef
vorige week onder één van mijn stukken over loting: 'Ik moet er toch

werkelijk niet aan denken. Mijn overbuurman die zomaar mij gaat vertegenwoordigen in het
parlement, of mijn schoonzus. Goed betaald nog wel.'
Je wilt iedereen aan het woord laten, maar daarmee riskeer je nieuwe vormen van
elitarisme. Hoe kan het ideaal met de praktijk verzoend worden? Dat was de vraag waarmee
Bouricius worstelde.

Loting in Athene
Bouricius keerde terug naar de Atheense democratie, bestudeerde haar werking en vroeg
zich af hoe een moderne toepassing er vandaag uit zou zien. Typisch aan de Atheense
democratie was dat loting niet werd gebruikt voor één enkele instelling, maar voor een hele
reeks, om aldus een systeem van checks and balances te realiseren: het ene gelote lichaam
hield het andere in de gaten.
‘De Raad van 500 bepaalde de agenda en bereidde de wetsontwerpen voor de
Volksvergadering voor, maar kon zelf niet over wetten stemmen. Een wet die aangenomen
was door de Volksvergadering kon herroepen worden door een Volksrechtbank, hoewel die

rechtbanken op hun beurt zelf niet over wetten konden stemmen.’ Het beslissingsproces lag
dus verspreid over verschillende instellingen. Dat lijkt omslachtig, maar het had belangrijke
voordelen, vond Bouricius:
'De Atheense scheiding der machten tussen verschillende gelote organen en de
zelfgeselecteerde deelnemers aan de Volksvergadering vervulden drie belangrijke
doelstellingen die onze moderne gekozen legislaturen niet hebben: 1) de wetgevende
lichamen representeerden de burgerbevolking relatief goed; 2) ze waren in hoge mate
bestand tegen corruptie en te grote concentratie van politieke macht; en 3) de kans om mee
te doen en mee te besluiten was breed verspreid onder de relevante populatie.'
Het werken met meerdere gelote lichamen (multi-body sortition in

Het werken met meerdere
gelote lichamen zorgde
voor meer legitimiteit en
meer eﬃciëntie

de terminologie van Bouricius) zorgde voor meer legitimiteit en
meer efficiëntie.
Hoe zou zoiets vandaag kunnen werken? In de onderstaande
figuur heb ik geprobeerd zijn model schematisch voor te stellen. Ik
doe dat aan de hand van zijn artikel, aangevuld met een eerdere

studie en met e-mailcorrespondentie met hem en zijn collega David Schecter.

Multi-body sortition
Eigenlijk, zegt Bouricius, heb je zes verschillende organen nodig. Waarom zoveel? Omdat je
vijf tegenstrijdige belangen met elkaar moet zien te verzoenen. Als expert op het gebied van
democratische innovatie kent hij die forse uitdagingen.
1. Je wilt dat loting voor een grote, representatieve steekproef zorgt, maar je weet ook dat
het in kleinere groepen makkelijker werken is.
2. Je wilt een snelle rotatie om participatie te bevorderen, maar je weet ook dat langere
mandaten degelijker werk opleveren.
3. Je wilt iedereen die dat wil mee laten doen, maar je weet ook dat je dan een
oververtegenwoordiging van hoogopgeleide, mondige burgers krijgt.
4. Je wilt burgers met elkaar laten beraadslagen, maar je weet ook dat dan groepsdenken
dreigt, de neiging om te snel consensus te vinden.
5. Je wilt zoveel mogelijk macht geven aan een geloot lichaam, maar je weet ook dat
sommige individuen te zwaar op het groepsproces gaan drukken met arbitraire resultaten
tot gevolg.
Deze vijf dilemma’s kent iedereen die ooit met alternatieve vormen van beraadslaging heeft

gewerkt. Ze gaan over de ideale grootte van de groep, de ideale duur, de ideale
selectiemethode, de ideale beraadslagingsmethode en de ideale groepsdynamiek.
Welnu, zegt Bouricius, er is geen ideaal, geef die zoektocht maar op. Je kunt veel beter een
model ontwerpen dat uit meerdere organen bestaat. Zo kunnen de voordelen van diverse
opties elkaar versterken en de nadelen elkaar afzwakken. In plaats van alle macht aan één
geloot lichaam te geven, kan het wetgevende werk het best in fasen worden opgesplitst.

Zes organen

Illustratie: Momkai

1: De agenda bepalen
In een eerste fase moet de agenda worden bepaald. Dat gebeurt bij hem in de Agenda
Council, een zeer ruim orgaan waarvan de deelnemers geloot zijn onder hen die zichzelf
hebben aangemeld. De Agenda Council duidt topics aan, maar werkt ze niet verder uit.
Burgers die niet tot die agenderende raad behoren maar toch aandacht willen vragen voor
een specifiek thema, kunnen hun petitierecht laten gelden: bij voldoende handtekeningen
wordt ook hun vraag behandeld.
2: Voorstellen doen
In een tweede fase komen dan allerlei Interest Panels in actie: dat kunnen er enkele zijn,
maar net zo goed honderd. Interest Panels zijn groepjes van twaalf burgers die elk een

wetsvoorstel (of een stukje wetsvoorstel) kunnen suggereren. Ze zijn niet geloot en niet
gekozen, maar bieden zich vrijwillig aan om over dat ene onderwerp mee na te denken. In
zo’n panel kunnen twaalf burgers zitten die elkaar niet kennen en geen gemeenschappelijk
belang nastreven, maar het kan net zo goed om een lobby gaan.
Dat is niet erg: ook zij hebben niet het laatste woord en moeten er rekening mee houden dat
hun voorstel door anderen geëvalueerd zal worden. Werken met Interest Panels zorgt ervoor
dat ervaringsdeskundigen hun expertise kunnen bundelen in concrete beleidsvoorstellen.
Dat is goed voor de efficiëntie. Stel dat de verkeersveiligheid op de agenda komt, dan zou het
gaan om buurtorganisaties, fietsersbonden, busconducteurs, mensen uit de transportsector,
ouders van verongelukte kinderen, automobielfederaties enzovoort.
3: De voorstellen evalueren
In een derde fase gaan al die voorstellen naar een Review Panel. Voor elk beleidsdomein
bestaat er zo een. Voorstellen voor verkeersveiligheid komen dan bijvoorbeeld terecht bij het
Review Panel dat zich bezighoudt met mobiliteit. Je kunt die panels het best vergelijken met
parlementaire commissies. Ze hebben niet het recht om een wet te initiëren noch om er
uiteindelijk over te stemmen. Ze doen louter het werk tussenin (zoals de Raad van 500 in
Athene).
Aan de hand van de input die ze uit de Interest Panels ontvangen hebben, organiseren ze
hoorzittingen, nodigen ze experts uit en gaan ze over tot het ontwerpen van de wetteksten.
In alle Review Panels samen zitten in het voorstel van Bouricius zo’n honderdvijftig leden,
geloot uit alle volwassen burgers. Deelname is niet verplicht.
Het gaat om een functie met zeer grote verantwoordelijkheid die een grote inzet vereist. De
leden zetelen voor drie jaar, ze werken fulltime en krijgen daarvoor een correcte vergoeding,
vergelijkbaar met die van een parlementaire wedde. De rotatie gebeurt niet collectief op het
einde van de rit, maar tussentijds, vijftig zetels per werkingsjaar.
4: De voorstellen accepteren of verwerpen
Om te vermijden dat alle macht geconcentreerd ligt in de Review Panels is er nog een vierde,
zeer belangrijk orgaan: het wetsontwerp wordt voorgelegd aan de Policy Jury, het meest
bijzondere orgaan in het schema van Bouricius.
Die jury heeft namelijk geen vaste leden. Telkens als er over een wet moet worden gestemd,
kiest het lot vierhonderd burgers om één dag bijeen te komen. In uitzonderlijke gevallen kan
het om enkele dagen of hooguit een week gaan.
Belangrijk is dat hier de loting geschiedt onder de gehele volwassen bevolking (dus niet enkel
onder hen die zich kandidaat hebben gesteld; wat dat betreft lijkt het meer op een
burgerjury bij een rechtszaak). Wie geloot is, moet komen opdagen, tenzij er echt een geldig

excuus is. Dit is van belang voor de representativiteit.
Deelnemers worden daarom ook behoorlijk vergoed voor hun aanwezigheid. De Policy Jury
hoort de diverse wetsvoorstellen aan die het Review Panel heeft opgesteld, luistert naar een
zakelijke uiteenzetting van argumenten voor en tegen en stemt daar vervolgens over in een
geheime verkiezing.
Er is dus geen geen partijdiscipline, geen groepsdruk, geen tactisch stemgedrag, geen
politiek gemarchandeer, geen vriendendienst: eenieder stemt in eer en geweten wat volgens
hem of haar het algemeen belang op lange termijn het beste dient. Om te vermijden dat
charismatische sprekers de stemming beïnvloeden, worden de wetsvoorstellen door neutrale
medewerkers gepresenteerd. Omdat hier een goede dwarsdoorsnede van de gehele
samenleving zich uit, krijgen de besluiten van de Policy Jury kracht van wet.
5 & 6: De spelregels en procedures controleren
Om alles in goede banen te leiden, stelt Terrill Bouricius nog twee extra organen voor: een
Rules Council en een Oversight Council. Beide zijn opnieuw gelote lichamen; het
eerste houdt zich bezig met het opstellen van procedures voor de lotingen, hoorzittingen en
stemmingen; het tweede ziet erop toe dat de overheidsambtenaren correct de procedures
volgen en behandelt eventuele klachten.
Deze twee raden vervullen dus eerder een metapolitieke functie: ze zijn de opstellers en de
behoeders van de spelregels. De Rules Council zou geloot kunnen worden uit mensen die al
eens eerder in een geloot lichaam gezeteld hebben; zij kennen immers het reilen en het zeilen
van de procedures.

Eﬃciëntie en legitimiteit
Wat dit model extra aantrekkelijk maakt, is het evolutieve karakter ervan. Niet alles ligt op
voorhand vast. ‘Een cruciaal aspect is dat dit alles slechts een startontwerp betreft… Het zal
evolueren zoals de Rules Council het wenselijk acht,’ schreef Bouricius in een mail. ‘De enige
regel die ik op de een of andere manier permanent zou willen maken is dat de Rules Council
zichzelf niet meer macht mag schenken. Misschien moet het een basisregel zijn dat de
nieuwe spelregels voor de Rules Council pas van kracht worden nadat de leden voor 100
procent vervangen zijn.’ In plaats van alles op voorhand minutieus uit te tekenen, ontwierp
hij dus een ‘zelflerend’ systeem.
Bijzonder in deze blauwdruk is hoe de eeuwige zoektocht van de democratie – de zoektocht
naar een gunstig evenwicht tussen efficiëntie en legitimiteit – hier vorm krijgt in een puur op
loting gebaseerd stelsel. Dat burgers zich vrijwillig mogen aanmelden voor vier van de zes
organen komt de daadkracht beslist ten goede (voor de Interest Panels hoeven ze zelf niet

eens geloot te worden: eenieder die wil, kan aan de slag).
Maar dat het ultieme oordeel, het laatste woord in de besluitvorming, berust bij de
representatieve steekproef van de Policy Jury is essentieel voor de legitimiteit. Kernachtig
gesteld: wie zich in staat acht om de samenleving te dienen, krijgt de kans om mee te praten,
maar het is de gemeenschap die uiteindelijk beslist.
Dit evenwicht tussen draagvlak en daadkracht had men in de late

Het voorstel van Bouricius
is bijzonder inspirerend.
Het toont op prikkelende
wijze aan hoe democratie
ook volstrekt anders
ingericht kan worden

achttiende eeuw niet voor mogelijk gehouden. De Amerikaanse en
Franse revolutionairen vonden staatszaken te gewichtig om over te
laten aan het volk: met hun keuze voor een gekozen aristocratie
lieten ze efficiëntie primeren op legitimiteit. Vandaag betalen we
daar een prijs voor. Het volk mort. Luidruchtig wordt de legitimiteit
van het electoraal-representatieve stelsel in twijfel getrokken.
Het voorstel van Bouricius is bijzonder inspirerend. Het toont op

prikkelende wijze aan hoe democratie ook volstrekt anders ingericht kan worden. Het laat
zich inspireren door het oude Athene, maar neemt de procedures niet klakkeloos over. Het
steunt op recent wetenschappelijk onderzoek naar deliberatieve democratie en
experimenten met loting, en kent daardoor de potentiële valkuilen van specifieke formules.
Het ontwerpt een systeem van checks and balances om die valkuilen te vermijden en om
machtsconcentratie tegen te gaan. En bovenal brengt het politiek terug naar de
burgerbevolking: het elitaire en volkomen achterhaalde onderscheid tussen bestuurders en
bestuurden vervalt helemaal. We zijn terug bij het aristotelische ideaal van afwisselend
regeren en geregeerd worden. Dit is eindelijk, naar het woord van Lincoln, government of
the peoply, by the people, for the people.

De toekomst
Hoe moet het nu verder? Er is briljant historisch onderzoek verricht, politieke filosofen
hebben schitterend werk geleverd, er is een baaierd aan inspirerende praktijkvoorbeelden en
er liggen enkele verfijnde schema’s op tafel, waarvan dat van Bouricius het verste gaat. Wat
is de volgende stap?
Bouricius’ model is weliswaar evolutief, maar het begint pas te evolueren als het eenmaal
bestaat. Hoe de overgang van het huidige systeem naar zijn systeem moet verlopen blijft
onduidelijk. In een eerder stuk geschreven samen met zijn collega David Schecter stelde hij
wel dat het model ‘in a variety of ways ’ kon worden toegepast:

1. Om een enkele wet te maken (zoals de British Columbia Citizens’ Assembly )
2. Om alle wetten te maken binnen een bepaald beleidsdomein (bijvoorbeeld een domein

dat zo controversieel is dat gekozenen het liever aan de burgers overlaten, of waar wetgevers
een belangenconflict hebben inzake de duur van een mandaat, salarissen of kieswet)
3. Om de deliberatieve kwaliteit van een burgerinitiatief of referendum te verbeteren
4. Om een gekozen Kamer van een bicameraal stelsel te vervangen
5. Om het hele wetgevende proces in plaats van een gekozen legislatuur uit te voeren.
En wat als we die vijf mogelijke toepassingen nu eens als vijf opeenvolgende stappen van een
historische transformatie konden zien? Schroomvol beginnen, gloedvol voltooien. Eigenlijk,
besefte ik, is dat proces in zekere zin al begonnen. Fase 1 gebeurde al in Canada. Fase 2 is in
volle gang in Ierland, met name in de discussie over het homohuwelijk. Fase 3 bestaat al het
langst. Fase 4 en 5, ja, dat zijn natuurlijk de grote uitdagingen; daar zijn we nog nergens.
Voor een integrale toepassing van Bouricius’ schema (fase 5) is het zeker nog te vroeg. Tenzij
een revolutie dreigt, zullen politieke partijen zichzelf niet zo gauw afschaffen om van de ene
op de andere dag multi-body sortition mogelijk te maken.
Maar voor fase 4, het structureel betrekken van representatieve steekproeven van nietverkozen burgers bij politieke besluitvorming, is de tijd stilaan wel rijp. Een democratie die
enkel uit kiezers en verkozenen bestaat, gaat voorbij aan het meest wezenlijke kenmerk van
de democratie: het debat tussen burgers over de toekomstige inrichting van de samenleving.

Je las de pdf-v ersie v an dit v erhaal. Voor het v olledige artikel met links, infocards, ev entuele v ideos en
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context te voorzien. Door het nieuws in een breder perspectief of in een ander licht te plaatsen, willen wij het begrip
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Abstract
Burgerinitiatieven staan in het kader van de ‘doe-democratie’ in de schijnwerpers. In hoeverre
burgers in staat zijn om op een duurzame manier zelforganisatie vorm te geven en wat hierbij
belangrijke factoren zijn is nog verre van duidelijk. Dit geldt ook voor de vraag in hoeverre
burgerinitiatieven zijn voorbehouden aan een specifieke, hoger opgeleide groep burgers. Door
middel van een secundaire, kwantitatieve analyse van 56 burgerinitiatieven wordt in dit artikel een
empirische bijdrage geleverd aan de beantwoording van deze vragen. We verkennen de effecten van
drie mogelijke factoren op de duurzaamheid van burgerinitiatieven: de netwerkstructuur van het
burgerinitiatief, de organisatorische vormgeving en het verdienmodel. Aan de hand van de analyses
kan worden geconcludeerd dat er significante relaties bestaan tussen de organisatorische
vormgeving van burgerinitiatieven en de duurzaamheid van burgerinitiatieven. Daarnaast wijzen de
resultaten op een verband tussen de netwerkstructuur van burgerinitiatieven en de duurzaamheid:
initiatieven die zich weten te ontwikkelen naar een fully connected of een polycentrisch netwerk zijn
duurzamer dan die met een sternetwerk. Daarnaast verkennen we de relatie tussen persoonlijke
kenmerken van initiatiefnemers en duurzaamheid. Deze kenmerken laten een spreiding zien in
leeftijd, afkomst, geslacht en pensionering. Wel valt op dat er relatief veel initiatiefnemers een hoog
opleidingsniveau heeft: 80% heeft hoger beroepsonderwijs of een universitaire opleiding genoten. In
de analyses zijn geen significante verbanden gevonden tussen persoonlijke kenmerken en de
duurzaamheid van burgerinitiatieven.
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1 Inleiding
Burgers nemen heden ten dage steeds vaker het heft in eigen handen om zelf lokale problemen en
behoeften op te pakken, gemeenschappelijke voorzieningen vorm te geven of anderszins initiatieven
te ontplooien om de kwaliteit van de leefbaarheid in hun buurt te verhogen. Volgens historisch
onderzoek is de ‘derde golf’ van burgerinitiatieven, die voor het crisisjaar van 2008 begon en die zich
tegenwoordig nog voordoet in Nederland en andere landen (De Moor, 2013).2 Voorbeelden van deze
initiatieven zijn de opkomst van energie coöperaties, buurtinitiatieven op het gebied van educatie en
emancipatie en zorg coöperaties. Deze burgerinitiatieven worden veelal gekenmerkt door hun oneissue gerichtheid, hun hands-on aanpak en, in meer of mindere mate, hun ambitie om duurzame
samenwerkingsverbanden tussen burgers vorm te geven (De Moor, 2013; Van Meerkerk e.a., 2013;
Van Meerkerk, 2014). Dit soort zelforganisatie van burgers in het publieke domein, op gebieden als
energie, zorg, leefbaarheid en gebiedsontwikkeling, staat volop in de aandacht. In een tijd waarin de
overheid een terugtrekkende beweging aan het maken is, wil zij een sterker beroep doen op het zelforganiserend vermogen van burgers in de aanpak van maatschappelijke kwesties en behoeften, zoals
de notie van de ‘participatiesamenleving’ in Nederland en die van de ‘Big Society’ in het Verenigd
Koninkrijk laat zien.
Vanuit diverse perspectieven worden er vraagtekens gezet bij deze ontwikkeling naar een zogeheten
‘doe-democratie’ (Uitermark, 2014; Van de Wijdeven, 2012). Een van de vragen betreft de
duurzaamheid van burgerinitiatieven: in hoeverre zijn burgerinitiatieven stabiel en weten burgers
zich langdurig te organiseren? Hoewel de verwachtingen rondom zelforganisatie van burgers en
burgerinitiatieven hoog gespannen zijn (zie bijv. BZK, 2013; ROB, 2012; WRR, 2012) bestaat er veel
onbekendheid over de vraag in hoeverre burgerinitiatieven een duurzaam karakter hebben (cf. Van
Meerkerk e.a., 2013; De Wilde e.a., 2014). Zijn burgerinitiatieven in staat om lokale vraagstukken en
lokale behoeften daadwerkelijk te kunnen oppakken? Kunnen ze zich ontwikkelen tot duurzame
samenwerkingsverbanden? Een tweede belangrijke vraag betreft de mate waarin burgerinitiatieven
zijn voorbehouden aan de welgestelden en hogeropgeleiden. Creëert de inzet op een doedemocratie niet meer ongelijkheid? Is de doe-democratie niet een ‘doe-aristocratie’ (Van Stipdonk,
2014)?
In dit artikel beogen we aan deze vragen een empirische bijdrage te leveren. Hoewel er reeds diverse
kritische beschouwingen over de doe-democratie zijn te vinden, is er nog weinig empirisch
onderzoek verricht naar de duurzaamheid van burgerinitiatieven zelf (Hurenkamp e.a., 2006; Mujde
& Daru, 2005; Uitermark, 2014) en onderzoek dat zich hierop wel richt wordt voornamelijk nog
gekenmerkt door kwalitatief case study onderzoek (zie bv. Edelenbos & Van Meerkerk, 2011; Van
Meerkerk e.a., 2013; Specht, 2012). In dit artikel verkennen we welke factoren de duurzaamheid van
burgerinitiatieven beïnvloeden. We doen dit op basis van een secundaire, kwantitatieve analyse: we
gebruiken een bestaande data set rondom burgerinitiatieven (N = 56). Daarnaast verkennen we de
relatie tussen persoonlijke kenmerken van initiatiefnemers en duurzaamheid. In de volgende
paragraaf bakenen we het begrip duurzaam burgerinitiatief af. Vervolgens gaan we in op drie
mogelijke factoren die de duurzaamheid van burgerinitiatieven beïnvloeden. Daarna beschouwen we
de literatuur die ingaat op persoonlijke kenmerken van initiatiefnemers in relatie tot duurzame
burgerinitiatieven. Hierna volgen de methodologie en de resultaten van onze empirische studie.
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De Moor laat in haar analyse zien dat er tenminste drie golven van maatschappelijke initiatieven bestaan. De hedendaagse
burgerinitiatieven kunnen worden gerekend onder de ‘nieuwe golf’ van de laatste decennia. Ook internationaal onderzoek wijst op
veranderingen van burgerparticipatie in de laatste decennia: burgers participeren minder in traditionele instituties van de representatieve
democratie, maar andere vormen van participatie lijken te zijn toegenomen (Bang, 2009; Marien e.a., 2010; Stolle & Hooghe, 2005).
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2 Burgerinitiatieven: karakteristieken en afbakening
Burgerinitiatieven zijn er in verschillende soorten en maten. Het kan gaan om eenmalige initiatieven,
bijvoorbeeld in de aanbieding van een gebiedsplan door burgers aan overheden of het zogeheten
formele burgerinitiatief waarin burgers bepaalde onderwerpen op de politieke agenda proberen te
zetten. Maar we zien in toenemende mate ook de opkomst van burgerinitiatieven die gericht zijn op
het eigenstandig vormgeven en implementeren van diensten of goederen ten behoeve van de lokale
gemeenschap. Dit zijn burgerinitiatieven die gericht zijn op zelforganisatie (Edelenbos & Van
Meerkerk, 2011; Van Meerkerk e.a., 2013). Dat is de focus van ons artikel. Deze burgerinitiatieven
vormen vaak een reactie op een door (een deel van) de gemeenschap gevoelde behoefte (bijv. op
het gebied van zorg, energie of leefbaarheid) (Bang, 2009). Ze zijn gericht op samenwerking tussen
burgers uit de lokale gemeenschap. Burgers springen hierbij in op gevoelde gebreken in
dienstverlening van de markt of de overheid. Een goed voorbeeld hiervan betreft de opkomst van
energiecoöperaties, waarin burgers zelf duurzame energie willen leveren voor de lokale
gemeenschap. Een ander voorbeeld betreft de zorgcoöperatie, waarin burgers zelf zorg willen
vormgeven en aanbieden voor de lokale gemeenschap op maat, veelal als reactie op schaalvergroting
of bezuinigingen in de zorg van overheidszijde. Maar het kan ook gaan om kleinschalige initiatieven
gericht op de leefbaarheid van de wijk en het gezamenlijk met andere wijkbewoners beheren van
een stuk groen.
Kenmerkend aan deze initiatieven is hun lokale oriëntatie (Van Meerkerk e.a., 2015). Vaak focussen
ze zich op behoeften die burgers in hun lokale gemeenschap ervaren en zijn ze gericht op het
verbeteren van de eigen sociale en fysieke omgeving. Initiatieven kunnen ook gericht zijn op kwesties
die lokale grenzen overstijgen, zoals het initiatief Kromkommer tegen voedselverspilling. In dit artikel
focussen wij ons echter op initiatieven van burgers die zich richten op het vormgeven van de lokale
omgeving. Burgerinitiatieven worden verder gekenmerkt door hun gerichtheid op een specifiek
vraagstuk of een specifieke behoefte (De Moor, 2013). Ze kennen een hands-on en pragmatisch
karakter: ze zijn gericht op directe actie(bereidheid) van betrokkenen om diens sociale en fysieke
omgeving te verbeteren door het zelfstandig produceren en beheren van diensten of goederen (Van
de Wijdeven, 2012; Van Meerkerk, 2014). In dit opzicht zijn ze ook niet tegen gevestigde
machtsstructuren of systemen, tenzij dit nodig is om de betreffende behoeften en kwesties op lokaal
niveau zelf op te kunnen pakken (Bang, 2009). Sterker nog: om deze behoeften en kwesties het
hoofd te kunnen bieden, hebben ze veelal een bepaalde vorm van medewerking (bijv. middelen,
toestemming of ondersteuning) van overheden nodig. Met burgerinitiatieven doelen we in dit artikel
dus op initiatieven die door de lokale gemeenschap of individuen binnen de lokale gemeenschap
worden geïnitieerd, gericht zijn op een specifieke set van publieke vraagstukken of
gemeenschappelijke behoeftes en die middels langdurige samenwerking tussen burgers, productie
en lokaal eigenaarschap van diensten of goederen ten behoeve van de sociale en fysieke omgeving
nastreven (Van Meerkerk, 2014; Van Meerkerk e.a., 2015).
3 Factoren die de duurzaamheid van burgerinitiatieven kunnen beïnvloeden
Duurzaamheid verwijst naar het vermogen om langdurig te kunnen blijven bestaan. Om vast te
stellen of een burgerinitiatief duurzaam is gebleken focussen we op de leeftijd van het initiatief (zie
methode paragraaf). Op basis van de literatuur werken we drie mogelijke factoren die de
duurzaamheid beïnvloeden uit: de middelen (verdienmodel) waar een initiatief gebruik van maakt of
kan maken, de kenmerken van de netwerkstructuur van het burgerinitiatief en de organisatorische
vormgeving van het initiatief. Deze selectie is geenszins alomvattend, maar enerzijds ingegeven
vanuit de literatuur en anderzijds vanuit de beschikbaarheid van de data: we hanteren een
secundaire analyse van een data set over burgerinitiatieven (in de methode paragraaf gaan we hier
nader op in). Over onderstaande factoren is data beschikbaar. Hieronder conceptualiseren we deze
factoren en werken we mogelijke verbanden met de duurzaamheid van burgerinitiatieven uit.
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Verdienmodel van het initiatief
Naast de vrijwillige inzet van betrokkenen zijn burgerinitiatieven voor hun voortbestaan vaak
afhankelijk van bepaalde inkomstenbronnen. Hiermee kunnen burgers de activiteiten ontplooien
waarvoor ze initiatieven hebben opgericht en de kosten dekken die gepaard gaan met het
vormgeven, leveren en onderhouden van diensten of goederen voor de buurt. Burgerinitiatieven
kunnen verschillende inkomstenbronnen hebben. Vaak zijn burgerinitiatieven afhankelijk van
sponsors, zoals overheidssubsidies, fondsen of donaties van particulieren (Bouzoubaa & Brok, 2005;
Hassink e.a., 2013; Mensink e.a., 2013). Ze kunnen eigen inkomstenbronnen genereren, bijvoorbeeld
middels contributie of verkoop van goederen of diensten. Een goed verdienmodel met verschillende
typen inkomstenbronnen kan het voortbestaan van een burgerinitiatief helpen vergroten (Hassink
e.a., 2013; Sharir & Lerner, 2006). Het maakt burgerinitiatieven minder afhankelijk van één type
inkomstenbron. Kortom, de variëteit aan inkomstenbronnen verlaagt de afhankelijkheid en vormt
daarom een factor voor de duurzaamheid van een initiatief.
Netwerkstructuur als factor voor duurzaamheid
Volgens de sociologische literatuur over netwerkstructuren vormt de vorm van het netwerk waarin
het burgerinitiatief opereert een belangrijke indicator voor de duurzaamheid van het
samenwerkingsverband tussen burgers. Zo geeft de mate waarin het netwerk gecentreerd is aan in
hoeverre het initiatief afhankelijk is van een of enkele individuen. Dit maakt het initiatief kwetsbaar.
Daarnaast kan uit de structuur van het netwerk worden afgeleid of er ook verbindingen met andere
netwerken kunnen worden aangegaan. Volgens de literatuur heeft dit een sterke invloed op het
kapitaal waarvan het netwerk gebruik kan maken: als een netwerk ook (potentiële) verbindingen
heeft met andere netwerken, zogeheten zwakke verbindingen, dan kan het gebruik maken van een
groter kapitaal (Granovetter, 1973; Burt, 2004). Het blijkt dat deze zwakke verbindingen in dit opzicht
enorm belangrijk kunnen zijn. In figuur 1 zijn verschillende typen netwerkstructuren weergegeven.
De sternetwerkstructuur wordt in stand gehouden door de inspanningen van één centrale actor. Het
netwerk is hierdoor relatief kwetsbaar voor interne en externe afvalligheid: op het moment dat deze
actor wegvalt is de kans erg groot dat het initiatief instort (Baldassari & Diani, 2007). We verwachten
daarom dat dit een negatieve invloed heeft op de duurzaamheid van het initiatief.
De fully connected netwerkstructuur bestaat uit een kliek. Dit is een sterk verbonden groep van
actoren, die onderling verantwoordelijkheden dragen. Meerdere actoren kunnen buiten de kliek om
zwakke verbindingen aangaan. Het vertrek van een van de actoren leidt niet tot ineenstorting van
het initiatief, maar het netwerk kan wel onstabiel raken als veel actoren vertrekken (Baldassari &
Diani, 2007; Burt, 2000; Uitermark, 2014). We betogen daarom dat een fully connected
netwerkstructuur tot een duurzamer burgerinitiatief leidt dan een sternetwerk.
Figuur 1: Weergave netwerkstructuren

Bronnen: Baldassarri & Diani, 2007:741; Jarviya, 2014; Ma & Zeng, 2003:1429

4

Tenslotte veronderstellen we dat een polycentrisch netwerk tot een nog hogere mate van
duurzaamheid leidt, omdat het uit meerdere klieken bestaat, die onderling verbonden zijn door
zwakke verbindingen. Hierdoor heeft het onstabiel raken van één kliek geen desastreuze gevolgen
voor het burgerinitiatief (Baldassari & Diani, 2007). De verantwoordelijkheden zijn verdeeld,
waardoor machtsconcentratie wordt tegengegaan. We onderzoeken of er een verband bestaat
tussen het type netwerkstructuur en de duurzaamheid van het initiatief. We verwachten dat een
polycentrische structuur tot een duurzamer initiatief leidt dan een fully connected structuur en dat
dit laatste type weer duurzamer is dan een sternetwerkstructuur.
Organisatorische vormgeving
Een derde factor betreft de organisatorische vormgeving van een burgerinitiatief. Hiermee doelen
we op de formalisatie van de organisatie, de aanwezigheid van een fysiek-sociale infrastructuur en de
mate waarin er exposure plaatsvindt. De formalisatie van een samenwerking tussen burgers in
bijvoorbeeld een stichting, coöperatie of vereniging, is een teken dat de samenwerking zich
continueert en dat betrokken burgers ook de ambitie hebben om een langere termijn samenwerking
aan te gaan. Daarnaast kunnen burgerinitiatieven middels een zekere mate van formalisatie
juridische verkeer met andere organisaties en instanties aangaan. Een geformaliseerde vorm als de
stichting of vereniging is vaak een vereiste om in aanmerking te komen voor subsidies of voor andere
vormen van officiële ondersteuning (Hassink e.a., 2013; Mujde & Daru, 2005; Voogt & Broekman,
2003).
De organisatorische vormgeving uit zich ook in de fysiek-sociale infrastructuur van het
burgerinitiatief. Het bezitten van een fysieke plek kan het initiatief helpen in het verkrijgen van
zichtbaarheid. Het kan de interactie tussen de leden van het initiatief vergroten. Ook kan het de
werving van vrijwilligers vergemakkelijken en interactie tussen de leden van het initiatief en
potentieel geïnteresseerden bevorderen. Volgens Van der Zwaard en Specht (2013) kan er publieke
vertrouwdheid ontstaan via een dergelijke ontmoetingsplek en kan het op deze wijze ook bijdragen
aan het collectieve engagement in een wijk.
De mate waarin het burgerinitiatief aan exposure doet is ook een factor die de duurzaamheid kan
beïnvloeden (Van Meerkerk e.a., 2013). Bekendheid en bereikbaarheid van het initiatief is belangrijk
voor potentiële steun. Zo kan het opzetten van een website initiatieven helpen om steun te
mobiliseren (Mujde & Daru, 2005). Met de website wordt namelijk de reikwijdte om vrijwilligers en
instanties te bereiken vergroot en hiermee ook het aantal zwakke verbindingen.
In de empirische analyse verkennen we of er verbanden bestaan tussen deze (mogelijke) factoren
van duurzaamheid en de leeftijd van burgerinitiatieven en tussen deze factoren onderling.
4 Persoonlijke kenmerken en duurzaamheid
Er is nog veel onbekendheid en onduidelijkheid in de literatuur over de kenmerken van
initiatiefnemers. Dit geldt des te meer voor de relatie tussen persoonlijke kenmerken en de
duurzaamheid van burgerinitiatieven. Wel worden er in de literatuur een aantal persoonlijke
kenmerken benoemd, die samen lijken te hangen met de duurzaamheid van burgerinitiatieven.
Diverse auteurs geven aan dat het opleidingsniveau en de achtergrond van initiatiefnemers
samenhangt met de instandhouding en slagingskans van burgerinitiatieven (Hurenkamp e.a., 2006;
Uitermark, 2012). Zo hebben hogeropgeleiden vaak een sterker ontwikkelde bureaucratische
competentie. Dit vergroot vervolgens de kans dat zij van subsidies op de hoogte zijn en deze
succesvol weten binnen te halen. Ook beschikken zij vaker over grotere netwerken en meer eigen
middelen (bijv. kennis, organisatorische competenties), die ze kunnen inzetten om het initiatief te
laten groeien (Hurenkamp, 2006; Uitermark, 2012; Van der Zwaard & Specht, 2013). Daarnaast zou
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ook de relatie tot de publieke sector van belang kunnen zijn: mensen die dichtbij de overheid staan,
kennen de weg binnen de overheid, spreken de taal en kunnen zo makkelijker verbindingen leggen
en ondersteuning realiseren (Van Meerkerk, 2014).
Empirische studies laten verschillende resultaten zien. Zo laat de studie van Hurenkamp e.a. onder
386 kleinschalige burgerinitiatieven zien dat de initiatieven die veel verbindingen hadden met
externe partijen vaker uit hoogopgeleide, autochtone mannen van middelbare leeftijd (of ouder) met
een baan en een hoog inkomen bestonden. Deze initiatieven waren sterker verbonden met andere
netwerken en professionele instanties. Dit duidt op een groter beschikbaar kapitaal. Deze meer
verankerde initiatieven bleken ook relatief oud te zijn. Hurenkamp e.a. geven ook aan dat hoger
opgeleiden vaker werken als democratisch collectief, terwijl middelbaar opgeleiden meer
autocratisch te werk gaan. Deze autocratische trekker blijkt bovendien vaak gepensioneerd te zijn.
Dit zou betekenen dat de initiatieven van middelbaar opgeleiden en van gepensioneerden vaker een
sternetwerkstructuur zouden vertonen. Hieruit lijkt het traditionele beeld rondom burgerparticipatie
te worden bevestigd dat hoger opgeleide autochtone mannen van middelbare leeftijd (of ouder)
sterker vertegenwoordigd zijn in (duurzame) burgerinitiatieven.
Er zijn echter ook auteurs die aangeven dat juist binnen burgerinitiatieven op lokaal niveau veel
betrokkenheid ontstaat bij lager opgeleiden (zie bijv. Tonkens & Verhoeven, 2011; Van der Zwaard &
Specht, 2013). Zo blijkt uit het onderzoek van Van de Wijdeven e.a. (2010) en Van de Wijdeven
(2012) dat er een grote variatie in betrokken burgers is te vinden en dat vrouwen, jongeren,
allochtonen en laagopgeleiden niet ondervertegenwoordigd zijn. Juist het hands-on en pragmatische
karakter van burgerinitiatieven trekt een bredere groep burgers aan dan (traditionele)
burgerparticipatie vormgegeven door de overheid en gestoeld op deliberatie en inspraak (bv.
inspraak en participatietrajecten rondom het opstellen van een wijkvisie).
Het is duidelijk dat er binnen burgerinitiatieven een grote variëteit aan mensen betrokken zijn. Als
we focussen op de duurzaamheid van burgerinitiatieven, dan lijken kenmerken als opleidingsniveau,
leeftijd, inkomen en beroep wel te duiden op een verband. Dit gaan we aan de hand van onze
empirisch gegevens nader onderzoeken.
5 Methodiek en operationalisering
5.1 Dataverzameling
Voor dit empirisch onderzoek maken we gebruik van een secundaire analyse: we gebruiken een
database, bestaande uit 67 burgerinitiatieven. De data zijn verzameld door masterstudenten
sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.3 In 2013 en 2014 zijn door hen 67
burgerinitiatieven geselecteerd. Ze hebben zelf een burgerinitiatief geselecteerd. Grotendeels waren
dit initiatieven uit hun directe omgeving waar zij bekend mee waren of die zij via hun netwerk
kennen. Vervolgens hebben zij aan de hand van uniforme vragenlijsten enquêtes afgenomen en
interviews gehouden met de initiatiefnemers zelf of leidende trekkers van het initiatief. De
combinatie van het kwantitatieve materiaal uit de survey en het kwalitatieve materiaal uit de
interviews geven een goed beeld van het type initiatief en de kenmerken van de initiatiefnemers (zie
ook paragraaf 6 met nadere achtergrondinformatie over de initiatieven). Uit deze sample hebben we
uiteindelijk 56 initiatieven geselecteerd die aansluiten bij onze focus en die voldoen aan onze
definitie, zoals beschreven in paragraaf 2. De selectie criteria hierbij waren dat het om
burgerinitiatieven ging die gericht zijn op zelforganisatie. Initiatieven die:
3

ontplooid zijn door burgers;

De database is eigendom van prof. dr. Justus Uitermark en is onder zijn begeleiding tot stand gekomen.
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-

gericht zijn op langdurige samenwerking tussen burgers uit de lokale gemeenschap
waarbij deze samenwerking gericht is op een door (een deel van) de gemeenschap gevoelde
behoefte; en
waarbij burgers zelf het achterliggende doel willen realiseren (middels productie van
diensten en goederen t.b.v. de lokale gemeenschap).

Hierdoor vielen 11 initiatieven uit de database af. Dit zijn vijf initiatieven die enkel gericht zijn op
geldinzameling, drie initiatieven waarvan de bedenkers niet het doel hebben om samen te werken
met bewoners en drie initiatieven die onderdeel zijn van bestaande professionele organisaties.
5.2 Operationalisering variabelen
Leeftijd initiatief
De duurzaamheid van een burgerinitiatief, de afhankelijke variabele van dit onderzoek, wordt
geoperationaliseerd met de leeftijd van het initiatief: het aantal jaar dat het initiatief bestaat vanaf
het oprichtingsjaar tot aan het moment van dataverzameling (dit is of 2013 of 2014, per initiatief is
dit nagegaan).
Factoren die de duurzaamheid kunnen beïnvloeden
Op basis van de literatuur en de mogelijkheden van de data set focussen we op drie factoren die de
duurzaamheid kunnen beïnvloeden: de netwerkstructuur, de organisatorische vormgeving en het
verdienmodel.
Netwerkstructuur burgerinitiatief
Zoals in paragraaf 3 beschreven, onderscheiden we drie typen netwerkstructuren: het sternetwerk,
het polycentrische en het fully connected netwerk. Om vast te stellen welke vorm het netwerk van
het burgerinitiatief heeft, hebben we gelet op twee indicatoren:
-

De aanwezigheid van een drijvende kracht (A)
De aanwezigheid van meerdere klieken (B)

De aanwezigheid van een drijvende kracht wil zeggen dat er een duidelijk aan te wijzen persoon of
kleine kerngroep is binnen het burgerinitiatief die alles regelt. Zonder de inspanningen van deze
persoon zou het initiatief hoogstwaarschijnlijk niet meer bestaan. Er kan sprake zijn van een
kerngroep, veelal een groep tussen 2 en 4 personen (in enkele gevallen blijkt de groep groter te zijn).
Wanneer een duidelijk middelpunt is te vinden in de groep (één of twee personen die enorm
betrokken zijn, zich het meest inspannen en relatief gezien veel tijd in het initiatief steken) dan is er
sprake van machtsconcentratie en krijgt het initiatief het label sternetwerk. De kerngroepen van de
overige twee netwerkstructuren (polycentrisch of fully connected) bevatten voornamelijk 5 of meer
personen en er ontbreekt een duidelijk centrum binnen de groepen. Als er enkel sprake is van een
drijvende kracht dan is er sprake van een sternetwerk. Als er sprake is van een groep sterk
verbonden personen die verantwoordelijkheden gespreid hebben, spreken we van een fully
connected netwerkstructuur. Indien er sprake is van meerdere klieken spreken we van een
polycentrische netwerk.
Op basis van de interviews met de initiatieven en de data uit de enquête is, aan de hand van
bovenstaande indicatoren, vastgesteld door welk type netwerkstructuur het burgerinitiatief
getypeerd kan worden.
Organisatorische vormgeving
Voor het meten van de mate van organisatorische vormgeving hebben we gekeken naar drie
indicatoren. Voor wat betreft exposure nemen we de aanwezigheid van een website als indicator.
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Voor wat betreft de formalisatie gebruiken we de organisatorische vorm (stichting of vereniging
versus geen rechtspersoonlijkheid) als indicator. Tenslotte gebruiken we het bezitten van een fysieke
plek als indicator voor wat betreft de fysiek-sociale infrastructuur. Vervolgens is een somvariabele
gemaakt van deze drie indicatoren om een score te genereren voor de mate van organisatorische
vormgeving.
Figuur 3: Mate van organisatorische vormgeving

Fysieke plek
Mate van
organisatorische
vormgeving

De som van

Website
Formalisatie

Voor deze variabele geldt hoe meer indicatoren er aanwezig zijn, ofwel hoe groter de somscore voor
organisatorische vormgeving is, hoe sterker de mate van organisatorische vormgeving:
I. Zeer lage mate van organisatorische vormgeving (0): geen enkele indicator is aanwezig
II. Lage mate van organisatorische vormgeving (1): één indicator is aanwezig
III. Hoge mate van organisatorische vormgeving (2): twee indicatoren zijn aanwezig
IV. Zeer hoge mate van organisatorische vormgeving (3): alle indicatoren zijn aanwezig
Verdienmodel initiatief
Ook het verdienmodel van burgerinitiatieven is in dit onderzoek gemeten aan de hand van een
somscore (zie figuur 4). Er zijn vijf typen inkomstenbronnen gemeten, namelijk: subsidie(s) van een
overheidsorganisatie, subsidie(s) van een non-profit organisatie, ledenbijdragen, verkoop van
goederen en/of diensten en donaties.
Figuur 4: Mate van ontwikkeld verdienmodel
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Naarmate de variëteit aan inkomstenbronnen toeneemt, en dus ook het totaal aantal
inkomstenbronnen (en daarmee de somscore), stijgt de duurzaamheid van het verdienmodel. De
waarden voor de mate van deze variabele zijn als volgt:
I. Geen verdienmodel: 0 inkomstenbronnen
II. Lage mate van ontwikkeld verdienmodel: 1 inkomstenbron
III. Gemiddelde mate van ontwikkeld verdienmodel: 2 inkomstenbronnen
IV. Hoge mate van ontwikkeld verdienmodel: 3 inkomstenbronnen
V. Zeer hoge mate van ontwikkeld verdienmodel: 4 inkomstenbronnen
Persoonlijke kenmerken
In tabel 1 is een operationalisering te vinden voor de persoonlijke kenmerken.
Tabel 1: Operationalisering persoonlijke kenmerken
Variabele
Persoonlijke
kenmerken

Indicator
Geslacht
Afkomst
Pensionering
Beroep4
Leeftijd
Hoogste opleidingsniveau

Totaal netto inkomen per maand
van huishouden

Waarden
1. Man 0. Vrouw
1. Autochtoon 0. Allochtoon*
1. Gepensioneerd 0. Niet gepensioneerd
1. Publieke sector gerelateerd 0. Niet-publieke sector gerelateerd
Ratio indicator.
1. Geen opleiding. 2. Basisschool, lagere school. 3. Lager voortgezet
onderwijs (LTS/LBO). 4. Middelbaar voortgezet onderwijs
(MAVO/VMBO). 5. Middelbaar beroepsonderwijs (MBO/MEAO). 6.
Hoger voortgezet onderwijs (HBS/HAVO/VWO). 7. HBO/Universitair.
1. Minder dan 500. 2. 500 tot 750. 3. 750 tot 1100. 4. 1100 tot 1500.
5. 1500 tot 2000. 6. 2000 tot 2500. 7. 2500 tot 3200. 8. 3200 tot
4000. 9. Meer dan 4000.

Noot: * Het onderscheid tussen allochtoon en autochtoon is gebaseerd op de definitie van het CBS (CBS, 2014).

Aantal vrijwilligers als controlevariabele
We gebruiken het aantal betrokken vrijwilligers bij het initiatief als controle variabele.
Burgerinitiatieven zijn er in allerlei soorten en maten en er is daarmee een grote diversiteit in het
aantal betrokken vrijwilligers. Het aantal betrokken vrijwilligers kan een indicator zijn voor het succes
van een burgerinitiatief en mogelijk invloed hebben op de duurzaamheid.
5.3 Data analyse
Voor het verkennen van verbanden tussen de factoren voor duurzaamheid onderling en die tussen
de factoren en de leeftijd van burgerinitiatieven is allereerst gebruik gemaakt van de Pearson’s
correlatie coëfficiënt (r). Om te bepalen welke toetsen gebruikt kunnen worden om de verbanden
tussen de verschillende variabelen te analyseren, is er gekeken of de variabelen een normale
verdeling vertonen. De uitkomsten van de Kolmogorov-Smirnov toets en de Shapiro-Wilk toets laten
met een betrouwbaarheid van 99 procent zien dat slechts één variabele (leeftijd respondent) een
normale verdeling vertoont (p>0,01). Op grond hiervan is bepaald om als uitgangspunt van het
onderzoek niet-parametrische toetsen te nemen.5

4

Voor de bepaling van publiek sector gerelateerd beroep is de definitie van Bovens e.a. (2007: 24) gebruikt: openbaar bestuur (overheid
(politiek en ambtelijk) en semi-overheid), middenveld (particuliere organisatie met en zonder publieke taak, maar zonder winstoogmerk).
5
Hiervoor is gebruik gemaakt van de Kruskal-Wallis toets of de Mann-Whitney toets, de Chi-kwadraattoets (in het geval van dichotome
variabelen) en waar nodig de Fisher-Freeman-Halton toets, als blijkt dat er niet geheel aan de voorwaarden van de Chi-kwadraattoets is
voldaan (Vocht, 2012).
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6 Beschrijving en kenmerken van de onderzochte burgerinitiatieven
6.1 Wat voor type burgerinitiatieven en waar zijn ze gevestigd?
Type burgerinitiatieven
In tabel 2 zijn de 56 burgerinitiatieven in negen categorieën ingedeeld op grond van de thema’s waar
ze zich mee bezig houden.
Zoals in tabel 2 is te lezen, is er veel variatie in de thema’s waar de onderzochte initiatieven zich op
richten. Het kan bijvoorbeeld gaan om het organiseren en onderhouden van een speeltuin, het tegen
gaan van voedselverspilling of het leveren van diensten voor zieken en ouderen in de buurt. Ruim
70% van de initiatieven richt zich op één specifiek vraagstuk of thema. Hiervan houdt 30% zich bezig
met het thema leefbaarheid en 20% met veiligheid. Voorbeelden van initiatieven die zich richten op
leefbaarheid van de woonomgeving zijn bijvoorbeeld het promoten van de wijk en fysieke
verbeteringen, zoals het plaatsen en onderhouden van groenvoorzieningen. Voorbeelden van
initiatieven rondom veiligheid in de woonomgeving betreffen verkeersveiligheid, het terugdringen
van inbraken en het terugdringen van overlast door hangjongeren. Een kleine 30% van de
onderzochte initiatieven houdt zich met verschillende vraagstukken bezig. Emancipatie en educatie
worden vaker met andere thema’s gecombineerd dan dat deze thema’s alleen worden nagestreefd
door burgerinitiatieven.
Tabel 2: Overzicht thema’s en frequentie burgerinitiatieven (N = 56)
Thema’s burgerinitiatieven
Educatie
Emancipatie
Leefbaarheid
Sociale cohesie
Sport, spel en dans
Veiligheid
Voedsel
Zorg
Meerdere thema’s

Absoluut aantal burgerinitiatieven
2
2
12
4
4
8
4
4
16

Locaties
De burgerinitiatieven zijn gevestigd op diverse plekken in Nederland. De meeste van de onderzochte
initiatieven komen echter uit Zuid-Holland (84%), waarvan meer dan de helft (54%) uit Rotterdam of
omgeving, ongetwijfeld het gevolg van het feit dat de initiatieven door studenten van de Erasmus
Universiteit Rotterdam zijn geselecteerd en benaderd. 5% van de initiatieven komen uit NoordHolland, evenveel uit Noord-Brabant, 2% uit Utrecht, en 2% uit Limburg.
6.2 Leeftijd en grootte burgerinitiatieven
Tabel 3: Beschrijvende statistieken leeftijd en aantal vrijwilligers
Indicatoren

N

Modus

Gemiddelde

St. Dev.

Min.

Max.

IQR (Q3-Q1)*

Leeftijd (in jaren)
Aantal vrijwilligers

53
47

2
20, 30

7,9
192,0

8,4
706

0,25
3

41
3915

9–2
60 – 12

*IQR= interkwartielafstand; 50 procent van alle cases bevinden zich binnen dit bereik.

De onderzochte burgerinitiatieven bestaan gemiddeld ongeveer acht jaar (zie tabel 3), waarbij de
helft van de initiatieven een leeftijd tussen de twee en negen jaar heeft. Het gemiddeld aantal
vrijwilligers is hoog (192). Dit is echter misleidend vanwege enkele uitschieters, tevens te zien aan de
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hoge standaarddeviatie.6 De helft van de onderzochte burgerinitiatieven heeft namelijk tussen de 12
en 60 vrijwilligers.
7 Factoren voor duurzaamheid en relaties met leeftijd
7.1 Beschrijving van de factoren voor duurzaamheid
De verdeling van de netwerkstructuren is in figuur vijf weergegeven. De figuur laat zien dat er een
redelijke spreiding aanwezig is wat betreft type netwerkstructuur van de burgerinitiatieven. De fully
connected netwerkstructuur komt het meest voor (in 50% van de cases), gevolgd door de
sternetwerkstructuur (29%) en de polycentrische netwerkstructuur (21%).
Figuur 5: Verdeling (in aantallen) netwerkstructuur

Organisatorische vormgeving
Verreweg de meeste burgerinitiatieven hebben een zekere mate van organisatorische vormgeving
(89%), zoals blijkt uit tabel 5. Hiervan komt het beheer van een website het meeste voor (75%). Ook
valt op dat 70% van de initiatieven zich formeel georganiseerd heeft in een stichting of vereniging.
Een kleiner aantal burgerinitiatieven heeft de beschikking over een fysieke plek, hoewel dit nog
steeds het merendeel van de cases betreft (59%). Voorbeelden hiervan zijn het buurthuis, restaurant
of winkelpand waar het burgerinitiatief gevestigd is. Twee derde van de initiatieven combineren
twee of meer activiteiten: 67% heeft veel of een sterke mate van organisatorische vormgeving (tabel
5). Kortom, relatief veel initiatieven houden zich bezig met verschillende organisatorische aspecten
die hun vindbaarheid en identiteit kunnen vergroten.

6

Voor het aantal vrijwilligers zijn uitschieters te vinden. De hoogste uitschieter is afkomstig van een initiatief georganiseerd rond het doel
sociale cohesie en is door bewoners in meerdere wijken opgepakt. Dit verklaart het relatief grote aantal vrijwilligers.
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Tabel 4: Beschrijvende statistieken indicatoren organisatorische vormgeving (N = 56)
Indicator

Frequentie aanwezigheid
(absoluut aantal)
33
39
42

Fysieke plek
Formalisatie (vereniging en stichting)
Website

Tabel 5: Somscores initiatieven op organisatorische vormgeving (N=56)
Aantal burgerinitiatieven
6
12
12
26

Score op mate van organisatorische vormgeving
Zeer lage mate van organisatorische vormgeving (0)
Lage mate van organisatorische vormgeving (1)
Hoge mate van organisatorische vormgeving (2)
Zeer hoge mate van organisatorische vormgeving (3)

Verdienmodel burgerinitiatieven
Figuur zes geeft de scores op de inkomstenbronnen weer. 50% van de onderzochte
burgerinitiatieven maakt gebruik van donaties. Dit betreffen zowel donaties van individuele
particulieren als bedrijven en maatschappelijke organisaties. Bijna de helft (44%) krijgt subsidie van
de overheid en iets minder dan een derde (30%) van de non-profit sector. Hiervan zijn de gemeente
en (voormalige) deelgemeente veel voorkomende subsidieverstrekkers en is stichting Doen de
voortrekker binnen de non-profit sector. Bijna de helft van de burgerinitiatieven (46%) genereert ook
eigen inkomstenbronnen: een kwart verkoopt eigen goederen en/of diensten en een vijfde ontvangt
eigen ledenbijdragen.
Verreweg de meeste initiatieven hebben één of twee inkomstenbronnen (71%) en bijna een vijfde
(18%) heeft zelfs drie of vier verschillende inkomstenbronnen (zie tabel 6). Eigen inkomsten komt in
vrijwel alle gevallen (op twee na) in combinatie met een van de andere inkomsten voor. Tabel zes
geeft aan dat er binnen de onderzochte burgerinitiatieven geen sprake is van een verdienmodel
waarin de vijf typen inkomstenbronnen allen aanwezig zijn. Het economisch meest diverse
verdienmodel bestaat uit vier inkomstenbronnen en wordt in dit artikel gelijk gesteld aan een zeer
hoge mate van ontwikkeld verdienmodel.
Figuur 6: Beschrijvende statistieken inkomstenbronnen (N=54)

Inkomstenbronnen

Donaties

50

Subsidies overheid

44

Subsidies non-profit organisaties

30

Verkoop van goederen en/of diensten

26
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20
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Aantal burgerinitiatieven (%)
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Tabel 6: Scores initiatieven op ontwikkeld verdienmodel (N=54)
Aantal burgerinitiatieven

Aantal inkomstenbronnen

4
20
20
8
2

Geen inkomstenbronnen
1 inkomstenbron
2 inkomstenbronnen
3 inkomstenbronnen
4 inkomstenbronnen

7.2 Relaties factoren duurzaamheid en leeftijd initiatieven
Verkenning van verbanden tussen factoren duurzaamheid en leeftijd initiatieven
Als eerste verkenning zijn in tabel 7 de correlaties tussen de factoren en leeftijd van de
burgerinitiatieven weergegeven. Zoals verwacht zijn er positieve verbanden te zien tussen de
netwerkstructuur en de organisatorische vormgeving enerzijds en de leeftijd van burgerinitiatieven
anderzijds. Een duurzamere netwerkstructuur (fully connected of polycentrisch) hangt samen met
een toename in de leeftijd (p<.05), hoewel het verband niet erg sterk is. Het verband tussen leeftijd
en een hogere score wat betreft organisatorische vormgeving is sterker (p<.01). Tussen de derde
factor, het verdienmodel, en de leeftijd is geen significant verband. Hetzelfde geldt voor de
controlevariabele aantal vrijwilligers.
Tabel 7: Correlaties factoren duurzaamheid en controlevariabele
1. Leeftijd initiatief
2. Netwerkstructuren
3. Organisatorische vormgeving
4. Verdienmodel
5. Aantal vrijwilligers

1
―
0.277*
0.368**
0.025
-0.036

2

3

4

5

―
0.197
0.115
0.323*

―
0.315*
0.115

―
-0.96

―

Noot. *De correlatie is significant op 0.05 (tweezijdige toetsing). **De correlatie is significant op 0.01 (tweezijdige toetsing).

Tussen de factoren organisatievorm en het aantal inkomstenbronnen is een matig sterk significant
verband te vinden (p<.05). Er geldt dat een duurzamer verdienmodel (een toename in
inkomstenbronnen) samenhangt met een duurzamere organisatorische vormgeving (een toename in
organisatiestappen). De afwezigheid van een significant verband tussen het verdienmodel en de
netwerkstructuren laat zien dat de theoretische aanname over de samenhang tussen een
duurzamere netwerkstructuur en een toename in kapitaal (Granovetter, 1973; Burt, 2004) niet is
gevonden binnen de onderzochte initiatieven.
Wanneer de correlatie tussen de controlevariabele en de factoren van duurzaamheid wordt
vergeleken, is te concluderen dat er één significant verband te vinden is tussen het aantal vrijwilligers
en de netwerkstructuren (p<.05). Een toename in vrijwilligers gaat samen met een toename in de
duurzaamheid van de netwerkstructuur.
Type netwerkstructuur als factor voor duurzaamheid?
Uit tabel acht valt op te maken dat alle variabelen oplopen naarmate de duurzaamheid van de
netwerkstructuur toeneemt. Deze verschillen zijn volgens de Kruskal-Wallis toets echter niet
significant (p=0.284). Alleen voor het verband tussen de netwerkstructuren en het aantal vrijwilligers
geeft Kruskal-Wallis een significante relatie aan (p<.05).
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Tabel 8: Gemiddelden per type netwerkstructuur
Groep

N

Leeftijd

N

Sternetwerk
Fully connected
Polycentrisch
Totaal

15
27
11
53

5.62
7.30
12.55
7.91

16
28
12
56

Org. vormgeving
1.88
1.93
2.50
2.04

N

Verdienmodel
1.60
1.67
1.92
1.70

15
27
12
54

N
12
23
12
47

Aantal
vrijwilligers
25.58
36.04
657.177
191.96

Mate van organisatorische vormgeving als factor voor duurzaamheid?
Hoewel de verschillen minder duidelijk zijn, valt op dat de gemiddelde leeftijd van de initiatieven die
de hoogste mate van organisatorische vormgeving hebben ontwikkeld duidelijk het hoogste is. Dit
verschil is ook significant volgens de Kruskal-Wallis toets (p<.05). Ook de gemiddelde scores wat
betreft netwerkstructuur en verdienmodel lopen op naarmate de organisatorische vormgeving
sterker is ontwikkeld. In lijn met de correlatie tabel is er een patroon zichtbaar wat betreft het
verdienmodel. Deze verschillen zijn echter niet zo groot dat ze ook significant worden bevonden door
de Kruskal-Wallis toets. Tussen de mate van organisatorische vormgeving en de controlevariabele is
ook een significant en positief verband te vinden (p<.05). Dit is plausibel: initiatieven waarbij een
groter aantal vrijwilligers zijn betrokken vereisen een sterkere mate van organisatorische
vormgeving. Daarnaast kan een sterkere organisatorische vormgeving een groter aantal mensen
bereiken en zo mogelijk aantrekken.
Tabel 9: Gemiddelden naar mate van organisatorische vormgeving
Groep

N

Leeftijd

N

N

6

Netwerkstructuur
1.50

N

6

Verdienmodel
1.17

5

Aantal
vrijwilligers
17.80

Zeer lage mate van organisatorische
vormgeving
Lage mate van organisatorische
vormgeving
Hoge mate van organisatorische
vormgeving
Zeer hoge mate van organisatorische
vormgeving
Totaal

5

3.85

12

5.08

12

1.83

11

1.36

11

35.91

11

4.27

12

2.08

11

1.73

11

385.00

25

11.68

26

2.00

26

1.96

20

215.15

53

7.91

56

1.93

54

1.70

47

191.96

Tabel 10: Gemiddelden naar mate van ontwikkeld verdienmodel
Groep

N

Leeftijd

N

Netwerkstructuur

N

Org.
Vormgeving

N

Aantal
vrijwilligers

Geen ontwikkeld verdienmodel
Lage mate van ontwikkeld
verdienmodel
Gemiddelde mate van ontwikkeld
verdienmodel
Hoge mate van ontwikkeld
verdienmodel
Zeer hoge mate van ontwikkeld
verdienmodel
Totaal

4
19

5.25
8.43

4
20

2.25
1.70

4
20

1.75
1.60

3
17

1331.67
35.76

18

8.00

20

2.00

20

2.25

18

64.67

8

10.63

8

2.38

8

2.50

7

452.14

2

1.50

2

1.50

2

2.50

2

45.00

51

8.10

54

1.94

54

2.06

47

191.96

Mate van ontwikkeld verdienmodel als factor voor duurzaamheid?
Het verschil in leeftijd tussen de groepen op basis van de variabele verdienmodel vertoont de meeste
variatie: er is geen duidelijk patroon tussen de mate van ontwikkeld verdienmodel en de leeftijd van
7

Binnen de polycentrische netwerkstructuren is wel een uitschieter van 3915 vrijwilligers te vinden, maar de overige relatief hoge waarden
zijn ook alleen te vinden binnen deze groep. Daarnaast is de laagste waarde voor deze groep hoger dan voor de andere groepen.
Bovendien zijn non-parametrische toetsen relatief robuust voor outliers.
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burgerinitiatieven. Ditzelfde geldt voor het type netwerkstructuur. Zoals hierboven al uiteengezet
loopt de mate van organisatorische vormgeving op indien er een sterker verdienmodel is ontwikkeld.
Dit verband is echter niet significant.
8 Persoonlijke kenmerken initiatiefnemers en relaties met leeftijd en factoren voor
duurzaamheid
8.1 Beschrijving persoonlijke kenmerken initiatiefnemers
In tabel 11 is de verdeling van persoonlijke kenmerken weergegeven. Voor de respondenten is een
gemiddelde leeftijd te vinden van 46,4 jaar en een standaard deviatie van 13,1 jaar. Er is dus veel
spreiding te vinden in de data: de jongste deelnemer is 23 en de oudste 71. Het gemiddelde inkomen
van de huishoudens van de initiatiefnemers zit tussen de 3200 en 4000 euro netto; 44% heeft een
netto inkomen hoger dan 3200 euro netto per maand en slechts 18% zit onder een netto maand
inkomen van 1500 euro. Verder blijkt uit tabel 12 dat het gemiddelde opleidingsniveau van de
respondenten erg hoog is: 80% van de initiatiefnemers heeft een HBO of universitaire opleiding
genoten. Deze beide uitkomsten duiden ten minste op een lichte scheefheid: de trekkers van de
initiatieven zijn over het algemeen hoog opgeleid en hebben een gemiddeld tot bovengemiddeld
huishoudelijk netto inkomen.
Tabel 11: Beschrijvende statistieken indicatoren persoonlijke kenmerken
Indicatoren
Geslacht
Man
Vrouw
Afkomst
Allochtoon
Autochtoon
Leeftijd
Pensionering
Ja
Nee
Beroep
Publieke sector gerelateerd
Niet-publieke sector gerelateerd

N
56

Frequentie %

Gemiddelde
-

50,0
50,0
55

32,7
67,3

56
55

-

46,41
-

14,5
85,5
56

55,4
44,6

Tabel 12: Verdeling respondenten naar opleidingsniveau en inkomensgroep
Totaal netto inkomen p/m
huishouden (N=39)8
Minder dan 500
500 tot 750
750 tot 1100
1100 tot 1500
1500 tot 2000
2000 tot 2500
2500 tot 3200
3200 tot 4000
Meer dan 4000

8

Frequentie %
respondenten
2,6
5,1
0
10,3
10,3
17,9
10,3
23,1
20,5

Opleidingsniveau (N=55)
Geen opleiding
Basisschool, lagere school
Lager voortgezet onderwijs (LTS/LBO)
Middelbaar voortgezet onderwijs (MAVO/VMBO)
Middelbaar beroepsonderwijs (MBO/MEAO)
Hoger voortgezet onderwijs (HBS/HAVO/VWO)
HBO/universitair
-

Frequentie %
respondenten
0
1,8
1,8
3,6
7,3
5,5
80,0
-

De missings op de variabele netto inkomen zijn niet verrassend. Respondenten blijken terughoudender te zijn in het geven van deze data.
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8.2 Relaties persoonlijke kenmerken en leeftijd initiatief
Om de verbanden tussen de persoonlijke kenmerken, waarvan het meetniveau ratio is of als ratio is
op te vatten, (leeftijd respondent, opleidingsniveau en inkomenspositie) en de leeftijd van het
initiatief te vergelijken is een correlatie uitgevoerd. Tabel 13 bevat de uitkomsten.
Tabel 13: Correlaties ratio persoonlijke kenmerken, leeftijd initiatief en controlevariabele
Leeftijd initiatief
Aantal vrijwilligers

Inkomen
0.215
0.058

Leeftijd respondent
0.085
-0.0.47

Opleidingsniveau
0,063
-0.205

De verbanden zijn erg zwak en niet significant. Alleen het verband tussen leeftijd burgerinitiatief en
inkomen valt op. Hoewel niet significant, wijst deze correlatie op een mogelijk positief verband.
Voor de verkenning van de relaties tussen de leeftijd van het initiatief en de dichotome persoonlijke
kenmerken geeft tabel 14 aan dat gepensioneerde initiatiefnemers vaker betrokken lijken te zijn bij
initiatieven die (al) langer bestaan en dat deze initiatieven gemiddeld kleinschaliger zijn wat betreft
het aantal betrokken vrijwilligers. Mannen lijken vaker betrokken te zijn bij initiatieven die (al) langer
bestaan dan vrouwen. Voor alle groepen geldt echter dat de verschillen volgens de Mann-Whitney
toets niet significant zijn (p<.05).
Tabel 14: Gemiddelden groepen dichotome persoonlijke kenmerken voor leeftijd initiatief en
controlevariabele
N
17
35
52
28
25
53
7
45
52
24
29
53

Allochtoon
Autochtoon
Totaal
Man
Vrouw
Totaal
Gepensioneerd
Niet-gepensioneerd
Totaal
Publieke sector gerelateerd
Niet-publieke sector gerelateerd
Totaal

Gem. leeftijd initiatief
8.43
7.86
8.04
9.43
6.21
7.91
9.57
7.78
8.02
8.13
7.73
7.91

N
15
31
46
24
23
47
7
39
46
22
25
47

Gem. Aantal vrijwilligers
484.73
55.35
195.37
181.42
202.96
191.96
26.86
226.13
195.80
199.41
185.40
191.96

8.3 Relaties persoonlijke kenmerken en factoren van duurzaamheid
In deze paragraaf staan de relaties tussen de persoonlijke kenmerken van initiatiefnemers en de
factoren van duurzaamheid centraal. In tabel 15 tot en met 17 zijn de uitkomsten van ANOVA te
vinden voor de persoonlijke kenmerken waarvan het meetniveau ratio is of als ratio is op te vatten.
Tabel 15: Gemiddelden persoonlijke kenmerken naar type netwerkstructuur
Groep

N

N

16
28

Leeftijd
respondent
48.94
45.86

Sternetwerk
Fully connected
Polycentrisch
Totaal

N

Inkomen

15
28

Opleidingsniveau
6.40
6.68

7
23

6.14
6.83

12
56

44.33
46.41

12
55

6.33
6.53

9
39

6.11
6.54
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De gemiddeldes van de leeftijd respondent, het opleidingsniveau en de inkomenspositie verschillen
weinig per type netwerkstructuur. De verschillen zijn dan ook niet significant aldus de Kruskal-Wallis
toets (p leeftijd: 0.713; p opleidingsniveau: 0.418; p inkomen: 0.616).
Tabel 16: Gemiddelden persoonlijke kenmerken naar mate van organisatorische vormgeving
Groep

N

N

6

Leeftijd
respondent
59.50

N

Inkomen

6

Opleidingsniveau
7.00

Zeer lage mate van organisatorische
vormgeving
Lage mate van organisatorische
vormgeving
Hoge mate van organisatorische
vormgeving
Zeer hoge mate van organisatorische
vormgeving
Totaal

2

6.00

12

46.67

12

7.00

9

7.33

12

48.92

12

5.75

9

5.44

26

42.12

25

6.56

19

6.74

56

46.41

55

6.53

39

6.54

Tabel 17: Gemiddelden persoonlijke kenmerken naar mate van ontwikkeld verdienmodel
Groep

N

N

4
20

Leeftijd
respondent
47.75
48.35

N

Inkomen

4
19

Opleidingsniveau
6.25
6.74

Geen ontwikkeld verdienmodel
Lage mate van ontwikkeld verdienmodel

3
14

6.67
6.71

Gemiddelde mate van ontwikkeld
verdienmodel
Hoge mate van ontwikkeld verdienmodel
Zeer hoge mate van ontwikkeld
verdienmodel
Totaal

20

42.90

20

6.35

16

6.38

8
2

49.50
53.50

8
2

7.00
4.50

4
1

6.75
7.00

54

46.65

53

6.51

38

6.58

Het verband tussen de leeftijd van respondenten en de mate van organisatorische vormgeving blijkt
wel significant te zijn (p<.05). Hoewel de verschillen geen duidelijk patroon laten zien, valt op dat de
gemiddelde leeftijd van de initiatiefnemer in de groep zeer lage mate van organisatorische
vormgeving aanzienlijk hoger is dan die van de groep zeer hoge mate van organisatorische
vormgeving. Ook voor het opleidingsniveau is een significant verband te vinden (p=0,01). Hoewel de
verschillen niet groot zijn is het interessant om te lezen dat het opleidingsniveau binnen de minst
duurzame groepen hoger is dan binnen de meest duurzame groepen. Hierbij moet wel worden
opgemerkt dat er een bias in het opleidingsniveau te vinden is (80% is hoogopgeleid). Voor het
inkomen zijn de verschillen niet significant en is er ook geen patroon te herkennen.
Voor wat betreft de groepen ingedeeld naar de sterkte van het verdienmodel zijn er geen significante
verschillen wat betreft de gemiddelde leeftijd, opleidingsniveau of inkomen. Ook zijn er bij deze
factor geen duidelijke patronen zichtbaar.
Voor de relaties tussen de persoonlijke kenmerken met dichtome waarden en de factoren zijn in
tabellen 18 tot en met 20 de kruistabel uitkomsten te vinden. Er zijn geen significante verschillen
tussen de typen netwerkstructuren wat betreft het geslacht en de afkomst van de initiatiefnemer.
Gepensioneerde initiatiefnemers zijn relatief minder vaak te vinden binnen burgerinitiatieven
naarmate de duurzaamheid van de netwerkstructuur stijgt. Dit lijkt de bevinding te bevestigen dat de
autocratische trekker voornamelijk onder gepensioneerden te vinden is (Hurenkamp e.a., 2006). De
verschillen tussen de groepen zijn echter niet significant volgens de Fisher-Freeman-Halton toets
(p>.05).
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Tabel 18: Uitkomsten kruistabellen groepen netwerkstructuren voor dichotome persoonlijke
kenmerken
N (aantal;
kolom%)

Sternetwerkstructuur
Fully
connected
Polycentrisch
Totaal

N (aantal; kolom%)

N (aantal; kolom%)

N (aantal; kolom%)

Autochtoon Allochtoon

Gepensioneerd Niet-gepensioneerd

Pub. sector

Niet-pub. Sector*

Man
Vrouw
5;17.9 11;17.9

12;32.4

4;22.4

4;50.0

12;25.5

5;20.0

11;35.5

17;60.7 11;39.3

20;54.1

8;44.4

3;37.5

25;53.2

13;52.0

15;48.4

6;21.4 6;21.4
28;100 28;100

5;13.5
37;100

6;33.3
18;100

1;12.5
8;100

10;21.3
47;100

7;28.0
25;100

5;16.1
31;100

*Publieke sector gerelateerd; Niet-publieke sector gerelateerd.

Tabel 19: Uitkomsten kruistabellen groepen organisatievorm voor dichotome kenmerken

Zeer lage
mate van org.
vormgeving
Lage mate
van org.
vormgeving
Hoge mate
van org.
vormgeving
Zeer hoge
mate van org.
vormgeving
Totaal

N (aantal; kolom%)

N (aantal; kolom%)

N (aantal; kolom%)

N (aantal; kolom%)

Man
1;3.6

Vrouw
5;17.9

Autochtoon Allochtoon
3;8.1
3;16.7

Gepensioneerd Niet-gepensioneerd
2;25.0
4;8.5

Pub. sec. Niet-pub. sec.*
1;4.0
5;16.1

5;17.9

7;25.0

10;27.0

2;11.1

0;0.0

12;25.5

10;40.0

2;6.5

7;25.0

5;17.9

7;18.9

4;22.2

4;50.0

8;17.0

3;12.0

9;29.0

15;53.6 11;39.3

17;45.9

9;50.0

2;25.0

23;48.9

11;44.0

15;48.4

28;100 28;100

37;100

18;100

8;100

47;100

25;100

31;100

*Publieke sector gerelateerd; Niet-publieke sector gerelateerd.

Tabel 20: Uitkomsten kruistabellen groepen verdienmodel voor dichotome kenmerken*

Geen
ontwikkeld
verdienmodel
Lage mate
van
ontwikkeld
verdienmodel
Gemiddelde
mate van
ontwikkeld
verdienmodel
Hoge mate
van
ontwikkeld
verdienmodel
Zeer hoge
mate van
ontwikkeld
verdienmodel
Totaal

N (aantal; kolom%)

N (aantal; kolom%)

N (aantal; kolom%)

N (aantal; kolom%)

Man
2;7.7

Vrouw
2;7.1

Autochtoon Allochtoon
2;5.6
2;11.8

Gepensioneerd Niet-gepensioneerd
0;0.0
4;8.9

Pub. sec. Niet-pub. sc.**
1;4.2
3;10.0

8;30.8

12;42.9

15;41.7

5;29.4

5;62.5

15;33.3

8;33.3

12;40.0

9;34.6

11;39.3

14;38.9

6;35.3

3;37.5

17;37.8

9;37.5

11;36.7

5;19.2

3;10.7

3;8.3

4;23.5

0;0.0

7;15.6

5;20.8

3;10.0

2;7.7

0;0.0

2;5.6

0;0.0

0;0.0

2;4.4

1;4.2

1;3.3

36;100

17;100

8;100

45;100

24;100

30;100

26;100 28;100

Noot. * Er wordt niet voldaan aan de eerste voorwaarde van de Chi-kwadraattoets, alle verwachtte celfrequenties dienen groter te zijn dan
of gelijk zijn aan 1. Voor de verbanden met het verdienmodel geldt dan ook de kanttekening van beperkingen in de interpretaties van de
bevindingen. ** Publieke sector gerelateerd; Niet-publieke sector gerelateerd.
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Daarnaast lijkt er een patroon te zijn wat betreft het beroep van de initiatiefnemers: de groep
initiatiefnemers met een beroep gerelateerd aan de publieke sector scoort een hoger gemiddelde
binnen de twee groepen duurzamere netwerkstructuren. Dit sluit aan bij bevindingen uit kwalitatief
onderzoek waarin gesteld wordt dat initiatiefnemers die dichtbij de overheid staan makkelijker
verbindingen kunnen leggen en ondersteuning kunnen realiseren voor hun burgerinitiatieven (Van
Meerkerk, 2014). De verschillen zijn echter niet significant volgens de Chi-kwadraat (p=0.349).
Wat betreft de mate van organisatorische vormgeving zijn er geen significante verschillen wat betreft
geslacht en afkomst. Wat betreft pensionering kan geconcludeerd worden dat niet-gepensioneerden
relatief vaker te vinden zijn in de meest duurzame groep, minder vaak in de groep zonder
duurzaamheid en vaker in de groep, die hoger scoort op duurzaamheid dan de groep die helemaal
geen duurzaamheid kent. De Fisher-Freeman-Halton toets geeft een significant verband aan (p<.05)
en Cramér’s V laat een matig sterk verband zien (V ligt tussen 0,3-0,5). Wat betreft het beroep
vonden we significante verschillen. Echter is het patroon onduidelijk.
9 Conclusies
Om het empirische gehalte van de literatuur over duurzame burgerinitiatieven te bevorderen,
hebben we uit een bestaande data base met zowel survey materiaal als kwalitatief interview
materiaal, 56 burgerinitiatieven geselecteerd die voldoen aan onze definitie van burgerinitiatieven
die gericht zijn op zelforganisatie. De 56 onderzochte initiatieven hebben betrekking op diverse
thema’s: van leefbaarheid, zorg, sport en spel, tot emancipatie en voedsel. Het grootst aantal
initiatieven richt zich op een specifiek thema, waarbij leefbaarheid en veiligheid het meest
voorkwamen.
Op basis van dit materiaal hebben we verkend of er (1) relaties zijn tussen drie mogelijke factoren
van duurzaamheid en de leeftijd van burgerinitiatieven, als indicator voor duurzaamheid, (2) relaties
tussen persoonlijke kenmerken van initiatiefnemers en de duurzaamheid van burgerinitiatieven zijn
en of er (3) relaties zijn tussen de drie factoren van duurzaamheid en de persoonlijke kenmerken van
initiatiefnemers. In deze paragraaf trekken we een aantal conclusies en bespreken we de implicaties
van de bevindingen voor theorie en praktijk. Vanwege de beperkingen die samengaan met het
gebruik van een bestaande data set onder een vrij brede groep van burgerinitiatieven, zijn onze
analyses verkennend van aard. Toekomstig onderzoek naar burgerinitiatieven zou gebaat zijn bij
gerichter steekproeven, ook gegeven de diversiteit van het veld. Naast de inzichten die de
beschrijvende statistieken opleveren, leveren de verkende relaties een aantal interessante inzichten
op die handvatten bieden voor toekomstig (toetsend) onderzoek.
Relaties factoren van duurzaamheid en leeftijd burgerinitiatieven
In lijn met de verwachting, zien we een relatie tussen het type netwerkstructuur en de leeftijd van
burgerinitiatieven: initiatieven die langer bestaan worden gekenmerkt door een sterker netwerk, dat
wil zeggen een fully connected of een polycentrisch netwerk. De verschillen tussen de groepen
werden echter niet significant bevonden volgens de Kruskal-Wallis toets. Desondanks lijkt deze
bevinding erop te wijzen dat burgerinitiatieven die in staat zijn zich te ontwikkelen naar een breed
gedragen netwerk, een grotere overlevingskans hebben. Andersom kunnen we stellen dat
sternetwerken, waarbij de initiatieven dus erg afhankelijk zijn van een of enkele personen,
kwetsbaarder zijn of dat deze zich nog in een eerder stadium van ontwikkeling bevinden. Dit was in
bijna een derde van de onderzochte cases het geval (29%).
Wat betreft de mate van organisatorische vormgeving van de initiatieven hebben we ons gericht op
het beheren van een website, het ter beschikking hebben van een fysieke plek en formalisatie in een
stichting of vereniging. Burgerinitiatieven lijken zich in dit opzicht professioneel te organiseren: twee
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derde van de initiatieven beschikken over tenminste twee van deze drie organisatorische aspecten.
Driekwart beschikt over een website en bijna net zoveel heeft rechtspersoonlijkheid.
Wat betreft de relatie tussen organisatorische vormgeving en de duurzaamheid van
burgerinitiatieven kunnen we een aantal belangrijke conclusies trekken. Allereerst bleek dat het
ondernemen van meerdere organisatiestappen samenhangt met een toename in de leeftijd van
burgerinitiatieven. Initiatieven die zich bewust met veel organisatorische vormgeving bezighouden
kunnen hun vindbaarheid en identiteit vergroten. Dit trekt ook meer vrijwilligers aan. De gevonden
relatie tussen aantal betrokken vrijwilligers en organisatorische vormgeving is overigens naar beide
kanten uit te leggen en verdient nader onderzoek. Initiatieven waarbij een groter aantal vrijwilligers
zijn betrokken vereisen een sterkere mate van organisatorische vormgeving. Daarnaast kan een
sterkere organisatorische vormgeving een groter aantal mensen bereiken en zo mogelijk aantrekken.
Hiernaast liepen ook de gemiddelde scores wat betreft netwerkstructuur en verdienmodel op
naarmate de organisatorische vormgeving sterker is ontwikkeld. Deze verschillen zijn echter niet zo
groot dat ze ook significant werden bevonden.
Wat betreft de verdienmodellen van de initiatieven geldt dat de meeste initiatieven 1 of 2
verschillende inkomstenbronnen hebben. Hierbij voeren donaties en subsidies van de overheid of
van non-profit organisaties duidelijk de boventoon. Dit suggereert dat relatief veel onderzochte
burgerinitiatieven nog weinig op eigen kracht kunnen opereren. Er is daarnaast wel te zien dat bijna
de helft van de initiatieven eigen inkomsten genereren in de vorm van ledenbijdragen of verkoop van
goederen en/of diensten. We hebben geen significante verbanden gevonden tussen het
verdienmodel en de duurzaamheid van burgerinitiatieven. Initiatieven die langer bestaan hoeven dus
niet meerdere inkomstenbronnen te bezitten.
Relaties persoonlijke kenmerken en duurzaamheid burgerinitiatieven
De persoonlijke kenmerken van initiatiefnemers laten spreiding zien in leeftijd, afkomst, geslacht en
pensionering. Wel valt op dat er relatief veel initiatiefnemers of trekkers een hoog opleidingsniveau
hebben: 80% heeft hoger beroepsonderwijs of een universitaire opleiding genoten. In de analyses
zijn geen significante verbanden gevonden tussen persoonlijke kenmerken en de leeftijd van
burgerinitiatieven. Duurzame burgerinitiatieven lijken dus niet voorbehouden te zijn aan burgers met
specifieke kenmerken, zoals een hoog opleidingsniveau.
Wat betreft de relaties tussen de factoren van duurzaamheid en de persoonlijke kenmerken zijn een
aantal conclusies te trekken. Voor de organisatorische vormgeving bleek dat initiatieven met relatief
minder organisatorische stappen getrokken worden door relatief oudere initiatiefnemers. Voor het
opleidingsniveau lijkt het omgekeerde te gelden: initiatiefnemers met een relatief lager
opleidingsniveau zijn vaker te vinden in burgerinitiatieven met relatief meer organisatorische
stappen. Kanttekening hierbij is wel dat er een erg scheve verdeling is wat betreft opleidingsniveau.
Een derde verband is te vinden voor de pensionering van respondenten: niet-gepensioneerden lijken
vaker initiatiefnemer te zijn van burgerinitiatieven die relatief hoog scoren op de organisatorische
vormgeving dan gepensioneerde initiatiefnemers.
Er zijn geen significante verbanden gevonden tussen persoonlijke kenmerken en type
netwerkstructuur. Ook voor het verdienmodel zijn geen significante verbanden te vinden met de
persoonlijke kenmerken: de aanwezigheid van meerdere inkomstenbronnen hangt dus niet samen
met bijvoorbeeld een hoger inkomensniveau.
Concluderend kunnen we stellen dat de duurzaamheid van burgerinitiatieven samenhangt met de
organisatorische vormgeving en in bepaalde mate ook met de sterkte van de netwerkstructuur
rondom het initiatief. De vraag of de opkomst van burgerinitiatieven leidt tot meer ongelijkheid
behoeft op basis van deze data een genuanceerd antwoord. Het wegblijven van een directe relatie
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tussen persoonlijke kenmerken en de leeftijd van het initiatief geeft aan dat dit niet zo hoeft te zijn.
Wel viel op dat onder de initiatiefnemers, hoger opgeleiden sterk zijn vertegenwoordigd. Dit hoeft
echter niet te betekenen dat lager opgeleiden niet betrokken zijn: deze kunnen heel goed onderdeel
zijn van het netwerk. Dit zou nader onderzocht moeten worden. Bovendien lijkten de nietsignificante relaties tussen duurzaamheid van burgerinitiatieven en persoonlijke kenmerken juist de
notie dat een grote variatie in type burgers binnen burgerinitiatieven te vinden is, te bevestigen (zie
ook: Van de Wijdeven e.a., 2012; Van der Zwaard & Specht, 2013).
Referenties
Baldassari, D & M. Diani, The Integrative Power of Civic Networks, American Journal of
Sociology, 2007/113, p. 735-780.
Bang, H.P., “Yes we can”: identity politics and project politics for a late-modern world, Urban
Research and Practice, 2009/2, p. 1–21.
Bouzoubaa, H & M. Brok, Particuliere initiatieven op het gebied van
ontwikkelingssamenwerking, Nijmegen: 2005.
Bovens, M.A.P., P. ’t Hart & M.J.W. van Twist, Openbaar bestuur. Beleid, organisatie en
Politiek, Alphen aan den Rijn: 2007.
Burt, R.S., The network structure of social capital. Organizational Behaviour, 2000/22, p. 345-423.
Burt, R.S., Structural Holes and Good Ideas, American Journal of Sociology, 2004/110, p. 349-399.
CBS. Allochtonen.
[http://www.cbs.nl/nlNL/menu/themas/dossiers/allochtonen/methoden/begrippen/default.
htm?ConceptID=37].
Edelenbos, J. & I. van Meerkerk, Institutional Evolution Within Local Democracy – Local SelfGovernance Meets Local Government, In: Torfing, J., & P. Triantafillou (ed.), Interactive
policymaking, metagovernance and democracy, p. 169-186, Essex: 2011.
Granovetter, M.S., The strength of weak ties, American Journal of Sociology, 1973/78, p. 1360-1380.
Hassink, J., M. Elings, R. van. Dam, & R.J. Fontein, Zoekers gevonden. Een zoektocht naar een
succesvolle strategie voor groene burgerinitiatieven. Wageningen: 2013.
Hurenkamp, M., E. Tonkens & J.W. Duyvendak, Wat burgers bezielt. UvA / NICIS: 2006.
Jarviya. A network topology.
[http://jarviya.com/a-network-topology-specifies-how-computers-printers-and-other/].
Ma, H-W & A-P. Zeng, The connectivity structure, giant strong component and centrality of
metabolic networks. Bioinformatics, 2003/19, p. 1423-1430.
Meerkerk, I. van, Boundary-spanning in Governance Networks. A study about the role of boundary
spanners and their effects on democratic throughput legitimacy and performance of
governance networks. Dissertatie, Rotterdam: 2014.
Meerkerk, I. van, B. Boonstra & J. Edelenbos, Self-Organization in Urban Regeneration. A Two-Case
21

Comparative Research, European Planning Studies, 2013/21, p. 1630-1652. DOI:
10.1080/09654313.2012.722963
Meerkerk, I. van, J. Koppenjan & R. Keast, New citizen collectives, their democratic potential and
their implications for public management. Paper voor de IRSPM conferentie: 2015.
Marien, S., Hooghe, M., & Quintelier, E., Inequalities in non-institutionalised forms of political
participation: A multi-level analysis of 25 countries. Political Studies, 2010/58, p. 187–213.
Mensink, W., A. Boele & P. van. Houwelingen, Vrijwillige inzet en ondersteuningsinitiatieven.
Een verkenning van Wmo-beleid en –praktijk in vijf gemeenten. Den Haag: 2013.
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Doe-democratie. Kabinetsnota ter
stimulering van een vitale samenleving, Den Haag: 2013.
Moor, T. de, Homo Cooperans. Instituties voor collectieve actie en solidaire samenleving, Utrecht:
2013.
Mujde, A. & S. Daru, Actieve burgers en vrijwilligersorganisaties, CIVIQ: 2005.
Raad voor het openbaar bestuur, Loslaten in vertrouwen. Naar een nieuwe verhouding tussen
overheid, markt én samenleving. Den Haag: 2012.
Sharir, M & M. Lerner, Gauging the success of social ventures initiated by individual social
Entrepreneurs, Journal of World Business, 2006/41, p. 6-20.
Specht, M., De pragmatiek van burgerparticipatie. Hoe burgers omgaan met complexe vraagstukken
omtrent veiligheid, leefbaarheid en stedelijke ontwikkeling in drie Europese steden, Dissertatie,
Amsterdam: 2012.
Stipdonk, V. van, Gewoon doen! Een beschouwing over vier kritieken op de doe-democratie,
Bestuurswetenschappen, 2014/68, p. 70-81.
Stolle, D., & Hooghe, M. (2005). Inaccurate, exceptional, one-sided or irrelevant? The debate about
the alleged decline of social capital and civic engagement in Western societies. British Journal of
Political Science, 35(1), 149–167.
Tonkens, E. & I, Verhoeven, Bewonersinitiatieven: proeftuin voor partnerschap tussen
burgers en overheid. Een onderzoek naar bewonersinitiatieven in de Amsterdamse
wijkaanpak, Amsterdam, UvA/Stichting Actief Burgerschap: 2011.
Uitermark, J., De zelforganiserende stad, In: Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur,
Essays Toekomst van de stad, Den Haag: 2006.
Uitermark, J., Verlangen naar Wikitopia, Rotterdam: 2014
Vocht, A. de, Basishandboek SPSS 20, Utrecht: 2012.
Voogt, P.W. & H. Broekman, De Grote Kleine-kansen Atlas, Den Haag: 2003.
Wijdeven, T. van. de., F. Hendriks & M. Oude Vrielink, Burgerschap in de doe-democratie. Den
Haag: 2010.
22

Wijdeven, T.M.F. van. de., Doe democratie: Over actief burgerschap in stadswijken, Delft: 2012.
Wilde, M. de., M. Hurenkamp, & E. Tonkens, Flexible relations, frail contacts and failing demands.
How community groups and local institutions interact in local governance in the Netherlands,
Urban Studies, 2014/51, p. 3365-3382.
WRR, Vertrouwen in burgers, Amsterdam, Amsterdam University Press: 2012.
Zwaard, J. van. der & M. Specht, Betrokken bewoners, Betrouwbare overheid. Condities en
competenties voor burgerkracht in de buurt. Rotterdam: 2013.

23

Methodisch werken aan
actief burgerschap

methodisch werken

het ACTIE-model

Colofon
Auteur: Joke Meindersma
Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie & Illusie

methoden

meer informatie

Voor wie is deze brochure?
Deze brochure is geschreven voor uitvoerende professionals en

Fotografie: Thomas Schlijper

bestuurders van organisaties die zich bezig houden met het stimuleren

Downloaden: www.movisie.nl/publicaties

van gemeenten. Uiteraard kunnen ook actieve burgers gebruik maken

en ondersteunen van actief burgerschap, en voor beleidsmedewerkers
van methoden om hun doel te bereiken.

Deze brochure is gebaseerd op het essay ‘Help mij het zelf te doen.
Een pleidooi voor methodisch werken aan actief burgerschap’, van
Radboud Engbersen (Platform31) en Peter Rensen (Movisie).
Een verkorte versie van dit essay is als artikel verschenen op
www.socialevraagstukken.nl
Movisie, juli 2015
Deze publicatie is mogelijk gemaakt door financiering van
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Movisie

***

Methodisch werken aan actief burgerschap

***

pagina 2 van 11

methodisch werken

het ACTIE-model

methoden

meer informatie

Methodisch werken aan actief burgerschap
Bij actief burgerschap ligt het initiatief bij burgers en bepalen burgers zelf
hoe en waarvoor zij zich willen inzetten. Wat betekent dit voor het handelen van professionals? Is het mogelijk om op maat actief burgerschap te
stimuleren en te ondersteunen zonder steeds opnieuw het wiel te hoeven
uitvinden? In deze brochure wordt uitgelegd hoe methodisch werken aan
actief burgerschap in de praktijk mogelijk is en welke methoden hiervoor
geschikt zijn.

Actief burgerschap staat meer dan ooit in de belangstelling. Aan de ene kant

Uit onderzoek naar burgerinitiatieven blijkt telkens weer dat de houding
en ondersteuning van overheid en professionele instanties een belangrijke
rol speelt bij het wel of niet slagen van een initiatief. Een belangrijk kenmerk van actief burgerschap is dat het initiatief bij burgers zelf ligt, en blijft
liggen. Professionals voeren niet langer alles zelf uit, maar laten ook niet
los. Ze bieden ondersteuning waardoor de burger zoveel mogelijk op eigen
kracht verder kan. Ze helpen burgers het zelf te doen.

zeggen gemeenten: leun minder op de overheid en zorg meer voor elkaar

Methodisch werken bij actief burgerschap

en voor uw woonomgeving. Aan de andere kant is er al langer een bewe-

Dit vraagt om een andere manier van werken. Het resultaat, dus hoe en

ging in de samenleving gaande, waarin mensen op allerlei terreinen in actie

waarvoor iemand zich wil inzetten, ligt van te voren niet vast. Is het dan nog

komen: zelf kinderopvang en energie regelen, zelf het openbaar groen in de

wel mogelijk om methodisch en doelgericht te werken? Ja, dat kan zeker!

buurt beheren, zelf hulp regelen en voor elkaar zorgen.
Bij de term methodisch werken denken mensen snel aan dichtgetimmerde

Rol van professionals

protocollen waar niet van afgeweken mag worden. Dit klopt niet. Methoden op het gebied van participatie en activering bestaan bijna altijd uit

Soms doen burgers dit helemaal uit zichzelf en zonder ondersteuning van

algemene werkprincipes en globale stappen. Het is aan de professional om

sociale professionals. Maar meestal is er direct of indirect wel een profes-

de uitvoering van de methode (tot op zekere hoogte) aan te passen aan de

sional bij betrokken. Bijvoorbeeld door het stimuleren en ondersteunen

situatie en om in te schatten of deze methode wel de gewenste resultaten

van burgerinitiatieven in een buurt, waardoor burgers net dat laatste zet-

op zal leveren. Hiervoor is ervaring en professionele kennis nodig, maar ook

je krijgen om actief te worden en te blijven. Of in een meer actieve rol als

intuïtie en improvisatietalent. Ook kan de professional gebruik maken van

samenwerkingspartner.

kennis over wat wel en niet werkt bij de toepassing van methoden.

Movisie

***

Methodisch werken aan actief burgerschap

***

pagina 3 van 11

methodisch werken

het ACTIE-model

methoden

meer informatie

Kennis over wat werkt

Het ACTIE-model

Deze kennis over wat wel en niet werkt bij actief burgerschap staat onder

De gevonden methoden hebben we ingedeeld door middel van het AC-

meer in de databank Effectieve sociale interventies en de kennisbank Wat

TIE-model. Dit model is een praktisch instrument waarmee sociaal werkers

werkt in de wijk. In deze databanken staan beproefde methoden die zich

hun professionele rol ten opzichte van actieve burgers kunnen bepalen. Het

in de praktijk hebben bewezen. Van elke methode is een uitgebreide be-

ACTIE-model bestaat uit vijf elementen: Animo, Contact, Toerusting, Inbed-

schrijving beschikbaar, waarin de werkzame elementen en de ervaringen

ding en Empathie. Aan de hand van vijf vragen kan de professional beslissen

van professionals én gebruikers in de praktijk staan. Daarnaast zijn er twee

over de wijze waarop hij de initiatiefnemers verder kan helpen.

verkenningen gepubliceerd, waarin alle relevante methoden op het gebied
van actief burgerschap staan beschreven. Deze methoden staan (nog) niet
allemaal in een databank.

Animo

k an ik aansluiten bij de motieven van de
initiatiefnemers of moet ik bijsturen?



Wij hebben voor u een handig overzicht gemaakt van methoden die aan de

Contact



* De methode gaat uit van eigen initiatief, eigen competenties en
verantwoordelijkheidsgevoel van burgers.

k an ik gebruik maken van bestaande netwerken of
kan ik de verbinding tussen bewoners, organisaties
in de buurt en instanties versterken?

Toerusting

* Is erop gericht het initiatief en de uitvoering zoveel mogelijk bij de
burger te laten.

 ag ik uitgaan van eigen kracht of moet ik
m
vaardigheden en ondersteuning aanreiken?



Inbedding

* De burger bepaalt de doelen.
* Professionals zijn hooguit betrokken voor het ondersteunen,

 oet ik uitgaan van logica van burgers of van de
m
logica van organisaties?



Empathie

t oon ik als professional betrokkenheid of
dienstbaarheid?



volgende criteria voldoen:

uitnodigen, faciliteren of leggen van contacten.
* Is gericht op bevordering van het algemeen belang of heeft een
meerwaarde voor de gemeenschap.

Deze vijf elementen komen voort uit thema’s waarvan bekend is dat ze
In de databanken staan veel methoden waarbij burgers als vrijwilliger

belangrijk zijn om actief burgerschap te laten slagen. Het beantwoorden van

betrokken zijn. Deze methoden gaan dus wel over actieve burgers, maar

de vragen is een goede methodische stap. Op de volgende pagina’s hebben

niet per se over actief burgerschap en staan dus niet in dit overzicht.

wij bij elk element de do’s en dont’s en de methoden voor u op een rij gezet.
Maak gebruik van de kennis en ervaring van andere professionals en bekijk
de methoden!

Movisie

***

Methodisch werken aan actief burgerschap

***
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Model
ACTIE

Doen of laten

Methoden

Animo

• Sluit zoveel mogelijk aan bij de eigen
motivatie van initiatiefnemers.
• Zorg voor een eenvoudige
regelgeving rondom verantwoording:
voorkom bureaucratische rompslomp.
• Geef vooraf helderheid bij het stellen
van eigen (politieke) prioriteiten en
kaders.
• Als steun is toegezegd, blijf een
initiatief dan ook steunen.
• Accepteer dat burgers een eigen
invulling geven aan initiatieven.

Databanken
¤¤ ABCD: wijkaanpak voor sociaal-economisch zwakke wijken, waarbij capaciteiten van bewoners
worden benut.
¤¤ Kan wél: leefbaarheid vergroten in aandachtswijken door middel van bewonersinitiatieven.
¤¤ Kulturhuske: bewoners bepalen zelf activiteiten in een huiskamer en podium in de wijk.
¤¤ Moedercentra (en vadercentra): kwetsbare bewoners in aandachtswijken zetten hun
kwaliteiten in en leren vaardigheden om structureel deel te nemen aan de samenleving.
¤¤ Eigen Wijze Buurten (junior): bewoners vormen zelf teams die activiteiten in de buurt
organiseren, om zo onderling begrip te versterken. Voor jongeren is er een junior versie.
¤¤ Maatschappelijke opvang in zelfbeheer: bewoners dragen zelf verantwoordelijkheid en
hebben meer zeggenschap dan in reguliere opvang.
¤¤ Gay Straight Alliances: teams van LHBT- en niet-LHBT-leerlingen maken samen op hun school
seksuele- en genderdiversiteit zichtbaar en bespreekbaar.
¤¤ WhoZnext: jongeren bepalen in teamverband hoe zij een actieve rol binnen sportorganisaties
willen spelen.
¤¤ Vouchersysteem: bewoners krijgen de regie over hun eigen leefomgeving.
Verkenningen
¤¤ Deventer Wijkaanpak: bewoners nemen zelf initiatief om hun wijk te verbeteren
¤¤ Mensen Maken de Stad: methodiek die leidt tot versterking van sociale cohesie in straten,
onder andere door middel van het maken van straatafspraken.
¤¤ Mobieltje voor je mening: jongeren krijgen gratis mobieltje op voorwaarde dat ze één keer
per week reageren op een vraag van de gemeente. Plaatselijke jeugd raakt zo betrokken bij
kwesties die in het dorp spelen.
¤¤ PlattelandsParlement: direct gesprek van bewoners met bestuurders. Geeft vorm aan kennisen ideeënuitwisseling tussen overheid en burgers.

Movisie
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Methodisch werken aan actief burgerschap

***
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Contact

• Organiseer bijeenkomsten waar
initiatiefnemers elkaar kunnen
vinden en die kunnen dienen als
broedplaats voor nieuwe initiatieven.
• Organiseer ook bijeenkomsten
waarin initiatiefnemers contacten
kunnen leggen met relevante
instanties om externe steun te
krijgen.
• Zorg voor vaste contactpersonen
vanuit uw organisatie.

Databanken
¤¤ Maatschappelijke beursvloer: brengt vraag en aanbod van vrijwilligerswerk bij elkaar.
¤¤ Studenten wonen in aandachtswijken: in ruil voor een incentive (bijvoorbeeld huurkorting)
verrichten studenten activiteiten in de wijk die bijdragen aan de leefbaarheid.
¤¤ TijdvoorElkaar: bewoners met elkaar in contact brengen door concreet iets voor elkaar te
betekenen.
¤¤ Present: brengt groepen mensen die zich incidenteel willen inzetten in contact met mensen
die hulp nodig hebben.
¤¤ Woonatelier: methode om vooral allochtone groepen te betrekken in discussies en besluiten
rondom wijkverbetering.
¤¤ Eigen Kracht-conferentie: burgers houden zeggenschap en regie over hun leven door plannen
te bedenken voor problemen en deze met eigen netwerk op te lossen.
¤¤ ABCD: wijkaanpak voor sociaal-economisch zwakke wijken, waarbij capaciteiten van bewoners
worden benut.
Verkenningen
¤¤ TWEXX methode: samenbrengen van bewoners, instellingen en bedrijven in beursconcept,
waarbij plannen ter verbetering van de wijk kunnen worden ingediend.

Movisie

***

Methodisch werken aan actief burgerschap

***
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Toerusting

• Zorg waar nodig naast financiële
ondersteuning ook voor
mogelijkheden voor materiële en/of
personele ondersteuning.
• Ondersteun initiatieven bij het
realiseren van structurele bekostiging
en faciliteiten.
• Maak afspraken over cursussen voor
initiatiefnemers en regel toegang tot
expertise/ advies door professionals.
• Laat procedure, planning van
vergaderingen en beschikbaarheid
ondersteuners optimaal aansluiten
op beschikbaarheid van burgers.

Databanken
¤¤ Bewonersbudgetten: met bewonersbudgetten komt een deel van het budget en de
verantwoordelijkheid voor de fysieke en sociale kwaliteit van de woonomgeving bij bewoners
terecht.
¤¤ Kan wél: leefbaarheid vergroten in aandachtswijken door middel van bewonersinitiatieven.
¤¤ Vouchersysteem: bewoners krijgen de regie over hun eigen leefomgeving.
¤¤ TijdvoorElkaar: bewoners met elkaar in contact brengen door concreet iets voor elkaar te
betekenen.
¤¤ Vijf Sterren Dorpen: dorpsbewoners gaan in vijf stappen op zoek naar echte levensaders van
een dorp, om zo woon- en leefplezier te versterken.
Verkenningen
¤¤ De Smederijen: werkwijze die bewoners ruimte geeft om zelf plannen te smeden en te
realiseren voor meer leefbaarheid in de buurt.
¤¤ Dorpsonderzoek: op basis van een dorpsonderzoek kunnen bewoners acties ondernemen.
¤¤ Erkende Overleg Partners: betrekken van burgers bij de inrichting van openbare ruimte. EOP’s
geven de gemeente advies over beleid, beheer of verbeterpunten.
¤¤ Het Ondernemende Dorp: verbeteren van de leefbaarheid door gebruik te maken van kennis
en ervaring van oudere dorpsbewoners.
¤¤ KeetKeur: jongeren worden opgeleid tot keurmeesters van keten en gaan in gesprek met de
gemeente en andere organisaties.
¤¤ Kern met Pit: deze wedstrijd daagt bewonersgroepen uit om initiatieven te ontwikkelen.
Winnaar krijgt eretitel ‘Kern met Pit’ en € 1.000 als blijk van waardering.
¤¤ Lusten en Lasten: bewoners krijgen geld (lusten) en voeren projecten (lasten) uit om
leefbaarheid in hun buurt te verbeteren.
¤¤ Maatschappelijke Activeringscentra (MAC): mensen met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt duurzaam activeren en re-integreren en de dienstverlening in wijken en buurten
te verbeteren.

Movisie
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***
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Inbedding

• Draag zorg voor voldoende
‘werkruimte’ voor de ondersteuners
en wees aanspreekbaar als zich
knelpunten voordoen.
• Formuleer niet te snel
ondersteuningsbeleid, hanteer
pragmatische knelpuntenbenadering.
• Maak heldere afspraken over rol
van college van Burgemeester en
Wethouders en de gemeenteraad
bij burgerinitiatieven (zeker bij
coproductie).
• Maak afspraken met andere
relevante organisaties over inspelen
op burgerinitiatieven.
• Wees duidelijk over regelgeving
die beperkingen oplevert voor
bewonersinitiatieven.

Databanken
¤¤ Buurt bestuurt: bewoners geven sturing aan de inzet van de politie, zodat het
veiligheidsgevoel toeneemt.
¤¤ Dorpsagenda met dorpswaardering: methode voor verbeteren van de leefbaarheid in
landelijke gebieden.
¤¤ Vijf Sterren Dorpen: dorpsbewoners gaan in vijf stappen op zoek naar echte levensaders van
een dorp, om zo woon- en leefplezier te versterken.
Verkenningen
¤¤ De Smederijen: werkwijze die bewoners ruimte geeft om zelf plannen te smeden en te
realiseren voor meer leefbaarheid in de buurt en de wijk.
¤¤ Erkende Overleg Partners: betrekken van burgers bij de inrichting van openbare ruimte. EOP’s
geven de gemeente advies over beleid, beheer of verbeterpunten.
¤¤ Dialoogmethode: methode om zowel de onderlinge betrokkenheid tussen buurtbewoners als
de relaties tussen bewoners, wijkprofessionals en de gemeente te versterken.
¤¤ Integraal Dorpsontwikkelingsplan (IDOP): een toekomstplan van een dorp zelf, opgesteld
door een projectgroep van bewoners, gemeente en instellingen.
¤¤ Burgers aan het stuur: zorgt voor een gezamenlijke aanpak van burgerparticipatie waarmee
de leefbaarheid en sociale cohesie in de buurt vergroot kan worden.
¤¤ PALED-methode (Plan van Actuele Leefbaarheidsdoelen): brengt huidige en het gewenste
leefbaarheidsniveau van een dorp in beeld. Tegelijkertijd oefenen betrokkenen om op een
nieuwe manier met elkaar om te gaan.
¤¤ Dorpsspiegel: methode waarmee de leefbaarheid van dorpen in kaart wordt gebracht aan de
hand van cijfermateriaal, woord en beeld.
¤¤ LENS-methode: toekomstanalyse van een dorp, die aansluit bij de potenties en capaciteiten
van bewoners. Het resultaat van de LENS-methode kan een opmaat zijn naar een
dorpsontwikkelingsplan.

Movisie
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Methodisch werken aan actief burgerschap

***
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Empathie

• Het management promoot het
belang van de burgerinitiatieven
binnen alle geledingen van de
organisatie.
• De organisatie bevordert informele
contacten met initiatiefnemers en
ondersteuners.
• De bevoegdheden van medewerkers
bieden voldoende ruimte om in te
kunnen spelen op initiatieven.
• Ondersteunende professionals
kunnen rekenen op back-up van hun
organisatie.

Databanken
¤¤ Bewoners aan zet: bewoners weten zelf heel goed wat er beter kan in hun buurt en kunnen
zelf oplossingen bieden: co-creatie. De moderne ambtenaar ondersteunt dat, met heldere
kaders, in overzichtelijke trajecten.

Movisie
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het ACTIE-model

Meer informatie
Databank Effectieve sociale interventies
Kennisbank Wat werkt in de wijk
Het ACTIE-model
Verkenning Actief burgerschap
Verkenning Plattelandsontwikkeling: overzicht van methoden voor
versterking van actief burgerschap.

methoden

meer informatie

Begrippenkader
Actief burgerschap
Het door burgers zelf verantwoordelijkheid nemen voor het oplossen
van maatschappelijke vraagstukken in de eigen omgeving, door zelf
initiatieven te organiseren.
Methodisch werken
Systematische manier van handelen om een bepaald doel te bereiken.
Evidence based werken
Manier van werken waarbij wetenschappelijke kennis, de eigen
professionele expertise en de voorkeuren van de cliënt worden
gecombineerd.
Verkenningen
Movisie heeft voor diverse thema’s in kaart gebracht welke methoden
er in de praktijk worden toegepast op een specifiek thema. Op het
gebied van actief burgerschap zijn er twee verkenningen gemaakt:
één algemene en één over plattelandsontwikkeling.
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De hoofdzaak
In het politieke debat duikt om de zoveel jaar de behoefte op om vast te stellen door welke
gemeenschappelijke waarden een democratische samenleving wordt gedragen. Soms uit
onzekerheid over ‘wat ons nog bindt’, soms uit angst dat bepaalde groepen essentiële
waarden afwijzen of zelfs gaan bestrijden.
In deze notitie zoeken we in bevolkingsenquêtes naar ‘gedeelde waarden’ in de Nederlandse samenleving.
We staan hier niet voor de eerder onmogelijk gebleken opgave om een minimale catalogus
van gedeelde waarden van de democratische samenleving voor te stellen, maar slechts
voor de vraag welke waarden feitelijk gedeeld worden. Ook de identificatie daarvan blijkt
niet eenvoudig. We beginnen met een verkenning van het idee van ‘gedeelde waarden’.
Het domein van waarden perken we in paragraaf 1 in tot wat in de literatuur van belang
wordt geacht voor een burgerlijke democratische cultuur: een civic culture met steun voor de
politieke democratie, betrokkenheid bij samenleving en politiek, en tolerantie en vertrouwen tussen burgers. Voor de signalering van het gedeeld zijn van waarden kijken we naar
(veranderingen in) meerderheidsopvattingen in de Nederlandse bevolking en de wijze
waarop die afwijken van de bevolking in andere Europese landen: waarin onderscheidt
Nederland zich van andere landen en wat is typisch Nederlands?
Na een uitstapje naar de visie van burgers op een zoektocht naar gedeelde waarden (§ 2),
bekijken we voor een aantal onderwerpen welke waarde de bevolking eraan toedicht.
We starten met de waarde die wordt gehecht aan democratie als vorm van landsbestuur en
kijken naar de betekenissen die aan die democratie worden toegekend (§ 3). Vervolgens
gaan we op zoek naar gedeelde waarden rond vrijheid en gelijkheid op basis van veel
materiaal over de steun voor allerlei vrijheden en aanzienlijk minder materiaal over gelijke
behandeling en niet-discriminatie (§ 4). Hierna richten we onze blik op broederschap, allereerst door kort aandacht te besteden aan de afwijzing van het gebruik van geweld tussen
burgers (§ 5) en vervolgens uitgebreider aan burgerschap, het broederschap van de
publieke ruimte (§ 6). Vanuit dat burgerschap doen we een stapje buiten de waarden
(wat is in het algemeen nastrevenswaardig?) naar de mentaliteit. We kijken naar enkele
houdingen tegenover andere mensen en de politiek die volgens de literatuur belangrijk zijn
om een democratische samenleving te laten floreren (§ 7).
Uit de empirische literatuur en enquêtemateriaal komt naar voren dat er brede steun is
onder Nederlanders voor ‘democratie’, ‘vrijheid’ en ‘gelijkheid’ als algemene waarden.
Achter deze ‘gedeelde waarden’ gaan echter aanzienlijke verschillen van mening schuil
over wat democratie is, waar de grenzen van vrijheid of tolerantie liggen en wat gelijk moet
zijn. Ook over burgerschap wordt verschillend gedacht, al wordt wel breed gedeeld dat het
eerder om sociale verantwoordelijkheden en gezagsgetrouwheid gaat dan om actieve
betrokkenheid bij de politiek.
In de slotbeschouwing (§ 8) concluderen we dat er in Europees en tijdsperspectief weinig
reden is om nu grote zorgen te hebben over een gebrek aan gedeelde waarden in de bevol4
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king. Dat laat onverlet dat er alle reden kan zijn om zich zorgen te maken over de afwijzing
van prodemocratische waarden en het ontbreken van ‘goedburgerlijke’ instellingen (waarden, normen, houdingen) bij bepaalde bevolkingsgroepen. Die kan men misschien enigszins op het spoor komen door grootschalige bevolkingsenquêtes verder te analyseren,
maar er zal ander onderzoek nodig zijn om mensen uit deze groepen echt aan de praat te
krijgen.
Voor de rest van de bevolking is de vraag of prodemocratische waarden en instellingen ook
echt bijdragen aan een democratische cultuur en aan weerbaarheid van de samenleving
tegen krachten die de democratie bedreigen. Daarvoor zou men meer moeten weten over
de bereidheid en vaardigheden om zich in te zetten voor de verdediging van waarden, en
ook over de onderlinge relaties en institutionele condities om individuele gezindheid collectief vorm te geven. Voor een weerbare democratie is meer nodig dan een meerderheid
van democratiegezinde individuen.
We betwijfelen of het willen versterken en vastleggen van ‘gedeelde waarden’ een verstandig perspectief is. Dat zal bijna onvermijdelijk verwijten oproepen dat de waarden te
algemeen zijn (nietszeggend abstract) of juist te bijzonder (en blijkbaar bedoeld om standpunten te diskwalificeren en mensen uit te sluiten). Het lijkt verstandiger om meer in te
zetten op de versterking van democratische praktijken die uitnodigen tot waarden delen en
overeenstemming zoeken over zaken van gemeenschappelijk belang.
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1

Zoeken naar gedeelde waarden

Een weerbare democratische cultuur?
Er bestaan zorgen over de groei van groepen die de democratische rechtsorde afwijzen en
daar ook actief tegenin gaan. Die zorgen geven aanleiding om het te hebben over een
weerbare democratie (militant democracy, streitbare Demokratie). In de discussie over dat
begrip gaat het primair over de wenselijkheid en de juridische mogelijkheden om tegen
antidemocratische groepen op te treden (Rijpkema 2015). Soms krijgt het begrip weerbare
democratie een meer culturele duiding en is de vraag hoe burgers en gemeenschappen
door waarden en normen, overtuigingen en omgangsvormen weerbaarder te maken zijn
tegen de bedreigingen en verlokkingen van antidemocratische bewegingen (zie bv. Scherb
2008). In dat licht zien we de motie die voormalig Tweede Kamerlid Martijn van Dam in
juli 2015 indiende in een Kamerdebat over weerbare democratie en waarin hij spreekt over
‘gedeelde waarden’ en ‘onderlinge verbondenheid’ in een ‘weerbare samenleving’.1
Uitgangspunt van deze notitie zijn de ‘gedeelde waarden’; op de ‘onderlinge verbondenheid’ komen we aan het einde terug.
De veronderstelling lijkt te zijn dat gedeelde waarden bijdragen aan een democratische
cultuur waarin de overgrote meerderheid democratische instituties met enig enthousiasme
steunt en waarin antidemocratische ideeën weinig weerklank vinden en spontaan weerwoord krijgen. Dergelijke veronderstellingen komen vaker in de politiek naar boven, zij het
met verschillende accenten. In juli 2015 werd er over gedeelde waarden gesproken in een
Tweede Kamerdebat over weerbare democratie en het verbieden van antidemocratische
groeperingen. Begin deze eeuw ging het iets vager om zorgen over de sociale cohesie en
het vermogen van de samenleving om immigranten te integreren. In 2002 kreeg de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (wrr) de vraag van het kabinet ‘welke fundamentele waarden onze samenleving bindt en waarover conflicten kunnen rijzen’ (wrr
2003: 3). Meer vanuit zorgen over gebrekkige maatschappelijke betrokkenheid en participatie deed in 2009 het kabinet-Balkenende IV een poging om tot een ‘Handvest van
Verantwoordelijk Burgerschap’ te komen met daarin ‘waarden die vrijwel iedereen onderschrijft’ (Verhue en Roos 2009: 8).2 Ook elders zien we in de politiek de behoefte aan het
expliciteren en proclameren van gemeenschappelijke nationale waarden naar voren
komen. Steeds spelen er zorgen over de afnemende bindingskracht van traditionele waarden, over polarisatie en dreigende culturele scheidslijnen en in Europa de afgelopen jaren
over de integratie van migranten.3
Dat de vraag naar gedeelde waarden steeds opnieuw opkomt, is misschien omdat het in de
praktijk niet zo eenvoudig blijkt om gemeenschappelijke waarden te formuleren.
Zo schreef de wrr (2003: 143): ‘In het waarden- en normendebat wordt herhaaldelijk verwezen naar “gemeenschappelijke waarden”, maar zelden durft men die waarden inhoudelijk aan te wijzen.’ De staatscommissie-Thomassen, die zich in 2009 boog over de vraag
hoe de grondwet toegankelijker kon worden gemaakt, zag er geen heil in om gemeenschappelijke waarden op te nemen in een preambule. Zij concludeerde: ‘De Staatscommis6
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sie heeft geen hooggespannen verwachtingen van de mogelijkheid om nationale overeenstemming te bereiken over een formulering die verwijst naar gemeenschappelijke waarden
en bijdraagt aan de ‘samenbinding’ van de burgers.’ Volgens Brenninkmeijer (2015: 1050) is
het ‘kenmerkend dat in het verdeelde Nederland geen overeenstemming te bereiken valt
over gedeelde waarden’.
‘Gedeelde waarden’ willen identificeren mag politiek vooral voortkomen uit onzekerheid
over de culturele fundamenten van het samenleven en het bestuur, tegelijkertijd lijkt er een
grote zekerheid dat Nederlanders iets delen dat hen onderscheidt van anderen. Dat loopt
uiteen van zaken als ‘gezelligheid’, ‘tolerantie’ en ‘nuchterheid’ tot een academische typering van Nederland als ‘eensgezinde vooruitstrevende natie’ met een relatief uniforme vrijzinnige morele meerderheid (Duyvendak 2004: 10). Die typering krijgt ook steun van
landenvergelijkend enquêteonderzoek (o.a. Inglehart en Welzel 2005: 57).
Zo breed willen we hier niet op zoek naar gedeelde waarden. Ons uitgangspunt is de weerbare democratie. Die vergt in ieder geval steun voor het idee van democratie als staatsvorm, als manier om een land te besturen. Dergelijke steun is een belangrijk element in
gangbare metingen van politieke legitimiteit.4 In vergelijking met de legitimiteitsliteratuur
is onze invalshoek beperkter omdat we de steun voor instellingen en politici buiten
beschouwing laten, maar ze is breder omdat we ook kijken naar de waardenkant van
omgangsvormen in een democratische samenleving en naar de bereidheid om zich democratisch te engageren. Voor de afbakening gaan we uit van het idee van een civic culture
zoals dat werd ontwikkeld in het ruim vijftig jaar geleden verschenen gelijknamige boek
van Almond en Verba (1989 [1963]). Dat is een interessant uitgangspunt omdat zij hun
landenvergelijkende onderzoek in de jaren vijftig deden vanuit de vraag waarom het in
sommige landen in de decennia ervoor fout was gegaan met de democratie en in andere
landen de democratie houdbaar was gebleken.5 De auteurs onderkennen het belang van
een stevige verankering van democratische waarden en andere houdingen in de politieke
en publieke sfeer (steun voor democratische instituties, acceptatie van beleid), maar vragen vooral aandacht voor de sociale en culturele wortels van een politieke democratie.
Een weerbare democratie is in hun optiek aangewezen op verdraagzaamheid en geneigdheid tot samenwerking in de samenleving en op een zekere positieve onderlinge betrokkenheid van burgers. Het gaat daarbij deels om expliciet te benoemen maatschappelijke
waarden zoals geweldloosheid en tolerantie, maar zeker ook om impliciete normen,
gebruiken en mentaliteit of gezindheid (gemeenschapszin, openheid tegenover onbekende
medeburgers). Almond en Verba (1989) legden veel nadruk op coöperatieve houdingen en
vertrouwen van burgers ten aanzien van elkaar, maatschappelijke instituties en de politiek.
In later onderzoek kwam meer accent te liggen op de democratische waarde van minder
coöperatieve en meer kritische houdingen tegenover politiek en overheid. Het ideaal van
vooral tevreden en loyale burgers maakte deels plaats voor dat van kritische, geëngageerde, emanciperende en assertieve burgers, althans in studies over waarden in de westerse wereld.6 Toch blijven dat accentverschuivingen binnen een breed perspectief van een
civic culture waarin democratie niet alleen geaccepteerd wordt als een manier om collectieve
beslissingen te nemen, maar die ook betrokkenheid bij de politiek vergt en een positieve
7
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wederzijdse betrokkenheid tussen burgers. Op de maatschappelijke verbanden daarvan
kunnen we in deze notitie niet ingaan, op de oriëntaties van burgers in beperkte mate wel
(in § 7).
De veronderstelling is dat er in een democratische cultuur weinig draagvlak is voor en veel
weerstand tegen antidemocratische bewegingen en gedragingen (Almond 1989; Halman
2007: 306). Dat blijft ook in deze notitie een veronderstelling. In landenvergelijkend onderzoek in de traditie van de civic culture is het een terugkerende vraag in hoeverre culturele
kenmerken bijdragen aan de ontwikkeling en bestendiging van democratisch landsbestuur
of, omgekeerd, dat bestuur bijdraagt aan de ontwikkeling van democratische waarden en
oriëntaties in de samenleving. Waarschijnlijk is het laatste belangrijker dan het eerste
(Muller en Seligson 1994; Sullivan en Transue 1999), maar dat zegt nog weinig over de
betekenis van een civic culture om ondemocratische ontwikkelingen in de samenleving te
ontmoedigen.
We duiden de civic culture als domein van op te sporen (gedeelde) waarden en oriëntaties
verder aan als burgerlijke democratische cultuur. Het woord burgerlijk heeft in het Nederlands niet de vrijwel onomstreden positieve betekenis die civic in het Engels heeft en
daarom voegen we het woord democratisch toe. We houden het woord er toch in om te
benadrukken dat het ook om de samenleving gaat en niet alleen om de politiek.
Waarden die hierop betrekking hebben, gaan over het functioneren van de politiek,
de gewenste manier van collectieve besluitvorming, niet de voorkeuren voor uitkomsten
daarvan. We willen het niet hebben over ‘politieke waarden’ in de zin van algemene maatschappelijke doelen (zoals sociale en economische gelijkheid, economische groei, natuurbescherming, ordehandhaving, bijdragen aan wereldvrede, armoedebestrijding elders),
laat staan over medisch-ethische kwesties en andere morele vraagstukken of over persoonlijke waarden. Dat alles valt buiten de zoektocht van deze notitie.7
Een burgerlijke democratische cultuur kan gezien worden als een voorwaarde om verscheidenheid en tegenstellingen ten aanzien van die andere waarden te verdragen. Hoe sterker
de overeenstemming over de regels van het politieke spel en over het verbod op het
gebruik van geweld bij meningsverschillen, en hoe sterker de norm van tolerantie en het
geloof in de goede bedoelingen van de meeste mensen, hoe fundamenteler we het oneens
kunnen zijn over morele vragen, maatschappelijke idealen en doelstellingen van beleid en
hoe geruster we kunnen oproepen tot een meer ‘antagonistische politiek’ (Mouffe 2002;
Vasilev 2015). Daartoe kan goede reden zijn als er een heel dominante brede overeenstemming in de politiek is die weinig ruimte laat voor het agenderen van ‘afwijkende’ belangen
en idealen. Het ligt minder in de rede als in een samenleving al sociale en economische
spanningen bestaan en het politiek veel moeite kost om de boel bij elkaar te houden.
Ergens tussen destructieve polarisatie en verstikkende consensus in ligt het ideaal van een
levendige democratie. Waar dat is, hangt af van de omstandigheden.
‘Gedeelde waarden’ in bevolkingsenquêtes
Tot zover een inperking van het domein. Dan is nog wel de vraag wat we onder ‘gedeelde
waarden’ verstaan. Er zijn veel definities en benaderingen van waarden in omloop (wrr
8
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2003: 41). We kunnen ze hier als sociale en politieke waarden omschrijven, als overtuigingen over de wenselijkheid van maatschappelijke omstandigheden en van doelen en middelen van handelen. Ze geven met een zekere breedte en abstractie aan wat nastrevenswaardig is en bieden oriëntatie bij het beoordelen van concrete situaties en handelingen.
De vaak in een adem met waarden genoemde normen zijn ook evaluatieve overtuigingen,
maar minder algemeen en gericht op de aanvaardbaarheid in plaats van de wenselijkheid
van gedrag (Marini 2001). Waarden zijn verwant aan houdingen als dieperliggende algemenere oriëntaties (maar houdingen combineren verschillende overtuigingen over hetzelfde
object en waarden zijn als basisovertuigingen relevant voor verschillende objecten) en ze
kunnen gezien worden als een bepaald soort voorkeuren: niet slechts een kwestie van
smaak, maar met een oordeel over wat goed en slecht is. Waarden zijn niet direct te meten;
ze moeten worden afgeleid uit wat men doet of zegt (Halman 2007: 309). De waarden die
iemand aanhangt, moeten blijken uit haar of zijn gedrag of opvattingen. In deze notitie leiden we ze af of laten we ze min of meer samenvallen met opvattingen die mensen blijkens
enquêtes aanhangen. We zijn ons ervan bewust dat dat een wat ruwe manier van doen is.
Wanneer zijn waarden ‘gedeeld’? Onder gedeelde waarden kan men in de eerste plaats
waarden verstaan die overeenkomen tussen religies, levensbeschouwingen of politieke
ideologieën. Het gaat er dan niet om hoeveel mensen waarden feitelijk delen, maar om
overeenkomsten in de leer. De aanhangers daarvan zouden ze moeten delen, maar ook als
ze dat niet of maar heel beperkt doen blijven het gedeelde waarden. Zo kun je wijzen op
menslievendheid als gedeelde waarde van wereldgodsdiensten of op verdraagzaamheid
als waarde van politieke ideologieën in het verzuilde Nederland. In het verlengde hiervan
en nog steeds los van de feitelijke aanhang in de bevolking kan men op zoek gaan naar
waarden die gedeeld moeten zijn om een bepaalde situatie te bereiken of te handhaven.
Welke gemeenschappelijke waarden moeten we hebben en cultiveren om binnen een
groep of organisatie een ideaal of een streefcijfer te realiseren, waarover moeten strijdende partijen het eens worden om tot vrede te komen, welke common values moeten we
bevorderen en eventueel in verdragen vastleggen voor de toekomst van de mensheid of
het leven op de planeet (Kim 1999; Bok 2002).
In deze notitie gaat het niet om deze ideële overeenkomsten en gemeenschappelijkheid,
maar om het feitelijke gedeeld worden van waarden van de burgerlijke democratische cultuur volgens bevolkingsenquêtes. Een extreem criterium van gedeeld-zijn is dat vrijwel
iedereen een waarde onderschrijft.8 Dan zijn er echter zelden gedeelde waarden aan te wijzen. Lang voordat er een ‘Noord-Koreaanse’ consensus van tegen de 100% geconstateerd
kan worden, zal de betreffende vraag al uit de enquête verwijderd zijn omdat onderzoekers
er niets aan hebben (‘onvoldoende variantie’). Zonde van het onderzoeksgeld en van de
tijd van respondenten, nog los van het risico dat die zich ergeren aan vragen naar vanzelfsprekendheden.
We kunnen in bevolkingsenquêtes ten eerste in het bereik van meerderheidsopvattingen
wel kijken naar het minder of meer gedeeld zijn van waarden: neemt de consensus toe of
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af? We kijken naar die verschuivingen, maar zonder vast criterium van voldoende ‘gedeeldheid’.9
Ten tweede kunnen we in het verlengde van wat we eerder schreven over ‘typisch Nederlands’ gedeelde waarden landenvergelijkend opvatten als iets wat Nederlanders onderling
meer delen dan anderen.
Een derde operationalisering voor bevolkingsenquêtes is de vraag in hoeverre groepen in
Nederland waarden delen. In hoeverre zijn waarden kenmerkend voor mannen of vrouwen, voor een specifieke generatie of voor mensen met een bepaalde levensbeschouwing?
Of komen ze overal in vergelijkbare omvang voor? Die operationalisering laten we in deze
notitie om praktische redenen van tijd en ruimte buiten beschouwing.10
Wat volgt
In de volgende paragrafen gaan we in data van grotere nationale en internationale bevolkingsenquêtes op zoek naar gedeelde waarden op het door ons vaag begrensde terrein van
de burgerlijke democratische cultuur.
In paragraaf 2 exploreren we hoe burgers denken over gedeelde waarden en hoe zij waarden afwegen. In paragraaf 3 gaan we na welk steun er is voor democratie als vorm van
landsbestuur, welke betekenissen aan democratie worden toegekend en hoe het staat met
de steun voor alternatieven voor de politieke democratie. In paragraaf 4 gaan we in op vrijheid (vooral vrijheid van meningsuiting) en gelijkheid (gelijke behandeling). In paragraaf 5
kijken we kort naar de afwijzing van het gebruik van geweld. In paragraaf 6 staat burgerschap als ideaal centraal: wat kenmerkt een goede burger? In paragraaf 7 laten we de waarden even achter ons en kijken we naar houdingen en gedragsdisposities van de burgerlijke
democratische cultuur. Het gaat dan om zaken als betrokkenheid bij de politiek en vertrouwen in medeburgers, niet als een al of niet nastrevenswaardig ideaal (waarde), maar als
kenmerk van de geënquêteerden zelf. Paragraaf 8 is een slotbeschouwing waarin we aangeven wat ons zinvol lijkt als vervolgonderzoek en als vervolg van of alternatief voor het
verder zoeken naar gedeelde waarden.
Voor deze notitie zijn we aangewezen op secundaire analyse van datamateriaal. De gegevens zijn niet verzameld vanuit onze specifieke interesses of de problemen en interesses
die nu de vraag naar gedeelde waarden hebben doen opkomen. We moeten het doen met
wat er is – en dat is bij sommige onderwerpen bijzonder weinig. Daarom maken we soms
gebruik van vragen die wel aan het thema raken, maar soms net wat minder gelukkig zijn
of van vragen die al wat langer geleden gesteld zijn.
Hieronder staat een overzicht van de enquêtes die we hebben onderzocht. Daaruit hebben
we afzonderlijke opinies gehaald als aanwijzingen voor het bestaan van waarden. Op een
enkele uitzondering na zijn die opinies keuzen in antwoord op gesloten vragen. We gebruiken bij voorkeur tijdreeksen (raken opvattingen meer en minder gedeeld) en landenvergelijkende metingen (zijn ze meer of minder typisch voor Nederland), maar waar die
niet beschikbaar zijn, kijken we ook naar ‘losse’ recente vragen.
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Gebruikte bevolkingsenquêtes
Omdat de bevolkingsenquêtes die we raadplegen vaak lange namen hebben, gebruiken we de
afkortingen met daarachter het jaartal van het onderzoek. Het gaat om:
cob
Continu Onderzoek Burgerperspectieven − kwartaalonderzoek van het scp, www.scp.nl
cv
Culturele veranderingen in Nederland − tegenwoordig tweejaarlijks scp-onderzoek,
www.scp.nl
eb
Eurobarometer − tegenwoordig halfjaarlijks onderzoek (met kleinere en kwalitatieve toevoegingen) in opdracht van de Europese Commissie, http://ec.europa.eu/COMMFront
Office/PublicOpinion/
ess
European Social Survey − tweejaarlijks internationaal onderzoek, www.europeansocial
survey.org
evs
European Values Study − achtjaarlijks internationaal onderzoek, www.europeanvalues
study.eu/
issp
International Social Survey Programme − jaarlijks internationaal onderzoek met wisselende thema’s, www.issp.org/
liss
Longitudinal Internet Studies for the Social sciences − een panel van CentERdata/Univers
iteit van Tilburg, met herhaalde metingen en modules over wisselende onderwerpen,
www.lissdata.nl/lissdata/About_the_Panel
nko Nationaal kiezersonderzoek − onderzoek van consortium van Nederlandse politicologen
rond de Tweede Kamerverkiezingen, www.dpes.nl
socon SOciaal-Culturele ONtwikkelingen in Nederland − onderzoek van de sociologen van de
Radboud Universiteit Nijmegen sinds 1985 (na Secularisering en Ontzuiling in Nederland
(son) 1979), voor het laatst in 2011-2012, https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easydataset:51266

We gaan in op gegevens voor de bevolking als geheel, vergelijkingen tussen Nederland en
andere landen en vergelijkingen door de tijd. We maken geen onderscheid tussen bevolkingsgroepen, zoals gezegd omwille van tijd en ruimte.
Voor de leesbaarheid hebben we geen tabellen opgenomen. We volstaan met enkele figuren en illustratieve cijfers en verwijzen verder naar tabellen in de bijlagen (deze zijn te vinden via www.scp.nl bij deze notitie), doorgenummerd en geordend naar de onze paragraafindeling.
Noten
1
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‘De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat een weerbare democratie een weerbare
samenleving nodig heeft waarin opvattingen die ingaan tegen de democratische en morele fundamenten van ons land weinig weerklank vinden en actief weerwoord krijgen; overwegende dat een weerbare
samenleving gedragen wordt door onderlinge verbondenheid die gestoeld is op gedeelde waarden;
overwegende dat het versterken van onderlinge verbondenheid en het uit- en overdragen van onze
gedeelde waarden door de overheid ondersteund kunnen worden; verzoekt de regering, uit te werken
hoe op verschillende beleidsterreinen het uit- en overdragen van die gedeelde waarden en het versterken van de onderlinge verbondenheid in de samenleving in het beleid kunnen worden opgenomen of
versterkt, en gaat over tot de orde van de dag’ (zie tk 2014/2015, 29279, nr. 259).
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Tussendoor waren er ook nog adviezen van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (rmo 2007)
en van de commissie-Van de Donk (2008). De rmo was gevraagd om advies over ‘democratie als basiswaarde’ en deed vooral pedagogische suggesties om de democratische gezindheid of mentaliteit te
bevorderen. De commissie-Van de Donk adviseerde om de kernwaarden van de rechtstaat beter uit te
dragen. Deze commissie ging niet op zoek naar gemeenschappelijke waarden, maar ging uit van ‘vrijheid’, ‘gelijkwaardigheid’ en ‘solidariteit’. Die drie worden nu vaker uitgedragen als dé kernwaarden of
gedeelde waarden van Nederland, zowel voor het onderwijs (Veugelers et al. 2015) als voor oude en
nieuwe burgers (szw 2014, op https://www.prodemos.nl/ ook in het Arabisch, Duits, Engels, Eritrees en
Frans).
Zoals de zorgen over de Culture wars (Tiemeijer 2014) en de al langer gaande communitaristische zoektocht naar shared values (Etzioni 1992) in de Verenigde Staten, Canadese pogingen om met een lijstje van
zeven gedeelde waarden de eenheid van het land, inclusief Quebec, te verstevigen (Kymlicka 1995: 187
e.v.), het zoeken naar de core values van Britishness in het Verenigd Koninkrijk (McGhee 2010), de Duitse
debatten over Parallelgesellschaften (APuZ 2006) en eerdere over het bestaan of de wenselijkheid van een
Leitkultur (Lammert 2006); het weer benadrukken van republikeinse waarden in Frankrijk om polarisatie
te temperen (Duyvendak 2004: 12) en de zorgen over ‘sociaal-culturele afstand’ van migranten in
Nederland (Huijnk et al. 2015).
Steun voor democratische besluitvormingsprincipes maakt, samen met steun voor procedures en
instellingen, deel uit van de regime-legitimiteit, een tussenlaag tussen de identificatie met de politieke
gemeenschap (de natiestaat) en de steun voor actoren zoals partijen, politici en gezagsdragers (Easton
1965, Thomassen 2007, Hendriks et al. 2016).
In het onderzoek respectievelijk Duitsland en Italië en het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten;
als vijfde land werd de jonge democratie Mexico opgenomen. ‘The Civic Culture study was conceived in the
aftermath of World War II. The events of the 1920s and the 1930s and the reflections of social theorist on these events
informed their political theory. The tragic collapse of Italian and particularly German democracy and their subversion
into participant-destructive manias, and the instability of the French Third Republic, were the powerful historical
experiences contributing to this more complex theory of the relationship between political culture and democratic
stability.’ (Almond 1989: 16).
Zie ondertitel en bijdragen in Dalton en Welzel (2015) en de daar genoemde literatuur. Een andere
stroom van onderzoek in de civic culture-traditie ging meer door op het belang van onderling vertrouwen
en vrijwillige samenwerking tussen burgers. Een hoogtepunt daarvan was het onderzoek naar verschillen in civic community in Italië van Putnam (1993) en het vele daarop volgende onderzoek naar verenigingsleven en sociaal kapitaal.
Er is echter geen scherpe domeinindeling van waarden te maken en in de literatuur lopen begrippen
ook door elkaar. Met ‘politieke waarden’ wordt soms gedoeld op algemene doeleinden van overheidsbeleid, maar vaak ook op idealen voor de wijze waarop beslissingen in de samenleving genomen moeten worden. Dat geldt bijvoorbeeld voor het invloedrijke onderzoek van Ronald Inglehart (1977;
Inglehart en Welzel 2005; Halman 2007).
Het liefst 100%, maar er worden nu eenmaal per ongeluk wel eens antwoorden fout aangekruist en een
paar mensen mogen ook wel opzettelijk ‘foute’ antwoorden aankruisen zonder dat dit onmiddellijk het
idee van gedeelde waarden onderuit haalt.
Duyvendak (2004) neemt 70% instemming als criterium en dan hebben we het gevoelsmatig inderdaad
over een overgrote meerderheid. Maar een minderheid van 30% is toch ook niet gering. Electoraal
gesproken levert het een Tweede Kamerfractie van 45 zetels op en dat is aanzienlijk meer dan waar de
meeste partijen van kunnen dromen of waarover men zich in het geval van prognoses soms al grote
zorgen maakt. Kan men in een land van minderheden en gehechtheid aan proportionaliteit bij
70% overeenstemming spreken over ‘gedeelde waarden’?
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Evenals een vierde operationalisering waarbij gedeeld wordt opgevat als het tegenovergestelde van
polarisatie op de verdeling van indicatoren voor waarden als zodanig, los van de vraag wie ze aanhangt
of afwijst (een waarde kan dan maximaal gedeeld zijn als iedereen er neutraal tegenover staat).
Een mooi voorbeeld van deze benadering leveren Beugelsdijk en Klasing (2015), die laten zien dat het
sociale vertrouwen in landen of regio’s hoger is naarmate er minder polarisatie qua opvattingen over
morele en politieke kwesties.
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Burgers over ‘gedeelde waarden’

Opinieonderzoek uit 2009 in het kader van het Handvest Verantwoordelijk Burgerschap
geeft ons enig zicht op de mening van burgers over gedeelde waarden (Verhue en Roos
2009). Uit de groepsgesprekken blijkt dat burgers het belang van het onderwerp inzien:
gedeelde waarden en overeenstemming over gedragsregels die daaruit volgen zijn nodig
om ‘prettig samen te leven in de openbare ruimte’ (Verhue en Roos 2009: 19). In een
enquête werd vervolgens gevraagd wat men ervan vindt om een Handvest Burgerschap op
te stellen, ‘een document waarin de waarden staan die burgers met elkaar delen’. Op die
manier aangekondigd vindt 89% zo’n handvest een goed en 11% een slecht initiatief
(Verhue en Roos 2009: 30). Al werd in groepsdiscussies voorafgaand aan het enquêteonderzoek ook duidelijk dat er scepsis is over het voornemen van de regering om een
document met gedeelde waarden op te stellen. Men vindt dat betuttelend, verwacht niet
dat het effectief is om de samenhang te bevorderen en vermoedt dat het een manier is van
de overheid om verantwoordelijkheid af te schuiven op burgers.
Interessant is dat uit dit onderzoek blijkt dat ook burgers gedeelde waarden niet zien als
heilige graal: waarden kunnen strijdig met elkaar zijn, mensen kunnen in de praktijk een
andere interpretatie hebben van een abstracte waarde en waarden hoeven niet altijd tot
uiting te komen in gedrag (Verhue en Roos 2009: 21).
Burgers zien het belang van gedeelde waarden, maar hebben ze ook het idee dat we in
Nederland zoiets als gedeelde waarden hebben? Die vraag is in het onderzoek van Verhue
en Roos niet expliciet gesteld, maar uit de bevindingen (waarover meer in § 6) valt af te
leiden dat Nederlanders waarden kunnen aanwijzen waarvan ze in ieder geval vinden dat
we die met elkaar zouden moeten delen.
In onderzoek van de Eurobarometer wordt wel expliciet gevraagd of er gedeelde waarden
zijn, al gaat het daarbij niet over waarden binnen de eigen samenleving, maar over de verwantschap tussen lidstaten van de Europese Unie (eu). 55% van de Nederlanders vindt dat
de lidstaten ‘redelijk dicht’ bij elkaar liggen ‘met betrekking tot gedeelde waarden’,
1% vindt dat ze heel dicht bij elkaar liggen, 42% vindt dat ze redelijk/heel ver uit elkaar liggen (F2.1). Opvallend is hoe verschillend hierover binnen de eu wordt gedacht. In diverse
landen, waaronder Frankrijk en België, vindt een meerderheid dat waarden van eulidstaten ver uit elkaar liggen. De minste afstand zien de Tsjechen en Slowaken, de meeste
afstand zien de Letten, terwijl de naburige Esten en Litouwers middenposities innemen.1
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Van de landenvolgorde kunnen we verder geen verhaal maken en we hebben hier ook niet de mogelijkheid om het verband te onderzoeken tussen gepercipieerde verwantschap en feitelijke overeenkomst in
waarden tussen het betreffende land en de rest van de eu. Wel is het zo dat naarmate er in een land
meer waardenverwantschap tussen de eu-lidstaten wordt gepercipieerd het imago van de eu positiever
is (r = 0,54**) en men er vaker geneigd is tot vertrouwen in de eu (r = 0,42* (n = 28)). Binnen landen
geldt ook dat naarmate mensen meer verwantschap zien ze een gunstiger beeld van de eu hebben
(r = 0,19*** (Portugal en Estland) – r = 0,48*** (Bulgarije; Nederland 0,32***) en, met uitzondering van
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Letland (r = 0,05), ze eerder vertrouwen hebben in de eu (r = 0,11*** (Estland) – r = 0,42*** (Bulgarije;
Nederland r = 0,26***). Kortom, de perceptie van verwantschap in waarden is hier iets positiefs, zoals
de onderkenning van ‘gedeelde waarden’ in contact tussen mensen waarschijnlijk ook positiever wordt
ervaren dan waardendiversiteit.
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3

Democratie als gedeelde waarde

Over één ding zijn Nederlanders het in ieder geval in hoge mate eens: democratie is een
goede zaak (Thomassen et al. 2014: 77; Den Ridder en Dekker 2015: 30). Zo is blijkens het
evs 2008 93% van de Nederlanders het eens met de stelling dat een democratie de beste
vorm van regeren is en vindt 92% een democratisch systeem een goede manier om het
land te besturen (tabel B3.1 in de bijlage, te vinden via www.scp.nl bij deze notitie). In het
ess 2012/’13 vindt 78% van de Nederlanders het ook heel belangrijk (95% minstens tamelijk
belangrijk) om in een democratie te wonen. Met zulke positieve cijfers kan ‘democratie’
wel een breed gedeelde waarde worden genoemd. Daarin staat Nederland niet alleen, zo
laat figuur 3.1 zien. Er zijn weliswaar landen waarin minder mensen hechten aan leven in
een democratie (omdat ze dat voor hun gevoel ook niet doen of omdat er andere dingen
belangrijker zijn: Rusland, Oekraïne, Litouwen); dat democratie een goede zaak is, lijkt
nauwelijks omstreden (Butt en Fitzgerald 2014: 4).1
Thomassen (2007: 421) wijst er op dat cijfers over de steun voor democratie op zichzelf
weinig zeggen. Dat er steun is voor het idee van democratie is een mooi begin, maar om te
weten of er echt sprake is van een democratische consensus of gedeelde democratische
waarden, moeten we weten wat men onder democratie verstaat.
Maar wat is democratie?
In diverse onderzoeken is getracht met open en gesloten enquêtevragen te achterhalen
waaraan mensen denken bij het woord democratie en wat zij kenmerkend achten voor een
democratie (zie o.a. Thomassen 1994; Tiemeijer 2010; Welzel en Klingeman 2011;
Den Ridder en Dekker 2015). Die open en gesloten vragen leveren net iets andere uitkomsten op, maar wie de lijstjes naast elkaar legt (zie tabel B3.3 en B3.4 in de bijlage; Tiemeijer
2010: 219; Den Ridder en Dekker 2015: 57-58) ziet daarin wel een algemeen beeld naar
voren komen.
Mensen associëren democratie met vrijheid (vrijheid van meningsuiting, vrijheid in het
algemeen, een vrij land) en met een systeem om besluiten te nemen. Dat laatste gebeurt
met een breed scala aan termen; veelgenoemde zijn dat iedereen mag stemmen, dat het
een systeem is waarbij het volk (in meerderheid) beslist en waarbij iedereen inspraak heeft
(Den Ridder en Dekker 2015: 57-59). Moeten mensen kiezen uit kenmerken, dan wordt ook
massaal het belang van vrijheden onderschreven.
Met gegevens uit ess 2012/’13 kunnen we Nederland vergelijken met andere landen. Net als
in Nederland worden in andere eu-landen uit de ess-lijst met twaalf democratische kenmerken (tabel B3.3 in de bijlage) vrije verkiezingen en een gelijke behandeling van rechtbanken het meest belangrijk gevonden. Die twee kenmerken staan in alle landen bovenaan
(Ferrin en Kriesi 2014: 12).
Wat gekozen wordt, is natuurlijk afhankelijk van wat de enquêtes aan mogelijkheden aanbieden. Basisvoorzieningen voor het menselijk bestaan winnen het allicht van kenmerken
van het kiesstelsel als ze gekozen mogen worden als ‘rechten van burgers in een democra16
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tie’. Zo is volgens issp 2014 in Nederland het recht op gezondheidszorg veel belangrijker
dan het recht op burgerlijke ongehoorzaamheid (tabel B3.4 in de bijlage).
Al met al is er wel enige consensus over wat democratie is, namelijk vrijheid (van meningsuiting), gelijke behandeling en algemeen kiesrecht. Met name uit open vragen naar
spontane associaties met democratie wordt duidelijk dat er over de formele democratie
(democratie als besluitvormingsprocedure) minder overeenstemming is: die associatie is
niet bij iedereen even sterk en over de precieze invulling wordt verschillend gedacht
(zie Den Ridder en Dekker 2015).

heel belangrijk om in een democratie te leven

Figuur 3.1
Steun voor de democratie in 26 Europese landen in 2008/’09 en 2012/’13 (in procenten instemming)
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Bron: tabel B3.1 en B3.2 in de bijlage
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Geen resolute afwijzing van bestuur door experts of sterke leiders
Een scherper licht op de wellicht wat vrijblijvende steun voor democratie in abstracto is te
krijgen door na te gaan hoeveel steun er is voor alternatieven. Voor landsbestuur door het
leger is in Nederland weinig steun: slechts 3% vindt dat een goed idee, zo blijkt uit evs
2008/’09 (tabel B3.5 in de bijlage). Er is in ons land meer steun voor bestuur door een
sterke leider die ‘zich niet druk hoeft te maken om het parlement en verkiezingen’ (37%) en
nog meer voor experts die in de plaats van de regering besluiten nemen (51%). Daarmee
neemt Nederland geen bijzondere plaats in binnen West-Europa. Al zijn er ook landen met
veel grotere steun voor experts (90% in Bulgarije), veel meer geloof in sterke leiders
(85% in Moldavië) en enig draagvlak voor het leger als landsbestuur (32% in Moldavië,
37% in Turkije en 30% in Armenië). Tussen 1999 en 2008 is in ons land de steun voor
besluitvorming door experts en sterke leiders toegenomen; de steun voor bestuur door het
leger steeg nauwelijks (tabel B3.6 in de bijlage).
Dat een aanzienlijk deel van de Nederlanders open staat voor sterke leiders en besluitvorming door experts blijkt ook uit ander onderzoek. Uit onderzoek van Hilde Coffé en
Ank Michels uit 2011 blijkt dat 24% van de Nederlanders politieke besluiten liever zou laten
nemen door onafhankelijke experts dan door gekozen politici; 34% wil dat niet, 34% is
neutraal en 14% weet het niet. 18% zou liever zien dat ondernemers besluiten nemen in
plaats van gekozen politici (Den Ridder en Dekker 2015: 38).
cv 1975-2010/’11 laat zien dat een aanzienlijk deel van de Nederlanders tussen 1970 en
2010/’11 voorstander is van ‘meer moedige, onvermoeibare en toegewijde leiders waar het
volk vertrouwen in kan hebben’ in plaats van ‘wetten en instellingen’ (tabel B3.7 in de bijlage). De groep die wel wat ziet in sterke leiders (52% in 2010/’11) is groter dan de groep die
sterke leiders afwijst (26%), maar van consensus over dit onderwerp is geen sprake. Ook in
het cob zien we verdeeldheid over – in dat geval − ‘krachtige leiders’. 35% vindt het een
goed idee om het bestuur van het land over te laten aan krachtige leiders, 34% vindt dat
geen goed idee (Den Ridder et al. 2016: 8). Als we met mensen doorpraten over deze stelling blijkt overigens dat de meeste voorstanders dit krachtige leiderschap bekijken in de
context van de representatieve democratie. De tegenstanders doen dat vaak niet; zij associëren krachtige leiders met autoritair niet-democratisch leiderschap (Dekker et al.
2013: 28).
Dat de meest antidemocratische vorm van bestuur – besluitvorming door het leger – massaal wordt afgewezen, is een bevestiging dat democratie een breed gedeelde waarde is.
Toch wijst niet iedereen niet-democratische besluitvorming door experts of sterke leiders
resoluut af en is de steun voor niet-democratische besluitvorming toegenomen. Dit komt
vooral door onvrede over de responsiviteit en daadkracht van de representatieve democratie (Hibbing en Theiss-Morse 2002; Coffé en Michels 2014; Den Ridder en Dekker 2015).
Noot
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Inglehart en Welzel (2005: 270) constateren op basis van internationaal vergelijkend onderzoek dat er
geen grote verschillen bestaan tussen landen in hun steun voor de democratie. Die is wijdverbreid.
Zij wijzen er wel op dat achter die steun heel verschillende beweegredenen en motieven kunnen zitten
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en maken onderscheid tussen ‘intrinsieke’ en ‘instrumentele’ democraten. Intrinsieke democraten zien
democratie als doel op zich, ‘instrumentelen’ zien haar als een middel voor het bereiken van welvaart.
Inglehart en Welzel suggereren dat instrumentele steun kwetsbaarder is: op het moment dat de welvaart onder druk staat (bv. door economische tegenspoed) kan de steun voor democratie verminderen
omdat democratische waarden niet echt ‘doorleefd’ zijn.
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4

Vrijheid en gelijkheid

Voordat we ingaan op opvattingen over vrijheid en gelijkheid, kijken we naar opinieonderzoek waarin verschillende waarden, rechten of vrijheden worden vergeleken.
Vrijheden, rechten en waarden vergeleken
In liss 2014 is voor drie grondrechten (niet-discrimineren, recht op een dak boven het
hoofd en de vrijheid van meningsuiting) gevraagd of ze altijd, in sommige omstandigheden
niet, in veel omstandigheden niet of nooit hoeven worden nageleefd (tabel B4.1 in de bijlage, te vinden via www.scp.nl bij deze notitie). 79% vindt dat de sociale grondrechten
altijd moeten worden nageleefd, 64% vindt dat over niet-discrimineren en 56% van ‘kunnen zeggen wat je denkt of voelt’. Sociale grondrechten staan hier dus het minst ter discussie, de vrijheid van meningsuiting het meest: 37% kan daarvan omstandigheden bedenken
waarin ze niet hoeven worden nageleefd. We gaan verderop dieper op dit thema in.
In onderzoek van de Eurobarometer uit 1997 is een vergelijkbare vraag gesteld voor zeven
vrijheden en rechten (zie wrr 2003: 73). Sociale grondrechten komen in dit onderzoek niet
voor, niet-discrimineren en de vrijheid van meningsuiting wel, zij het in andere bewoordingen. Ook in dit – al wat oudere – onderzoek is de vrijheid van meningsuiting minder absoluut dan de bescherming tegen discriminatie, hoewel de percentages onvergelijkbaar zijn.
De meeste mensen vinden dat het recht op wettelijke bescherming tegen discriminatie,
gelijkheid voor de wet en godsdienst- en gewetensvrijheid onder alle omstandigheden
zouden moeten gelden (resp. 89%, 88% en 87%). Voor de vrijheid van meningsuiting en
het recht op eigen taal en cultuur is het aandeel dat ze onder alle omstandigheden wil
accepteren iets lager, maar nog steeds erg hoog (resp. 76% en 74%). Voor de vrijheid van
vereniging (52%) en het actieve en passieve kiesrecht (57%) geldt dat een aanzienlijk kleinere groep ze vanzelfsprekend vindt. Dat de waarde van democratische participatie relatief
van minder belang wordt geacht, zien we later in deze notitie nog een paar keer terug.
Er is ook onderzoek waarbij mensen uit een lijst met waarden de drie belangrijkste moeten
aankruisen. Die vragen geven inzicht in de prioritering van bepaalde waarden, vrijheden en
rechten, al is de lijst die mensen te zien krijgen natuurlijk behoorlijk bepalend voor de uitkomsten.
In onderzoek van de Eurobarometer in 2015 moesten mensen uit een lijst van twaalf waarden de drie belangrijkste kiezen. Vrede, individuele vrijheid, mensenrechten en respect
voor het menselijk leven worden door meer mensen belangrijk gevonden dan democratie,
gelijkheid, tolerantie en rechtstaat (tabel B4.2 in de bijlage). Zelfontplooiing, respect voor
andere culturen en godsdienst staan helemaal onderaan de lijst van waarden die voor
mensen persoonlijk van belang zijn.
In een onderzoek van onderzoeksbureau Veldkamp voor het 4 en 5 mei-comité in 2010
(Verhue et al. 2010) moest men drie waarden kiezen uit een lijst van acht. Daar worden
‘mensen in hun waarde laten’, ‘voor je mening uitkomen’, ‘besluiten nemen op basis van
argumenten’, ‘gelijkheid voor de wet’ en ‘erkenning van het recht om te verschillen’ het
20

vrijheid en gelijkheid

meest gekozen (tabel B4.3 in de bijlage). Opvallend is dat er uit de lijst met acht waarden
vijf hoog scoren, een keuze is dus niet evident. In vergelijking met 2005 is er een verschuiving zichtbaar; toen koos men vaker voor vrijheid van meningsuiting en gelijkwaardigheid.
Nogmaals: het gaat hier om een afweging tussen waarden; men mocht er maximaal
drie kiezen. Het kan dus in theorie best zijn dat voor de laag scorende waarden ook grote
steun is.
Vrijheden van meningsuiting
Nederlanders hechten groot belang aan democratie en bij dat woord denken ze vaak aan
vrijheid en dan vooral aan de vrijheid van meningsuiting (Den Ridder en Dekker 2015: 57).
Dat de vrijheid van meningsuiting een breed gedeelde waarde is blijkt ook uit cv
1975-2008/’09 (tabel B4.4 in de bijlage). Er is grote steun voor demonstreren (94%) en
koningshuiskritiek (80%), en die steun is in vergelijking met 1970 sterk toegenomen. Ook is
er veel steun voor het in het openbaar schrijven (76%) en zeggen (76%) wat men wil.
Die steun is sinds 1970 niet zo sterk gegroeid of zelfs gelijk gebleven. Uit cob 2008/1-2015/4
blijkt de steun voor de vrijheid van meningsuiting eveneens: 57% is van mening dat die
krachtiger moet worden beschermd, slechts 9% is het met deze stelling oneens (tabel B4.5
in de bijlage). Grote meerderheden steunen dus de vrijheid om te zeggen en schrijven wat
je wilt, maar een substantiële minderheid is voorstander van een beperking van deze vrijheden ‘op een of andere manier’. Zij zien dus grenzen aan de vrijheid van meningsuiting.
Er is onderzoek waarin wat explicieter wordt gevraagd naar deze grenzen. Nederlanders
zijn het over één grens duidelijk eens. Als we de vrijheid van vereniging hier opvatten als
een vorm van de vrijheid van meningsuiting, dan zien we dat Nederlanders vinden dat die
vrijheid niet geldt voor groepen die de regering met geweld omver willen werpen, voor
racistische groeperingen of religieuze extremisten. (tabel B4.6, zie ook tabel B4.8 in de bijlage). Over groepen die de regering met geweld omver willen werpen is men het meest
duidelijk: 86% wil een bijeenkomst van zo’n groep zeker niet toestaan, 2% wel (tabel B4.7
in de bijlage). In vergelijking met andere Europese landen neemt Nederland geen uitgesproken positie in. Er zijn landen waarin men toleranter is over extreme opvattingen
(o.a. IJsland, Denemarken. Zweden, Frankrijk) en waarin men veel minder tolerant is
(o.a. Hongarije, Tsjechië, tabel B4.6 in de bijlage).
Voor mensen met extreme (niet verder gedefinieerde) politieke opvattingen geldt de vrijheid van meningsuiting volgens velen wel. 69% van de Nederlanders vindt dat politiek
extreme opvattingen geuit moeten kunnen worden, 8% vindt van niet, 23% twijfelt. In vergelijking met andere landen neemt Nederland een middenpositie in (tabel B4.9 in de bijlage). Als de vraag iets anders wordt gesteld, zien mensen wel grenzen aan de vrijheid van
meningsuiting. In het cob zegt 69% dat de vrijheid van meningsuiting niet zo ver mag gaan
dat mensen worden gekwetst in hun gevoelens (11% vindt dat niet). Met het kwetsen van
religieuze gevoelens hebben iets minder mensen moeite, maar nog steeds vindt 57% dat niet
de bedoeling.
Aan de ene kant zien we dus enquêtevragen die wijzen op steun voor de vrijheid van
meningsuiting – ook bij extreme groepen (het aandeel dat zich tegen de vrijheid van
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meningsuiting keert is in ieder geval heel klein). Aan de andere kant zijn er vragen die er op
duiden dat een substantiële groep vindt dat die vrijheid niet moet worden ingezet om
mensen te kwetsen. Dat heeft vermoedelijk alles te maken met de context en de omstandigheden waaraan mensen denken bij het invullen van de vragen. Het principe van vrijheid
van meningsuiting wordt breed gesteund, is een gedeelde waarde, maar lijkt binnen de
Nederlandse context ‘gepolitiseerd’. Het onderwerp heeft een symbolische betekenis
gekregen in het integratiedebat (vgl. Den Ridder et al. 2014: 26). De ene groep vindt dat de
vrijheid onderdeel is van de culturele identiteit die onder druk staat, de andere groep dat
de vrijheid wordt ingezet om moedwillig mensen te kwetsen – wat volgens hen niet de
bedoeling is.
Vrijheid van godsdienst
We hebben geen gegevens over steun voor godsdienstvrijheid in het algemeen. Onderzoek
van onderzoeksbureau Veldkamp uit 2010 laat zien dat 70% van de Nederlanders vindt dat
de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst in elkaars verlengde liggen
(Verhue et al. 2010: 11). We zouden dan voorzichtig kunnen concluderen dat als men vindt
dat je mag zeggen wat je wilt, men vermoedelijk ook vindt dat je mag denken en geloven
wat je wilt.
Niet iedereen is echter van mening dat aanhangers van religies geheel moeten worden vrijgelaten in hun doen en laten. Al is het natuurlijk wel de vraag wat ‘geheel vrijlaten’ betekent. Volgens cv 1980-2004 was in 1980 85% voorstander van het volledig vrijlaten van
katholieken, 84% vond hetzelfde over protestanten, 70% over islamieten, 71% over humanisten en 57% over Jehova’s. In 2004 is men voor alle groepen minder tolerant: 75% is voor
het volledig vrijlaten van katholieken, 75% van protestanten, 63% van humanisten,
48% van islamieten en 51% van Jehova’s (tabel B4.10 in de bijlage). De vraag is na 2004
niet herhaald. Naar de redenen van de dalende steun tot dat jaar is het gissen. Misschien is
men door eigen secularisatie en voortdurende berichtgeving over godsdienstig gefundeerd
of gelegitimeerd geweld over de hele linie terughoudender geworden; misschien zijn problemen rond de islam een oorzaak (de vrijheid van ‘islamieten’ verliest de meeste sympathie in tabel B4.10 in de bijlage) en worden andere geloofsrichtingen in het kader van een
gelijke behandeling meegetrokken.
Gelijke behandeling
Een centrale gelijkheid als democratische waarde is de politieke gelijkheid van burgers.
Het onthouden van politieke rechten aan bepaalde bevolkingscategorieën – vrouwen,
minvermogenden of mensen die geen belasting betalen – is in strijd met deze gelijkheidswaarde. Uitsluiting van rechten op basis van leeftijd (jongeren onder 18 jaar), nationaliteit
(niet-Nederlanders bij Provinciale en nationale verkiezingen) of verblijfsduur (lokale verkiezingen) kunnen aanleiding zijn voor discussies ‘waar men de grens moet trekken’ maar
zullen zelden als principiële gelijkheidskwesties worden gezien. We hebben daarover
daarom geen opinies gezocht.
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Die hebben we wel gezocht over rechten en vrijheden van bevolkingsgroepen op andere
gebieden. Hoe groot is de steun voor gelijke rechten en vrijheden (of afkeer van discriminatie) van bevolkingsgroepen of van mensen met kenmerken die irrelevant zouden moeten zijn.
Die laatste toevoeging maakt het wat tautologisch, maar weglaten kan men haar niet.
Het is immers normaal dat mensen met een verschillende geschiktheid voor een baan verschillend behandeld worden in een sollicitatieprocedure. Als het goed is, is die hele procedure gericht op het discrimineren naar geschiktheid. Je komt dan al snel uit op steun voor
gelijkheid van mannen en vrouwen, mensen met verschillende seksuele voorkeuren en
mensen met een verschillende etnische en culturele of godsdienstige achtergrond.
De oogst aan publieke opiniegegevens is dan bijzonder mager. Er zijn tal van vragen over
de gewenste rolverdeling van mannen en vrouwen, over hun natuurlijke aanleg, over de
gewenste nabijheid van mensen met een ‘andere’ seksuele voorkeur of etniciteit enzovoort, maar er zijn opvallend weinig harde vragen naar gelijke rechten en gelijke maatschappelijke vrijheden. Als er vragen zijn naar gelijke rechten voor mensen met verschillende kenmerken, gaat het niet om kenmerken die evident irrelevant zouden moeten zijn.
Een voorbeeld is een stelling over het adoptierecht van homoseksuele en lesbische paren
of van mensen die niet als paar samenleven. De eerste stelling wordt wel gebruikt om
steun voor gelijkheid of afwijzing van discriminatie te meten, maar dat is problematisch als
het tegenargument bij dit recht is dat het in het belang van het kind is om door zowel een
vrouw als man te worden opgevoed of in een stabiele relatie van twee mensen. De vraag is
dan al snel of dat een oprechte overweging is en of er echt sprake is van botsende waarden
en belangen, of dat er slechts iets naar voren wordt gebracht ter legitimering van het
eigenlijk niet accepteren van gelijkheid.
Men kan verschillende opvattingen hebben over de natuurlijke geschiktheid van vrouwen
en mannen om kinderen op te voeden en leiding te geven op het werk, over de wenselijke
verdeling tussen de seksen van bijdragen aan het huishoudensinkomen en aan het huishoudelijke werk (over dat alles en veel meer zijn wel vragen beschikbaar in recent onderzoek), maar het is voor onze zoektocht allemaal niet zo relevant. Idem voor de vele vragen
die beschikbaar zijn om sociale afstand tussen, sympathie voor of afkeer van groepen te
meten. Ze kunnen van waarde zijn om onderdelen te belichten van de wederzijdse betrokkenheid en vrijwillige neiging tot samenwerking van burgers (§ 7), maar voor de meting van
vrijheden en gelijkheid zijn andere vragen nodig (welke vrijheden en gelijke rechten ondersteunt men, ook al vindt men het gebruik ervan misschien onnatuurlijk, moreel verwerpelijk of niet prettig).
Zelfs met dergelijke vragen is men er nog niet. Een illustratie daarvoor bood de recente
openbare verdediging van het proefschrift van Marjoka van Doorn (2016) over tolerantie,
door haar opgevat als ‘toestaan met tegenzin’. Als object van tolerantie wilde ze een
bevolkingsgroep presenteren die gemiddeld behoorlijk wat afkeur zou oproepen, niet te
weinig (want dan is er nauwelijks tolerantie nodig voor de acceptatie) en niet te veel (want
dan wil men nauwelijks tolereren). Zo vielen respectievelijk homoseksuelen en pedofielen
af en bleven in het huidige Nederland moslims over. Om tolerantie te meten schetste ze vijf
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situaties die hypothetisch het leven van de proefpersonen betroffen en niet slechts
abstract geformuleerde rechten en principes van gelijke behandeling: toestaan dat collega’s op het werk een hoofddoek dragen, halal eten invoeren op de crèche van eigen kinderen, de bouw van een moskee in de buurt, een gebedsruimte inrichten op het werk, en
gescheiden gymles invoeren voor jongen en meisjes op de middelbare school van de eigen
kinderen. De acceptatie van het laatste was aanzienlijk minder dan van het eerste. Betekent dat dat de tolerantie in het laatste geval minder was? Wel als de geringere acceptatie
verklaard zou moeten worden uit ‘dichterbij’ komen en iets van persoonlijk comfort moeten inleveren, maar niet noodzakelijk als men strijdigheid ervaart met een andere waarde
of concurrerend principe (gelijkheid van jongens en meisjes, waarde van menging van seksen) of de overweging dat acceptatie ten koste zou gaan van een ander persoon dan zichzelf (het eigen kind). Zonder betrouwbare informatie over de achterliggende overwegingen
is niet te zeggen of verminderde acceptatie erop wijst dat echte tolerantie eigenlijk ontbreekt of dat een bepaalde vorm van tolerantie meer gaat concurreren met andere waarden. Dat vraagstuk bleek niet oplosbaar in de discussie over het proefschrift, laat staan dat
wij hier losse antwoorden op allerlei enquêtevragen stellig kunnen duiden in termen van
meer of minder neiging tot discriminatie.
Algemene vragen naar gelijke behandeling van groepen zijn er wel in recent onderzoek
over seksuele geaardheid. Met de stelling uit ess 2014/’15 dat homoseksuelen en lesbiennes vrij moeten zijn ‘het leven te leiden zoals zij dat willen’ is 91% van de Nederlanders het
eens, vergelijkbaar met de andere Noordwest-Europese volkeren (tabel B4.11 in de bijlage)
en zonder vermeldenswaardige veranderingen in de afgelopen tien jaar (tabel B4.12 in de
bijlage).1
De steun voor vrijheid om te leven zoals men wil is niet zonder meer een afwijzing van discriminatie op alle mogelijke levensgebieden, maar het ligt voor de hand dat die steun wel
gepaard gaat met een voorkeur voor gelijke behandeling van homo’s en hetero’s. Interessant is dat ondanks de massale steun voor de vrijheden in Nederland in een Eurobarometer
van 2015 toch een ruime meerderheid (64% in 2015; tabel B4.13 in de bijlage) meent dat in
ons land veel discriminatie naar seksuele geaardheid plaatsvindt. Men ziet gelijke behandeling blijkbaar niet als een (gepraktiseerde) ‘gedeelde waarde’. Over de hele linie zijn
Nederlanders tamelijk sceptisch of de waarde van niet-discrimineren gerealiseerd wordt.
Die scepsis varieert tussen de eu-lidstaten zonder duidelijk regionaal patroon. Alleen in
Frankrijk is de scepsis over de hele linie substantieel groter dan in Nederland. In beide landen springt de perceptie van veelvuldige discriminatie naar etnische achtergrond eruit
(tabel B4.13 in de bijlage). Een dergelijke perceptie is natuurlijk totaal wat anders dan een
acceptatie van discriminatie. De cijfers – 84% van de ondervraagde Nederlanders ziet frequente discriminatie naar etnische afkomst, 66% naar religie of overtuigingen, 64% naar
seksuele geaardheid – laten echter wel zien dat er grote twijfel is of het niet-discrimineren
een stevig verankerde gedeelde waarde is.
Wordt mensen gevraagd om in concrete voorbeelden te kiezen tussen wel of niet ongelijk
behandelen van individuen of bevolkingsgroepen, dan zijn de voorstanders van gelijke
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behandeling steeds in de meerderheid (tabel B4.14 in de bijlage). Zo vindt 75% dat mannen
en vrouwen nooit verschillend betaald mogen worden voor hetzelfde werk en 8% dat een
werkgever er wel voor zou mogen kiezen de man meer te betalen. Minder overtuigend is
de meerderheid van 51% die vindt dat een cafébaas allochtonen niet mag weigeren tegen
18% die vindt dat een cafébaas dat wel mag.

Uitstapje: Vrijheid en gelijkheid in concurrentie
Als het gaat om inhoudelijke politieke waarden (algemene doeleinden voor de samenleving) worden vrijheid en gelijkheid vaak tegenover elkaar geplaatst en moeten ze worden afgewogen.
Dat geldt in ieder geval bij sociaaleconomische vragen: wil men mensen meer vrij laten om hun
eigen welvaart en welzijn te vergroten en daarmee hopelijk ook de totale hoeveelheid welvaart en
welzijn, of vindt men beperkingen van die vrijheid nodig en herverdeling van de uitkomsten van
het gebruik van individuele vrijheid wenselijk om iedereen eenzelfde basis te verschaffen, meer
gelijkheid of gelijke kansen te creëren, ook weer met het oog op de totale hoeveelheid welvaart en
welzijn. Op die manier speelt het niet in het domein van burgerlijke democratische cultuur zoals
we dat hier hebben afgebakend. Daarin zouden minimale standaarden kunnen spelen (een minimale levensstandaard om zich met samenleving en politiek te kunnen bemoeien of schrijnende
ongelijkheid als belemmering voor wederzijds respect vermijden), maar verder is gelijkheid meer
een vraagstuk van gelijke behandeling en gelijke rechten. Voor de meeste mensen zijn vrijheid en
gelijkheid op zichzelf belangrijke waarden. Maar hoe wegen zij het belang van beide waarden af
als ze moeten kiezen? In evs 2008/‘09 moeten mensen kiezen tussen vrijheid en gelijkheid, toegelicht als ‘dat iedereen in vrijheid kan leven en zich onbelemmerd kan ontwikkelen’ en ‘dat
niemand achtergesteld wordt en dat standsverschillen niet zo groot zijn’. Dan kiest 62% van de
Nederlanders voor vrijheid en vindt 37% gelijkheid het belangrijkste (tabel B4.16 in de bijlage).
Dat is een ruimere meerderheid dan in de voorgaande metingen sinds 1981 (tabel B4.17 in de bijlage), maar er is altijd een grotere voorkeur voor vrijheid. Nederland hoort, samen met onder
andere Montenegro, Noorwegen, Macedonië en Denemarken bij de landen waar de grootste
meerderheid voor vrijheid kiest. In veel landen houden beide groepen elkaar veel meer in evenwicht. Er is ook een groep landen waar de meerderheid gelijkheid boven vrijheid verkiest, zoals
Frankrijk, IJsland, België en Portugal (zie Gundelach 2014).
In 2008 is ook in de eb gevraagd naar de afweging tussen vrijheid en gelijkheid. In Nederland was
45% het eens met de stelling dat we meer gelijkheid en gerechtigheid nodig hebben, zelfs als dit
minder vrijheid voor het individu betekent, 52% was het daarmee oneens (ec 2008: 45). Ook hier is
er dus geen consensus als wordt gevraagd naar vrijheid versus gelijkheid. Het aandeel dat het met
de stelling eens is en meer gelijkheid wenst, is in Nederland lager dan in andere eu-landen. Zowel
in de evs als de eb slaat de term ‘vrijheid’ in Nederland meer aan dan elders. Het is jammer dat we
bij deze vragen niet weten waar de respondenten aan denken bij vrijheid en gelijkheid, maar het
ligt voor de hand dat de afwegingen eerder het economische dan het politieke domein betreffen.

Bij het toekennen van rechten aan verschillende soorten mensen in identieke gevallen
wordt niet altijd voor gelijke behandeling gekozen. De overgrote meerderheid gunt een
werkloze die vijf jaar gewerkt heeft een uitkering en daarbij maakt het hoegenaamd niet
uit of die persoon autochtoon of allochtoon is. Maar een groep autochtone christenen mag
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eerder een christelijke school oprichten dan een groep allochtone moslims een islamitische
school (tabel B4.15 in de bijlage).2
Noten
1

2
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Zie Kuyper (2015) voor uitgebreidere landenvergelijkingen en andere indicatoren. Die bevestigen het
beeld van grote maar niet unieke tolerantie in Nederland. In die publicatie is ook aandacht voor verschillen tussen bevolkingsgroepen in Nederland.
Vermoed mag worden dat de discriminatiegeneigdheid hier onderschat wordt want de situaties worden direct na elkaar voorgelegd en mensen willen graag consistent zijn.
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Afwijzing van geweld

Een belangrijke waarde in een democratische samenleving is de afwijzing van het gebruik
van geweld om opvattingen en belangen door te zetten en conflicten tussen burgers te
beslechten. Een ‘positieve’ variant is de erkenning van het geweldsmonopolie van de overheid.
We hebben ook hier weinig gegevens over. Sinds 1970 is in cv een paar keer, in 2013 voor
het laatst, de stelling voorgelegd ‘Hoewel het gebruik van geweld in het algemeen verkeerd
is, is het soms de enige manier om een ideaal te verwezenlijken’ (tabel B5.1 in de bijlage, te
vinden via www.scp.nl bij deze notitie). In 1970 was 32% het daarmee eens en 67% oneens,
in 1975 was de instemming gedaald tot 18% en de afwijzing gestegen naar 55% en in
2012/’13 is 14% het eens en 70% oneens met de stelling. Dat wijst op een toegenomen consensus over de verwerpelijkheid van het gebruik van geweld om een ideaal te realiseren.
Die 70% is natuurlijk nog lang geen gedeelde waarde in de zin van een alom gedeelde
waarde ‘waarover geen discussie mogelijk is’. Bedacht moet wel worden dat de stelling
niet specifiek geformuleerd is met het oog op de binnenlandse situatie. Men kan ook denken aan geweld in de strijd tegen een onderdrukkend regiem elders in de wereld en we
kunnen niet uitsluiten dat dat in de jaren zeventig vaker een associatie was dan in het huidige decennium.
Iets verder weg van de politiek en de publieke sfeer ligt het gebruik van geweld tegen vandalen en criminelen (eigenrichting). socon-gegevens uit 2005 laten zien dat daar vaak wel
begrip voor is (tabel B5.2 in de bijlage). Dat is wel afhankelijk van de ernst van het delict en
de situatie van de persoon die daarmee te maken krijgt. Een bewoner die een inbreker
neerslaat kan op aanzienlijk meer instemming rekenen (75% goedkeuring, 16% afkeuring)
dan een voorbijganger die een bekrasser van een auto slaat (35% goedkeuring, 51% afkeuring). In onderzoek een paar jaar later blijken de meningen zeer verdeeld over het gebruik
van geweld bij de bescherming van spullen. Met de stelling ‘Burgers mogen iemand ernstig
letsel toebrengen als dat nodig is om hun eigendommen te beschermen’ is in 2012 39% het
(zeer) oneens en 27% het (zeer) eens; 31% kiest een neutrale positie (Van Noije 2012: 199).
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6

Burgerschap

Burgerschap bedoelen we hier natuurlijk niet als een juridische categorie (het Nederlanderschap) maar als iets normatiefs: goed of nastrevenswaardig burgerschap. Internationaal is
citizenship al heel lang een centrale term in de discussies over democratische waarden.
In Nederland kwam de term pas in het begin van de jaren negentig op (wrr 1992;
Van Gunsteren 1992), wellicht door de negatieve connotaties van de kwalificatie burgerlijk
(i.c. kleinburgerlijk).
In enkele internationale enquêtes zijn verschillende combinaties van eigenschappen voorgelegd met de vraag wat de belangrijkste zijn of hoe belangrijk ze zijn voor goed burgerschap. De gegevens (tabel B6.1-B6.4 in de bijlage, te vinden via www.scp.nl bij deze notitie)
zijn deels als wat ouder (2002-2004), maar er is weinig reden om grote veranderingen te
verwachten. In de figuren 6.1-6.3 zijn alleen voor Nederland de meest actuele gegevens uit
deze internationale onderzoeken vermeld. In figuur 6.1 voert onafhankelijke meningsvorming de lijst aan van zes kenmerken van goed burgerschap, gevolgd door mensen helpen
die slechter af zijn. In figuur 6.2 wordt een lijst van acht kenmerken aangevoerd door anderen helpen, op afstand gevolgd door gehoorzamen aan wetten en regels. In figuur 6.3 staan
bovenaan een lijst van negen kenmerken dezelfde gezagsgetrouwheid en andere mensen
proberen te begrijpen. Het laagst in de lijstjes scoren politieke participatie (anders dan
gaan stemmen) en (consumenten)activisme (figuur 6.1 en 6.3), en zwart werken stimuleren
(figuur 6.2). De lijstjes bieden natuurlijk niet allemaal dezelfde mogelijke kenmerken van
goede burgers, maar duidelijk is dat sociale betrokkenheid en gezagsgetrouwheid hoger
scoren dan politieke activiteit. Dat is in andere Europese landen niet anders (tabel B6.1tabel B6.3 in de bijlage). De voorrang van sociaal burgerschap op politiek burgerschap
komt ook uit ander kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar voren. Als er actief burgerschap wordt verwacht, dan eerder tegenover de lokale gemeenschap dan met betrekking
tot de politiek (Dekker 2005; Jennings 2015).
Hoewel de veranderingen niet groot zijn, laat vergelijking van de aangepaste Nederlandse
gegevens in 2002 en 2014 (tabel B6.3 en tabel B6.4 in de bijlage) zien dat gezagsgetrouwheid (naleven van wetten en regels en belasting betalen) belangrijker zijn geworden. Het naleven van wetten en regels is in 2014 de belangrijkste burgerdeugd geworden;
dat was het in 2004 al in de meeste Europese landen (tabel B6.3 in de bijlage). Boy- en
buycotten is in Nederland in 2014 iets belangrijker voor goed burgerschap dan tien jaar eerder, maar mensen elders in de wereld helpen zakte juist wat verder in als burgerdeugd
(Dekker 2015).
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Figuur 6.1
Belang van zes kenmerken van goed burgerschap volgens ess 2002/’03 (in procenten)
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Bron: tabel B6.1 in de bijlage
Figuur 6.2
Belang van de acht belangrijkste burgerschapswaarden volgens eb 2004
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Figuur 6.3
Belang van negen kenmerken van goed burgerschap volgens issp 2014
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Worden de politieke kenmerken niet voorgelegd, maar wordt mensen gevraagd zelf te formuleren wat een goede burger wel en niet doet (tabel B6.5 in de bijlage), dan begint de
overgrote meerderheid van Nederlanders helemaal niet over politiek. In die eigen formuleringen is een goede burger iemand die voor zichzelf zorgt, anderen niet tot last is en ook
niet fraudeert en, in meer positieve termen, begrip opbrengt voor anderen, behulpzaam is
en zich sociaal engageert, vooral in de eigen omgeving en met mensen die het minder hebben. Een goede burger is een ideale buur. De burgerschapsidealen zijn zelden politiek, maar
ook zelden puur privé. Lief zijn voor je kind of je partner valt niet onder het ideaal van
burgerschap. Burgerschap heeft wel te maken met een relatie tot onbekende anderen en
de grote maatschappij. Dat was zo in scp-enquêtes in 1996 en 2004 (Dekker 2005) en is een
paar jaar later niet anders als in enquêtes en focusgroepen door Veldkamp aan mensen
wordt gevraagd wat er zou moeten komen in een ‘Handvest Burgerschap’, waarin is vastgelegd wat we van iedereen mogen verwachten c.q. de waarden ‘die Nederlanders met
elkaar delen’ (tabel B6.6 in de bijlage). Vooral omgangsvormen moeten volgens burgers in
zo’n handvest een plek krijgen; aan het vastleggen van democratische rechten hebben ze
veel minder behoefte. Er is veel steun voor verdraagzaamheid (elkaar in waarde laten en
accepteren van verschillen), maar al minder voor een open houding. Men heeft het overigens liever over ‘prettig samenleven’ dan over ‘respect’. Er is ook weinig steun om actief
deelnemen aan de samenleving op te nemen (Verhue en Roos 2009: 42). 51% vindt dat we
dit van elkaar mogen verwachten, 30% twijfelt, 19% vindt van niet (meest gesteunde
gedragsregel op dit punt: op de hoogte zijn van wat er in de samenleving gebeurt).
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Eveneens weinig steun is er om het gebruik van democratische rechten op te nemen in een
handvest. 48% vindt dat we dit van elkaar mogen verwachten, 31% twijfelt, 20% vindt van
niet. Van die 48% vindt 92% stemmen bij verkiezingen een belangrijke gedragsregel.
Dat spoort met de gegevens uit de internationale onderzoeken: gaan stemmen is nog wel
een breed onderschreven burgerdeugd of burgerplicht, maar zich actief met de politiek
bemoeien is zeker geen gedeelde waarde.

31

burgerschap

7

Meer dan waarden

Tot nu toe hebben we in opvattingen over maatschappelijke en politieke kwesties gezocht
naar algemenere voorkeuren die te zien zijn als indicatoren voor prodemocratische waarden. Zoals in paragraaf 1 aangegeven gaat het in een burgerlijke democratische cultuur niet
alleen om waarden, maar ook om houdingen tegenover medeburgers en de politiek en om
tradities van vrijwillige samenwerking. Die laatste factor laten we hier buiten beschouwing.
We beperken ons tot enkele indicatoren voor vertrouwen in andere mensen en voor
betrokkenheid bij de politiek.
Vertrouwen in (onbekende) medeburgers is een belangrijke houding in de burgerlijke
democratische cultuur omdat het mensen de ruimte geeft om zich politiek te manifesteren
(men is minder bang dat het uiten van afwijkende standpunten negatieve gevolgen heeft)
en een basis vormt voor collectieve actie (Almond en Verba 1989; Putnam 1993; Sullivan en
Transue 1999). Het niveau van sociaal vertrouwen – het idee dat de meeste mensen wel te
vertrouwen zijn, dat ze niet alleen aan zichzelf denken en proberen eerlijk te zijn – is in
Nederland hoog in vergelijking met andere Europese landen. Alleen in de noordse landen is
het hoger en in landen in Zuidoost-Europa is het heel veel lager (tabel B7.1 en tabel B7.2 in
de bijlage, te vinden via www.scp.nl bij deze notitie). Tijdreeksen uit de evs wijzen op een
toename van het sociale vertrouwen in Nederland. Gesteld voor de keuze dat ‘men niet
voorzichtig genoeg kan zijn in de omgang met mensen’ of ‘de meeste mensen wel te vertrouwen zijn’, kiest in 1981 38% voor het laatste en in 1999/2000 is dat 59% (tabel B7.5 in
de bijlage). In de periode 2002-2015 is er ook nog een stijging (tabel B7.6 in de bijlage). Er
zijn wel kanttekeningen te plaatsen bij de indicatoren. Mogelijk zegt het gepresenteerde
vertrouwen in anderen vooral wat over het vertrouwen in zichzelf om met andere mensen
om te gaan, maar dan nog is veel vertrouwen een positief element van een burgerlijke
democratische cultuur.
Gemeten naar het eigen oordeel over de politieke interesse scoort Nederland Europees ook
hoog in politieke betrokkenheid. Bij een vergelijking met 42 andere landen in 2008/’09
komt Nederland op de zesde plaats na drie Scandinavische landen, Duitsland en Georgië
(tabel B7.3 in de bijlage). Bij vergelijking op een iets andere vraag met veertien andere landen in 2014/’15 komt Nederland op de vierde plaats na twee Scandinavische landen en
Duitsland (tabel B7.4 in de bijlage). In deze internationale vergelijkingen hebben we ook
het ‘niet totaal ontbreken van vertrouwen’ in de volksvertegenwoordiging en het rechtssysteem opgenomen. Veel vertrouwen hebben is niet per se een democratische deugd,
integendeel, dat kan ook wijzen op een gebrek aan kritische betrokkenheid en desinteresse. Maar helemaal geen vertrouwen is in het algemeen ook niet goed omdat men dan
waarschijnlijk niet meer gelooft in mogelijkheden tot verbetering. Het wijst eerder op wantrouwen en afwijzing. Daarvan lijkt in Nederland in beide tabellen nauwelijks sprake.
Evenals in andere West-Europese landen hebben zo’n negen van de tien burgers wel enig
vertrouwen. Dat is in een aantal Zuidoost-Europese landen wel anders (tabel B7.3 in de
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bijlage): 48% in Bulgarije en Oekraïne (naast Wit-Rusland dat met 92% Nederland evenaart; bij politiek vertrouwen scoren ondemocratische landen soms juist bijzonder goed).
Politieke interesse en minimaal politiek vertrouwen zijn in Nederland volgens de internationale enquêtes stabiel (tabel B7.4 en B7.5). In figuur 7.1 brengen we ter afsluiting van
onze tocht door de enquêtegegevens de ontwikkelingen in politieke betrokkenheid in kaart
met een langer lopend Nederlands onderzoek.
Figuur 7.1
Politieke betrokkenheid 1970-2015
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Over een periode van 45 jaar zien we de politieke interesse toenemen, zowel qua eigen
inschatting als wat het volgen van politiek nieuws in de media betreft. De geneigdheid om
te protesteren in het geval van waargenomen onrecht in de politiek is ook toegenomen.
Dat moet niet meteen worden opgevat als het serieuze voornemen om zich daadwerkelijk
in geval van nood met de politiek te gaan bemoeien, maar het suggereert wel dat de norm
van kritische betrokkenheid meer wordt onderschreven. Mogelijk is er recent, sinds 2010,
wel sprake van een daling op alle drie indicatoren.
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Slotbeschouwing

We hebben een grote hoeveelheid opinieonderzoek doorzocht op opvattingen die indicatief zijn voor gedeelde democratische waarden en aanverwante houdingen van een burgerlijke democratische cultuur (civic culture). Meteen in het begin signaleerden we al dat we
weinig gedeelde waarden hoefden te verwachten in de zin van alom aanvaarde ‘waarden
waarover geen discussie mogelijk is’. Ruim voor het punt dat vrijwel iedereen hetzelfde
standpunt heeft, zal de betreffende enquêtevraag al zijn geschrapt. Zo zijn er geen vragen
te vinden om te laten zien dat vrijwel iedereen vindt dat vrouwen en mannen gelijke rechten moeten hebben. We hebben het ‘gedeelde’ in deze notitie opgevat als iets gradueels en
gekeken in hoeverre relevante opvattingen in de Nederlandse bevolking aangehangen
worden en in hoeverre die aanhang afwijkt van die elders in Europa.
Wat heeft deze zoektocht naar gedeelde democratische waarden opgeleverd?
De eerste conclusie is dat er grote steun is voor de begrippen democratie, vrijheid en
gelijke rechten. Hier kunnen we toch wel spreken van ‘gedeelde waarden’ in de zin van
massaal aangehangen waarden. De betekenis daarvan is echter beperkt. Ze danken hun
populariteit aan hun abstracte karakter, hun leegte of vrije invulbaarheid. We hebben
gezien dat aan democratie heel verschillende betekenissen worden toegekend en vrijheden
en gelijke rechten met veel minder enthousiasme worden begroet als ze concreter worden,
als ze gaan botsen met andere waarden en de nadelen van hun toepassing in zicht komen.
Dat is trouwens ook iets wat burgers zelf waarnemen (Verhue en Roos 2009: 24-25).
De tweede conclusie is dat aan politieke participatie weinig waarde wordt gehecht. Vrijheid
van vereniging en kiesrecht vindt men minder absolute waarden dan niet-discrimineren,
gelijkheid of de vrijheid van meningsuiting. Desgevraagd zien ook burgers weinig in democratische participatie expliciet vastleggen als ‘gedeelde waarde’. Afgezien van het (meer
plichtmatige?) gaan stemmen is politieke activiteit geen belangrijke burgerschapswaarde.
Een goede burger geeft geen overlast, is hulpvaardig en gezagsgetrouw, denkt zelfstandig
na en probeert anderen te begrijpen.
Los van het vocabulaire van gedeelde waarden kan de derde en laatste conclusie zijn dat de
Europese en longitudinale cijfers weinig reden geven om zich zorgen te gaan maken over
de burgerlijke democratische cultuur in ons land. We zitten doorgaans met andere Noordwest-Europese landen in de hoek van de goede cijfers en de ontwikkelingen gaan over de
hele linie minstens zo zeer de goede als de verkeerde kant op.
Die laatste conclusie is geruststellend, maar uitsluitend gestoeld op vergelijkende cijfers
voor de totale bevolking. We hebben in deze notitie nergens naar deelpopulaties gekeken
en we zijn ook niet ingegaan op de achtergronden van mensen die democratische waarden
afwijzen of anderszins de kenmerken van de burgerlijke democratische cultuur niet delen.
Vervolgonderzoek
Verder onderzoek in groepen op afstand van de burgerlijke democratische cultuur is een
voor de hand liggende suggestie. Dergelijk onderzoek kan starten bij de achtergronden van
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mensen die in bevolkingsenquêtes weinig democratische gezindheid tentoonspreiden,
maar standaardenquêtes zijn niet de manier om die groepen aan de praat te krijgen.
Daar is meer kwalitatief onderzoek voor nodig (zie Ter Berg en Bos 2007; Dekker 2002;
Huijnk et al. 2015).
In het verlengde van onze verkenning ligt veeleer verder onderzoek naar de geënquêteerde
‘doorsneebevolking’. Daarvoor is het goed zo nu en dan vragen naar belangrijke waarden
van de burgerlijke democratische cultuur te herhalen, die misschien niet heel dringend zijn
of waarvoor grote consensus bij de beantwoording wordt verwacht. Daarom zullen we in
de enquête Culturele Veranderingen in Nederland 2016/’17 de vragen naar politieke vrijheden (tabel B4.4 in de bijlage) en de open vraag naar burgerschapswaarden (tabel B6.5 in
de bijlage) ook weer eens opnemen.
Vervolganalyses met beschikbaar materiaal zijn gewenst om meer zicht te krijgen op combinaties en achtergronden van waarden en andere oriëntaties. We moesten ons hier beperken tot afzonderlijke opvattingen als indicatoren voor de hele bevolking, maar het zou
goed zijn om beter te weten hoe individuen opinies verschillend combineren en hoe die
combinaties kenmerkend zijn voor groepen in de samenleving. Zijn er in Nederland subculturen qua democratische oriëntaties te onderscheiden (vgl. Inglehart en Welzel 2005;
Klicperová-Baker en Košťál 2015) en zo ja, hoe zijn die gerelateerd aan sociale verschillen?
Dit zijn vragen in het hart van de problematiek van de sociaal- en politiek-culturele
scheidslijnen (Bovens et al. 2014) en ze passen in het hier gekozen perspectief van de civic
culture. Die werd door Almond en Verba (1989) in de jaren zestig al geschetst als combinatie
van subculturen (met sterke relaties met opleidingsniveau).
Van gedeelde waarden naar het delen van waarden
Aanleiding voor deze notitie was de motie-Van Dam die stelde ‘dat een weerbare samenleving gedragen wordt door onderlinge verbondenheid die gestoeld is op gedeelde waarden’. We hebben hier alleen de gedeelde waarden verkend en kwamen in het uitstapje in
paragraaf 7 slechts via mentale betrokkenheid bij politiek en samenleving in de buurt van
verbondenheid. Er zijn echter minstens drie redenen om sceptisch te zijn over een op
gedeelde waarden gestoelde verbondenheid. Ten eerste zijn er tal van voorbeelden van
eenheid van groepen met verschillende waarden en grenzen tussen groepen met verwante
waarden (Kymlicka 2005: 187 e.v.). Ten tweede is het benadrukken van gedeelde waarden
waarschijnlijk weinig insluitend (daarvoor zijn die waarden te abstract en universeel),
terwijl, ten derde, er wel een gevaar ontstaat van sociaal-culturele uitsluiting. Het poneren
van gedeelde (Nederlandse, Europese, westerse, seculiere?) waarden zal in ieder geval niet
door iedereen worden opgevat als uitnodiging om mee te doen en zich te binden.
Zoals we in paragraaf 1 stelden wordt het belang van gedeelde waarden gemakkelijk overschat en het risico van het streven daarnaar gemakkelijk onderschat (zie ook O’Donovan
2009). Het is goed te overwegen dat samenleven en democratie eerder gemeenschappelijke normen voor gedrag vergen, maar dat die normen op uiteenlopende waarden kunnen
zijn gebaseerd. ‘Gij zult niet doden’ is een goede norm, die men kan volgen als goddelijk
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gebod of vanuit geloof in de onschendbaarheid van het menselijk leven. Dit voorbeeld laat
tevens zien dat het probleem niet hoeft te zijn dat normen onvoldoende gedeeld worden.
De heftige maatschappelijke reacties op normafwijkend gedrag van enkelingen illustreren
eerder een stevige consensus.
Maar terug naar de burgerlijke democratische cultuur als grondslag van een weerbare
democratie. Zou het geen vruchtbaarder perspectief zijn om te bevorderen dat mensen
waarden delen in plaats van intekenen op gedeelde waarden? In deze notitie passeerden
allerlei opvattingen de revue die het karakter hadden van botsende en schurende waarden
(vrijheid versus respect voor elkaar; democratie versus daadkracht; vrijheid om op te roepen tot geweld). Mensen maken verschillende afwegingen, afhankelijk van persoonlijke
voorkeuren, formuleringen, framing en setting. Daar kan zinvol onderzoek naar gedaan
worden (meer lastige dilemma’s voorleggen, survey-experimenten, condities variëren,
heel veel meer laten toelichten bij keuzen van antwoorden in enquêtes, meer discursieve
methoden, groepsgesprekken). Minstens zo belangrijk is om na te gaan hoe in het echt
mensen met verschillende achterliggende waarden en overtuigingen rond door hen ervaren samenlevingsproblemen hun waarden met elkaar delen om tot oplossingen te komen.
Daaruit kunnen verbondenheid en wellicht ook meer dan situationeel gedeelde waarden
ontstaan.
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Samenvatting
Op welke manier kunnen gemeenteraden adequaat omgaan met hun verschuivende rol in het kader van
hedendaagse vormen van burgerparticipatie? Dit is kortweg de vraag die centraal staat in dit onderzoek.
Dalende opkomstcijfers, afnemend ledenaantallen van politieke partijen, tanend vertrouwen in politici
etc. Zomaar wat ontwikkelingen die aangeven dat de lokale representatieve democratie het zwaar heeft.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat in de afgelopen 20 jaar naast de vertegenwoordigende democratie
ook steeds vaker een direct beroep wordt gedaan op de burger. Anders gezegd, in de praktijk maken
raadsleden steeds meer gebruik van andere vormen van democratie, zoals burgerparticipatie, lokale
referenda en sinds enkele jaren wordt er ook steeds meer geëxperimenteerd met vormen van loting in
de lokale democratie. In dit onderzoek redeneren we vanuit de rol en het gezichtspunt van de raad en
verkennen we hoe hij kan en moet omgaan met initiatieven die van burgers zelf komen. We beschrijven
aan de hand van goede voorbeelden en persoonlijke ervaringen van raadsleden (zowel voorlopers, als
volgers) hoe de raad het beste zijn rol kan pakken – met respect voor de representatieve democratie maar
vooral met oog voor de rol van de raad in de participatieve democratie – en met oog voor de dilemma’s
en valkuilen. De te beantwoorden vraag is onderzocht aan de hand van het bestuderen van actuele
wetenschappelijke literatuur. Op basis van die literatuur hebben we een analysekader geformuleerd (zie
tabel 1).
Tabel 1: Vijf aspecten van de lokale democratie; een analysekader
Aspecten van
democratie

Betekenis

Theoretisch
perspectief

Inclusie

De stem van het individu wordt gehoord (openheid, diverse
meningen)

Deliberatieve en directe
democratie

Burgerlijke
vaardigheden &
deugden

Vaardigheden: bijvoorbeeld deelnemen aan een publiek debat,
maar ook het voorzitten van een vergadering

Participatieve democratie

Deugden: o.a. maatschappelijke betrokkenheid en
verantwoordelijkheid of actieve deelname aan het publieke
leven
Invloed

Politieke invloed die burgers claimen; ook kunnen overheden
dit zelf inbouwen in een proces.

Participatieve en directe
democratie

Deliberatie

Rationele beslissingen op basis van het publiek debat; het
uitwisselen van argumenten en op basis daarvan (eventueel)
van mening veranderen

Deliberatieve democratie

Legitimiteit

Draagvlak voor het proces en/of de uitkomst

Participatieve democratie

Bron: gebaseerd op Michels & De Graaf (2010) en Michels en Binnema (2015)

Tevens hebben we vijf cases onderzocht. Deze cases zijn geselecteerd om de lezer kennis te laten maken
met voorbeelden van verschillende democratievormen, die allemaal weer op verschillende principes
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berusten. De voorbeelden die in dit onderzoeksrapport worden onderzocht zijn gebaseerd op
verschillende modellen van democratie. Zo berust een case over het referendum in Groningen
bijvoorbeeld op het model van de directe democratie, een case over burgerparticipatie in Eindhoven op
het model van de participatieve democratie en een case over de G1000 in Amersfoort juist meer als vorm
van de deliberatieve democratie. Om deze verschillende vormen van democratie als raadslid te kunnen
onderscheiden hebben we ervoor gekozen om op zoek te gaan naar een model waarmee we de
verschillende vormen van democratie kunnen analyseren. We noemen dat het analysekader (tabel 1). In
iedere vorm van democratie zijn namelijk elementen, die - afhankelijk van het model van democratie - in
meer of mindere mate aanwezig zijn.

Aanpak
Naast literatuuronderzoek zijn er vijf cases onderzocht waarin het analysekader is toegepast. Om de cases
daadwerkelijk te bestuderen, is er gebruik gemaakt van zowel documentstudie als interviews. Ten slotte
heeft er – na het bestuderen van de cases en het opstellen van een eerste concept-analyse – een toets
(ook wel ‘peer review’ genoemd) plaatsgevonden onder zeven raadsleden. Dit waren raadsleden uit het
hele land, met verschillende politieke achtergronden uit zowel kleine als grotere gemeenten en die op
geen enkele wijze betrokken waren bij de onderzochte cases. Met de inzichten van deze raadsleden is de
analyse nog verder aangescherpt en zijn de aanbevelingen voor raadsleden mede geformuleerd. Als
onderzoekers zijn we van mening dat iedere onderzochte case in democratisch opzicht interessant is,
maar we realiseren ons terdege dat er grote verschillen zijn tussen gemeenten. We zijn ons ervan bewust
dat de onderzochte cases niet representatief zijn voor alle Nederlandse gemeenten. Iedere gemeente
kent een andere context en “democratie is maatwerk”, zoals één van de geïnterviewde raadsleden ons
terecht meldde. De cases zijn ons inziens wel representatief voor een breed spectrum aan
democratiemodellen die in de Nederlandse lokale democratiepraktijk worden gehanteerd. De volgende
cases zijn onderzocht:
1. Eindhoven: deze stad kent een lange traditie van inwonersparticipatie.
2. Groningen: in deze stad zijn twee lokale referenda gehouden waarover veel documentatie bestaat.
Een lokaal referendum is een klassiekere (democratie)vorm en gebaseerd op de directe democratie.
3. Tilburg: deze gemeente experimenteert al een tijdje met ‘overheidsparticipatie’. Kortom, hoe gaat
een overheid om met (maatschappelijke) initiatieven van burgers; dus initiatieven die niet door de
overheid worden geïnitieerd maar vanuit de samenleving (op)komen?
4. De G1000 in Amersfoort. Loting is een democratievariant waar sinds 2014 mee geëxperimenteerd
wordt in Nederland. Van de G1000 Amersfoort is de meeste documentatie beschikbaar.
5. Dordrecht: deze middelgrote stad werkt al geruime tijd met buurtbudgetten.
Over iedere case hebben we een apart hoofdstuk geschreven welke als zelfstandig hoofdstuk kan worden
gelezen. Iedere case sluit af met ‘uitdagingen voor raadsleden’ waarin enkele prikkelende vragen en
aandachtspunten worden geformuleerd voor raadsleden die (willen) werken met de genoemde vorm van
democratie.
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Analyse
Wat kunnen we nu concluderen? Figuur 2 geeft aan hoe de lokale democratie (in)gekleurd wordt, maar
ook hoe de lokale democratie gekleurd zou kunnen worden. Iedere democratievorm heeft immers zijn
eigen sterkere en zwakkere kanten. Voor raadsleden is het zaak hiervan bewust te blijven en waar
mogelijk daar gebruik van te maken of ten minste op in te (durven) spelen. Figuur 2 vormt dus enerzijds
een soort thermometer aan de hand waarvan een raadslid kan vaststellen hoe het is gesteld met de eigen
lokale democratie: hoe scoort de eigen lokale democratie op de gehanteerde vijf aspecten van
democratie? Anderzijds vormt het een soort roadmap: welke vormen van democratie kunnen of moeten
worden ‘bijgemengd’ om op één of meerdere aspecten van democratie beter te scoren? De roadmap kan
zodoende worden gebruikt om de lokale democratie als geheel te versterken.
Tabel 2: Hoe scoren de vijf vormen van democratie op de vijf democratische aspecten?

Democratisch
aspect

Burgerparticipatie

Lokaal
referendum

Overheidsparticipatie

Lottocratie en
deliberatieve
fora

Participatief
begroten

Inclusie

Burgerlijke
vaardigheden
deugden
Invloed

&

Deliberatie

Legitimiteit

Deze tabel betekent bijvoorbeeld dat…:
1. …als een gemeenteraad ervaart dat zijn eigen lokale democratie moeite heeft met inclusievraagstukken, het aan te raden is om te overwegen om een lokaal referendum te houden. Een andere
optie (maar met minder impact op inclusie dan een lokaal referendum) is meer aandacht te hebben
voor maatschappelijke en burgerinitiatieven. Ook het toepassen van loting kan eraan bijdragen dat
meer mensen toegang hebben tot de lokale democratie en daar een actieve bijdrage aan leveren. Uit
de figuur moeten we ook opmaken dat vormen van burgerparticipatie, maar ook het participatief
begroten vaak als nadeel heeft dat hier slechts eenzijdige (selectieve) groep burgers bij betrokken is.
2. …als een gemeenteraad ervaart dat in zijn eigen lokale democratie burgers te weinig of ontbrekende
vaardigheden en deugden hebben, die van belang zijn voor een goed functionerende lokale
democratie, het voor gemeenteraden aan te raden is (te blijven) inzetten op burgerparticipatie. Ook
de andere democratievormen laten op basis van onze analyse, maar ook op basis van inzichten uit
de verdere literatuur, zien een bijdrage aan dit aspect te kunnen leveren.
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3. …als gemeenteraad ervaart dat zijn eigen lokale democratie moeite heeft om burgers (daadwerkelijk)
invloed te geven, dan is het aan te bevelen om te verkennen om een lokaal referendum te houden.
De andere democratievormen kunnen hier ook aan bijdragen, maar in mindere (directe) mate dan
een lokaal referendum.
4. …als gemeenteraad ervaart dat er in zijn eigen lokale democratie geen, te weinig of sprake is van
slecht georganiseerde vormen van deliberatie, hij zou kunnen overwegen te werken met loting.
Loting, zoals gehanteerd bij de G1000’s die in Nederland en daarbuiten zijn georganiseerd geeft de
mogelijkheid dat een grote diversiteit aan mensen in korte tijd (bij voorkeur minimaal drie dagen)
intensief met elkaar in gesprek gaat. Ze leren elkaar hierbij wat beter kennen en begrijpen. Ze krijgen
daardoor, maar vooral ook door het gesprek dat gevoerd wordt meer begrip voor elkaars
standpunten en argumenten.
5. … als gemeenteraad ervaart dat er binnen de eigen lokale democratie legitimiteitsproblemen zijn dan
kan hij tenminste drie democratiemodellen inzetten die hebben bewezen hieraan bij te kunnen
dragen, namelijk het lokale referendum, overheidsparticipatie en loting.

Conclusie
Uit onze analyse blijkt dat iedere vorm van democratie sterkere en zwakkere kanten kent als we deze in
verband brengen met aspecten van democratie. Voor een raadslid is het van belang hier kennis van te
hebben en in te kunnen schatten welke democratievorm (als instrument) kan/moet worden ingezet om
de lokale democratie te versterken, en in welk opzicht en met welke aanpak. Onder deze redenering ligt
wel een sterke veronderstelling, namelijk dat de gemeenteraad bereid is een soort nulmeting te houden
hoe het gesteld is met de eigen lokale democratie, gelet op de genoemde aspecten. Op basis van die ‘foto
van de lokale democratie’ – waar de volksvertegenwoordigende functie van de eigen gemeenteraad ook
een belangrijk onderdeel is! – kan dan binnen de raad, maar afhankelijk van de diagnose wellicht ook in
breder verband, gesproken worden over het 'bijmengen' met andere democratievormen. Voor een
gemeenteraad is het daarbij belangrijk om (onderling) in gesprek te gaan over de vraag: wat voor een
soort lokale democratie willen wij hebben? In het conclusiehoofdstuk wordt ook ingegaan wat de
uitkomsten van dit onderzoek zoal betekenen voor de kaderstellende, controlerende en
vertegenwoordigende rol van de raad (zie ook paragraaf 8.2).

Aanbeveling
Onze aanbeveling aan gemeenteraden is om niet zozeer met elkaar in gesprek te gaan over de
(on)wenselijkheid van de inzet van bepaalde democratische instrumenten (wel of niet loting, wel of niet
referenda). Dergelijke gesprekken verzanden immers gauw in politiek-dogmatische discussies. In plaats
daarvan, lijkt het ons veel zinvoller om als raadsleden onderling en met de lokale gemeenschap in gesprek
te gaan over de kwaliteit van de lokale democratie, en wel aan de hand van de vijf aspecten van
democratie. Op die manier kan een discussie op gang komen over de vraag of de eigen lokale democratie
verbetering behoeft, en zo ja, op welk punt. Welk democratisch instrument daar dan vervolgens bij hoort
is dan een afgeleide vraag (zie ook paragraaf 7.2). In het slothoofdstuk doen we daar enkele concrete
handreikingen voor.
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Hoofdstuk 1: Inleiding
Hoe ga je als raadslid om met de worsteling aangaande de veranderingen op lokaal niveau? En: welke rol
heb ik of wil ik als raadslid spelen? Zomaar enkele vragen die raadsleden ons en zichzelf stelde(n) tijdens
de interviewrondes die wij voor dit onderzoek hebben gehouden. Een moderne sterke gemeenteraad
geeft anno 2016 ruimte aan buurtrechten en burgerbeleidsvorming. De vraag is echter hoe hij dan
tegelijkertijd zijn legitimatie en draagvlak onder de bevolking vergroot en sterk blijft in het gemeentehuis.
Deze vraag legde Raadslid.Nu in oktober 2015 voor aan de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur. Het
verzoek van Raadslid.Nu was daarbij om tevens het onderzoek te richten op met name de
vertegenwoordigende en controlerende rol van de raad. Dit rapport gaat hierop in.

1.1 Aanleiding
“Er is iets vreemd aan de hand met de democratie: iedereen lijkt ernaar te verlangen, maar niemand
gelooft er nog in.” Dit citaat van David van Reybrouck (2013: 9) omschrijft kort maar krachtig de tendens
van zowel het wetenschappelijke als het maatschappelijke debat op het gebied van democratie. De
oorzaak van dit probleem is volgens Van Reybrouck een “Democratisch Vermoeidheidssyndroom”, zichzelf
uitend in symptomen als “kiezersverzuim, kiezersverloop, leegloop van de partijen, bestuurlijk
onvermogen, politieke verlamming, electorale faalangst, rekruteringsschaarste, compulsieve
profileringsdrift, chronische verkiezingskoorts, afmattende mediastress, achterdocht, onverschilligheid en
andere hardnekkige krampen” (van Reybrouck, 2013: 21-22).
Hoewel de term ‘democratisch vermoeidheidssyndroom’ nieuw is, is het probleem dat niet; in
wetenschappelijke kringen worden veel van de door Van Reybrouck genoemde ziektesymptomen van de
representatieve democratie al jaren benoemd en onderschreven. Bovens en Wille noemden het
vertrouwen van de burger in de politiek een aantal jaren geleden al een ‘bron van zorg’ (2008: 32). In een
ander boek wijzen zij ook op het hoge percentage hoger opgeleiden onder volksvertegenwoordigers,
hetgeen spanningen met representativiteit ten gevolge heeft (Bovens & Wille, 2011). Van Biezen (2014)
wijst op het veranderende karakter van politieke partijen, die het contact met de samenleving langzaam
verliezen en op die manier nog nauwelijks de burger representeren. “De Nederlandse democratie piept
en kraakt onder achterstallig onderhoud. Maar de gedachte aan democratische vernieuwing lijkt dood en
begraven”, stelt Pels (2011: 209). Hendriks (2012: 52) spreekt van een “geloofwaardigheidsprobleem”.
Alle bovengenoemde uitspraken richten zich op de landelijke ontwikkelingen omtrent democratie. Dit
betekent echter niet, dat de lokale democratie vrij blijft van dergelijke problematiek. De cijfers van de
Kiesraad (2015) laten zien dat de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen, zeker na de afschaffing van
de opkomstplicht in 1970, sterk is gedaald: waar de opkomst vóór 1970 vrijwel altijd boven de 90% lag,
daalde deze in 1970 tot 67,2% en in de jaren daarna – op een aantal incidentele, marginale stijgingen na
– tot een historisch dieptepunt van 53,8% in 2014. Figuur 1 geeft dit door middel van een grafiek weer.
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Figuur 1: De ontwikkeling van de opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen (1970 – 2014).
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Dat tegenwoordig bijna de helft van de kiezers thuisblijft bij de gemeenteraadsverkiezingen – of dit nu is
vanwege een gebrek aan interesse in of juist vanwege kritiek op de lokale politiek – is op zijn minst
problematisch te noemen. Nederlandse gemeenten krijgen immers steeds meer verantwoordelijkheden,
waarvan de decentralisaties die per 1 januari 2015 zijn doorgevoerd wellicht de meest aansprekende
voorbeelden zijn. Sinds die datum staan gemeenten officieel aan het hoofd van de Jeugdzorg en de
Participatiewet en is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uitgebreid met taken waarvan de
uitvoering voorheen onder de hoede van de Rijksoverheid of provincie viel. Waar het takenpakket van de
gemeenteraad toeneemt (in dit geval met 16 miljard euro), blijft haar omvang gelijk; er zal dus meer werk
verricht moeten worden met dezelfde capaciteit (Kruiter & De Lange, 2014). En dat alles terwijl politieke
partijen nu al vaak problemen hebben met het vinden van competente raadsleden en deze raadsleden
zichzelf vaak overbelast voelen en niet in staat achten om het college van B en W een weerwoord te
kunnen bieden (Bovens, 2014).
Onder andere de combinatie van bovengenoemde factoren - het gebrek aan legitimiteit en capaciteit zorgt ervoor dat lokale overheden steeds vaker de samenwerking met burgers zoeken. Hoewel dit geen
geheel nieuwe ontwikkeling is – het betrekken van burgers bij besluitvorming past immers perfect bij de
Nederlandse polder- en consensuscultuur – lijkt het er wel op dat lokale overheden meer dan ooit op zoek
zijn naar hun burgers (De Graaf, 2009a). Dit biedt, bij een goed procesverloop, een aantal voordelen;
burgers raken meer betrokken bij beleid, waardoor de democratische legitimiteit wordt verhoogd en de
kloof tussen burger en overheid enigszins wordt gedicht; ook kunnen lokale overheden gebruik maken
van de kennis en ervaring van burgers, waarmee het probleemoplossend vermogen wordt vergroot (De
Graaf, 2009b). Op papier lijkt het verhogen van burgerparticipatie dus een goede manier om het lokaal
bestuur en in het bijzonder de gemeenteraad anno nu klaar te stomen voor de toekomst. In de praktijk
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zorgt de invoering of verhoging van burgerparticipatie echter voor een “veranderende gedaante van de
gemeentepolitiek” (Tonkens, Trappenburg, Hurenkamp, & Schmidt, 2015: 8) en een geheel nieuwe rol van
bijvoorbeeld de raad. Verantwoordelijkheden moeten duidelijk zijn om onduidelijke verwachtingen te
voorkomen. Deze onduidelijkheid kan ontstaan door een botsing tussen de waarden van de
representatieve democratie zoals we die kennen (vertegenwoordiging) en de waarden waar de meer
participatieve methoden vaak op berusten (meepraten en meedoen) (De Graaf, 2009a). Een raadslid wie
wij spraken omschreef het als volgt: “Voor een ‘lekenbestuur’ als de gemeenteraad is het heel moeilijk om
te zien wat de kracht is van andere vormen van democratie; men weet niet welk participatie-instrument
op welk moment gebruikt kan of moet worden.” Dit onderzoek hoopt hier inzicht in te geven en hoopt
eveneens raadsleden de hand te kunnen reiken.

1.2 Probleemstelling
In dit onderzoek redeneren we vanuit de rol en het gezichtspunt van de raad en verkennen we hoe hij kan
en moet omgaan met initiatieven die van burgers zelf komen. In dit onderzoek beschrijven we aan de
hand van goede voorbeelden en persoonlijke ervaringen van raadsleden (zowel voorlopers, als volgers)
hoe de raad het beste zijn rol kan pakken – met respect voor de representatieve democratie maar vooral
met oog voor de rol van de raad in de participatieve democratie – en met oog voor de dilemma’s en
valkuilen. De centrale vraag in dit onderzoek luidt dan ook:
Op welke manier kunnen gemeenteraden adequaat omgaan met hun verschuivende rol in het kader
van hedendaagse vormen van burgerparticipatie?
Deze vraag wordt opgesplitst in de volgende deelvragen:
1. Wat zou de nieuwe rol concreet betekenen en hoe kan de raad adequaat invulling geven aan die rol?
2. Hoe gaan gemeenteraden om met nieuwe vormen van burgerparticipatie?
3. In hoeverre zijn de lessen uit interactief beleid / coproductie literatuur van toepassing op
burgerinitiatieven?
4. Welke lessen en handelingsperspectieven kunnen we uit dit alles trekken voor de gemeenteraad?
Op basis van deze vragen is een specifieke aanpak gehanteerd, die onderstaand nader wordt toegelicht.

1.3 Aanpak
Het onderzoek neemt allereerst drie verschillende democratievormen – anders dan de representatieve
vorm – als uitgangspunt. Naar ieder van deze vormen van democratie is een literatuurstudie verricht,
waarvan het resultaat te lezen valt aan het begin van de komende hoofdstukken. Vervolgens zijn er een
aantal ‘cases’ geselecteerd. Dit zijn voorbeelden die zijn verdeeld over de verschillende
democratievormen, om een zo groot mogelijke verspreiding over het kleurenspectrum van de democratie
te bereiken. Er is bewust (ook) voor cases gekozen die al wat verder teruggaan in de tijd (o.a. als het gaat
om het lokale referendum en burgerparticipatie), maar er zitten ook cases bij die ingaan op meer actuele
ontwikkelingen zoals democratie op basis van loting (G1000) en overheidsparticipatie.
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De cases die onderzocht zijn, zijn op basis van de volgende selectiecriteria geselecteerd:
1. Variëteit aan hedendaagse vormen van burgerparticipatie;
2. Informatierijkheid aan hedendaagse vormen van burgerparticipatie;
3. Variëteit aan gemeentegrootte;
4. Mate van stedelijkheid.
De volgende cases zijn onderzocht:
1. Eindhoven: deze stad kent een lange traditie van inwonersparticipatie.
2. Groningen: in deze stad zijn twee lokale referenda gehouden waarover veel documentatie
bestaat. Een lokaal referendum is een klassiekere (democratie)vorm en gebaseerd op de directe
democratie.
3. Tilburg: deze gemeente experimenteert al een tijdje met ‘overheidsparticipatie’. Kortom, hoe gaat
een overheid om met (maatschappelijke) initiatieven van burgers; dus initiatieven die niet door
de overheid worden geïnitieerd maar vanuit de samenleving (op)komen?
4. De G1000 in Amersfoort. Loting is een democratievariant waar sinds 2014 mee geëxperimenteerd
wordt in Nederland. Van de G1000 Amersfoort is de meeste documentatie beschikbaar.
5. Dordrecht: deze middelgrote stad werkt al geruime tijd met buurtbudgetten.
De keuze voor deze cases is tot stand gekomen na overleg met de directeur van Raadslid.Nu. We weten
dat naast deze grote steden er veel kleine(re) gemeenten zijn met eveneens aansprekende voorbeelden
(bijvoorbeeld de gemeenten Hoogeveen, Berkelland, Molenwaard en nog vele anderen!). De gemeenten
die hiervoor genoemd zijn, zijn dan ook niet representatief voor alle Nederlandse gemeenten. Dat is ook
niet onze intentie. Ze zijn geselecteerd om de lezer kennis te laten maken met voorbeelden van
verschillende democratievormen, die allemaal weer op verschillende principes berusten.
Om de cases daadwerkelijk te bestuderen, is er gebruik gemaakt van zowel documentstudie als
interviews. Ten slotte heeft er – na het bestuderen van de cases en het opstellen van een eerste conceptanalyse – een toets (ook wel ‘peer review’ genoemd) plaatsgevonden onder zeven raadsleden. Dit waren
raadsleden uit het hele land, met verschillende politieke achtergronden uit zowel kleine als grotere
gemeenten en die op geen enkele wijze betrokken waren bij de onderzochte cases. Met de inzichten van
deze raadsleden is de analyse nog verder aangescherpt en zijn de aanbevelingen voor raadsleden mede
geformuleerd.

1.4 Analysekader: aspecten van democratie
De voorbeelden die in dit onderzoeksrapport worden onderzocht zijn gebaseerd op verschillende
modellen van democratie. Zo berust een case over het referendum in Groningen bijvoorbeeld op het
model van de directe democratie en een case over de G1000 in Amersfoort juist meer als vorm van de
deliberatieve democratie (uitleg hierover volgt). Om deze verschillende vormen van democratie als
raadslid te kunnen onderscheiden hebben we ervoor gekozen om op zoek te gaan naar een model
waarmee we de verschillende vormen van democratie kunnen analyseren. We noemen dat het
analysekader. In iedere vorm van democratie zijn namelijk elementen, die - afhankelijk van het model van
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democratie - in meer of mindere mate aanwezig zijn. Het analysekader kijkt dus naar de bijdrage die het
laten participeren van burgers heeft (gehad) op de kwaliteit van de lokale democratie. Om de cases
achteraf ook daadwerkelijk met elkaar te kunnen vergelijken - en dus te zorgen dat we geen appels met
peren vergelijken - zal daarom eerst het analysekader geïntroduceerd worden, welke op iedere casus
toegepast zal worden.
Het analysekader is gebaseerd op het werk van Michels & Binnema (2016) en Michels & De Graaf (2010)
en is op basis van een uitvoerige bestudering van de bestaande literatuur over democratiemodellen
ontwikkeld. Er worden vijf aspecten van democratie onderscheiden, te weten: inclusie, burgerlijke
vaardigheden & deugden, invloed, deliberatie, legitimiteit. Elk aspect van democratie wordt hieronder
kort toegelicht en staan in figuur 2 schematisch weergegeven.
Aspect 1: Inclusie
Bij inclusie - ook wel insluiting genoemd - gaat het om de mogelijkheden die mensen hebben om hun stem
te laten horen. Om inclusie goed te waarborgen is er behoefte aan een open, toegankelijke sfeer, waarin
een grote diversiteit aan meningen en standpunten vertegenwoordigd is. Het is dus belangrijk om te
kijken of het proces voor iedereen toegankelijk is (kan iedereen meedoen? Wordt er niemand
uitgesloten?), en zo nee, hoe er geselecteerd wordt (wie worden er bewust of onbewust uitgesloten?).
Aspect 2: Burgerlijke vaardigheden en deugden
Het tweede aspect - burgerlijke vaardigheden & deugden - bestaat uit twee delen: allereerst zijn er de
vaardigheden, waarbij het gaat om wat de burger kan. Dit wordt ook wel de educatieve functie van
democratie genoemd, waardoor burgers bijvoorbeeld leren hoe zij deel kunnen nemen aan een publieke
discussie, maar ook hoe zij een vergadering voor zouden kunnen zitten. Naast vaardigheden, zijn er ook
nog deugden; hierbij gaat het om wat de burger doet in de maatschappij. Dit wordt ook wel de integratieve
functie van democratie genoemd, waardoor burgers meer betrokken raken bij de maatschappij, zichzelf
verantwoordelijker voelen voor publieke besluiten etc.
Aspect 3: Invloed
Een derde aspect van democratie is invloed. Het gaat hierbij om de zeggenschap van burgers in de
besluitvorming. Deze zeggenschap kan door burgers worden geclaimd, maar het kan ook zo zijn dat
bijvoorbeeld een gemeente zelf deze zeggenschap inbouwt.
Aspect 4: Deliberatie
Bij deliberatie staan gelijke uitwisseling van ideeën, argumentatie, ontvankelijkheid zijn voor andermans
argumenten en standpunten, en integratieve besluitvorming centraal. Het draait om de dialoog, waarbij
die dialoog inclusief, open, machtsvrij, argumentatief en transformatief moet zijn. Om te onderzoeken in
welke mate voldaan wordt aan het democratische aspect deliberatie, moet dus gekeken worden naar de
mogelijkheden die geboden worden om argumenten met elkaar uit te wisselen, hierover te debatteren
en eventueel - naar aanleiding van dit debat - nog van mening te (kunnen en willen) veranderen.
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Figuur 2: Vijf aspecten van de lokale democratie; een analysekader
Aspecten van
democratie

Betekenis

Theoretisch perspectief

Inclusie

De stem van het individu wordt gehoord (openheid,
diverse meningen)

Deliberatieve en directe
democratie

Burgerlijke
vaardigheden &
deugden

Vaardigheden: bijvoorbeeld deelnemen aan een publiek
debat, maar ook het voorzitten van een vergadering

Participatieve democratie

Deugden: o.a. maatschappelijke betrokkenheid en
verantwoordelijkheid of actieve deelname aan het
publieke leven
Invloed

Politieke invloed die burgers claimen; ook kunnen
overheden dit zelf inbouwen in een proces.

Participatieve en directe
democratie

Deliberatie

Rationele beslissingen op basis van het publiek debat; het
uitwisselen van argumenten en op basis daarvan
(eventueel) van mening veranderen

Deliberatieve democratie

Legitimiteit

Draagvlak voor het proces en/of de uitkomst

Participatieve democratie

Bron: gebaseerd op Michels & De Graaf (2010) en Michels en Binnema (2015)

Aspect 5: Legitimiteit
Het vijfde democratische aspect is legitimiteit. Hendriks (2006) omschrijft legitimiteit als "het vermogen
om de handen op elkaar te krijgen" en "te doen wat gepast en deugdelijk wordt geacht". Het gaat hier ten
slotte dus om het gecreëerde draagvlak voor zowel het proces zelf, alsook om het draagvlak voor de
uitkomsten van dit proces.
Deze vijf democratische aspecten vormen samen het kader waarmee we de vijf geselecteerde cases zullen
analyseren.

1.5 Leeswijzer
Het onderzoek neemt allereerst drie verschillende democratievormen – anders dan de representatieve
vorm – als uitgangspunt. Ieder hoofdstuk begint dan ook met een kleine theoretische basis, om de lezer
kennis te laten maken met de principes van deze democratievorm. Vervolgens wordt er een casus
behandeld die berust op de behandelde alternatieve vorm van democratie. Iedere casus heeft een
specifieke opbouw; allereerst, wordt de casus kort ingeleid. Vervolgens wordt er dieper ingegaan op de
precieze beschrijving van het proces en de resultaten hiervan. Hierna volgt de analyse (op basis van de
vijf democratische aspecten uit het analysekader), waarna er een korte conclusie per casus volgt. Ook is
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aan het eind van iedere casus een tabel opgenomen, waar alle informatie nog eens kort en bondig in staat
ter verduidelijking en formuleren we per casus uitdagingen voor raadsleden.
Nadat alle vijf de cases op deze wijze behandeld zijn, volgt de analyse waarin uiteengezet wordt welke
vorm van democratie (uit de cases) bijdraagt aan welk aspect van democratie. Zowel bij de beschrijving
van de cases als bij de analyse gaan we in op de werkelijk en soms ook (theoretisch) wenselijke rol van
raadsleden. Tenslotte formuleren we een overkoepelende conclusie, waarmee de hoofdvraag van het
onderzoek wordt beantwoord en op basis waarvan we zo concreet mogelijk handelingsperspectieven voor
raadsleden formuleren.
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Hoofdstuk 2: Tien jaar burgerparticipatie in Eindhoven
Laurens de Graaf

2.1 De theoretische wortels van burgerparticipatie
Voordat we de casus Eindhoven bespreken staan we kort stil bij de theoretische achtergrond van
burgerparticipatie: namelijk de participatieve democratie. In de participatieve democratie speelt ‘actief
burgerschap’ een belangrijke rol (Van de Wijdeven, De Graaf, & Hendriks, 2013: 3). Hierbij gaan burgers
zélf aan de slag in het publieke domein met allerlei zaken die verder reiken dan het eigenbelang. De basis
hiervan gaat terug tot de tijd van de verlichting, naar de filosoof Rousseau. In Rousseau’s visie was
participatie van iedere burger in de besluitvorming van vitaal belang voor het functioneren van de staat.
Michels & De Graaf (2010: 479-480) halen ook theoretici uit de moderne tijd aan als Pateman en Barber,
die beargumenteren dat participatie niet beperkt zou moeten blijven tot het politieke beleidsproces maar
zich ook tot uiting zou moeten komen op bijvoorbeeld werkplekken en lokale gemeenschappen. In
hetzelfde artikel benoemen Michels & De Graaf (2010: 480) ook een aantal functies van participatie
binnen de democratie. De eerst hiervan, is een educatieve: burgers kunnen hun maatschappelijke
vaardigheden en competentie verhogen wanneer zij deelnemen aan het publieke beleidsproces. Ten
tweede, heeft participatie een integratieve functie: door te participeren binnen een gemeenschap voelen
burgers zichzelf sterker onderdeel hiervan, waardoor ze zichzelf persoonlijk verantwoordelijker zullen
voelen voor publiek genomen besluiten. Ten derde, levert participatie een bijdrage aan het verhogen van
de legitimiteit van beleid. Des te meer mensen deelnemen aan het beleidsproces, des te meer mensen
zullen de uitkomst van dit proces accepteren, zo luidt de theoretische redenering. Vergelijkbare
uitkomsten ten aanzien van de participatieve democratie worden vastgesteld in het werk van de
Amerikaanse socioloog Robert Putnam (2000). Deze benadrukt het belang van participatie binnen sociale
netwerken en vrijwilligersorganisaties voor een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven maar ook
democratie (Putnam, 2000: 338-340). Binnen deze sociale netwerken kunnen burgers namelijk hun stem
laten horen en hun voorkeuren kenbaar maken waardoor er een inclusievere gemeenschap ontstaat.
Bovendien maakt participatie binnen sociale netwerken of vrijwilligersorganisaties burgers competenter,
omdat zij binnen dit soort netwerken in aanraking komen met de publieke zaak maar ook worden
gedwongen om bijvoorbeeld te overleggen, te luisteren en te spreken.

2.2 Burgerparticipatie in Eindhoven
Burgerparticipatie speelt al jaren een belangrijke rol in de visie van het Eindhovense gemeentebestuur. Er
is met name sinds 2006 veel energie gestoken in de ontwikkeling en uitvoerng van burgerparticipatie. Dit
is niet alleen bedoeld om concrete problemen in wijken en buurten op te lossen, maar ook om
burgerparticipatie als zodanig een ‘boost’ te geven (Eindhoven, 2006). Eindhovense burgers willen
gehoord worden en willen serieus bij beleidsvorming en het besturen van hun stad betrokken worden, zo
luidt de diagnose; de inbreng van burgers is niet alleen goed voor de kwaliteit van de lokale democratie,
maar helpt ook het gemeentebestuur beter beleid te maken. Daarnaast is burgerparticpatie ook een doel
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op zich voor Eindhoven. Het activeren van burgers draagt bij aan de ontwikkeling van het persoonlijke
leven van burgers en geeft hun burgerschap vorm. Om vast te stellen hoe deelnemers burgerparticipatie
ervaren is er in 2006, 2009, 2012 en 2015 een grootschalige onafhankelijke studie uitgevoerd door de
Tilburgse School voor Politiek en Bestuur o.a. in samenwerking met Fontys Hogeschool Social Studies uit
Eindhoven. Naast een enquête onder enkele honderden deelnemers van tientallen interactieve projecten
in Eindhoven (in 2006, 2009 en 2012) bestonden deze onderzoeken ook uit een literatuurscan en een
visitatie in de zomer van 2015. Daarnaast zijn er tientallen semi-gestructureerde interviews gehouden
met sleutelfiguren uit de Eindhovense participatiepraktijk om zo ook de verhalen van deelnemers aan
burgerparticipatie te achterhalen. Ook zijn er op verschillende momenten bijeenkomsten met de
Eindhovense raad geweest. Zowel in de breedte als in de diepte hebben deze studies rijke informatie
opgeleverd over burgerparticipatie in Eindhoven, welke zijn gepubliceerd in vier onderzoeksrapporten:
‘Interactie in actie’ (2007), ‘Interactie in actie 2’ (2010), ‘Interactie in actie 3’ (2013) en het onlangs
verschenen essay ‘Durven differentieren’ (2016). In dit hoofdstuk reconstrueren we de Eindhovense
aanpak ten aanzien van burgerparticipatie en kijken we welke rol de gemeenteraad heeft bij
burgerparticipatie.

2.3 Procesbeschrijving
Eindhoven kent een lange participatietraditie welke – net als in veel andere grote steden – onderdeel is
van de (integrale) wijkaanpak. In het collegeprogramma ‘Eindhoven Eén’ uit 2006 is burgerparticipatie
door de politiek bovenaan de agenda gezet. Al snel werd toen de ‘Taskforce Burgerparticipatie’ opgezet.
Deze Taskforce heeft een programma Burgerparticipatie ontwikkeld met een bijbehorend
uitvoeringsprogramma. In de stad Eindhoven betekende dit dat er door de gemeente al snel 50 projecten
werden geïnitieerd waarbij burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen actief werden uitgenodigd
mee te denken, mee te praten en mee te doen. Binnen deze beleidsprogramma’s werd duidelijk gemaakt
dat het hier ging om iets dat meer was dan de traditionele ‘inspraak’, namelijk ‘samenspraak’. Op 16
september 2008 heeft de gemeenteraad van Eindhoven de ‘Verordening Samenspraak en Inspraak’
vastgesteld.1 Hierin is vastgelegd wat er onder samenspraak en inspraak wordt verstaan, hoe dit wordt
georganiseerd en hoe hierover wordt gecommuniceerd, maar ook welke thema’s en onderwerpen
uitgesloten zijn.
De insteek en aanpak van burgerparticipatie in Eindhoven vertoont wat dit betreft gelijkenissen met het
idee van interactief beleid. Bij interactief beleid neemt een overheid het initiatief om in een zo vroeg
mogelijk stadium burgers en belanghebbenden in een dialoog en met een open houding te betrekken bij
het vormen en/of uitvoeren van gemeentelijk beleid. De gedachte hierbij is dat – in reactie op de
ervaringen met inspraak – dat deze investering in ‘interactie’ minder weerstand in een later stadium en
juist meer draagvlak tijdens het beleidsproces genereert. In de bestuurskundige literatuur worden deze
vormen van burgerparticipatie nog wel eens geïllustreerd met de ‘drie generatie burgerparticipatie’ van
(Lenos, 2006). Naast inspraak en interactief beleid wordt er dan ook gesproken in termen van ‘actief
1

Ook andere gemeenten zijn sinds die tijd gaan werken met zo’n inspraak- en samenspraakverordening,
bijvoorbeeld de gemeenten Den Haag en Rhenen.
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burgerschap’, ‘maatschappelijk initiatief’, ‘doe-democratie’, ‘overheidsparticipatie’. Bij deze derde
generatie ligt het initiatief niet zozeer bij de overheid, maar komt het vanuit de samenleving. In
onderstaande figuur worden de drie generaties burgerparticipatie schematisch weergegeven. Het is
belangrijk om te benadrukken dat deze drie generaties burgerparticipatie ieder op zich, maar ook
tegelijkertijd en naast elkaar kunnen bestaan (zie figuur 3). Dus, het kan zo zijn dat een gemeente op
eenzelfde moment zowel van inspraak, als van interactief beleid gebruikmaakt en tegelijkertijd reageert
op of samenwerkt met bewoners die een initiatief hebben genomen in het publieke domein.
Figuur 3: Drie generaties burgerparticipatie
Generatie

Tijd

Kenmerkend

Eerste generatie:

Sinds jaren 1970

Burgers en belanghebbenden hebben recht om in
bezwaar en beroep te gaan tegen beslissingen van een
overheidsinstelling.
Het
initiatief
en
de
beslissingsbevoegdheid ligt (uitdrukkelijk) bij de
overheid.

Sinds jaren 1990

Burgers en belanghebbenden worden door een
overheid in een vroeg stadium betrokken bij
beslissingen van een overheid. De overheid neemt het
initiatief.

Sinds jaren 2000

Vanuit de samenleving komt er een (eigen) initiatief
om een idee uit te werken of iets te doen wat
bijdraagt aan het algemeen belang en dus gericht is op
het publieke domein. Het initiatief komt dus vanuit de
samenleving.

Inspraak
Tweede generatie:

Interactief beleid
Derde generatie

Actief burgerschap,
maatschappelijke initiatief,
doe democratie etc.

Voor een gemeentelijke overheid betekent dit vooral dat voor haarzelf, maar ook voor de partijen
waarmee wordt samengewerkt duidelijk moet zijn van welke generatie burgerparticipatie er sprake is en
wat de best bijpassende rol is. Burgerparticipatie in Eindhoven sloot tot 2010 vooral aan bij deze tweede
vorm van burgerparticipatie. Daarna zien we dat ook steeds meer vormen van de derde generatie
burgerparticipatie worden ‘bijgemengd’. Deze indeling in drie generaties kan raadsleden helpen bij het
beter herkennen van verschillende vormen van burgerparticipatie om op basis daarvan ook beter te
bepalen wat een wenselijke of passende rolverdeling is.
Een mogelijke verklaring waarom het thema burgerparticipatie nu juist in Eindhoven vrij stevig is opgepikt,
is wellicht te vinden in de relatief lage opkomstcijfers tijdens gemeenteraadsverkiezingen in Eindhoven.
Het landelijke opkomstpercentage bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 was 58% en 54% in 2010
en 2014. In Eindhoven blijft dit percentage steeds 9 a 10% achter ten opzichte van het landelijke
gemiddelde met een dieptepunt in 2010. Toen had Eindhoven met 43,9% het laagste opkomstpercentage
van Nederland. Voor een gemeentebestuur roept dit allerlei democratische vragen op: waarom komen
kiesgerechtigden in Eindhoven zo weinig op tijdens verkiezingen? Wat is de legitimiteit van het lokale
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bestuur en daarmee de legitimiteit van het gemeentelijke beleid? Zijn er andere manieren om het
draagvlak voor het beleid van de gemeente te verstevigen? Etc.
De ontwikkeling van burgerparticipatie in Eindhoven hangt ook samen met de wijkaanpak. Op Rijksniveau
is er sinds midden jaren 1990 het Grote Stedenbeleid ontwikkeld, welke vanaf ongeveer 2006 is
doorontwikkeld in de probleemwijkenbeleid (Vogelaar aanpak). Binnen dit landelijke beleid was het
adagium dat problemen in achterstandswijken vooral integraal (fysiek, sociaal en veiligheid) moest
worden aangepakt en dat deze aanpak vooral in interactie tussen gemeenten, buurtbewoners en
buurtprofessionals zou moeten gebeuren. Dit gebiedsgerichte beleid heeft er in Eindhoven toe geleid dat
er sinds 2009 gewerkt wordt met zogenoemde actiegebieden en niet-actiegebieden. Dit is in feite een
onderscheid om aan te geven welke wijken extra (beleids)aandacht nodig hebben en waar de leefbaarheid
- liefst met partners in de wijk /buurt - moet worden verbeterd. Eindhoven heeft voor de actiegebieden
bijvoorbeeld zogenoemde buurtcontracten opgesteld. 2 Hierbij ondertekenen bewonersorganisaties,
maatschappelijke instellingen, bedrijven en de gemeente een contract waarbij ze onderling afspreken wie
wat de komende tijd gaat doen in de wijk om de leefbaarheid te versterken. De gemeenteraad heeft hier
jaarlijks plusminus 2 miljoen euro aan subsidiegelden voor beschikbaar gesteld.

2.4 Resultaten
Uit ons onderzoek blijkt dat burgerparticipatie in Eindhoven de laatste 10 jaar een grote ontwikkeling
heeft doorgemaakt. Dit geldt niet alleen beleidsmatig, maar ook de uitvoeringspraktijk is verrijkt. Uit dit
onderzoek constateren we – zowel op basis van de internetenquête als op basis van de interviews – dat
burgerparticipatie definitief gevestigd is in Eindhoven. Deze gemeente heeft via beleid, scholing en
training van medewerkers, uitvoeringsprogramma’s, verordeningen etc. voorwaarden voor
burgerparticipatie gecreëerd voor de Eindhovense samenleving en ingezet op activering van inwoners,
ondernemers en maatschappelijke instellingen. Uit de resultaten van deze onderzoeken concluderen wij
dat de partijen (bewoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en ambtenaren) elkaar gevonden
hebben. Er ligt een stevige basis van waaruit samengewerkt kan worden. Dit gaat niet vanzelf, maar er
wordt constructief en serieus aan (samen)gewerkt.
Ten opzichte van voorgaande onderzoeken (De Graaf en Bodd, 2007, 2010) blijkt dat de onderlinge
verhoudingen tussen de gemeente en deze groepen is verbeterd. Ook valt op dat (niet alleen de
persoonlijke, maar ook de institutionele) relatie tussen ambtelijk apparaat en wijkprofessionals van
maatschappelijke instellingen is verbeterd. Men weet elkaar beter te vinden en durft elkaar aan te
spreken op zaken die beter moeten. Bij ambtenaren bemerken we dat ze vaardiger zijn in het vormgeven
van en omgaan met participatiepraktijken. Met name bij de ambtenaren aan de frontlinie - die veel met
burgerparticipatie werken - is er (intern) geloof in de aanpak. Zij voelen zich met name de laatste paar
jaren ook meer gesteund door het bestuur van de stad. Ambtenaren die minder met burgerparticipatie in
aanraking komen hebben de neiging om in oude valkuilen te lopen. Ook valt op dat de gemeente meer
verschil maakt in de benadering van burgerparticipatie. We bedoelen hiermee dat ambtenaren meer in
2

In Eindhoven zijn er voor 19 actiegebieden dergelijke buurtcontracten gesloten. Voor een voorbeeld van zo’n
buurtcontract zie: http://www.eindhoven.nl/artikelen/Buurtcontracten-2016-voor-Woensel-Zuid.htm.
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staat zijn participatiemaatwerk te leveren voor de verschillende stadsdelen en buurten. Het repertoire
aan in te zetten methodieken is uitgebreid en meer afgestemd op de (sub)lokale context. Dit gaat – zoals
gezegd - overigens steeds meer in samenwerking met corporaties en maatschappelijke instellingen.
Sinds 2010 legt de gemeente Eindhoven de bal steeds meer bij de burger. Het beleid is meer gericht op
activering; bewoners moeten zelf verantwoordelijkheid nemen. De gemeente Eindhoven heeft niet alleen
de bal meer bij de burger gelegd; het lijkt er ook op dat er meer burgers aan de bal zijn gekomen. De
beleidstheorie is er dan ook op gericht dat bewoners meer ruimte moeten pakken. Het valt wel op dat
het voor sommige ambtenaren nog wel lastig is om te durven loslaten. In feite is de grondhouding van de
gemeente Eindhoven aan het veranderen van het zelf willen doen en meedoen (meer controlerend en
wat risicomijdend), richting de juiste voorwaarden creëren en loslaten (meer maatschappelijk
ondernemend). Desalniettemin hebben wij mooie voorbeelden van bewonersinitiatieven aangetroffen.
De ingezette aanpak van burgerparticipatie heeft ook effect op burgerschap en de sociale cohesie (zie
figuur 4). Het lerend vermogen van burgers en de verbetering van de sociale samenhang in de buurt laat
bijvoorbeeld in 2012 ten opzichte van 2009 een stijging zien.
Figuur 4: Effect van burgerparticipatie op burgerschap en sociale cohesie in 2009 en 2012
Stelling: door mijn deelname aan dit project…

2009 (%)

…heb ik veel geleerd.

2012 (%)

42

65

…heb ik meer contact gekregen met andere Eindhovenaren en maatschappelijke 51
groepen in mijn omgeving.

66

…heb ik meer zicht gekregen op hoe de gemeente besluiten voorbereid en neemt.

51

64

…voel ik me meer onderdeel van mijn gemeenschap.

47

56

…ben ik beter in staat om mijn mening over problemen en oplossingen in mijn 45
stadsdeel of buurt te vormen.

61

…voel ik me meer verantwoordelijk voor wat er gebeurt in mijn buurt of wijk.

65

46

Toch hebben deelnemers aan burgerparticipatietrajecten ook zorgen geuit. Sinds 2008 staat het
gemeentelijke beleid in het teken van bezuinigingen en de roep om meer initiatief vanuit de samenleving
zelf groeit (nog steeds). Winsemius (WRR, 2012) heeft eerder een pleidooi gehouden dat overheden en
instellingen meer vertrouwen in burgers moeten hebben. Tevens wordt er gepleit voor een andere
dynamiek rondom burgerparticipatie. Werd burgerparticipatie tot midden jaren 2000 vooral getypeerd
als praatcircus; tegenwoordig is er een steeds luider wordende roep om te werken volgens de gedachte
van de doe-democratie (Van de Wijdeven, 2012). Hendriks en Van de Wijdeven (2010) refereren hier naar
een veelzeggende strofe van Elvis Presley (1968, vergl Junkie XL, 2002): ‘A little less conversation, a little
more action, Please!’. Eén of enkele bewoners of ondernemers staan op, nemen een initiatief en willen
met name door middel van activiteiten (doen!) iets voor hun omgeving betekenen. In feite proberen zij
anderen te mobiliseren en mee te nemen in deze processen. Daarmee spelen zij in op lokale noden en
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kunnen er voorzieningen worden aangeboden die tot voor kort door de gemeente of een
maatschappelijke instelling werden aangeboden. Het is voor overheden en maatschappelijke instellingen
vooral zaak hier oog voor te hebben; dergelijke initiatieven te omarmen (dat wil zeggen niet over te
nemen) en steun of faciliteiten te bieden waar mogelijk (lees in dit verband ook hoofdstuk 4 over
overheidsparticipatie in Tilburg).

2.5 De rol van de raad bij burgerparticipatie
Op basis van bovenstaande beschrijving zou je kunnen concluderen dat burgerparticipatie binnen een
gemeente meer iets is van ambtenaren en wethouders dan van raadsleden. Maar de rol van de raad is
daarbij juist van wezenlijk belang. De gemeenteraad stelt (kaderstellend) immers vast hoeveel ruimte en
zeggenschap burgers zouden mogen krijgen. Het is dus als gemeenteraad van belang om zelf een visie te
hebben op de eigen lokale democratie en zich te realiseren dat de lokale democratie meer kan omvatten
dan alleen volksvertegenwoordiging. Bij het ontwikkelen van zo’n visie hoort dan niet alleen een eigen
reflectie op het functioneren van de raad als vertegenwoordigend orgaan, maar ook breder hoe het
überhaupt gesteld is met de kwaliteit van de lokale democratie als geheel. In dit onderzoek hanteren we
de vijf aspecten van democratie, te weten inclusie, burgerlijke deugden/vaardigheden en invloed,
deliberatie, legitimiteit om burgerparticipatie in Eindhoven te analyseren.
Bij inclusie gaat het o.a. om de vraag wie meedoet aan burgerparticipatie en wie niet. Uit ons onderzoek
in Eindhoven blijkt dat van de deelnemers die meedoen 67% man is, de gemiddelde leeftijd 53 jaar is en
dat 67% van de deelnemers een Hbo of universitaire opleiding heeft afgerond. Tevens valt op dat jongeren
en mensen met een niet-Westerse achtergrond sterk ondervertegenwoordigd zijn in de groepen die
deelnemen aan burgerparticipatietrajecten. Burgerparticipatie representeert vooral het geluid van
belanghebbenden en actievelingen, maar is daarmee niet representatief voor de gehele lokale
gemeenschap. Burgerparticipatie heeft daarmee een selectief karakter. Deze uitkomst is van groot belang
voor de gemeenteraad! In zijn kaderstellende rol kan (en moet) de gemeenteraad dus heel bewust zijn
van dit selectieve karakter van burgerparticipatie. Het heeft hierdoor ook directe consequenties voor de
vertegenwoordigende rol van de raad. Immers, doordat burgerparticipatie vrij exclusief is, benadrukt dit
de grote verantwoordelijkheid van de gemeenteraad om in gevallen waar burgerparticipatie wordt
gehanteerd heel actief zijn vertegenwoordigende rol in te vullen door zelf (als raadslid) op zoek te gaan
naar het geluid van de (stille) groeperingen (die ondervertegenwoordigd zijn). Daarnaast kunnen
raadsleden ook hun controlerende rol invullen door de verantwoordelijk wethouders te bevragen of er
tijdens het burgerparticipatieproces voldoende aandacht is geweest (bijvoorbeeld door middel van een
continue uitnodigende houding) om nieuwe groepen en gezichten te verleiden en uit te nodigen deel te
nemen aan het proces.
Burgers die hebben meegedaan aan burgerparticipatietrajecten in Eindhoven geven aan dat ze meer
(zelf)vertrouwen hebben ontwikkeld ten aanzien van hun organisatorische vaardigheden. Ze voelen zich
meer verantwoordelijk voor hun eigen leefomgeving. Ook geven zij aan dat ze een beter beeld van en
meer begrip hebben gekregen voor de manier waarop de gemeente besluiten neemt en beleid maakt.
Veel deelnemers geven eveneens aan dat ze in principe een volgende keer weer mee zouden doen met
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een vergelijkbaar burgerparticipatietraject. Voor de gemeenteraad betekent dit dat hij in zijn
controlerende rol het college kan vragen te monitoren wat bewoners leren van hun deelname. Ook voor
de vertegenwoordigende rol van de raad kan dit belangrijk zijn, omdat hier wellicht ook burgers bij zitten
die op termijn wellicht politiek actief zouden willen worden. Kortom, burgerparticipatie kan ook dienen
als kweekvijver voor toekomstige lokale raadsleden.
Kijkende naar invloed, dan valt het (in ieder geval) in Eindhoven op dat er in de ogen van respondenten
(dus bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen) ambtenaren de belangrijkste beslissingen
nemen in de burgerparticipatietrajecten die door de gemeente zijn geïnitieerd. Ook valt op dat
maatschappelijke organisaties (zoals welzijnsinstellingen en woningcorporaties) aangeven meer invloed
te ervaren op beslissingen en het beleid dan individuele burgers en ondernemers. Voor raadsleden ligt
hier de opgave hiervan bewust te zijn en met name bij de invulling van de controlerende rol, door het
college mee te geven hoe (ook) ambtenaren om moeten gaan met maatschappelijke initiatieven; bij
initiatieven waar ambtenaren niet de eerst aangewezen persoon zijn om te regisseren.
In het geval van Eindhoven is deliberatie als democratische kwaliteit met name in de laatste vijf jaar in
ontwikkeling. We constateren met de verdere ontwikkeling van de tweede en derde generatie
burgerparticipatiepraktijken dat er een meer duurzame dialoog is tussen gemeente en samenleving, maar
ook tussen bewoners onderling. Voor de gemeenteraad betekent dit dat zij - waar en zover dit mogelijk is
- aanwezig trachten te zijn bij een dergelijke maatschappelijke dialoog. De aanwezigheid van raadsleden
bij dit soort vormen van deliberatie en de uitkomsten hiervan kunnen helpen om eveneens de
vertegenwoordigende rol van raadsleden te verrijken.
Burgerparticipatie in Eindhoven draagt op positieve wijze bij aan legitimiteit. Met name de mensen die
meedoen met burgerparticipatie zijn positief. Ze voelen zich serieus genomen en zijn tevreden over het
proces. Over de uitkomsten zijn deelnemers over het algemeen kritischer (vooral als het een andere
uitkomst is dan welke zij verwachtten of waar ze op gehoopt hadden). Niettemin accepteren de meeste
deelnemers de uitkomsten. Een punt van aandacht in dit verband is de neiging van een lokale overheid
om hoge verwachtingen te wekken. Met name bewoners en ondernemers die doorgaans niet zoveel met
de gemeente te maken hebben of precies weten hoe de besluitvorming binnen een gemeente werkt,
raken nog weleens teleurgesteld, omdat ze van hun bijdrage aan het betreffende traject meer hadden
verwacht. Voor de gemeenteraad ligt hier een rol bij de kaderstelling, namelijk het college realistische
doelstellingen meegeven.
In figuur 5 zijn de aspecten van democratie toegepast op de ervaringen met tien jaar burgerparticipatie
in Eindhoven.
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Figuur 5: Burgerparticipatie in Eindhoven en de vijf aspecten van democratie
Democratisch
aspect
Inclusie

Evaluatievragen

Resultaten

Hoe divers is de
deelnemersgroep?

Deelnemers zijn vooral hoogopgeleide blanke mannen van
middelbare leeftijd. Raad moet waken voor geluid van
minderheden vanwege dit selectieve karakter.

Burgerlijke vaardigheden
& deugden

Leidt het tot betere
democratische
burgers?

Burgers ontwikkelen vaardigheden tijdens burger-participatie.
Zaak voor raad om deze ontwikkeling gaande te houden, als
democratische ‘kweekvijver’.

Invloed

Wat gebeurt er met
de input en ideeën
van deelnemers?

Ambtenaren claimen (in ogen burgers) veel invloed. Zaak
voor raad vanuit controlerende rol te waken voor ‘kaping’
door ambtenaren.

Deliberatie

In hoeverre is er
sprake van dialoog
tussen deelnemers?

Duurzame dialoog meer en meer in opkomst. Zaak voor
raadsleden om te blijven ‘meepraten’.

Legitimiteit

Steunen deelnemers
het proces en de
uitkomst?

Over traject zelf veel positiviteit, echter; waken voor te hoge
verwachtingen. Vooral bij burgers die (normaal) weinig
contact hebben met gemeente. Hoge verwachtingen kunnen
leiden tot teleurstelling.

Op basis van deze casus formuleren we de volgende twee uitdagingen voor raadsleden:3
1. Deze indeling in drie generaties burgerparticipatie kan raadsleden helpen bij het beter herkennen van
verschillende vormen van burgerparticipatie om op basis daarvan ook beter te bepalen wat een
wenselijke of passende rolverdeling is.
2. Bepaal als gemeenteraad in een vroeg stadium hoe belangrijk burgerparticipatie is en hoe die zich
verhoudt tot de vertegenwoordigende democratie. Burgerparticipatie heeft de mogelijkheid om niet
alleen te dienen als (beleids)instrument, maar heeft de potentie om met name op het gebied van
legitimiteit, deliberatie en burgerlijke vaardigheden & deugden kwaliteit van de lokale democratie te
versterken.
3. Daag elkaar als raad regelmatig uit (tenminste jaarlijks) om naast het politiek debat ook te reflecteren
op het functioneren van de eigen lokale democratie, bijvoorbeeld door een collegeloze
raadsbijeenkomst of speciale raadsconferentie hierover te organiseren.

3

Mocht u na het lezen van deze casus over tien jaar burgerparticipatie in Eindhoven zelf contact willen zoeken met
deze gemeente dan kan dat via: griffie@Eindhoven.nl.
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Hoofdstuk 3: Referenda in Groningen
Linze Schaap

3.1 De theoretische wortels van referenda
Directe democratie betekent ten principale dat burgers zelf de doorslaggevende stem hebben. Dat kan
op verschillende manieren. Burgers kunnen zich verzamelen in een volksvergadering en daar gezamenlijk
beslissingen nemen; dat gebeurde bijvoorbeeld in het oude Athene (zij het dat alleen mannen, en dan
alleen maar de vrije mannen, mochten meebeslissen). Iets soortgelijks kennen we in Nederland niet. Een
andere manier is dat burgers direct invloed uitoefenen op een concreet besluit door middel van
referenda. Dat is waar we hier op focussen: burgers die directe zeggenschap hebben door middel van een
stemming (Hendriks, 2006: 102) 4 . In de kern betekent dat, dat burgers een vraag voorgelegd krijgen
waarop verschillende antwoorden mogelijk zijn. Burgers besluiten zelf wat voor hen de beste keuze is;
een meerderheid van de stemmen, al dan niet gekwalificeerd, bepaalt vervolgens welke keuze er gevolgd
zal worden (vgl. Schiller, 2011). De nadruk ligt op aggregatie (dus: op het tellen van de stemmen en het
bepalen wat de meerderheid wil) en niet op integratie van belangen door middel van overleg. Referenda
zijn er in soorten en maten (De Graaf, Boogers, Schaap & Mulder, 2009; Schiller, 2011: 15):
Beslissend versus niet-beslissend. Aan burgers kan gevraagd worden een beslissing te nemen dan wel
om een advies te geven aan het bestuur; in het tweede geval blijft de besluitvorming voorbehouden
aan de volksvertegenwoordiging. Alleen die adviserende vorm is in Nederland toegestaan.
- Correctief versus niet-correctief. Het houden van een referendum kan gebeuren voor of na een
genomen besluit, dit is respectievelijk een niet-correctief of correctief referendum.
- Raadplegend versus raadgevend. Het initiatief tot het houden van een referendum kan door een
overheidsinstelling (zoals een gemeente) genomen worden; dan spreken we van een raadplegend
referendum. Als burgers het recht gekregen hebben om een referendum te vragen, dan is het
referendum raadgevend.
In Nederland kennen we geen bindende referenda, maar uitsluitend raadplegende en raadgevende, veelal
van het correctieve soort. Gemeentelijke referenda zijn alleen mogelijk als er een referendumverordening
is. Sommige gemeenten hebben bij verordening de mogelijkheid gecreëerd van het houden van een
raadplegende referendum (dus: een referendum op initiatief van de gemeente), andere hebben burgers
het recht gegeven een referendum aan te vragen (raadgevend referendum). De uitslag is pas geldig als
aan de opkomstpercentages voldaan is; die percentages worden in de verordening vastgelegd. Bindend is
de uitslag niet. Meestal laten volksvertegenwoordigers echter voorafgaand aan het referendum weten of
zij de uitslag zullen respecteren of niet.
-

4

Ook het burgerinitiatief, de mogelijkheid voor burgers om een onderwerp op de agenda van de
volksvertegenwoordiging te plaatsen, zou op het eerste gezicht als een vorm van directe democratie beschouwd
kunnen worden. Maar met een dergelijk initiatief krijgt de burger geen zeggenschap.
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Vormen van directe democratie kunnen dus een plek krijgen binnen een representatieve democratie,
maar zij vergen wel aanvullende besluitvorming door de volksvertegenwoordiging, in concreto van de
gemeenteraad. In de casus die hier aan bod zal komen – twee referenda in de stad Groningen - wordt
dieper ingegaan op de precieze invulling hiervan en komt ook specifiek de rol van de gemeenteraad aan
bod.

3.2 Aanleiding
De Grote Markt in Groningen is niet zo maar een plein: zij is voor velen het centrale punt in de stad, voor
winkelen en uitgaan. Het Stadhuis staat pontificaal op het plein, en niet te vergeten: ook de Martinitoren
kijkt al eeuwenlang neer op het plein. Door het stadsbestuur is het ook wel de ‘huiskamer’ van de stad
genoemd (Boogers en Tops, 2001). Die huiskamer is eind vorige eeuw gedeeltelijk verbouwd: het
Waagstraatproject in de noordwesthoek van de Grote Markt. De keuze voor de vormgeving is toen mede
gemaakt door de inwoners van de stad, door middel van deelname aan een publieksenquête. Voor die
vorm was gekozen omdat de bouw van een nieuwe Groninger Museum eerder tot veel maatschappelijke
en electorale onrust had geleid.
Toen er plannen gemaakt werden voor het vernieuwen van de noordzijde van de Grote Markt, ontstond
opnieuw maatschappelijke en politieke discussie. Die concentreerde zich op de bouw van een
parkeergarage naast de Martinitoren. Al snel werden door tegenstanders binnen en buiten de
gemeenteraad voorbereidingen getroffen voor het houden van een referendum. Dat referendum werd
gehouden op 21 februari 2001: een correctief raadgevend referendum over de plannen van de gemeente
tot herinrichting van de noordzijde van de Grote Markt. De opkomst bij het referendum was maar liefst
56,5%, en daarvan keerde 81% zich tegen het voorstel van de gemeente tot reconstructie van de
noordzijde van de Grote Markt. De plannen waren van de baan.
Vier jaar later kreeg Groningen opnieuw een referendum. Ook dat referendum, op 29 juni 2005, vond
plaats op initiatief van burgers (zij het gestimuleerd door enkele politieke partijen); toen ging het
referendum over plannen met betrekking tot de oostzijde van de Grote Markt. De opkomst bij het tweede
referendum was lager (39%); voorstanders noch tegenstanders haalden de noodzakelijke steun van 30%
van de kiesgerechtigden.
Boogers en Tops (2001) laten zien, dat het referendum niet op zichzelf stond. De stad Groningen kende al
een lange geschiedenis van grote projecten (zoals de bouw van het Groninger Museum) en
maatschappelijke discussies daarover en protest daartegen (idem). Ook was in 1994 een experimenteel
referendum gehouden en had de gemeenteraad in 1997 een referendumverordening vastgesteld.

3.3 Procesbeschrijving
De gemeenteraad heeft in 1997 een referendumverordening vastgesteld; die verordening biedt
mogelijkheden voor een referendum op initiatief van de bevolking (een raadgevend referendum). In die
verordening heeft de raad bepaald, dat het gemeentebestuur geen campagne voert bij een referendum
en dat het zich neutraal opstelt. Daarmee wilde de gemeenteraad voorkomen, dat het gemeentebestuur
zelf voorwerp van discussie wordt; overweging was ook, dat overheidsvoorlichting neutraal moet zijn. En
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op deze manier worden politieke partijen gestimuleerd campagne te voeren en zich zo te profileren.
Wethouders mogen overigens wel campagne voeren, niet als wethouder maar als vertegenwoordiger van
hun politieke partij. Dat schept bij het eerste referendum tot verwarring, maar de referendumcommissie
vindt dat de campagnevoerende wethouders niet in strijd met de verordening handelen. Die
referendumcommissie bestaat uit externe deskundigen, en zij adviseert over, onder anderen, de
vraagstelling en de manier van voorlichten door de gemeente.
In 2001 ontstaat verzet tegen delen van de plannen van het college van B&W tot herinrichting van de
noordzijde van de Grote Markt (een ‘Ontwikkelingsvisie’), en vooral tegen de voorgenomen aanleg van
een ondergrondse parkeergarage. Het verzet bestaat zowel in de gemeenteraad, en dan vooral bij twee
oppositiepartijen, als daarbuiten: er is een burgercomité actief onder de naam ‘Geen Gat in de Grote
Markt’ (GGGM). De gemeente heeft een enquête over de Ontwikkelingsvisie gehouden onder bewoners.
Uit de resultaten daarvan blijkt dat er steun is voor de herinrichting van de noordzijde (waardering met
een 7), maar dat de aanleg van een ondergrondse parkeergarage een onvoldoende krijgt (een 5). Het
comité GGGM keert zich vooral tegen de aanleg van die parkeergarage. Als er sprake is van een
referendum, wil GGGM het referendum alleen over de ondergrondse parkeergarage laten gaan. Maar dat
blijkt niet mogelijk: het raadsbesluit, de ‘startnotitie’, gaat over de herinrichting van de gehele noordzijde
van de Grote Markt, inclusief de parkeergarage.
In de gemeenteraad wordt heel verschillend over de referenda gedacht en dat leidt ook tot verschillend
gedrag. Bij het eerste referendum, in 2001, hebben twee oppositiepartijen de campagne van de
tegenstanders financieel ondersteund. De vier coalitiepartijen waren voorstander van de
herinrichtingsplannen. Maar drie van de vier hadden grote aarzelingen over het referenduminstrument
en zeker over het referendum over de herinrichting van de noordzijde van de Grote Markt. Daardoor werd
campagnevoeren moeizaam. De campagne van de meeste coalitiepartijen richtte zich al snel niet meer
op de inhoud van het referendum, maar op het laag houden van de opkomst om zo te voorkomen dat
voldaan zou worden aan de geldigheidseisen. Een felle inhoudelijke ‘voor’-campagne, zo was de gedachte,
zou de tegenstanders juist stimuleren te gaan stemmen. De coalitiepartijen werden ook gehinderd door
verdeeldheid binnen de eigen partij, en door onwennigheid en een gebrekkige organisatie. Gezamenlijk
optrekken bleek erg moeizaam te gaan. Ook de ‘neutraliteits-’bepaling in de referendumverordening hielp
niet echt om stevig campagne te voeren. Wethouders en gemeente werden regelmatig beschuldigd van
het overtreden van die regel.
Het referendum van 2001 werd een debacle voor de plannen van B&W en de raad. In de raad hadden 29
van de 39 leden de plannen gesteund. Van de stemgerechtigden die deelnamen aan het referendum was
maar liefst 81% tegen het voorstel, en dat bij een opkomst van 56,5% (waarmee voldaan is aan de eis in
de verordening, dat er een meerderheid moet zijn van ten minste 30% van de kiesgerechtigden). De raad
legt zich neer bij de uitslag.
In 2005 is er een tweede referendum, deze keer over de oostzijde van de Grote Markt. De plannen voor
die oostzijde zijn in een open-planproces ontwikkeld, mede om een debacle als in 2001 te voorkomen. Er
is nu een Grote-Markt-Beraad ingesteld waarin tal van betrokkenen zitting hebben. Ook is afgesproken,
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dat de gemeenteraad bij elke volgende stap een besluit zal nemen. In de aanloop naar het referendum
laat het college van B&W onderzoeken of de plannen wel referendabel zijn; de referendumverordening
bepaalt nl. dat ruimtelijke plannen alleen in de beginfase voorwerp van een referendum mogen zijn, als
de raad een ‘startnotitie’ heeft vastgesteld; het college veronderstelt dat de planvorming al verder is.
Juridisch advies leert, dat de plannen zich nog wel degelijk in de beginfase bevinden. Meningsverschillen
in het college over de wenselijkheid van een referendum leiden ondertussen tot de afspraak dat de
Groningse referendumverordening gewijzigd wordt. De referendumcommissie heeft aarzelingen en
vreest dat de indruk gewekt wordt dat de regels tijdens het spel veranderd worden. De gemeenteraad
voert de wijziging toch door. Het college stelt dat er nog geen ‘spel’ is, zolang er geen startnotitie is. Later
forceert de verantwoordelijk wethouder een startnotitie, zodat het referendum op een gunstiger tijdstip
gehouden kan worden (nl. ruim voor de raadsverkiezingen van 2006; Boogers & Tops, 2005, p. 27).
Bij het tweede referendum, in 2005, is actiever campagne gevoerd, mede omdat dit referendum door
politieke partijen was aangevraagd. In hun analyse van het referendumproces komen Boogers en Tops
(2005, pp.66-67) tot de conclusie dat de mogelijkheid dat politieke partijen een referendum aanvragen
een open debat in de raad bevordert (er bestaat immers altijd de dreiging dat de oppositie een
referendum aanvraagt) en bijdraagt aan de dualisering van het lokale bestuur.

3.4 Analyse
Groot verschil tussen het eerste en het tweede referendum over de Grote Markt is niet alleen de uitslag,
maar ook de rol van het gemeentebestuur: zowel de wethouders als de burgemeester hebben bij het
tweede referendum actief campagne gevoerd. Daarnaast was er toen een burgercomité van voorstanders
van de plannen, terwijl er bij het eerste referendum een comité van tegenstanders actief was. De
Referendumcommissie gaf het college de ruimte voor het voeren van campagne, omdat het
referendumverzoek nu uitging van drie politieke partijen en het daarmee veel politieker was dan het
eerste. Al met het verschijnen van de startnotitie (Boogers en Tops, 2005, p. 29) begon het college met
de campagne: er werd een ambtelijke strategie bedacht en maatschappelijke partners werden gezocht en
geïnformeerd.
In hun analyse van het eerste referendum maken Boogers en Tops (2001) een onderscheid tussen de
procedureel-democratische en de inhoudelijk-democratische resultaten. Wat de eerste betreft –
democratie als procedure – zijn de resultaten positief: er was brede maatschappelijke betrokkenheid bij
het debat (niet alleen van politieke elites) en de opkomst bij het referendum zelf was zeer hoog. Wat de
inhoudelijke kant betreft, zijn Boogers en Tops minder positief: er is een plan afgewezen zonder dat er
een alternatief is. Dat is overigens inherent aan het correctieve karakter van dit referendum: deelnemers
kunnen immers alleen maar steun uitspreken voor of steun onthouden aan een bestaand plan. Overigens
constateren Boogers en Tops wel, dat de campagne erin geresulteerd heeft dat er in Groningen vooral
tegenstand tegen de aanleg van ondergrondse parkeergarage was, en veel minder tegen andere
onderdelen van het plan. Boogers en Tops (2001) concluderen, dat vooral nagedacht moet worden over
de rol van de wethouders (‘neutraal, maar er moet ook ruimte zijn voor campagnevoeren’), politieke

27

Raadswerk is Maatwerk

Tilburgse School voor Politiek en Bestuur

partijen (‘te zwak om een effectieve referendumcampagne te voeren; eventueel zouden ze ondersteuning
moeten krijgen’) en de burgemeester (‘kan meer procesbegeleider worden’).
Als we de kwaliteiten van democratische processen langslopen, dan komen we tot de volgende
observaties (zie ook figuur 6 op de volgende pagina):
Inclusie. Hier is de vraag of het proces voor iedereen toegankelijk is, en zo nee, op wat voor wijze er
geselecteerd wordt. Het voordeel van een referendum is, dat elke burger kan deelnemen aan de
discussie en aan de stemming. Selectie vindt amper plaats: niet anders dan bij verkiezingen.
Burgerlijke vaardigheden en deugden. Bij een referendum is van belang te bepalen, of burgers wel in
staat zijn een keuze te maken. We hebben voor het beantwoorden hiervan geen materiaal over de
Groningse burgers. We wijzen er wel op, dat bij raadsverkiezingen burgers ook in staat geacht worden
keuzes te maken, dan niet over één onderwerp, maar zelfs over het gehele programma. Een ander
aspect is, of burgers meer betrokken raken bij de maatschappij door een referendum. Ook daarvoor
ontbreekt helaas het materiaal. We kunnen wel constateren, dat de opkomst bij het eerste
referendum hoog was (56,5%).
Invloed. Of burgers werkelijk zeggenschap hebben gehad in de besluitvorming, is in het geval van het
eerste referendum duidelijk: de plannen voor de herinrichting van de noordzijde zijn niet doorgegaan,
het advies van de burgers is overgenomen. Dat referendum heeft er, zo is aannemelijk, ook toe geleid
dat planvorming voortaan opener ging; maar ook, dat het college zich tactischer opstelde,
bijvoorbeeld door te proberen een referendum te voorkomen en – toen dat niet lukte – een
vroegtijdig referendum te forceren. De invloed van burgers bij het tweede referendum is lastiger vast
te stellen: dat referendum was immers niet geldig, en de meerderheid steunde het plan van de
gemeente.
Deliberatie. In de beleidsdiscussie over voorstellen moet in de dialoog ruimte zijn voor het uitwisselen
van argumenten, voor het debatteren daarover en eventueel voor het veranderen van mening. Dat is
bij een referendum maar in beperkte mate mogelijk. Immers: uiteindelijk moet de burger voor of
tegen zijn, de inhoud van het voorstel kan niet gewijzigd worden. Voor het vormen van een mening
over het voorstel is wel volop ruimte, mede door een neutrale campagne en campagnes van voor- en
tegenstanders. Maar, zoals we hiervoor zagen: voor- en tegenstanders hebben niet dezelfde positie,
hun ruimte wordt mede bepaald door regelgeving (zoals de neutraliteitsbepaling in de Groningse
referendumverordening).
Legitimiteit. De uitslag van beide referenda lijkt legitiem te zijn. Dat was zeker bij het eerste het geval:
er was een duidelijke uitslag, en de raad heeft die gevolgd. Bij het tweede is het minder eenduidig: de
uitslag was niet helder, en vooral: het referendum was niet geldig. Maar door het openplanproces was
er al enig draagvlak voor de plannen met de oostzijde van de Grote Markt gecreëerd.
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Figuur 6: De vijf democratische aspecten en de rol van de raad bij referenda
Democratisch aspect
Inclusie

Evaluatievragen
Hoe divers is de
deelnemersgroep?

Resultaten
In principe kan iedereen deelnemen (geen
selectie). Wel zaak voor de raad om nietstemmers in de gaten te houden.

Burgerlijke vaardigheden &
deugden

Leidt het tot betere
democratische burgers?

Op basis van ons onderzoeksmateriaal kunnen
we hier geen uitspaken over doen.

Invloed

Wat gebeurt er met de
input en ideeën van
deelnemers?

Het eerste referendum had aanzienlijk invloed
(besluit burgers overgenomen).

Deliberatie

In hoeverre is er sprake
van dialoog tussen
deelnemers?

Referendum biedt beperkte ruimte aan
uitwisseling van argumenten (‘voor’ of ‘tegen’).
Zaak voor raad om dialoog op gang te houden,
zodat burgers gegrond een mening kunnen
vormen.

Legitimiteit

Steunen deelnemers het
proces en de uitkomst?

Het is voor de legitimiteit van belang een
referendum verordening op te stellen, met
duidelijke rolverdeling en benoeming
onafhankelijke scheidsrechter. Zaak om ook te
handelen naar deze verordening.

3.5 Conclusie: de rol van de raad bij referenda
Na het tweede referendum concluderen Boogers en Tops (2005: 65) dat de mogelijkheid van een
referendum ertoe leidt, dat raadsfracties beter kunnen controleren of inderdaad sprake is geweest van
open beleidsvormingsprocessen. Dat laatste kan de dualistische verhoudingen verbeteren. Het gebruik
van het referenduminstrument vereist goede spelregels daarvoor, en vooral het “vastleggen van de rol
van het college en van de rol van een onafhankelijke scheidsrechter” (Boogers en Tops, 2005: 68).
Ook concluderen zij, dat de mogelijkheid dat er een referendum gehouden wordt, positief kan uitwerken
op het beleidsproces. Immers, raad en college zullen daardoor gestimuleerd worden de beleidsvorming
op een open manier te laten plaatsvinden, in interactie met betrokken belangen. Die les lijkt in Groningen
wel geleerd te zijn: beleid wordt tegenwoordig wel op een opener manier gevormd, burgers worden al in
de fase van de planvorming betrokken.
Groningen ziet tegenwoordig af van het referenduminstrument, zo blijkt uit informatie die we verkregen
hebben van de griffie (van Peter Kommerij, plaatsvervangend griffier) en het raadslid Wieke Paulusma.
De gemeente en de gemeenteraad zijn tegenwoordig op andere manieren bezig burgers te betrekken bij
het lokale bestuur, bijvoorbeeld met burgerbegrotingen en de ‘coöperatieve wijk’. Het referendum wordt
nu meer gezien als een instrument, niet al doel op zichzelf. Meer dan burgers een besluit te laten nemen,
legt de gemeente nu de nadruk op deliberatie – in termen van de vijf democratische aspecten (zie figuur
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6) - of, zoals Wieke Paulusma het zegt: “belangrijker is de structurele dialoog”. De hoop is, dat op die
manier – via loting bijvoorbeeld – ook burgers die teleurgesteld zijn, of zelfs boos, mee zullen doen.
Daarmee is ook gezegd dat burgers meer zelf verantwoordelijkheid zullen dragen voor het publieke
domein in hun buurt en dat zij die verantwoordelijkheid gezamenlijk moeten zien te dragen.

Uitdagingen voor raadsleden
Op grond van de evaluatie van de beide referenda in Groningen (Boogers en Tops, 2001, 2005) en de
inbreng van de beide respondenten, formuleren wij de volgende uitdagingen voor raadsleden als het gaat
om lokale referenda:5
1. Stel een referendumverordening op, met helder omschreven rollen van college, burgemeester,
raadsleden en een onafhankelijke scheidsrechter.
2. Handel op basis van die verordening, en – indien noodzakelijk – corrigeer elkaar.
3. Wees helder in het gedrag: is het referendum een politiek instrument (en kan de campagne zich
richten op het doen mislukken van het referendum door mensen ervan te overtuigen vooral niet te
gaan stemmen); of is het een instrument voor burgerbetrokkenheid?
4. Geef vooraf aan hoe zal worden omgegaan met de uitslag van een geldig referendum.
5. Meer algemeen: maak een heldere keuze ten aanzien van het type burgerparticipatie dat de raad wil:
accent op meebeslissen (dan zijn referenda nuttig), of op deliberatie, dialoog en samenwerken.

5

Mocht u na het lezen van deze casus over lokale referenda in Groningen zelf contact willen zoeken met de
gemeente Groningen dan kan dat via Peter Kommerij (plaatsvervangend griffier): Raad@Groningen.nl.

30

Raadswerk is Maatwerk

Tilburgse School voor Politiek en Bestuur

Hoofdstuk 4: Overheidsparticipatie in Tilburg
Tamara Metze

4.1 De theoretische wortels van overheidsparticipatie
De buurvrouw die aan buurtkinderen leesles geeft, de architect die in haar vrije tijd een nieuwe sportzone
bedenkt langs een kanaal, de stadsbewoners die in het park een tijdelijke camping organiseren; het zijn
allemaal voorbeelden van actieve bewoners die iets ondernemen om hun buurt of stad te verbeteren.
Zonder daar per se voor uitgenodigd te worden door een ambtenaar maar gewoon, omdat zij zien dat er
iets nodig is of leuk is. Vaak komen zij al snel in aanraking met de gemeente omdat er vergunningen nodig
zijn, omdat zij op zoek zijn naar geld, of omdat hun plan omarmd wordt door een wethouder of raadslid.
Dit soort burgerinitiatieven zijn de doe-democratie in optima-forma. In de jaren negentig probeerden veel
overheden hun burgers te activeren. De idee was toen dat door burgers een stem te geven in
beleidsvormingsprocessen, er meer draagvlak voor beleid zou zijn en burgers ook beter zouden snappen
welke afwegingen overheden maken (De Graaf, 2007). Bovendien zouden actieve burgers beter de weg
weten te vinden binnen overheidsland. Tegenwoordig proberen gemeenten vooral hun bestuurders en
ambtenaren te activeren en te verleiden om de energie van burgers in de samenleving te volgen (Hajer,
2011, maar ook Van de Wijdeven en De Graaf, 2014). Overheidsparticipatie is het toverwoord:
ambtenaren maar ook wethouders mogen initiatieven niet overnemen of doodknuffelen, maar moeten
die faciliteren en stimuleren. Bestuurskundigen schrijven veel over de rol van de overheid in een
initiatiefrijk maatschappelijk veld (zie Hajer, 2011; Van der Steen c.s., 2013; ROB, 2012; RMO, 2013;
Hendriks en Van de Wijdeven, 2014). Eén van de bekendste publicaties is die van de Raad voor het
Openbaar Bestuur (ROB, 2012) waarin zij de ladder van overheidsparticipatie neerzetten (figuur 7).
Figuur 7: de overheidsparticipatieladder

Burger:
Oppakken vanuit ‘eigen kracht’
Overheid:
‘Loslaten en terugtreden’

Bron: gebaseerd op het rapport ‘Loslaten in vertrouwen’ ROB, 2012
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Deze overheidsparticipatieladder beschrijft – in tegenstelling tot de welbekende participatieladder6 die
ingaat op welke rol de burger kan spelen bij burgerparticipatie (namelijk informeren, raadplegen,
adviseren, coproduceren en meebeslissen) de vijf rollen die een overheid (!) kan aannemen wanneer zij
te maken krijgt met burgerinitiatieven:
• Reguleren – bovenaan de overheidsparticipatietrap (waar de invloed van de overheid groot is en de
ruimte voor burgers klein), zet de overheid wet- en regelgeving in. Zo kan de overheid regels stellen,
handhaven en overtredingen sanctioneren. Met regulering benadrukt de overheid dat ze onder meer
bij vraagstukken van orde en veiligheid in een verticale verhouding tot haar burgers staat.
• Regisseren – waarbij andere partijen ook een belangrijke rol spelen, maar de overheid er belang aan
hecht wel de regie te hebben.
• Stimuleren – waarbij de overheid wel de wens heeft dat bepaald beleid van de grond komt, maar de
ontwikkeling daarvan aan anderen overlaat; ze zoekt hierbij wel naar mogelijkheden om die anderen
in beweging te krijgen.
• Faciliteren – waarbij het initiatief van elders komt en de overheid er belang in ziet om dat mogelijk te
maken.
• Loslaten – onderaan de overheidsparticipatietrap, waarbij de overheid een taak helemaal loslaat, en
inhoudelijk noch in het proces enige bemoeienis heeft (ROB 2012).
Voor een overheid is het op basis van deze overheidsparticipatieladder dus zaak bewust te zijn van deze
verschillende rollen en waar mogelijk een stapje ‘terug te treden’ op deze ladder.
Voor raadsleden is overheidsparticipatie vaak een contradictio-in-terminis: “natuurlijk nemen raadsleden
deel aan de samenleving, en natuurlijk nemen zij initiatieven uit die samenleving serieus en proberen zij
die te helpen realiseren”. Eén van de belangrijkste taken die raadsleden hebben is de vertegenwoordiging
van de bevolking, en om dat goed te kunnen doen, houden zij als ‘vanzelfsprekend’ feeling met die
samenleving. Hoezo participerende overheid? De door de ROB ontwikkelde trap slaat zo op het eerste
oog niet op de kaderstellende, vertegenwoordigende en controlerende taken van de raad. Misschien dat
raadsleden zeker wel burgerinitiatieven faciliteren en stimuleren, maar de overige traptreden lijken meer
betrekking te hebben op de uitvoering door het college en door ambtenaren. Echter, zoals een
meerderheid van de raadsleden in de gemeente Tilburg ook aan den lijven heeft ondervonden in een spel
van overheidsparticipatie, heeft de manier waarop raadsleden burgers een stem geven, maar ook waarop
zij kaders stellen aan burgerinitiatieven en deze controleren, een enorme impact op de energieke burgers
en hun ideeën. Ook raadsleden kunnen initiatieven doodslaan, overnemen, of zelfs blokkeren. Dat doen
zij vaak routinematig. Veel van die routines zijn nuttig vooral in het politiek steekspel maar soms moeten
zij ook die aan de kant zetten om burgerinitiatieven meer kans te geven. Welke routines en patronen van
raadsleden zijn dat dan en zijn die te veranderen, en zo ja hoe? Dat zijn vragen die in deze bijdrage aan
bod komen. Tot slot gaan we in de conclusies na wat voor gevolgen de routines hebben voor de
democratische aspecten zoals in de inleiding van dit rapport ontwikkeld: inclusiviteit, burgerlijke
vaardigheden en deugden, invloed, deliberatie, en legitimiteit en presenteren we de mogelijke
oplossingsrichtingen die raadsleden van de gemeente Tilburg ontwikkelden.
6

Schram et al. (2016) breiden op basis van Arnstein (1969) dit uit met de treden ‘zelfbeheer’ en ‘controleren’.
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4.2 Spel om te reflecteren op routines
Burgerinitiatieven zijn er in vele vormen en maten. Sommige bestaan zonder overheidsinmenging, andere
zijn hybride en hebben overheidssteun nodig. Dit stuk is gebaseerd op een interactieonderzoek van de
Tilburgse School voor Politiek en Bestuur (TSPB) naar vijf projecten waarin burgers en maatschappelijke
organisaties en ondernemers een belangrijke rol speelden. In deze projecten experimenteerde de
gemeente Tilburg met rollen van overheidsparticipatie:
1. Stedelijke transitie (terugblik): hierin ontwikkelde de gemeente, met name op gebied van de
gebouwde omgeving een nieuwe manier van omgaan met initiatieven, voorstellen en plannen
vanuit de samenleving.
2. Ondernemershuis (was een actuele opgave): dit was de ontwikkeling voor en door ondernemers
van geconcentreerde dienstverlening op alle ondernemersvragen, een breed programma en
faciliteiten voor kennis, samenwerking en ontmoeting onder 1 dak.
3. Sportkanaal (was een actuele opgave): hierin ontwikkelde een architecte het initiatief (later een
formeel burgerinitiatief met een aanvraag voor een subsidieregeling) een plan om oevers van het
Wilhelminakanaal in te richten met informele spel- en buitensportfaciliteiten en bijbehorende
verblijfsvoorzieningen.
4. Van Gend en Loos terrein (was een actuele opgave): hierbij riep de gemeente de samenleving op
om ideeën in te dienen voor een braakliggend terrein in de spoorzone rondom Tilburg Centraal.
5. Tilburgs Ondersteuningsfonds (was een actuele opgave). Een tijdelijk ‘noodfonds’ dat Tilburgse
minima zou kunnen bijstaan nadat (rond 2011) beleidswijzigingen op het sociaal domein hen
mogelijk in de problemen zou brengen.
Ten tweede is dit stuk gebaseerd op een documentenstudie van beleidsdocumenten en een onderzoek
uit de gemeente Tilburg naar de rol van de raad bij de verordening burgerinitiatieven. De rol van de raad
bij burgerinitiatieven gaat in dit stuk echter verder dan alleen de verordening, het zijn alle ideeën van
burgers die al dan niet via de raad hun weg weten te vinden binnen de overheidsorganisaties. Dit kan via
speciaal in het leven geroepen subsidieregeling voor burgerinitiatieven. Er zijn ook allerlei andere
maatschappelijke activiteiten, zoals actieve bewoners die ideeën ontwikkelen voor een leeg terrein, of
charitatieve ondersteuningsfondsen die armoede bestrijden. Bovendien hebben we vanuit de TSPB vier
aanvullende interviews gehouden met burgers en raadsleden. Tot slot hebben we met vier groepen
raadseleden (in totaal 39) en twee wethouders het spel van overheidsparticipatie gespeeld. Dit is een
rollenspel waarin raadsleden konden ervaren (door bewust in andermans schoenen te gaan staan) als
burger, wethouder, projectambtenaar – hoe het is om met een ingreep van de raad in een burgerinitiatief
te maken te krijgen. Vooral de reflectie op het spel met de deelnemers, en met de werkgroep
Overheidsparticipatie was zeer waardevol voor de inzichten.
Het spel van overheidsparticipatie is een vorm van serious gaming: het is gebaseerd op het eerder
genoemde interactieonderzoek en is bedoeld als manier om te leren en reflecteren. Het spel van
overheidsparticipatie en de rol van de raad daarin is op maat gemaakt. Deelnemers speelden zes rollen:
ambtenaar, wethouder, 3 maatschappelijke initiatieven (Brabants Genoegen, De Weefmolen en MEHA)
en een observant/onderzoeker. Zij vormden samen de koersgroep TNT-terrein en moesten in opdracht
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van de raad een visie op een braakliggend terrein ontwikkelen en een manier bedenken om keuzes te
maken uit de vele initiatieven en ideeën die er voor het terrein zijn. In de eerste ronde van het spel werden
de belangen aan tafel in kaart gebracht en bekeken waar overlap zit en waar niet. Ook probeerden ze te
bedenken wat er moest gebeuren met nieuwe burgerinitiatieven. In de tweede ronde was er een sprong
in de tijd: het is de groep gelukt samen een visie te maken en zij zullen samen nieuwe initiatieven
beoordelen en kijken of die binnen die visie passen. Maar, de raad vindt dat de visie niet past bij wat de
stad wil: de visie is te commercieel en moet meer groen en maatschappelijk belang (welzijn,
buurtbewoners) dienen. Dit is de tweede ronde in het spel: wat doet deze ingreep van de raad met de
deelnemers aan tafel? Tot slot reflecteerden deelnemende raadsleden op deze twee spelronden. Na
afloop keken vier raadsleden met de onderzoekers terug op de gespeelde spellen.

4.3 Resultaten: over heldere kaders en apolitiek
Het spel betreft het TNT-terrein. De gemeente wil dit lege terrein ontwikkelen en roept burgers en
ondernemers op met ideeën voor het terrein te komen. In deze fictieve casus, stimuleert de gemeente
dus burgerinitiatieven voor dit terrein. Drie groepen burgers ontwikkelen apart van elkaar ideeën: de ene
groep wil een park, de andere groep wil een attractie, de derde groep wil graag een ontmoetingsplek voor
creatievelingen. Zij gaan in gesprek met de wethouder. Zij is gecharmeerd van alle plannen maar wil graag
een nog bredere verkenning naar wat er mogelijk is op dit terrein. Zij wil nog meer initiatieven een kans
geven. Daarom nodigt zij de drie groepen actieve burgers uit om mee het proces te begeleiden om tot
een goede ontwikkeling van het TNT-terrein te komen.
In de eerste ronde is er vooral onderlinge strijd: wiens idee krijgt de meeste ruimte? Maar dan: de drie
groepen zijn het onderling eens. Het TNT-terrein wordt een park met daarin een attractie en
ontmoetingsruimten. Toch is de raad het er niet mee eens. Zij willen meer maatschappelijke functies,
zoals een tieneropvang. De raad geeft deze nieuwe opdracht mee aan de burgers die vrijwillig meedenken
over de vervolgstappen. Dit is een 'kritisch moment' in het spel dat de verhoudingen aan de tafel op scherp
zet. De raadsleden zijn ineens een tegenstander van de burgers en geen vertegenwoordiger. Uit de
reflectie op het spel bleek dat dit kritische moment vijf raadsroutines bloot legde: (1) het weg laten lekken
van energie van burgers; (2) onvoldoende geïnformeerd zijn als raad wat leidt tot tussentijds ingrijpen;
(3) het politieke spel belast de burgerinitiatieven; (4) de focus van de raad op financiële haalbaarheid en
(5) tot slot de vraag naar regie.
Ten eerste: in alle gevallen dat het spel gespeeld is met raadsleden (vier keer), reageerden zij in hun rol
als burger ongeveer hetzelfde op de ingreep van de raad: verontwaardigd, boos, gefrustreerd. De burgers
in het spel waren er onderling uit gekomen met een park met meerdere functies. Bovendien pasten hun
ideeën bij de eerdere kaders gesteld door de raad en overgenomen door de wethouder, en nu werden
extra eisen gesteld. Dat dit niet alleen in het spel zo gebeurt, maar ook in de werkelijkheid, erkenden de
raadsleden in de reflectie op het spel. Zoals zij aangaven: “De kaders van de raad bleken niet helder
genoeg, die kunnen helderder gesteld worden zowel over inhoud/ product als over proces. Wanneer speel
je als raad welke rol? Dat moeten we beter afspreken.” (reflectie, 1 van de raadsleden 2015). Of in andere
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woorden: “We geven als raad te vage opdrachten mee” en bovendien stuurt de raad tussentijds bij. Dat
is misschien niet het goede moment: de initiatieven kunnen wellicht tijdelijk ‘losgelaten’ worden. Door de
ingreep van de raad, voelen initiatieven (en hun initiatiefnemers) zich niet serieus genomen. De
raadsleden in de rol van initiatiefnemer gaven aan dat zij het gevoel van verspilde moeite kregen en dat
hun energie dreigde weg te lekken. Zelfs het woord wantrouwen werd in de mond genomen. In de
reflectie bleek ten tweede, dat raadsleden zich vaak niet genoeg geïnformeerd voelen. Dat is al lastig voor
voorstellen van het college maar zeker ook voor burgerinitiatieven. Een belangrijk dilemma is dat
raadsleden maar beperkt de tijd hebben om zich helemaal te verdiepen in de burgerinitiatieven en het
proces te volgen. Dat maakt het lastig om goede kaders te stellen en de vraag is ook hoe zij wel goed
aangehaakt blijven, wanneer moeten zij betrokken zijn bij burgerinitiatieven? Ten derde bleek tijdens de
reflectie ook dat raadsleden het politieke spel blijven spelen, ook als dit misschien even niet relevant is.
Raadsleden hebben politieke voorkeuren en proberen die ook aan burgerinitiatieven op te dringen. Een
oplossing die raadsleden zelf aandroegen, was dat bij het stellen van kaders die politieke voorkeur een rol
speelt maar dat tussentijds het misschien beter is om die politieke discussie even te laten voor wat die is.
Een vierde routine die raadsleden identificeerden was de focus op financiële haalbaarheid die er mede
toe leidt dat bewoners, ook door raadsleden, al snel buiten spel gezet worden. De niet-georganiseerde
burgers zien zij makkelijk over het hoofd – als georganiseerde burgerinitiatieven van zich laten horen.
Raadsleden identificeerden dit als een routine die vaker voor komt bij de omgang van overheden met
burgerinitiatieven. Raadsleden zagen voor zichzelf wel een rol weggelegd om als vertegenwoordiger van
die burger hen ook zichtbaar te houden. Tot slot, doemde de vraag naar regie op: wie kan er regie nemen?
Raadsleden die het spel speelden, zagen dat de overheid vaak een belanghebbende is als burgers hun
initiatief proberen te ontwikkelen. Zeker in de fictieve casus van het braakliggende terrein, waar een
gemeente misschien ook geld wil verdienen aan dat terrein, is het niet geloofwaardige als diezelfde
gemeente dan procesbegeleider is bij het maken van een door burgers ingevuld terrein. Misschien moet
er voor burgerinitiatieven, zeker als er meerdere initiatieven betrokken zijn, een onafhankelijke
procesbegeleider aangetrokken worden.
Tijdens de reflectie verkenden de deelnemers ook mogelijke oplossingsrichtingen. Per routine kwamen
de volgende mogelijke oplossingen naar voren:
• De raad moet niet te allen tijde ingrijpen in burgerinitiatieven. Beter is om echt kaderstellend te zijn.
Om dit te kunnen zijn, moeten raadsleden eerder betrokken raken. Daarnaast kunnen
procesafspraken gemaakt worden: welke rol heeft de raad bij het verder te ontwikkelen initiatief?
Bijvoorbeeld, eerst kaderstellend en dan controlerend optreden?
• Door eerder betrokken te zijn bij burgerinitiatieven, is meteen ook de informatievoorziening beter.
• Als de kaders gesteld zijn, kan er best een politiek-luwe periode aanbreken. Bij een burgerinitiatief
moeten de wethouder en raad terughoudend zijn met interveniëren en het aanpassen van het
voorstel. Daar is ook meer vertrouwen tussen raad, burgers en wethouders voor nodig, maar de vraag
is nog wel hoe dat te bewerkstelligen.
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Raadsleden kunnen bij het stellen van kaders en bij controle ook kritischer zijn op de betekenis van
woorden zoals 'financieel' en 'duurzaam'. Als de raad een voorwaarde van financiële haalbaarheid of
duurzaamheid meegeeft, wat betekent dat voor de initiatieven?
Experimenteerruimte is nodig, ook voor raadsleden: het is een zoektocht. Ook raadsleden moeten
leren loslaten (in vertrouwen). De regierol kan misschien wel anders ingevuld worden, door
bijvoorbeeld die tijdens het verder ontwikkelen van een initiatief in de samenleving te leggen.

4.4 De rol van de raad bij overheidsparticipatie
Overheidsparticipatie is een mooie omkering van de idee van burgerparticipatie. Het zet je aan het
denken: wie participeert eigenlijk waarin? Dat burgers in een samenleving participeren is evident: zij
werken, gaan naar school, zitten in oudercommissies, buurtraden, stemmen, doen vrijwilligerswerk,
zorgen voor hun oude vader etc. Burgerparticipatie ging toch vooral over het laten deelnemen van burgers
aan het opstellen en uitvoeren van overheidsbeleid. Met overheidsparticipatie bepalen juist de burgers
de agenda: zij nemen initiatieven voor hun buurt, wijk, dorp of stad en zoeken daarbij ondersteuning van
overheden. Raadsleden zijn vaak een ingang en dienen als beschermheren en -dames voor deze actieve
burgers naar de politiek maar ook naar beleidsmakers en handhavers. Initiatieven moeten al snel voldoen
aan allerlei eisen die van overheidswege worden opgelegd. Raadsleden wijzen daarbij de weg en treden
op als ambassadeur. Als we de bevindingen uit ons onderzoek en het spel leggen naast de democratische
aspecten – inclusiviteit, burgerlijke vaardigheden en deugden, invloed, deliberatie, en legitimiteit – dan
kunnen we constateren dat ze niet één-op-één van toepassing zijn op overheidsparticipatie. Tenminste
niet op dezelfde manier als bij burgerparticipatie. Sec gesproken zijn alle vormen van
overheidsparticipatie in burgerinitiatieven pogingen om op deze vijf punten een verbetering aan te
brengen (zie figuur 8). We beginnen achteraan: overheidsparticipatie lijkt - ten eerste - een antwoord te
moeten zijn op een verlies aan legitimiteit voor overheidssturing en oude manieren van beleid maken en
problemen oplossen: die zijn te veel 'top down', te strikt gericht op gelijkheid waardoor ze te weinig
rekening houden met diversiteit en wensen van burgers. Daarom moet er - ten tweede - , meer en vooral
betere deliberatie zijn met initiatiefrijke burgers: zij moeten beter gehoord worden, zij moeten leidend
zijn in wat zij willen. Vandaar ook de opmerkingen van raadsleden dat zij alleen kaderstellend kunnen zijn,
maar dat zij daarvoor wel heel goed geïnformeerd moeten zijn omdat zij anders initiatieven frustreren.
De achterliggende gedacht bij burgerinitiatieven is dus – ten derde - vaak dat de invloed van de overheid
op de initiatieven minimaal moet zijn – de initiatieven moeten invloedrijk zijn op overheidsbeleid maar
vooral op de ontwikkeling van de samenleving. De invloed van burgers moet dus maximaal zijn, zo is de
gedachte. Ook dat blijkt uit de wens van raadsleden om op één of andere manier ook minder politiek op
te treden. Ten vierde, de idee dat burgerlijke vaardigheden en deugden gestimuleerd moeten worden
slaat de plank mis in dit gedachtegoed: overheden – inclusief raadsleden – moeten vooral zorgen dat die
vaardigheden en deugden gekoesterd worden en niet ontmoedigd worden. Energie en eigen kracht
moeten behouden worden, en niet weglekken. De raadsleden steken ook de hand in eigen boezem: hun
ingrijpen heeft soms averechts effect. Tot slot inclusiviteit: hier zit nog een aardige hersenkraker voor
raadsleden: het is niet alleen hun rol om verschillende belangen uit de samenleving te
vertegenwoordigen, zij moeten ook tot een belangenafweging komen.
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Figuur 8: De vijf democratische aspecten en de rol van de raad bij overheidsparticipatie
Democratisch
aspect
Inclusie

Evaluatievragen

Resultaten

Hoe divers is de
deelnemersgroep?

Niet iedereen kan een burgerinitiatief nemen. De overheid is er
ook voor de zwakkere in de samenleving.
Is er bij het initiatief zelf niet puur sprake van eigen belang?

Burgerlijke
vaardigheden &
deugden

Leidt het tot betere
democratische burgers?

Energie en eigen kracht moeten behouden worden en niet
weglekken. Stimuleren van deze deugden en vaardigheden is niet
nodig, wel het koesteren.

Invloed

Wat gebeurt er met de
input en ideeën van
deelnemers?

Raadsleden vinden dat de invloed van burgers op overheidsbeleid
maximaal moet zijn.

Deliberatie

In hoeverre is er sprake
van dialoog tussen
deelnemers?

Raadsleden willen bij overheidsparticipatie meer en betere
deliberatie met initiatiefrijke burgers. Zij moeten beter gehoord
worden en leidend zijn in wat ze willen.

Legitimiteit

Steunen deelnemers het
proces en de uitkomst?

Overheidsparticipatie draagt bij aan versterking van de
legitimiteit. Er wordt namelijk meer rekening gehouden met de
diversiteit en wensen van burgers. De overheid is responsiever.

De inclusiviteit van burgerparticipatie is een andere dan die van overheidsparticipatie, en wel op twee
niveaus: dat van de samenleving en het niveau van het initiatief zelf. Allereerst op het niveau van de
samenleving: daar is de vraag wie er allemaal in staat zijn en tijd hebben om zelf initiatieven te ontplooien
en een weg vinden binnen de overheid om deze te realiseren. Dit is een veelgehoorde kritiek op de idee
dat burgers dragers moeten zijn van initiatieven: niet iedereen kan dit en de overheid is er juist voor de
zwakkere in de samenleving. Het tweede niveau is het initiatief zelf: is daar geen sprake van puur eigen
belang? Is er geen sprake van zelfverrijking? Worden daar niet juist de zwakkere in de samenleving door
de sterkere burgers uitgesloten, of zijn burgerinitiatieven ook gericht op die ‘zwakkeren’? Op beide
niveaus zullen naast de mondige, bekwame en deugdelijke initiatiefrijke bewoners ook raadsleden een
belangrijke rol blijven spelen. Uiteindelijk gaat het in een democratie niet alleen om de belangen van een
mondige meerderheid, maar ook over het beschermen van stille of zwijgzame minderheden.

Uitdagingen voor raadsleden:7
1. Probeer eerder betrokken te raken bij burgerinitiatieven om goed geïnformeerd te zijn;
2. Stel heldere kaders ‘laat dan los’;
3. Maak experimenteer- en leerruimte: blik af en toe eens met burgers en terug trek samen lessen.

7

Mocht u na het lezen van deze casus over overheidsparticipatie in Tilburg zelf contact willen zoeken, dan kan dat
met Marjolein van Pelt (senior Raadsadviseur en werkzaam bij de griffie): marjolein.van.pelt@tilburg.nl.
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Hoofdstuk 5: G1000 IN AMERSFOORT8
Michael Theuns en Laurens de Graaf

5.1 De theoretische wortels van G1000
De G1000 vindt haar theoretische wortels in twee democratische stromingen, te weten de deliberatieve
democratie en de lottocratie. Beide democratiesche stromingen lichten we hieronder kort toe. We
beginnen met enkele citaten over de deliberatieve democratie.
Cooke (2000) omschrijft deliberatieve democratie als volgt: “In its simplest terms deliberative democracy
refers to a conception of democratic government that secures a central place for reasoned discussion in
political life. […] By deliberation I understand an unconstrained exchange of arguments that involves
practical reasoning and always potentially leads to a transformation of preferences.” (pp. 947-948). Cooke
benadrukt in dit citaat het belang van het uitwisselen van argumenten. In feite gaat het bij deliberatie om
‘praktisch redeneren’ met de mogelijkheid dat deelnemers hun voorkeuren of standpunten vanuit een
andere invalshoek bezien of hun standpunten en voorkeuren wellicht zelfs bijstellen op basis van de
gevoerde dialoog. Ook Young (2000) geeft een duidelijke omschrijving van de deliberatieve democratie:
“In the deliberative model democracy is a form of practical reasoning. Participants in the democratic
process offer proposals for how best to solve problems or meet legitimate needs, and so on, and they
present arguments through which they aim to persuade others to accept their proposals. […] Through
dialogue others test and challenge these proposals and arguments. Because they have not stood up to
dialogic examination, the deliberating public rejects or refines some proposals. Participants arrive at a
decision not by determining what preferences have greatest numerical support, but by determining which
proposals the collective agrees are supported by the best reasons.” (pp. 22-23). Young vult Cooke aan en
benadrukt dat door middel van dialoog de voorstellen en argumenten van andere deelnemers aan de
dialoog worden getest en uitgedaagd. Hij geeft tevens aan dat besluiten die door middel van deliberatie
worden genomen niet die voorstellen zijn die door de meerderheid (het grootste aantal voorstanders
bijvoorbeeld) worden gesteund, maar juist de voorstellen zijn waarvan de meerderheid vindt dat deze
gebaseerd zijn op de beste redenering / argumentatie. Er zijn nog tal van andere omschrijvingen van de
deliberatieve democratie te vinden in de wetenschappelijke literatuur. Dryzek (2000) bijvoorbeeld stelt
dat een deliberatief communicatieproces zich onderscheidt van andere communicatieprocessen, in die
zin dat: “deliberators are amenable to changing their judgements, preferences, and views during the
course of their interactions, which involve persuasion rather than coercion, manipulation, or deception”.

8

De analyse van deze casus is gebaseerd op gesprekken met de initiatiefnemer van de G1000 in Amersfoort, een
woordvoerder van de griffie en gesprekken met Amersfoortse raadsleden. Daarnaast is er een secundaire analyse
uitgevoerd, waarbij we dankbaar gebruik hebben kunnen maken van een reconstructie van deze G1000 (en
anderen G1000’s) van Boogaard & Binnema (2015), een rapport van Michels & Binnema (2015) in opdracht van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, maar ook van het artikel van Ank Michels en Harmen
Binnema in het wetenschappelijke blad Bestuurswetenschappen (2016). Daarnaast danken we Ank Michels voor
haar bereidheid dat we haar als expert hebben mogen interviewen in het kader van deze casus en dit onderzoek.
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Als we een tussenbalans opmaken wat de deliberatieve democratie behelst dan bevatten de genoemde
omschrijvingen een aantal vergelijkbare elementen. Allereerst, staat gelijke uitwisseling van ideeën
centraal bij deliberatie. Het staat iedereen vrij om zijn of haar idee aan te dragen in de groepsdiscussie,
en ieder idee wordt vervolgens ondersteund met een argumentatie waarom dit idee een oplossing voor
de specifieke kwestie biedt. Tijdens deze dialoog worden alle argumenten gehoord en beoordeeld in het
kader van diezelfde dialoog. Hierbij is het belangrijk dat de deelnemers aan de dialoog ontvankelijkheid
voor andere argumenten en standpunten tonen; deelnemers moeten met een ‘open mind’ alle
argumenten aanhoren en zo nodig hun eigen voorkeuren wijzigen indien zij zich door middel van
argumentatie laten overtuigen van de juistheid van een ander idee. Besluiten worden dus niet genomen
op basis van een meerderheid van personen met hun initiële preferenties, maar op basis van het idee dat
na een uitgebreid proces van discussie, argumentatie en overtuiging op de meeste steun kan rekenen.
Volgens Hendriks (2006: 133) is de deliberatieve democratie een model waarbij het niet alleen gaat om
een brede inschakeling van betrokkenen maar vooral ook om de vruchtbaarheid van de samenwerking
tussen deze betrokkenen. Ook haalt hij Habermas’ theorie van het communicatieve handelen aan
(Hendriks, 2006: 133), waarin dit handelen:
• Inclusief is, en dus gericht op het collectief in plaats van op partijen; men staat open voor alles en
voor iedereen;
• Open is, in de zin dat de spreker daadwerkelijk een ‘open mind’ heeft; binnen deze communicatie
komt strategisch en manipulatief gedrag niet voor;
• Machtsvrij is, gebaseerd op kennis en overtuiging, dus geen machtsvertoon of onderscheid op
basis van bijvoorbeeld sociale achtergrond;
• Argumentatief is, gebaseerd op een uitvoerige en systematische uitwisseling van argumenten
over en weer;
• Transformatief is, waarbij belangen niet tegen elkaar worden uitgeruild of weggestreept, maar
elkaar verrijken zodat een groter geheel dan de som der delen kan ontstaan.
Indien men op deze manier handelt, ontstaat volgens Habermas de ‘ideale gesprekssituatie’, die wordt
gekenmerkt door “machtsgelijkheid, waarborgen tegen manipulatie machtsgelijkheid, waarborgen tegen
manipulatie, voorwaarden voor waarachtigheid, gelijke initiatiefkansen en gelijke kritiekkansen voor
iedereen. Voortbordurend op Habermas, voegt Benhabib er nog een element aan toe: iedereen mag te
allen tijde de vergaderorde ter discussie stellen; de vergaderorde is nooit belangrijker dan het proces van
gemeenschappelijke deliberatie” (Hendriks, 2006: 133). Loting is sinds het boek ‘Tegen Verkiezingen’ van
David van Reybrouck (2013) weer mateloos populair als alternatieve democratievorm. Hij zegt er het
volgende over: “Ik geloof dat de dramatische systeemcrisis van de democratie verholpen kan worden door
loting een nieuwe kans te geven. Het gebruik van het lot is geen wondermiddel, geen perfect recept, net
zomin als verkiezingen dat ooit waren, maar het kan wel een aantal euvels van het huidige systeem
verhelpen. Loting is niet irrationeel, het is arationeel: een bewust neutrale procedure waarmee politieke
kansen rechtvaardig verdeeld worden en onmin wordt vermeden. Het risico op corruptie wordt kleiner, de
verkiezingskoorts zakt, de aandacht voor het gemene goed neemt toe. Gelote burgers hebben misschien
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niet de expertise van beroepspolitici, maar ze hebben iets anders: vrijheid. Ze hoeven immers niet gekozen
of herkozen te worden.” (Van Reybrouck, 2013: pp.140-141). Er wordt met name door gemeenten in
toenemende mate met loting geëxperimenteerd. In de democratieliteratuur wordt ook wel gesproken
over lottocratie. Loting wordt gebruikt om te bepalen wie er zitting neemt in een vertegenwoordigend
orgaan. Dit orgaan vertegenwoordigd dan (doorgaans tijdelijk) de gehele lokale bevolking.

5.2 Aanleiding
Het idee van een G1000 in Amersfoort komt tot stand wanneer Harm van Dijk op 29 september 2013 de
Belgische schrijver David van Reybrouck hoort spreken in het televisieprogramma Buitenhof. Van
Reybrouck kondigt zijn boek Tegen Verkiezingen aan, waarin hij een groot pleidooi houdt voor de
terugkeer van loting in de politiek. Het idee van loting in de politiek is zo oud als de democratie zelf; in het
Athene van de Griekse oudheid was loting immers de norm en waren verkiezingen uit den boze. Van
Reybrouck zou dit systeem met loting graag nieuw leven inblazen en 1000 willekeurig gelote burgers
bijeenbrengen om te delibereren over allerlei kwesties. De persoon Van Reybrouck en zijn idealen
fascineren Van Dijk. Het interview brengt hem op een punt van “nu of nooit”, om zelf ook iets in zijn eigen
gemeente Amersfoort teweeg te brengen. Hij rekruteert een aantal invloedrijke Amersfoorters,
waaronder een oud-burgemeester, oud-wethouder en een aantal ondernemers, om zo ook weer anderen
‘warm te maken’ voor een Amersfoortse G1000. Wanneer uiteindelijk ook de gemeente – in de vorm van
raadsgriffier Will van der Vlies – zichzelf committeert met zowel een financiële garantstelling als hulp bij
het loten van 6000 burgers uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA), komt het initiatief definitief
van de grond.

5.3 Procesbeschrijving
Het proces van de G1000 in Amersfoort verschilt enigszins van de aanpak van Van Reybrouck bij de
Belgische G1000. De aanpak van Van Reybrouck is volgens Van Dijk “te academisch”, omdat deze het
genereren van inhoud als uitgangspunt neemt. In Amersfoort wil Van Dijk juist de nadruk leggen op de
common ground, en de gedeelde energie als basis gebruiken. Wat hij precies beoogt met deze G1000
wordt duidelijk in het volgende citaat: “Politiek is de oorzaak van polarisatie in de gemeenschap. Lokaal
wil je echter helemaal niet uit elkaar gespeeld worden. Effectieve gemeenschappen zijn het met elkaar
eens. Met de G1000 proberen we invulling te geven aan de gedeelde behoefte van gemeenschappelijkheid,
erkenning en herkenning.” (Harm van Dijk, interview 21 januari 2016). Wát er dus precies tijdens de G1000
ter sprake komt, is niet van belang. De G1000 moet – naast de politieke arena in het gemeentehuis – een
tweede arena bieden aan burgers, waar plek is voor gemeenschappelijkheid in plaats van verschillen. Dat
de burgers in deze arena geloot worden is van doorslaggevend belang, omdat op deze manier de kring
van usual suspects wordt doorbroken. Van de 6000 gelote burgers hebben zich uiteindelijk 507
deelnemers aangemeld, waarvan er 450 ook daadwerkelijk aanwezig waren op de dag van de G1000 zelf.
Naast deze burgers zijn er – onder het mom van “het hele systeem in de zaal” – ook 225 politici,
ambtenaren, ondernemers en kunstenaars aanwezig. Het eerste onderdeel van het programma – wat
wisselend wordt aangeduid als Stadscafé, Burgercafé, World-café of Amersfoortcafé – bestaat uit drie
ronden van 20 minuten, waarin deelnemers aan een tafel met steeds weer vier andere deelnemers
plaatsnemen. Aan deze tafels wordt gesproken over de volgende drie vragen:
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1. Wat vind jij belangrijk voor Amersfoort in de komende 4 jaar?
2. Wat moet daarvoor gebeuren?
3. Wat wil en kun jij daaraan bijdragen?
De uitkomsten van deze gesprekken bestaan uit losse woorden, die deelnemers individueel doorgeven
aan de organisatie met behulp van hun smartphone. Zo ontstaat er een word cloud van onderwerpen
waaruit vervolgens 6 thema’s worden afgeleid, te weten: verantwoordelijkheid,
meedoen/betrokkenheid/nabuurschap/faciliteren, WijkG1000, Veiligheid, Zorg en Groen. In het tweede
programmaonderdeel, het Stadsgesprek, worden de thema’s uit het eerste gedeelte verder uitgewerkt
tot concrete voorstellen. Er worden tafels van 10 gemaakt, waarbij gestreefd wordt om aan iedere tafel
zes burgers, één politicus/ambtenaar, één ondernemer en één kunstenaar plaats te laten nemen. Ook
heeft iedere tafel een tafelsecretaris, die er zorg voor moet dragen dat iedereen de kans krijgt om zijn
zegje te doen en het groepsproces niet ‘gekaapt’ wordt door een dominante deelnemer. Belangrijk is dat
zij zelf geen inhoudelijke sturing geven, maar slechts een faciliterende rol hebben. Gemiddeld zijn er 8
tafels per thema, en van 49 tafels staan er uitgewerkte plannen op de website van de G1000 Amersfoort.
Het derde programmaonderdeel, de Burgerraad, is slechts toegankelijk voor de gelote deelnemers (en
dus niet voor o.a. raadsleden). Door middel van briefjes wordt hier gestemd op de voorstellen uit de
tweede ronde en tien voorstellen worden uiteindelijk aan de hand van deze stemmen geselecteerd, als
‘Agenda voor Amersfoort’. Vervolgens wordt de nog aanwezige burgers gevraagd zich naar een ‘vak’ te
begeven, om zich zo ook daadwerkelijk te committeren aan de uitvoering van een concreet voorstel.
Vervolgens worden ook weer de niet-gelote deelnemers terug in de zaal geroepen, en ook hen wordt
gevraagd zich aan een voorstel te committeren. Dit levert uiteindelijk 180 personen op bij 10 verschillende
voorstellen. Vervolgens wordt burgemeester Bolsius op het podium geroepen met de vraag om deze
agenda in ontvangst te willen nemen, “als aandachtspunten voor de komende raadsperiode”. De
burgemeester neemt deze uiteraard in ontvangst, maar legt de bal vervolgens bij de burgers zelf: “De stad
moet het oppakken! Want als het daar niet gebeurt, dan gebeurt het niet.”

5.4 Resultaten
Het oorspronkelijk doel van de G1000 was het realiseren van een ‘Agenda voor Amersfoort’. Deze
doelstelling is niet gerealiseerd, daar de tien voorstellen die uit de G1000 naar voren kwamen niet leidend
zijn geweest voor een collegeprogramma of raadsagenda. Volgens een aantal raadsleden waren hier
echter wel degelijk kansen voor, die de organisatie heeft laten liggen; zo was het mogelijk geweest om
rondom raadsvergaderingen verslag te doen van de verschillende thema’s, om deze zo hoger op de
agenda van de raad te plaatsen. Ook waren de voorstellen die uit de G1000 naar voren kwamen “te weinig
concreet”, aldus een raadslid dat wij spraken. Zij zegt daar onder andere het volgende over: “Meer groen
in de wijk. Tja, dat wil iedereen wel! In mijn optiek is dat open deuren intrappen, wat moet een raad daar
dan concreet mee?” Ook had de organisatie gemikt op het creëren van eigenaarschap bij politici en
ambtenaren, door hen deel te laten nemen aan de G1000. Om onbekende redenen is zij hier niet of in
ieder geval onvoldoende in geslaagd. Er bestond in ieder geval een verschil in verwachtingen van burgers
enerzijds en politici anderzijds: waar burgers dachten de agenda voor de komende tijd vast te stellen,
zagen politici de G1000 toch vooral als één van de vele burgerinitiatieven. Een raadslid dat wij spraken
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noemt het ontbreken van ”harde, duidelijke afspraken over wat er moet gebeuren met de uitkomsten van
de dag” als belangrijkste oorzaak van het gebrek aan eigenaarschap bij politici. In de ogen van Harm van
Dijk heeft de G1000 iets losgemaakt in de politieke arena van Amersfoort. Zo werd er volgens het
onderzoek van Michels & Binnema (2015) op 2 december 2014 een raadsacademie (niet-politieke
bijeenkomst) georganiseerd (door ambtenaren en de griffie), waarin werd geopperd om te
experimenteren met een ‘schaduwraad’. Dit is een raad van burgers, die naast de gewone raad bestaat
en eens per kwartaal voorafgaand aan deze gewone raad vergadert. Hoewel deze grenzen van deze pilot
nog verder afgebakend moeten worden – in ieder geval wat betreft de raad – blijkt hieruit dat de geest
van loting en deliberatie nog steeds aanwezig is in Amersfoort. Toch betwijfelt een raadslid dat wij spraken
of dit volledig aan de G1000 toe te schrijven valt. Hoewel zij ook in haar eigen omgeving een aantal
mensen kent die maatschappelijk betrokken zijn geraakt (en gebleven) naar aanleiding van de G1000,
heeft zij ook een aantal mensen gesproken waarbij de G1000 juist een rede voor teleurstelling was. Deze
groep mensen was volgens haar “warm gemaakt” met een mooie dag vol energie, waar vervolgens geen
vervolgstappen zijn gemaakt. Deze mensen hebben – vanwege dit gebrek aan vervolgactie(s) – het idee
dat er niets veranderd is ten opzichte van voorheen.

5.5 Analyse
In deze paragraaf wordt de G1000 in Amersfoort beoordeeld op basis van de vijf aspecten van democratie,
zoals deze zijn vastgesteld in het analysekader van dit rapport. Deze analyse is gebaseerd op het rapport
van Michels & Binnema (2015).
Inclusie
Wat betreft de selectieprocedure, is er zowel loting (voor burgers) als gerichte selectie (voor werkgevers,
politici, ambtenaren en kunstenaars) toegepast. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de deelname van 530
mensen. Deze groep bestond uit 354 burgers, 40 politici, 40 ambtenaren, 44 werkgevers en 52
kunstenaars. Wat betreft de kenmerken van deze groep, valt op dat de verhouding tussen mannen en
vrouwen nagenoeg gelijk is en dat bijna de helft van de deelnemers tussen de 35 en 54 jaar is. De meeste
van de overige deelnemers zijn 55 jaar of ouder, en slechts een klein percentage is 16 tot 34 jaar. Wat
betreft opleidingsniveau, is meer dan driekwart van de deelnemers hoogopgeleid (HBO of WO). Ten slotte
is het aantal deelnemers met een niet-westerse achtergrond beperkt gebleven. Al het voorgaande lijkt te
bevestigen dat het deelnemersveld in Amersfoort bestaat uit een groot deel usual suspects (Michels &
Binnema (2015).
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Burgerlijke vaardigheden & deugden
Om erachter te komen of burgers zich na deelname aan de G1000 meer betrokken voelen bij hun
gemeente/wijk/omgeving, hebben Michels & Binnema (2015) de volgende stellingen aan de deelnemers
voorgelegd:
• Sinds de G1000 voel ik mij meer betrokken bij mijn buurt;
• Ik draag sinds de G1000 vaker mijn steentje bij aan het verbeteren van de buurt;
• Sinds de G1000 voel ik mij meer betrokken bij Amersfoort.
Uit de antwoorden op deze stellingen, blijkt dat veel deelnemers zich niet méér betrokken bij hun
omgeving gaan voelen. Dat wil zeggen, niet meer dan reeds het geval was; veel deelnemers voelden
zichzelf altijd al betrokken bij hun omgeving. Anderen voelen zich na deelname wél meer betrokken.
Achteraf gezien komt echter minder terecht van de plannen van deelnemers dan zij misschien vooraf
hadden gewild. Tijd – en dan voornamelijk het gebrek hieraan – is hierin een belangrijke factor.
Invloed
De G1000 in Amersfoort werd enkele dagen na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 gehouden. Het
is de vraag of deze datum bewust gekozen is, om zo invloed uit te oefenen op de op dat moment in gang
zijnde coalitieonderhandelingen. Waar de griffier aangaf dat dit zeker een belangrijke overweging was,
gaven anderen weer aan dat dit helemaal niet de insteek van de G1000 was. Eén kritisch raadslid (zelf niet
aanwezig op de G1000) gaf aan dat de organisatie met de keuze voor deze datum wellicht de indruk wekte
dat de raad er niet zo toe deed en de G1000 het platform was waar Amersfoorters pas écht hun stem
konden laten horen (Michels & Binnema (2015)..
Wat betreft agendavorming, werd de top 10 van thema’s aan het eind van de G1000 gepresenteerd als
een ‘Agenda voor Amersfoort’. Hoewel de burgemeester – als voorzitter van de gemeenteraad bij de
G1000 aanwezig – deze in ontvangst nam, is deze niet nadrukkelijk gepresenteerd als een ‘to-do list’ voor
de gemeenteraad; het was een lijst met thema’s, waar Amersfoorters vervolgens zélf mee aan de slag
moesten. Ook onder raadsleden heerst deze opvatting; hoewel velen de gekozen thema’s nog goed
kunnen herinneren en deze zelf ook belangrijk vinden, geeft iedereen aan dat de thema’s niet als zodanig
op de agenda van de raad zijn komen te staan. De invloed van de G1000 op de politiek – en in het bijzonder
de gemeenteraad – is dus beperkt gebleven.
Deliberatie
De G1000 in Amersfoort duurde één dag. De agenda van die dag werd tijdens de dag zelf bepaald door de
deelnemers, door te starten met de gesprekken in de hiervoor beschreven eerste ronde. Hierna gingen
de deelnemers uiteen in kleine groepen, waarbij iedere groep in gesprek ging over één van de
onderwerpen. Hoe deze gesprekken werden gewaardeerd door de deelnemers, is door middel van een
survey onderzocht door Michels & Binnema (2015). Zij stelden aan deelnemers de vraag in hoeverre zij
zichzelf vrij voelden om te zeggen wat zij wilden, alsook de vraag in hoeverre zij zich aan tafel gehoord
voelden door de andere gesprekspartners. In Amersfoort waren de deelnemers hier ronduit positief over:
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ruim 80% van de deelnemers voelde zichzelf vrij om te zeggen wat hij of zij wilde, en ruim 70% voelde
zichzelf ook gehoord door de anderen aan tafel.
Hoewel deze uitkomsten erg positief zijn voor het democratisch aspect van deliberatie, noemen Michels
& Binnema (2015) deze systematiek ook als een mogelijke oorzaak van het lage percentage
laagopgeleide/niet-westerse deelnemers. Met zijn allen aan tafel praten past immers beter bij de blanke
middenklasse dan bij laagopgeleide en/of niet-westerse burgers. Dit betekent dat de mate van deliberatie
wellicht invloed heeft op de mate van inclusie.
Legitimiteit
Op het aspect van legitimiteit – de mate van draagvlak voor het proces en/of de uitkomsten hiervan – lijkt
de G1000 in Amersfoort erg hoog te scoren; het filmpje wat op de dag zelf is gemaakt toont enthousiaste
deelnemers, die de sfeer als bruisend, open, positief, inspirerend en uniek karakteriseren. 9 Ook de
organisatie zelf ontvangt menig compliment van de deelnemers. Van de deelnemers zou een percentage
van 87% dan ook een familielid of vriend(in) aanbevelen om deel te nemen aan de G1000. Redenen die
voor deze aanbevelingen gegeven worden zijn de bruisende sfeer, de gecreëerde verbondenheid met de
stad en ten slotte het meepraten en – denken over de inrichting van diezelfde stad.
De kleine groep die de G1000 niet zou aanbevelen, noemt hiervoor een aantal redenen: het resultaat van
de dag is voor hen te weinig vernieuwend of concreet. Ook constateren een aantal deelnemers zelf al dat
er weinig tot geen etnische minderheden vertegenwoordigd zijn op de dag zelf. Ten slotte vinden een
aantal mensen de dag vermoeiend, door de lengte van de dag alsook door het constante geluid van
pratende mensen om hen heen (Michels & Binnema (2015)..

5.6 De rol van de raad bij G1000
De G1000 in Amersfoort was voor veel deelnemers dus een geslaagde dag. Toch bleef het vaak bij deze
ene dag, waarna voor veel mensen onduidelijk was wie nu wat moest gaan doen. Waar veel burgers
wellicht verwacht hadden om – zeker gezien de datumkeuze vlak na de gemeenteraadsverkiezingen – een
soort agenda op te stellen voor de raad om zo de coalitieonderhandelingen van input te voorzien, waren
veel raadsleden en andere politici juist van mening dat de uitkomst een agenda voor burgers zélf was.
Hoewel er redelijk wat politici en ambtenaren deelnamen aan de dag, is het dus niet gelukt ook bij hen
een stuk eigenaarschap van de thema’s te bewerkstelligen. Verwachtingspatronen zullen daarom in de
toekomst aan alle partijen duidelijk gemaakt moeten worden. Op die wijze weet iedereen van tevoren
waar hij of zij tijdens de dag aan toe is en wat er na de dag door wie moet gebeuren. Toch moet alle
voorgaande kritiek niet worden gezien als kritiek op het fenomeen G1000. Zowel Harm van Dijk als
Amersfoortse raadsleden bevestigen dat de G1000 in eerste instantie op veel enthousiasme kon rekenen.
Het is dus niet per se zo dat de G1000 per definitie een moeilijk te hanteren ‘iets’ is voor de raad; het is
9

Op youtube staat een filmpje welke een indruk geeft van de G1000 in Amersfoort:
https://www.youtube.com/watch?v=FpZI155Oysw.

44

Raadswerk is Maatwerk

Tilburgse School voor Politiek en Bestuur

puur de wijze waarop de gebeurtenissen zich achter elkaar hebben afgespeeld, die voor deze kritische
houding hebben gezorgd. Ook Harm van Dijk zelf beschrijft dat de G1000 in Amersfoort een ‘eerste keer’
was voor iedereen; dat hierbij kinderziektes om de hoek komen, is wat hem betreft onvermijdelijk. Op dit
moment zijn in Amersfoort de voorbereidingen voor een nieuwe G1000 in volle gang en voorgenoemde
kritiek is dan ook zeker iets wat de organisatie probeert mee te nemen in het ontwerp van deze nieuwe
G1000.
Een ander punt van kritiek, is het deelnemersveld; dit bestaat voor een groot deel uit usual suspects, uit
de blanke, hoogopgeleide middenklasse. Er zal dus een manier gevonden moeten worden waarmee ook
lager opgeleiden – al dan niet allochtoon – hun stem kunnen laten horen tijdens een dag als de G1000.
Wanneer al het voorgaande lukt, lijkt de G1000 een veelbelovende werkwijze; deelnemers waren over
het algemeen namelijk ronduit enthousiast, en voelden zichzelf vrij om te spreken, gehoord, betrokken
bij hun stad en gingen tijdens de dag constructief aan de slag. Toch zijn er zeker ook nog uitdagingen;
raadsleden gaven immers aan dat voorafgaand aan de G1000 wat hen betreft onvoldoende concrete
afspraken waren gemaakt om invloed te kunnen uitoefenen op de ‘politieke agenda’. Om dit te
bewerkstelligen zullen er in het vervolg duidelijkere afspraken gemaakt moeten worden, waarin zowel
rolverdelingen als het vervolgtraject beter in worden uitgewerkt. Dit is voor raadsleden noodzakelijk om
ook echt iets te kunnen doen met de uitkomsten van de G1000.
Figuur 9: De vijf democratische aspecten en de rol van de raad bij G1000
Democratisch
aspect
Inclusie

Evaluatievragen

Resultaten

Hoe divers is de
deelnemersgroep?

Vooral deelnemers tussen 35 en 55 jaar. Veel hoogopgeleiden.
Weinig mensen met een niet-westerse achtergrond.

Burgerlijke
vaardigheden &
deugden

Leidt het tot betere
democratische
burgers?

Veel deelnemers voelen zich al betrokken bij hun omgeving; velen
zijn al betrokken bij buurtactiviteiten. Anderen voelen zich na
deelname aan de G1000 wel meer betrokken en zijn ook zeker
van plan zich in te gaan zetten voor hun omgeving.

Invloed

Wat gebeurt er met
de input en ideeën van
deelnemers?

Gekozen thema’s redelijk abstract, geen directe invloed op
agenda van raad en college (hoogstens de ‘geest van de G1000’),
wel aantal initiatieven door themagroepen opgepakt en
uitgewerkt.

Deliberatie

In hoeverre is er
sprake van dialoog
tussen deelnemers?

Dialoog over door de deelnemers aangedragen onderwerpen.
Waardering van gesprekken door deelnemers positief.

Legitimiteit

Steunen deelnemers
het proces en de
uitkomst?

Positief: sfeer, organisatie, mogelijkheid mee te praten. Negatief:
weinig vernieuwend en weinig concreet resultaat, akoestiek zaal,
erg blank gezelschap.
Een minderheid is positief over de selectie van de voorstellen.
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Of de G1000 een initiatief door en voor burgers blijft, of dat er wellicht ook een wijze wordt gevonden om
ook de politiek hierbij te betrekken – of zelfs invloed op de politiek uit te oefenen – zal de toekomst
moeten uitwijzen. Ten slotte geeft figuur 9 een beknopt overzicht van de mate waarin de G1000 voldoet
aan de aspecten van democratie zoals beschreven in het analysekader van dit rapport.

Uitdagingen voor raadsleden
Op basis van al het voorgaande, formuleren wij de volgende uitdagingen voor raadsleden:10
1. Voorafgaand aan een G1000, is het zaak om helder op tafel te hebben wat er precies met de
uitkomsten van het proces moet gebeuren en wie hiervoor verantwoordelijk is. Wanneer taken
en verantwoordelijkheden duidelijk zijn, kan er een stuk eigenaarschap ontstaan wat anders zou
ontbreken.
2. Bij een G1000 speelt deliberatie een grote rol. Dit betekent concreet dat het collectief centraal
moet staan in een dialoog waar iedere deelnemer ‘open minded’ in zou moeten staan. Voor
raadsleden betekent dit dat zij zichzelf moeten behoeden voor hun reflexen als politicus, die er
voor zullen zorgen dat zij eerder in verschillen dan in overeenkomsten denken. Men moet een
open houding aannemen, waarin ruimte is voor uitwisseling van argumenten; partijen moeten
elkaar versterken in plaats van bevechten, zodat een groter geheel dan de som der delen
ontstaat.

Reflectie
De G1000 in Amersfoort was de eerste G1000 op Nederlandse bodem. De keuze om een G1000 op te
nemen in dit onderzoek naar verschillende wijzen van burger- en overheidsparticipatie en democratische
innovaties, was een logische keuze gezien de opkomst van dit soort bijeenkomsten. Zo was er een G1000
in onder andere Uden (oktober 2014), de Amersfoortse wijk Kruiskamp (oktober 2014), Groningen (juni
2015), Schiedam (februari 2016), Nijmegen (5 maart 2016) en staat voor de komende tijd in meerdere
gemeenten een G1000 op de planning (Amersfoort, 9 april 2016, Eindhoven, 28 mei 2016, Gemert-De
Bakel, 4 juni 2016, in Apeldoorn en een WijkG1000 in Amersfoort-Kattenbroek). De simpele reden
waarom dan juist de G1000 in Amersfoort is gekozen voor deze casus, is documentatie; de G1000 in
Amersfoort is de best gedocumenteerde G1000 tot nu toe; het vele onderzoeksmateriaal bood dan ook
de beste basis voor een uitgebreide analyse. Hoewel er dus vele G1000’en door het hele land worden
georganiseerd, betekent de naam G1000 niet automatisch een zelfde opzet. De Amersfoortse variant is
bijvoorbeeld sterk beïnvloed door Harm van Dijk en zijn co-creatie aanpak; grote verschillen met de G1000
in bijvoorbeeld Uden zijn derhalve niet ondenkbaar.
Een ander aandachtspunt, is de grootte van de gemeente waarbinnen de G1000 wordt georganiseerd. De
gemeente Amersfoort (plusminus 153.000 inwoners) kent met haar grote stad uiteraard een geheel
andere dynamiek dan een kleine plattelandsgemeente. Toch is de G1000 niet per se gebonden aan een
10

Mocht u na van het lezen van deze casus over G1000 in Amersfoort zelf contact willen zoeken met deze
gemeente dan kan dat via: M.Bongers@Amersfoort.nl (Marlies Bongers, griffie Amersfoort).
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grote stad; De WijkG1000 in de Amersfoortse wijk Kruiskamp (plusminus 5000 inwoners, één van de
zogeheten veertig ‘Vogelaarwijken’) laat zien dat een G1000 ook op kleinere schaal georganiseerd kan
worden. Problemen op buurtniveau en zaken als een ‘ons-kent-ons’ spelen namelijk niet alleen in dorpen,
maar ook in dit soort wijken een rol. Toch zal context altijd een doorslaggevende rol spelen bij het precieze
ontwerp van een G1000 of een ander vergelijkbaar fenomeen. Ook blijft deze werkvorm – net als alle
andere vormen in dit rapport overigens – altijd gevoelig voor de politieke dynamiek in de gemeenschap
waarbinnen met deze ‘nieuwe’ werkvormen wordt geëxperimenteerd. Dit onderzoek tracht hierbij een
eerste handreiking aan raadsleden te doen; een stukje informatie waarmee op zijn minst geleerd kan
worden van andere gemeenten, zodat ‘fouten’ die in het verleden reeds zijn begaan niet opnieuw
gemaakt hoeven te worden door anderen. Ook een gewaarschuwd raadslid, telt voor twee!
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Hoofdstuk 6: Bewonersbudgetten in Dordrecht
Linze Schaap

6.1 De theoretische wortels van bewonersbudgetten: participatief begroten
In 1989 begon de Braziliaanse stad Porto Alegre met haar ‘participatieve begrotingsproces’ (Miños, 2002;
Koonings, 2004). Sindsdien heeft het idee om burgers een rol te geven in de besluitvorming over de
gemeentelijke begroting veel aanhang gekregen.
In Porto Alegre werden in elk van de 16
stadsdistricten ‘participatieve begrotingsfora’
georganiseerd om het vorige begrotingsjaar te
evalueren en het komende te verkennen. De
deelnemers mochten uit 13 taakvelden vier
prioriteiten selecteren. Op basis van een
aggregatie van de voorkeuren per district
werden
drie
stadsbrede
investeringsprioriteiten vastgesteld die op die manier
onderdeel werden van het stedelijke
begrotingsproces. Het hele begrotingsproces
werd begeleid door een ‘Participatieve
Figuur 10: Porto Alegre (Brazilië); broedplaats
Begrotingsraad’ waarin alle 16 districten
van participatief begroten
vertegenwoordigd
waren.
Aan
dit
participatieve proces deden jaarlijks zo’n 30.000 à 50.000 inwoners mee, en dan niet alleen die burgers
die meestal meedoen (hoger opgeleide mannen van middelbare leeftijd; ook wel de usual suspects
genoemd), maar ook anderen (Cassen, 1998; Ramonet, 2001). Participatief begroten heeft inmiddels ook
in andere steden geleid tot acties die de participatie van vrouwen en andere ondervertegenwoordigde
groepen bevorderen (Cabannes, 2004: 38). Ook blijkt dat de meest benadeelde wijken in steden
substantieel hebben geprofiteerd van participatief begroten. Vanuit Porto Alegre heeft het participatief
begroten zich verspreid over de wereld. Het is gebaseerd op drie principes:
1. De participatie is opengesteld voor alle burgers zonder een speciale status voor organisaties;
2. directe en representatieve democratie worden gecombineerd;
3. publieke middelen worden verdeeld volgens de wil van de participanten (Baierle, 2003: 17).
De precieze vormgeving van het participatief begroten geschiedt in de verschillende steden op
uiteenlopende manieren (Cabannes, 2004; Sintomer e.a., 2008: 166). In sommige gevallen praten burgers
mee over bedragen (soms zelfs de hele begroting), in andere alleen over projecten (Cabannes, 2004). In
Nederland vinden we participatief begroten vooral terug in de vorm van buurtbudgetten. De casus waar
we op in gaan is de gemeente Dordrecht (Boluijt et al., 2012).
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6.2 Aanleiding11
Nadat de gemeente Dordrecht al enkele jaren ervaring had opgedaan met de ‘Dordtse Aanpak’ van
burgerparticipatie, nam de gemeenteraad in 2007 een motie aan om gedurende twee jaar in twee wijken
te gaan werken met wijkbudgetten. De raad wilde op die manier burgers meer verantwoordelijkheid
geven en kijken of bewoners zich daardoor meer betrokken zouden voelen bij hun buurt en bij de politiek.
Die motie heeft uiteindelijk geleid tot twee experimenten. De gemeenten wilde daarmee, onder andere,
invloed en verantwoordelijkheden verleggen naar de wijken, burgers optimale invloed geven, bewoners
activeren en bij wijk en gemeente een bereidheid kweken samen te denken en te doen (Boluijt et al, 2012:
35). Twee gebieden werden geselecteerd voor experimenten: een buurt in Nieuw-Krispijn en de wijk
Stadspolders.

6.3 Procesbeschrijving
In Nieuw-Krispijn mochten de bewoners voorstellen doen voor extra activiteiten in de buurt; daarvoor
had de gemeente een budget van €150.000,- beschikbaar gesteld. Bewoners die ideeën ingeleverd
hadden, mochten die vervolgens aan andere bewoners presenteren en ter beoordeling voorleggen. Dat
gebeurde in twee ronden (in 2009). Bij de eerste ronde lagen er tientallen voorstellen, bij de tweede had
de gemeentelijke projectgroep die ingedeeld in zeven thema’s. Daarna werden 17 voorstellen ‘rijp’
gemaakt. Over die 17 voorstellen konden de bewoners doorpraten. De bedoeling was, dat bewoners dat
dan ook zouden doen en coalities zouden smeden, zodat er via overleg keuzes gemaakt zouden worden.
Dat is niet gebeurd; bewoners brachten individueel hun stem uit op een bepaald project.
In Stadspolders ging het niet over het besteden van extra geld, maar om bestaande budgetten. Bewoners
moesten dus afwegingen maken: hogere uitgaven op het ene terrein betekenden lagere uitgaven ergens
anders. De wijkbewoners werden in juni 2009 geïnformeerd over het experiment. Tevens mochten zij
aangeven of ze betrokken wilden worden, of alleen geïnformeerd wilden worden of ook dat niet. Van de
ongeveer 35 mensen die aangaven actief te willen zijn, deden ongeveer 12 daadwerkelijk mee. Vervolgens
is input verzameld in de wijk door bewoners op straat een enquête te laten invullen. Die input werd op
een brainstormbijeenkomst besproken. Ten behoeve van die bijeenkomst waren speciale spellen bedacht,
maar die bleken voor veel deelnemers te ingewikkeld: “discussies gingen meer over de spellen als zodanig
dan over de verdeling van het budget” (Boluijt et al., 2012: 38). De volgende stap waren
inloopbijeenkomsten. De bedoeling daarvan was bewoners te informeren, maar ook om hen
medebewoners en gemeenteambtenaren te laten ontmoeten en door middel van een begrotingsspel
keuzes te laten maken. Weinig bewoners liepen binnen, en het spel bleek eerder te stimuleren tot
concurrentie dan tot samenwerking en gemeenschappelijk keuzes maken. Daarnaast kregen de bewoners
via een website drie opties voorgelegd voor de verdeling van de begrotingsgelden. Op die manier konden
alle bewoners meebeslissen; 22% van hen deed dat.

11

We baseren de beschrijving en de analyse op het materiaal van Boluijt, Drosterij en Hendriks (2012).
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6.4 Resultaten
Het resultaat in Nieuw-Krispijn was dat de bewoners kozen voor drie projecten: het grootste project
betrof het versterken van de veiligheid in de buurt, het tweede was bedoeld om de buurt schoner en
(letterlijk) fleuriger te maken, het derde beoogde een herinrichting van een plein. De plannen zijn
vervolgens uitgewerkt door werkgroepen van bewoners en ambtenaren. Alle drie projecten zijn
uitgevoerd. Eén van de resultaten is ook, dat de ‘Buurtvadersgroep’ geprofessionaliseerd is. De bewoners
die meededen aan de enquête wilden meer geld voor veiligheid en minder voor de woonomgeving.
In Stadspolders resulteerde het meebeslissen over het wijkbudget dat 39% de bestaande verdeling wel
goed vond, 37% opteerde voor meer aandacht voor de fysieke omgeving (parkeren, onderhoud) ten koste
van buurtwerk, 20% voor meer veiligheid ten koste van groenonderhoud.
In beide experimenten kozen bewoners dus juist niet voor versterking van de sociale cohesie en
samenwerking, terwijl beide experimenten daar wel voor bedoeld waren.12 De betrokkenen kozen voor
het aanpakken van ‘dagelijkse ergernissen’. Op de achtergrond speelt mee, dat veel van de betrokken
burgers van mening waren dat de gemeente die kwesties eigenlijk allang had moeten oplossen en er ook
wel van op de hoogte had kunnen zijn wat er in de buurt leefde. Een ander gewenst resultaat bleef
eveneens uit: de deliberatie door bewoners over de voorstellen kwam niet van de grond.

6.5 Analyse
Als we de kwaliteiten van democratische processen langslopen, dan komen we tot de volgende
observaties (zie ook figuur 11):
Inclusie. Hier is de vraag of het proces voor iedereen toegankelijk is en zo nee, op wat voor wijze er
geselecteerd wordt. In Nieuw-Krispijn kon elke bewoner meedoen. In de eerste ronde waren vooral
leerlingen van het ROC actief, aan de tweede ronde namen ongeveer 25 bewoners deel (van de
ongeveer 1800 inwoners). In Stadspolders konden bewoners zelf aangeven welke rol ze wilden spelen.
Daarnaast konden mensen op straat voorkeuren aangeven en is er een wijkbrede enquête gehouden.
In beide wijken konden dus in beginsel alle bewoners meedoen, maar hebben slechts enkelen zich
actief opgesteld. In Stadspolders heeft wel 22% meegedaan aan de enquête.
Burgerlijke vaardigheden en deugden. Bij participatief begroten is van belang te bepalen of burgers
wel in staat zijn een keuze te maken. Begroten betekent afwegingen maken en vervolgens kiezen.
Onderdeel daarvan kan zijn mogelijkheden te zoeken voor zoveel projecten binnen het bestaande
budget. Daarvoor zijn overleg en onderhandelingen nodig. Dat bleek voor de bewoners in beide
experimenten een lastige klus; misschien ontbeerden zij de noodzakelijke vaardigheden. Aan de
andere kant bleek bij de internetenquête in Stadspolders een aanzienlijk aantal burgers wel in staat
te zijn een keuze te maken uit de drie opties (opties die uitgingen van ‘meer hier = minder daar’”).

12

Er kan desalniettemin meer sociale cohesie ontstaan zijn, juist door de interactie; maar daar is geen onderzoek
naar gedaan.
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Figuur 11: Vijf aspecten van democratie en de rol van de raad bij bewonersbudgetten
Democratisch
aspect
Inclusie

Evaluatievragen

Resultaten

Hoe divers is de
deelnemersgroep?

Over de diversiteit van de bewonersgroepen is geen
informatie beschikbaar. Wel is duidelijk dat de groepen klein
zijn, zeker in Stadspolders. Maar in die wijk heeft wel 2% van
de bewoners meegedaan aan een enquête.

Burgerlijke
vaardigheden &
deugden

Leidt het tot betere
democratische
burgers?

Het is sterk de vraag of door het participatieve begroten de
burgers zich mee betrokken zijn gaan voelen met hun buurt.
Immers, het aantal deelnemers is niet groot, de werkvormen
sloten niet goed aan bij hun leefwereld en de verwachtingen
van de bewoners waren niet positief.

Invloed

Wat gebeurt er
met de input en
ideeën van
deelnemers?

In het geval van Nieuw-Krispijn zijn de geselecteerde
projecten uitgewerkt en uitgevoerd, in Stadspolders was de
uitslag niet eenduidig.

Deliberatie

In hoeverre is er
sprake van dialoog
tussen deelnemers?

De dialoog tussen bewoners had niet het karakter van
deliberatie, gezamenlijk problemen definiëren en tot
oplossingen komen, maar van competitie om steun te
verwerven voor de eigen plannen.

Legitimiteit

Steunen
deelnemers het
proces en de
uitkomst?

Steun van de uitkomsten is er, zeker daar waar de
uitkomsten duidelijk zijn en keuzes van de bewoners
uitgevoerd zijn. Maar het participatieve proces als zodanig,
ondervindt niet veel steun: nogal wat bewoners vinden dat de
gemeenten ‘gewoon’ haar werk moet doen.

Invloed. Hebben burgers werkelijk zeggenschap gehad in de besluitvorming? In Nieuw-Krispijn zijn de
drie projecten uitgevoerd; de betrokken ambtenaren hebben overigens wel een aanzienlijke rol
gespeeld bij het stroomlijnen van de besluitvorming. In Stadspolders was de uitslag van de
internetenquête niet eenduidig.
Deliberatie. In de beleidsdiscussie over voorstellen moet ruimte zijn voor het uitwisselen van
argumenten, voor het debatteren daarover en eventueel voor het veranderen van mening. In beide
projecten is de deliberatie niet goed van de grond gekomen, bewoners hebben niet geprobeerd elkaar
te overtuigen van het nut van bepaalde voorstellen, evenmin hebben zij coalities gemaakt.
Legitimiteit. De formele kant van de legitimiteit is afgedekt: de experimenten met buurtbudgetten
hebben plaatsgevonden op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenteraad. Maar als het gaat om de
resultaten, dan is de legitimiteit twijfelachtig; zeker in Stadspolders waar de bewoners keuzes
moesten maken binnen bestaande budgetten; de uitslag van de wijkenquête was verre van eenduidig.
Maar minstens zo belangrijk is dat de bewoners weinig enthousiast waren over de experimenten als
zodanig: de verwachtingen van gemeente en bewoners waren verschillend. De “bewoners zijn
weliswaar blij dat de gemeente eindelijk wat van zich laat horen, maar ze stralen ook uit: ‘eerst zien
en dan pas geloven’” (Boluijt et al., 2012: p.45).
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6.6 Conclusie: de rol van de raad bij bewonersbudgetten
Het participatief begroten in de gemeente Dordrecht was geen doorslaand succes. Een belangrijke
oorzaak is, dat gemeente en bewoners verschillende verwachtingen hadden (Boluijt et al., 2012). Waar
bewoners vooral een schonere en veiliger buurt wilden, streefde de gemeente naar sociale cohesie en
‘samen verantwoordelijk’ voelen. Vooral dat ‘samen’ viel in het water: er waren tamelijk weinig bewoners
die iets samen wilden doen, en degenen die actief meededen, slaagden er niet in werkelijk samen te
werken en samen te formuleren wat er in de buurt nodig was, laat staan samen oplossingen te zoeken.

Uitdagingen voor raadsleden13
Raadsleden hebben op tamelijk grote afstand gestaan van het participatieve begroten in Dordrecht. De
raad heeft wel de aanzet gegeven tot de experimenten; tevens heeft de raad een implementatieplan
vastgesteld en is hij op gezette tijden geïnformeerd over de voortgang en was er sprake van een
raadsadviescommissie. Maar de raad zou meer kunnen doen, kijkend naar de leereffecten in Dordrecht
(Boluijt et al., 2013; zie ook Van de Wijdeven, 2015):
1. De raad zou zich ervan kunnen vergewissen of de betrokken burgers wel behoefte hebben aan
participatief begroten, of ten minste bereid zijn daaraan mee te werken. Daarbij is van belang te
analyseren hoe burgers tegenover de gemeente staan. Als er weinig vertrouwen is, of als mensen zelfs
negatief zijn, zullen goede bedoelingen al snel verkeerd geïnterpreteerd worden.
2. De raad kan het participatieve begroten zodanig inrichten dat burgers niet het gevoel krijgen dat ze
‘gebruikt’ worden, bijvoorbeeld om zelf keuzes ta maken voor bezuinigingen. Wie participatief
begroten instrumenteel inzet, zal van een koude kermis thuiskomen.
3. De raad zou erop kunnen toezien, dat de manieren van werken in de buurt aansluiten bij de
‘leefwereld’ van de bewoners. In Dordrecht bleek, dat diverse werkmethoden te hoog gegrepen
waren voor veel burgers.

13

De auteur heeft pogingen gedaan reflecties te krijgen op de bevindingen in dit hoofdstuk. Dat is helaas niet
gelukt.
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Hoofdstuk 7: De vijf cases in perspectief
Laurens de Graaf en Linze Schaap

7.1 Aspecten van democratie
In het vorige hoofdstuk hebben we gezien wat iedere case in democratisch opzicht inhield. Iedere case
‘scoort’ verschillend op de vijf democratische aspecten uit het analysekader. Hieronder lopen we ieder
democratisch aspect na om te zien hoe dit in de verschillende cases tot uiting is gekomen.
Inclusie
Bij inclusie gaat het om de vraag wie er worden ingesloten (inclusie) en wie er worden uitgesloten
(exclusie). Anders gezegd, het gaat om de vraag: wie heeft er toegang om mee te doen en wie niet?
Kijkend naar de cases valt het op dat de participatieve vormen van democratie (Eindhoven en Dordrecht)
hier negatief op scoren. In beide cases zien we dat slechts een selecte groep actief is. In Dordrecht gaat
het om kleine groepen die actief betrokken zijn en in Eindhoven zien we dat hoogopgeleide mannen van
50 jaar en ouder vooral actief zijn. Deze groepen die in Dordrecht en Eindhoven participeren,
representeren hooguit een klein deel van de bevolking (de demos). Bij de casus over overheidsparticipatie
in Tilburg zien we dat degenen die meedoen een heel duidelijk belang hebben. Dat is een beeld dat
vergelijkbaar is bij de voorbeelden uit Eindhoven en Dordrecht. Bij de casus in Tilburg komt echter ook
naar voren dat niet iedereen zomaar een burgerinitiatief of maatschappelijk initiatief kan starten. Veelal
zijn dit toch mensen die ondernemend of hoogopgeleid zijn. Het vereist dat je als burger in ieder geval
over (minimale) vaardigheden beschikt om überhaupt een burgerinitiatief te kunnen starten en dit een
tijdje te kunnen volhouden. Bij de G1000 in Amersfoort zien we dat er in principe een grote
representatieve groep is geselecteerd. Maar we zien hier ook, dat vooral de bekende gezichten (usual
suspects) er daadwerkelijk op afkomen en meedoen. Ten opzichte van de cases in Tilburg, Eindhoven en
Dordrecht zou je wel kunnen zeggen dat de inclusie minder slecht is. Daarom ‘scoren’ we de G1000 als
‘matig’, omdat bij de mensen die meededen aan de G1000 in Amersfoort wel een evenwichtige
verhouding waarneembaar was tussen mannen en vrouwen. Toch blijven minderheden (bijvoorbeeld
jongeren en allochtonen) ondervertegenwoordigd. In het geval van het referendum in Groningen zien we
dat de inclusie positief scoort. In principe kan iedere stemgerechtigde zijn stem uitbrengen.
Burgerlijke vaardigheden en deugden
Bij het democratische aspect burgerlijke vaardigheden en deugden gaat het erom welke vaardigheden
burgers hebben om überhaupt mee te kunnen doen en voor welk publiek vraagstuk zij dit inzetten. Voor
de casus Groningen kunnen we hier helaas geen uitspraken over doen, omdat hierover geen gegevens
bekend zijn. De casus participatief begroten in Dordrecht laat op dit aspect een vrij negatief beeld zien.
Het is sterk de vraag of door het participatief begroten de burgers geleerd hebben en zich meer betrokken
zijn gaan voelen bij hun buurt. Bij de G1000 in Amersfoort zien we dat deelnemers wel bewuster worden
van wat er in hun omgeving speelt. Bij overheidsparticipatie in Tilburg valt het op dat degenen die
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betrokken zijn bij het initiatief tot veel in staat zijn. Ze weten heel goed waarom ze doen wat ze doen. Ze
beschikken daarnaast over veel energie en eigen kracht. De casus Eindhoven laat zien dat deelnemers
door hun deelname aan burgerparticipatie veel hebben geleerd en daarmee nieuwe vaardigheden
hebben ontwikkeld (zie bijvoorbeeld figuur 4). Ook hebben deze deelnemers door hun deelname meer
inzicht gekregen hoe (publieke) besluitvorming werkt.
Invloed
Bij het aspect invloed gaat het over de zeggenschap die burgers claimen en/of de manier waarop de
gemeente zeggenschap aan burgers in de aanpak inbouwt. In Eindhoven zien we dat deelnemers aan
burgerparticipatie aangeven dat vooral ambtenaren een dominante rol spelen: in hun ogen nemen
ambtenaren de belangrijkste beslissingen. Ook komt uit deze case naar voren dat georganiseerde
belanghebbenden, zoals welzijnsinstellingen, woningcorporaties etc. meer invloed hebben dan (groepen)
burgers. In Eindhoven hebben burgers wel zeggenschap, maar is de invloed van ambtenaren en
deelnemende maatschappelijke organisaties hoger. In de casus over bewonersbudgetten in Dordrecht
zien we (in het geval van Nieuw Krispijn) dat de door burgers geselecteerde projecten zijn uitgewerkt en
uitgevoerd. Bij de G1000 in Amersfoort is de invloed van burgers aan voorwaarden gebonden. Het is
hierbij belangrijk om harde afspraken te maken over het vervolgtraject, niet alleen wat er precies met de
inbreng gedaan wordt, maar ook tot welke concrete uitwerkingen dit zal leiden. Bij Overheidsparticipatie
in Tilburg hebben we dat initiatiefnemers relatief veel zeggenschap. Tijdens het spel met raadsleden
kwam naar voren dat de raadsleden van Tilburg van mening zijn dat burgers maximale zeggenschap op
overheidsbeleid moeten hebben. In Groningen is dat de invloed van burgers aanzienlijk; dat is zeker het
geval bij eerste referendum: toen werd de negatieve uitslag van het referendum overgenomen.
Deliberatie
Bij deliberatie gaat het om een open dialoog en de manier waarop argumenten tussen deelnemers
(kunnen) worden uitgewisseld. Daarbij wordt vaak ook gekeken of deelnemers ontvankelijk zijn voor de
mening van anderen en andersdenkenden en of ze eventueel bereid zijn hun mening daarop aan te
passen. Bij de geanalyseerde referenda in Groningen is er eigenlijk maar weinig ruimte voor dialoog.
Natuurlijk wordt er in de periode voorafgaand aan een referendum (de referendumcampagne) wel
gediscussieerd, maar uiteindelijk biedt het referendum beperkte (veelal dichotome) keuzemogelijkheden
(wel/niet, ja/nee). Bij de bewonersbudgetten in Dordrecht had de dialoog tussen bewoners niet het
karakter van deliberatie, maar veel meer van competitie en het verwerven van steun voor de eigen
plannen; een instrumentele benadering overheerste. Bij overheidsparticipatie in Tilburg ontstond er bij
de onderzochte maatschappelijke en burgerinitiatieven een vrij intensieve dialoog. De raadsleden die aan
het overheidsparticipatiespel hebben meegedaan spreken de wens uit dat de dialoog met initiatiefrijke
burgers en ondernemers verbetert. Bij burgerparticipatie in Eindhoven zijn er gedurende de afgelopen
tien jaar steeds meer platforms ontstaan zowel op stedelijk als op wijkniveau over uiteenlopende
onderwerpen. We zien dus dat een meer duurzame dialoog in opkomst is. Wat betreft het aspect
deliberatie ‘scoort’ de G1000 in Amersfoort het beste. Deze aanpak is uitermate geschikt om met
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‘gewone’ burgers de dialoog aan te gaan. Tijdens zo’n G1000 worden allerlei technieken gehanteerd om
de dialoog te laten ontstaan.
Legitimiteit
Bij het democratische aspect legitimiteit gaat het in feite om het draagvlak voor het gelopen proces, maar
ook of er steun is voor de (uiteindelijke) uitkomsten van het proces. In het geval van de casus Eindhoven
staan de deelnemers positief tegenover het participatietraject. Wel wordt er gewaarschuwd voor de
valkuil dat er in een vroeg stadium te hoge (enthousiaste) verwachtingen worden gewekt. Dit geldt vooral
voor burgers die doorgaans niet zoveel met de gemeente te maken hebben. Bij de bewonersbudgetten in
Dordrecht is er steun voor de uitkomsten, met name voor die uitkomsten die zichtbaar zijn voor burgers.
Voor het proces rondom de bewonersbudgetten is niet veel steun. Veel bewoners vinden dat de
gemeente gewoon haar werk moet doen (namelijk een rechtvaardige verdeling van publieke middelen).
In het geval van het referendum in Groningen is het voor de legitimiteit van belang dat er een
referendumverordening wordt opgesteld, waarin staat vermeld wat de rolverdeling is en er een
onafhankelijke scheidsrechter wordt benoemd. Vooral voor, tijdens en na het referendum is het belangrijk
om te handelen naar deze verordening. De legitimiteit voor het proces en de uitkomst wordt bij een
referendum via zo een verordening dus institutioneel verankerd. De overheidsparticipatie in Tilburg,
vervolgens, heeft een positief effect op de legitimiteit. Er wordt namelijk meer rekening gehouden met
de diversiteit en wensen van burgers. Je zou kunnen zeggen dat de overheid responsiever wordt en dus
beter probeert aan te sluiten bij wat er onder burgers (tenminste onder initiatiefnemers) leeft. In het
geval van de G1000 in Amersfoort valt waar te nemen dat de manier waarop er op zo een dag met elkaar
wordt gesproken breed gedragen wordt. Wat betreft de uitkomsten blijft het belangrijk om de (veelal wat
abstract) geformuleerde uitkomsten te concretiseren en te monitoren in hoeverre die daadwerkelijk
doorwerken in de praktijk. Figuur 12 (op de volgende bladzijde) brengt de vijf cases in een overzicht in
verband met de vijf aspecten van democratie.
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Figuur 12: Analyse van de cases aan de hand van vijf aspecten van democratie
Democratisch
aspect

Burgerparticipatie
Eindhoven

Referendum
Groningen

Overheidsparticipatie
Tilburg

G1000
Amersfoort

Bewonersbudgetten
Dordrecht

Inclusie

Deelnemers vooral
hoogopgeleide blanke
mannen van middelbare
leeftijd. Raad moet waken
voor geluid van
minderheden vanwege dit
selectieve karakter.

In principe kan iedereen
deelnemen (geen selectie).
Wel zaak voor de raad om
niet-stemmers in de gaten
te houden.

Niet iedereen kan een
initiatief dragen; de
overheid is er juist ook
voor de zwakkere in de
samenleving.

Ondanks loting veel
‘usual suspects’
aanwezig. Zaak om
ook minderheden te
betrekken.

Over de diversiteit van de
bewonersgroepen is geen
informatie beschikbaar. Wel
is duidelijk dat de groepen
klein zijn, zeker in
Stadspolders. Maar in die wijk
heeft wel 2% van de
bewoners meegedaan aan een
enquête.

Burgers ontwikkelen hun
vaardigheden. Zaak voor
raad om deze ontwikkeling
gaande te houden, als
democratische
‘kweekvijver’ voor de
toekomst.

Op basis van ons
onderzoeksmateriaal
kunnen we hier geen
uitspaken over doen.

Energie en eigen kracht
moeten behouden
worden en niet
weglekken. Raadsleden
realiseren zich dat hun
ingrijpen soms ook
averechts effect heeft.

Kan zorgen voor
meer betrokkenheid
burger bij omgeving.
Natraject wel van
groot belang om
teleurstellingen te
voorkomen.

Het is sterk de vraag of door
het participatieve begroten
de burgers zich mee
betrokken zijn gaan voelen
met hun buurt. Het aantal
deelnemers is niet groot, de
werkvormen sloten niet goed
aan bij hun leefwereld en de
verwachtingen van de
bewoners waren niet positief.

Invloed

Ambtenaren claimen (in
ogen burgers) veel invloed.
Zaak voor raad vanuit
controlerende rol te
waken voor ‘kaping’ door
ambtenaren.

Het eerste referendum
had aanzienlijk invloed
(besluit burgers
overgenomen). Zaak voor
raad om vooraf aan te
geven hoe er om zal
worden gegaan met een
(geldige) uitslag.

Raadsleden vinden dat
de invloed van burgers
op overheidsbeleid
maximaal moet zijn. Bij
raadsleden bestaat de
wens om (dan ook)
minder politiek op te
treden.

Om invloed te
kunnen claimen
belangrijk dat harde
afspraken worden
gemaakt.
Onduidelijkheid of
abstracte plannen
leiden tot weinig of
niets concreets.

In het geval van NieuwKrispijn zijn de geselecteerde
projecten uitgewerkt en
uitgevoerd, in Stadspolders
was de uitslag niet eenduidig.

Deliberatie

Duurzame dialoog meer
en meer in opkomst. Zaak
voor raadsleden om te
blijven ‘meepraten’.

Referendum biedt
beperkte ruimte aan
uitwisseling van
argumenten (‘voor’ of
‘tegen’). Zaak voor raad
om dialoog op gang te
houden, zodat burgers
gegrond een mening
kunnen vormen.

Raadsleden willen bij
overheidsparticipatie
meer en betere
deliberatie met
initiatiefrijke burgers. Zij
moeten beter gehoord
worden en leidend zijn
in wat ze willen.

Uitermate geschikt
om de dialoog met
‘gewone’ burgers
aan te gaan. Blijven
meepraten is
belangrijk.

De dialoog tussen bewoners
had niet het karakter van
deliberatie, maar van
competitie om steun te
verwerven voor de eigen
plannen.

Legitimiteit

Over traject zelf veel
positiviteit, echter; waken
voor te hoge
verwachtingen. Vooral bij
burgers die (normaal)
weinig contact hebben met
gemeente. Hoge
verwachtingen kunnen
leiden tot teleurstelling.

Het is voor de legitimiteit
van belang een
referendum-verordening
op te stellen, met
duidelijke rolverdeling en
benoeming onafhankelijke
scheidsrechter. Zaak om
ook te handelen naar deze
verordening.

Overheidsparticipatie
draagt bij aan
versterking van de
legitimiteit. Er wordt
namelijk meer rekening
gehouden met de
diversiteit en wensen
van burgers.

Proces van
deliberatie wordt
breed gedragen.
Zaak is wel om te
blijven richten op
concrete, praktische
resultaten.

Steun van de uitkomsten is
er, zeker daar waar de
uitkomsten duidelijk zijn en
keuzes van de bewoners
uitgevoerd zijn. Maar het
participatieve proces als
zodanig, ondervindt niet veel
steun: nogal wat bewoners
vinden dat de gemeenten
‘gewoon’ haar werk moet
doen.

Burgerlijke
vaardigheden
deugden

&

Is er bij het initiatief zelf
niet puur sprake van
eigen belang?
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7.2 Naar een bredere impact?
In dit onderzoek hebben we voorbeelden laten zien van pogingen van diverse gemeenten tot verbreding
– en verbetering – van hun lokale democratie. We realiseren ons dat er grote verschillen zijn tussen
gemeenten en dat de onderzochte cases niet geheel representatief zijn voor alle Nederlandse gemeenten.
Iedere gemeente kent een andere context en “democratie is maatwerk”, zoals één van de geïnterviewde
raadsleden ons terecht meldde. Maar de hier besproken voorbeelden zijn wel representatief voor een
breed spectrum aan democratiemodellen die in de Nederlandse lokale democratiepraktijk worden
gehanteerd. Op dat punt kunnen andere gemeenten wel degelijk leren van de ervaringen die elders zijn
opgedaan. In de vorige paragraaf hebben we de vijf cases geanalyseerd aan de hand van de vijf aspecten
van democratie. Kijkende naar de wetenschappelijke literatuur die we voor iedere case afzonderlijk
hebben bestudeerd, hebben we de inzichten uit figuur 12 aangevuld en hebben deze geconfronteerd met
ervaringen die elders (empirisch) zijn opgedaan. Op die manier hebben we een tabel gecreëerd, die meer
algemeen geldend is dan de figuur 12. In figuur 13 werken we met drie kleuren, waarbij rood staat voor
‘negatief’, oranje voor ‘twijfel’ en groen voor ‘positief’.
Figuur 13: Hoe scoren de vijf democratiemodellen op de vijf democratische aspecten?
Democratisch
aspect

Burgerparticipatie

Lokaal
referendum

Overheidsparticipatie

Lottocratie en
deliberatieve
fora

Participatief
begroten

Inclusie

Burgerlijke
vaardigheden
deugden
Invloed

&

Deliberatie

Legitimiteit

Deze figuur betekent bijvoorbeeld dat:
1. …als een gemeenteraad ervaart dat zijn eigen lokale democratie moeite heeft met inclusievraagstukken, het aan te raden is om te overwegen om een lokaal referendum te houden. Een andere
optie (maar met minder impact op inclusie dan een lokaal referendum) is meer aandacht te hebben
voor maatschappelijke en burgerinitiatieven. Ook het toepassen van loting kan eraan bijdragen dat
meer mensen toegang hebben tot de lokale democratie en daar een actieve bijdrage aan leveren. Uit
de figuur moeten we ook opmaken dat vormen van burgerparticipatie, maar ook het participatief
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begroten vaak als nadeel heeft dat hier slechts een eenzijdige (selectieve) groep burgers bij
betrokken is.
…als een gemeenteraad ervaart dat in zijn eigen lokale democratie burgers te weinig of ontbrekende
vaardigheden en deugden hebben, die van belang zijn voor een goed functionerende lokale
democratie, het voor gemeenteraden aan te raden is (te blijven) inzetten op burgerparticipatie. Ook
de andere democratievormen laten op basis van onze analyse, maar ook op basis van inzichten uit
de verdere literatuur zien een bijdrage aan de vaardigheden en deugden van burgers te kunnen
leveren.
…als gemeenteraad ervaart dat zijn eigen lokale democratie moeite heeft om burgers (daadwerkelijk)
invloed te geven, dan is het aan te bevelen om te verkennen om een lokaal referendum te houden.
De andere democratievormen kunnen hier ook aan bijdragen, maar in mindere (directe) mate dan
een lokaal referendum.
…als gemeenteraad ervaart dat er in zijn eigen lokale democratie geen, te weinig of sprake is van
slecht georganiseerde vormen van deliberatie, hij zou kunnen overwegen te werken met loting.
Loting, zoals gehanteerd bij de G1000’s die in Nederland en daarbuiten zijn georganiseerd geeft de
mogelijkheid dat een grote diversiteit aan mensen in korte tijd (bij voorkeur minimaal drie dagen)
intensief met elkaar in gesprek gaat. Ze leren elkaar hierbij wat beter kennen en begrijpen. Ze krijgen
daardoor, maar vooral ook door het gesprek dat gevoerd wordt meer begrip voor elkaars
standpunten en argumenten.
… als gemeenteraad ervaart dat er binnen de eigen lokale democratie legitimiteitsproblemen zijn dan
kan hij tenminste drie democratiemodellen inzetten die hebben bewezen hieraan bij te kunnen
dragen, namelijk het lokale referendum, overheidsparticipatie en loting.

Thermometer en Roadmap!
Figuur 13 geeft aan hoe de lokale democratie (in)gekleurd wordt, maar ook hoe de lokale democratie
gekleurd zou kunnen worden.14 Iedere democratievorm heeft immers zijn eigen sterkere en zwakkere
kanten. Voor raadsleden is het zaak hiervan bewust te blijven en waar mogelijk daar gebruik van te maken
of ten minste op in te (durven) spelen. Figuur 13 vormt dus enerzijds een soort thermometer aan de hand
waarvan een raadslid kan vaststellen hoe het is gesteld met de eigen lokale democratie: hoe scoort de
eigen lokale democratie op de gehanteerde vijf aspecten van democratie? Anderzijds vormt het een soort
roadmap: welke vormen van democratie kunnen of moeten ‘bijgemengd’ worden om op één of meerdere
aspecten van democratie beter te scoren? De roadmap kan dan worden gebruikt om (door middel van
het bijmengen van andere democratische kleuren) de lokale democratie als geheel te versterken. Welke
route de raad uiteindelijk kiest, is – uiteraard – ook een kwestie van maatschappelijke en politieke
voorkeur. Maar met deze figuur en de inzichten die daarin verwerkt zijn, kunnen keuzes wel meer
gebaseerd worden op ervaringen en kennis.

Voor alle duidelijkheid vatten we kleuring hier overigens niet in politieke zin op. De kleuring laat vooral zien hoe
verschillende vormen van democratie (direct, participatief, deliberatief) scoren op de vijf aspecten van democratie.

14
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Hoofdstuk 8: Conclusie
Laurens de Graaf en Linze Schaap

In dit onderzoek stond de volgende vraag centraal: Op welke manier kunnen gemeenteraden adequaat
omgaan met hun verschuivende rol in het kader van hedendaagse vormen van burgerparticipatie? Deze
vraag hebben wij onderzocht aan de hand van een analysekader waarin wij vijf aspecten van democratie
hebben uitgewerkt, te weten inclusie, burgerlijke vaardigheden en deugden, invloed, deliberatie en
legitimiteit. Dit kader is toegepast op vijf case studies waarin steeds een andere variant op
burgerparticipatie centraal stond. Deze variaties op burgerparticipatie zijn terug te voeren tot
verschillende democratiemodellen die in de bestuurskundige en politicologische literatuur worden
onderscheiden. Omdat het onderzoek zich specifiek richt op de rol van de raad, hebben we bij de
beschrijvingen en in de analyse ons steeds afgevraagd: en wat betekent dit voor een raadslid? In dit laatste
hoofdstuk formuleren we nu het antwoord op de centrale vraag en formuleren we aanbevelingen en
handelingsperspectieven voor raadsleden.

8.1 Antwoorden
Uit onze analyse blijkt dat iedere vorm van democratie sterkere en zwakkere kanten kent als we deze in
verband brengen met aspecten van democratie. Voor een raadslid is het van belang hier kennis van te
hebben en in te kunnen schatten welke democratievorm (als instrument) kan/moet worden ingezet om
de lokale democratie te versterken, en in welk opzicht en met welke aanpak. Onder deze redenering ligt
wel een sterke veronderstelling, namelijk dat de gemeenteraad bereid is een soort nulmeting te houden
hoe het gesteld is met de eigen lokale democratie, waarbij op de genoemde aspecten gescoord wordt. Op
basis van die ‘foto van de lokale democratie’ – waar de volksvertegenwoordigende functie van de eigen
gemeenteraad ook een belangrijk onderdeel is! – kan dan binnen de raad, maar afhankelijk van de
diagnose wellicht ook in breder verband, gesproken worden over het 'bijmengen' met andere
democratievormen. Voor een gemeenteraad is het daarbij belangrijk om (onderling) in gesprek te gaan
over de vraag: wat voor een soort lokale democratie willen wij hebben?

8.2 Betekenis
Wat betekent dit onderzoek voor de verschillende rollen die de raad in de lokale democratie heeft? Dit
onderzoek heeft laten zien dat de vijf aspecten van democratie verschillende eisen stelt aan de drie rollen
van de raad: kaderstellende, controlerende en vertegenwoordigende rol.
De kaderstellende en controlerende rol van de raad moeten in het licht van de vijf aspecten in elkaars
verlengde worden beschouwd. In de kaderstellende rol formuleert de raad in een vroeg stadium de
(democratische) ruimte (en helderheid) die het college, maar wellicht ook de samenleving krijgt om
bepaalde maatschappelijke effecten te verwezenlijken. Om helderheid te krijgen over die kaderstelling
zou de raad - alvorens hierover te besluiten en afhankelijk van het inhoudelijke thema en of het de gehele
gemeente, een deel daarvan (bijvoorbeeld wijk, buurt, of specifieke dorpskern binnen de gemeente)
betreft – in gesprek kunnen gaan met de samenleving door middel van een bewoners- of ondernemers-,
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of verenigingen-, of jongerenpanel of een variant hierop. Zo’n gesprek (deliberatie!) kan ook gaan over de
vraag wat groepen uit de samenleving van de lokale democratie verwachten, wat zij daar zelf in kunnen
en willen betekenen, maar vooral ook wat zij van raadsleden daarin verwachten. De raad die werkelijk
invloed aan burgers wil geven, kan ook besluiten tot het houden van lokale referenda, bijvoorbeeld over
beleidskaders. Dat kan ook de positie van de raad zelf verstevigen, namelijk doordat kaders die door de
bevolking gesteund worden, een grotere legitimiteit hebben en het college die kaders daardoor des te
meer zal moeten eerbiedigen.
Bij de controlerende rol van de raad gaat het er vooral om of de gestelde kaders door het college, maar
wellicht ook de kaders die door de samenleving zijn opgesteld worden nageleefd. Dan gaat het ook weer
om het gesprek hierover om dit te kunnen evalueren (deliberatie!). Een extern klankbord waar (gelote /
actieve) bewoners, ondernemers, actievelingen uit het verenigingsleven etc. kunnen hier dan zitting in
nemen. Ook de lokale rekenkamer kan hierbij van dienst zijn door eens te evalueren hoe er in enkele
dossiers is omgegaan (zowel door raad, als college, als door ambtenaren als door samenleving) met de
gestelde (democratische) kaders.
De vertegenwoordigende rol kan versterkt worden door bewust te blijven van in- en uitsluiting in de eigen
lokale gemeenschap (inclusie!). Wie doen er (niet) actief mee? Welke maatschappelijke geluiden voeren
de boventoon? Welke belangengroepen lopen de deur van het stadhuis plat? Maar vooral ook, wie zie je
maar weinig of nooit? Is er een groep die moeite heeft zijn stem te laten horen aan de raad (burgerlijke
vaardigheden en deugden)? Voor de vertegenwoordigende rol van de raad blijft het belangrijk hier alert
op te blijven en een laagdrempelige en uitnodigende houding te hanteren en open te blijven staan voor
een gesprek (deliberatie). Ook blijft het in dit verband van belang de eigen oren en ogen als raad open te
houden en een intensieve relatie te onderhouden (ook buiten verkiezingstijd!) met de lokale
gemeenschap. De vertegenwoordigende rol van de raad kan qua legitimiteit ook versterkt worden door
actief feedback te vragen aan de lokale gemeenschap: hebben we het over de relevante dingen in onze
raad? In zo’n gesprek zal het lastig zijn om weg te blijven van het politieke, maar zo’n gesprek zou in
theorie ook democratisch (machtsvrij) moeten kunnen worden gevoerd. Dat vergt een zorgvuldige
voorbereiding. Als raad zou je naast verkiezingen ook tussentijds en als collectief een democratisch
functioneringsgesprek kunnen hebben met een bredere vertegenwoordiging uit de samenleving. Dat zou
bijvoorbeeld met een (variant op de) G1000 kunnen. Ook zou je als raad (zoals de bedoeling was bij de
G1000 in Amersfoort) kunnen overwegen om enkele maanden voorafgaand aan de
gemeenteraadsverkiezingen van 2018 een G1000 te houden waarbij door gelote bewoners, ondernemers
etc. wordt besproken wat de (bijvoorbeeld) 7 belangrijkste opgaven voor de nabije toekomst zijn.
Doorredenerend vanuit dit onderzoek zou het in breder verband (we denken aan bijvoorbeeld De
Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van BZK) de moeite waard zijn om eens te
verkennen of de rollen van de raad niet toe zijn aan een herdefiniëring. Nu wordt er veelal van uitgegaan,
dat de gemeenteraad als enige de burgers vertegenwoordigt en namens hen kader stelt en het college
controleert. In de praktijk zijn vele burgers (maar niet alle!) zeer wel in staat om zichzelf te
vertegenwoordigen of zich door anderen te laten vertegenwoordigen. Misschien zou het –
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langzamerhand – goed zijn als elke gemeenteraad zich gaat afvragen hoe groot de veerkracht van de
lokale samenleving is, en hoeveel organiserend vermogen daar aanwezig is. Vervolgens kan de raad dan
een keuze maken voor een model van lokale democratie: in welke verhoudingen wil de raad de
traditionele representatieve democratie bijmengen met ander democratievormen? Op die manier wordt
de raad minder de enige manifestatie van lokale democratie, maar vooral de kwaliteitsbewaker ervan.

8.3 Aanbevelingen en handelingsperspectieven
Onze aanbeveling aan gemeenteraden is om niet zozeer met elkaar in gesprek te gaan over de
(on)wenselijkheid van de inzet van bepaalde democratische instrumenten (wel of niet loting, wel of niet
referenda). Dergelijke gesprekken verzanden immers gauw in politiek-dogmatische discussies. In plaats
daarvan, lijkt het ons veel zinvoller om als raadsleden onderling en met de lokale gemeenschap in gesprek
te gaan over de kwaliteit van de lokale democratie, en wel aan de hand van de vijf aspecten van
democratie. Op die manier kan een discussie op gang komen over de vraag of de eigen lokale democratie
verbetering behoeft, en zo ja, op welk punt. Welk democratisch instrument daar dan vervolgens bij hoort
is dan een afgeleide vraag (zie daartoe paragraaf 7.2). In zo’n gesprek zouden de volgende vragen centraal
kunnen staan:
1. Hoe scoort onze lokale democratie op de vijf genoemde aspecten van democratie? Welk beeld levert
dat op? Een overweging die we hierbij mee willen geven is dit gesprek deels door derden te laten
organiseren. Om het daarmee uit partijpolitiek vaarwater te houden. Het kan een idee zijn om de
griffie en de lokale rekenkamer(commissie) hierbij te betrekken. Ook kan er gedacht worden aan het
extern laten uitvoeren van zo’n democratiescan. Dat kan wellicht gedaan worden aan de hand van
een soort visitatie van (gelote of juist actieve) bewoners, aangevuld met raadsleden die in andere
gemeenten actief zijn, maar het zou ook door een extern (onafhankelijk) advies- of
onderzoeksbureau kunnen worden uitgevoerd, al of niet als onderdeel van een
bestuurskrachtonderzoek.
2. Op basis van zo’n democratiescan kunnen de raad en burgers met elkaar in gesprek gaan: wat is
wenselijk voor onze lokale democratie? Moet die versterkt worden? Zo nee, hoe blijf je als raad
waakzaam zodat op tijd kan worden geanticipeerd, mocht dit (plotseling) wel wenselijk worden? Zo
ja, op welk(e) aspect(en) moet worden ingezet? Hoe wordt dit aangepakt? In zo’n geval zou er een
tijdelijke (raads)commissie in het leven kunnen worden geroepen (wellicht met burgerleden) om de
lokale democratie te monitoren.
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Bijlage 1: Uitdagingen voor raadsleden (totaaloverzicht)
Uit de casus tien jaar Burgerparticipatie in Eindhoven
1. Deze indeling in drie generaties burgerparticipatie kan raadsleden helpen bij het beter herkennen van
verschillende vormen van burgerparticipatie om op basis daarvan ook beter te bepalen wat een
wenselijke of passende rolverdeling is.
2. Bepaal als gemeenteraad in een vroeg stadium hoe belangrijk burgerparticipatie is en hoe die zich
verhoudt tot de vertegenwoordigende democratie. Burgerparticipatie heeft de mogelijkheid om niet
alleen te dienen als (beleids)instrument, maar heeft de potentie om met name op het gebied van
legitimiteit, deliberatie en burgerlijke vaardigheden & deugden kwaliteit van de lokale democratie te
versterken.
3. Daag elkaar als raad regelmatig uit (tenminste jaarlijks) om naast het politiek debat ook te reflecteren
op het functioneren van de eigen lokale democratie, bijvoorbeeld door een collegeloze
raadsbijeenkomst of speciale raadsconferentie hierover te organiseren.

Uit de casus Lokale Referenda in Groningen
4. Stel een referendumverordening op, met helder omschreven rollen van college, burgemeester,
raadsleden en een onafhankelijke scheidsrechter.
5. Handel op basis van die verordening, en – indien noodzakelijk – corrigeer elkaar.
6. Wees helder in het gedrag: is het referendum een politiek instrument (en kan de campagne zich
richten op het doen mislukken van het referendum door mensen ervan te overtuigen vooral niet te
gaan stemmen); of is het een instrument voor burgerbetrokkenheid?
7. Geef vooraf aan hoe zal worden omgegaan met de uitslag van een geldig referendum.
8. Meer algemeen: maak een heldere keuze ten aanzien van het type burgerparticipatie dat de raad wil:
accent op meebeslissen (dan zijn referenda nuttig), of op deliberatie, dialoog en samenwerken.

Uit de casus Overheidsparticipatie in Tilburg
9. Probeer eerder betrokken te raken bij burgerinitiatieven om goed geïnformeerd te zijn;
10. Stel heldere kaders ‘laat dan los’;
11. Maak experimenteer- en leerruimte: blik af en toe eens met burgers en terug trek samen lessen.
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Uit de casus G1000 in Amersfoort
12. Voorafgaand aan een G1000, is het zaak om helder op tafel te hebben wat er precies met de
uitkomsten van het proces moet gebeuren en wie hiervoor verantwoordelijk is. Wanneer taken en
verantwoordelijkheden duidelijk zijn, kan er een stuk eigenaarschap ontstaan wat anders zou
ontbreken.
13. Bij een G1000 speelt deliberatie een grote rol. Dit betekent concreet dat het collectief centraal moet
staan in een dialoog waar iedere deelnemer ‘open minded’ in zou moeten staan. Voor raadsleden
betekent dit dat zij zichzelf moeten behoeden voor hun reflexen als politicus, die er voor zullen zorgen
dat zij eerder in verschillen dan in overeenkomsten denken. Men moet een open houding aannemen,
waarin ruimte is voor uitwisseling van argumenten; partijen moeten elkaar versterken in plaats van
bevechten, zodat een groter geheel dan de som der delen ontstaat.

Uit de casus Participatief Begroten in Dordrecht
14. De raad zou zich ervan kunnen vergewissen of de betrokken burgers wel behoefte hebben aan
participatief begroten, of ten minste bereid zijn daaraan mee te werken. Daarbij is van belang te
analyseren hoe burgers tegenover de gemeente staan. Als er weinig vertrouwen is, of als mensen zelfs
negatief zijn, zullen goede bedoelingen al snel verkeerd geïnterpreteerd worden.
15. De raad kan het participatieve begroten zodanig inrichten dat burgers niet het gevoel krijgen dat ze
‘gebruikt’ worden, bijvoorbeeld om zelf keuzes ta maken voor bezuinigingen. Wie participatief
begroten instrumenteel inzet, zal van een koude kermis thuiskomen.
16. De raad zou erop kunnen toezien, dat de manieren van werken in de buurt aansluiten bij de
‘leefwereld’ van de bewoners. In Dordrecht bleek, dat diverse werkmethoden te hoog gegrepen
waren voor veel burgers.
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Bijlage 2: Gesprekspartners
Naam

Functie

Politieke partij

Casus

Raadscommissie

Gemeente Eindhoven
…bewoners, ondernemers en
vertegenwoordigers van
maatschappelijke instellingen
Plaatsvervangend griffier
Raadslid

Raadsbreed

Eindhoven

n.v.t.

Eindhoven

n.v.t.
D66

Groningen
Groningen

60 interviews met…
Peter Kommerij
Wieke Paulusma
Nagenoeg de gehele
gemeenteraad van
Tilburg
Harm van Dijk

Raadsleden

Raadsbreed

Tilburg

Initiatiefnemer G1000 Amersfoort

Amersfoort

Hiske Land

Raadslid

Marlies Bongers

Waarnemend griffier

Ingeborg Hoogveld

Raadslid

Joey van Aken

Raadslid

Noud van Leeuwen

Raadslid

Bram Harmsma

Raadslid

Pepijn Boekhorst

Raadslid

Ton Dijkmans

Raadslid

Tim van het Hof

Raadslid

n.v.t.
GroenLinks
Amersfoort
n.v.t.
Leefbaar
Rotterdam
PvdA Steenbergen
CDA
Cranendonck
VVD
Steenwijkerland
GroenLinks
Nijmegen
Cranendonck
Actief
D66 Breda
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Amersfoort
Amersfoort
Alle (review-sessie)
Alle (review-sessie)
Alle (review-sessie)
Alle (review-sessie)
Alle (review-sessie)
Alle (review-sessie)
Alle (review-sessie)
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Bijlage 3: Verklarende woordenlijst
Burgerlijke vaardigheden & deugden
Vaardigheden: gaat om wat de burger kan (educatieve functie van democratie). Denk hierbij bijvoorbeeld
aan het leren deel te nemen aan een publieke discussie of het voorzitten van een vergadering.
Deugden: gaat om wat de burger doet in de maatschappij (integratieve functie van democratie). Burgers
raken hierdoor meer betrokken bij de publieke zaak.
Controlerende rol van de raad
De raad beschikt over verschillende mogelijkheden om in een controlerende rol op te treden. Zo zouden
er in een goede planning- en controlecyclus regelmatig voortgangsverslagen over de verschillende
ontwikkelingen en resultaten opgesteld moeten worden door de ambtelijke organisatie. Daarnaast dient
het college van B en W tenminste één keer per jaar verantwoording af te leggen aan de raad, over de
uitgaven en de resultaten die met deze uitgaven behaald zijn. Ten slotte beschikt elke gemeente over een
rekenkamer(commissie), die tot doel heeft om gemeentelijk beleid te toetsen op doelmatigheid,
doeltreffendheid en rechtmatigheid.
Coöperatieve wijk
De besluitvorming in deze wijk wordt in samenwerking met burgers zélf georganiseerd. Burgers, die hier
worden beschouwd als experts van hun eigen wijk, krijgen in deze wijk meer zeggenschap over beleid en
budgetten binnen de wijk.
Deliberatie
Bij deliberatie staan gelijke uitwisseling van ideeën, argumentatie, ontvankelijkheid zijn voor andermans
argumenten en standpunten, en integratieve besluitvorming centraal. Het draait om de dialoog, waarbij
die dialoog inclusief, open, machtsvrij, argumentatief en transformatief moet zijn. Men moet dus in staat
zijn om argumenten met elkaar uit te wisselen, hierover te debatteren en eventueel – naar aanleiding van
dit debat – nog van mening te kunnen veranderen.
Deliberatieve democratie
Model van democratie waarbij gelijke uitwisseling van ideeën, argumentatie en ontvankelijkheid voor
andermans argumenten en standpunten centraal staat. Er wordt gefocust op het collectief in plaats van
op partijen en het geheel is groter dan de som der delen (zie ook: deliberatie).
Directe democratie
In dit model van democratie hebben burgers direct invloed in de besluitvorming. Er is minder ruimte voor
uitwisseling van argumenten (deliberatie) en besluiten worden genomen op basis van meerderheden
(‘koppen tellen’).

69

Raadswerk is Maatwerk

Tilburgse School voor Politiek en Bestuur

Inclusie
Ook wel insluiting genoemd. Betreft de mate waarin alle individuen die betrokken zijn bij een kwestie
ook de mogelijkheden hebben om hun stem te laten horen met betrekking tot de kwestie. Belangrijk
hierbij is dus dat een zo groot mogelijke diversiteit aan meningen en standpunten vertegenwoordigd is.
Invloed
Mate van zeggenschap die burgers hebben in de besluitvorming. Kan door burgers worden geclaimd, maar
ook door de overheid zelf worden ingebouwd.
Kaderstellende rol van de raad
De raad wordt geacht om de algemene kaders vast te stellen waarbinnen het college van B en W moet
functioneren. Dit vereist van raadsleden dat zij nadenken over een meerjarige strategische visie op de
gemeente in het algemeen en op de verschillende beleidsterreinen in het bijzonder. In praktijk blijkt dit
vaak moeilijk, waardoor raden te weinig tijd besteden aan ‘kaders stellen’ en slechts reageren op
incidenten of voorstellen van het college. De raad doet hiermee afbreuk aan de mogelijkheid om het
centrale bestuursorgaan binnen de gemeente te zijn.
Legitimiteit
Het gecreëerde draagvlak voor het proces zelf, alsook het draagvlak voor de uitkomsten van dit proces.
Het “vermogen om de handen op elkaar te krijgen”.
Lottocratie
Model van democratie waarbij vertegenwoordigers geloot in plaats van gekozen worden. ‘Gewone’
burgers vormen op die manier een volksvertegenwoordiging. Beroepspolitici zijn ondenkbaar in een
zuivere lottocratie.
Participatieve democratie
Model van democratie wat berust op waarden als ‘meepraten’ en ‘meedoen’. Burgers gaan in dit model
zelf aan de slag in het publieke domein met zaken die verder reiken dan hun eigenbelang (actief
burgerschap).
Peer-review
‘Onderlinge toetsing’. Manier om de kwaliteit van een tekst, rapport of artikel te verbeteren door deze
voor te leggen aan anderen. In de context van dit rapport is hier gebruik gemaakt van raadsleden door
heel Nederland.
Serious gaming
Een spel dat wordt gespeeld met een ander doel dan vermaak, namelijk het verwerven van nieuwe
inzichten. In de context van dit rapport verwijst dit naar een spel dat gespeeld werd met raadsleden uit
Tilburg in de casus over overheidsparticipatie (hoofdstuk 4).
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Usual suspects
De groep (in de context van dit rapport meestal een groep burgers die participeert in een initiatief) die
men zou verwachten bij de deelname. De betrokken burger, die er eigenlijk altijd al is en weinig prikkels
nodig heeft om deel te nemen aan initiatieven.
Vertegenwoordigende rol van de raad
Vanzelfsprekend hebben raadsleden de taak om de inwoners te vertegenwoordigen die hen tot raadslid
gekozen hebben. Deze rol is in de loop der tijd flink verandert, onder meer vanwege de toegenomen
verantwoordelijkheden van het lokaal bestuur. Ook heeft het lokaal bestuur steeds vaker te maken met
mondigere en beter opgeleide burgers, wat de relatie tussen gemeenten en hun inwoners verder
compliceert. Verwachtingen van burgers over de kwaliteit van het lokaal bestuur nemen toe, waardoor
zij steeds vaker een kritische houding ten opzichte van de geleverde prestaties zullen aannemen. Voor
raadsleden is het daarom belangrijk om goed bereikbaar te zijn voor burgers en om het gesprek met deze
burgers aan te blijven gaan.
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Bijlage 4: Biografie auteurs
dr. L.J. (Laurens) de Graaf
Laurens de Graaf (1977) is bestuurskundige en ziet zichzelf als verbinder tussen de
bestuurlijke praktijk en de bestuurskundige theorie. Sinds 2006 is hij werkzaam als
(senior) docent/onderzoeker aan de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur van
Tilburg University. Tevens is hij lid van het bestuur van deze school. Laurens is
gespecialiseerd in het functioneren van de lokale democratie en doet veel onderzoek
naar en geeft adviezen over draagvlakontwikkeling, burgerparticipatie, doedemocratie, dorps - wijkgericht werken, maatschappelijke ondernemers- en
burgerinitiatieven, referenda, bewonersbudgetten, de rol van de overheid in de
participatiesamenleving, best persons en sociale innovatie. Als docent heeft hij diverse cursussen
ontwikkeld op het gebied van bestuurskunde en beleidskunde.
Naast zijn werk aan Tilburg University is Laurens ook zelf bestuurlijk actief in diverse verenigingen, raden
van toezicht, een raad van advies en een lokale rekenkamercommissie. Per 1 mei 2016 is Laurens de Graaf
benoemd tot lector ‘Organiseren van Verandering in de Publieke Sector’ aan het kenniscentrum Sociale
Innovatie van de Hogeschool Utrecht.
Contact:
L.J.deGraaf@tilburguniversity.edu

dr. L. (Linze) Schaap
Linze Schaap studeerde Juridische Bestuurswetenschappen in Groningen en
promoveerde in 1997 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het proefschrift “Op
zoek naar prikkelende overheidssturing: over autopoiese, zelfsturing en
stadsprovincie”. Vanaf 1989 was hij ook werkzaam aan deze laatstgenoemde
universiteit, alvorens in 2007 benoemd te worden tot universitair hoofddocent aan de
Tilburgse School voor Politiek en Bestuur van Tilburg University. Van 1999 tot 2005 was
hij tevens lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland.
De belangrijkste onderzoeksterreinen van Linze zijn governance, lokaal en regionaal bestuur,
interbestuurlijke betrekkingen (intergemeentelijke samenwerking bijvoorbeeld), bestuurlijke en politieke
vernieuwing (zoals dualisering, al of niet direct gekozen burgemeesters), en relaties tussen burger en
bestuur. Veel van zijn onderzoek heeft een internationaal vergelijkend karakter.
Contact:
L.Schaap@tilburguniversity.edu
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dr. T.A.P. (Tamara) Metze
Tamara Metze (1972) studeerde cum laude af in de politicologie (1997) en cum
laude in Science and Technology Studies (2000) aan de Universiteit van Amsterdam.
Daarnaast was zij in 1998 en 1999 werkzaam als opbouwwerker in Zaanstad waarbij
zij als mediator optrad tussen bewoners en gemeente, o.a. in een
herstructureringsproject van een naoorlogse wijk. Tussen 1999 en 2012 werkte zij
als adviseur voor de Stad bv, een adviesbureau op gebied van ruimtelijke
ontwikkeling. Dit bureau is gespecialiseerd in procesbegeleiding en facilitatie onder andere bij
herontwikkeling voor de creatieve economie (www.destadbv.nl). Metze was ook werkzaam aan de
Universiteit van Nijenrode bij het Centrum voor Organizational Learning and Change. Tussen 2003 en
2007 was zij als AIO aan de Universiteit van Amsterdam verbonden. Haar proefschrift "Innovation Ltd.:
boundary work in deliberative governance in land use planning" (2010) gaat over het overschrijden en
stellen van grenzen in beleidsinnovaties op het gebied van de ruimtelijke ordening en milieu.
Sinds januari 2008 is zij verbonden aan de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur (TSPB). Vanaf
november 2014 is zij universitair hoofddocent. Haar expertise ligt op het gebied van -uitdagingen voorinnovaties in beleidsvorming met name in complexe processen in de ruimtelijke ordening die de
bestuurslagen en beleidssectoren overstijgen en waar publieke en private partijen
samenwerkingsverbanden aangaan. Ook ontwikkelt en implementeert Metze instrumenten die
geloofwaardigheid en legitimiteit, en het democratisch gehalte van dit soort innovatieve trajecten kunnen
verhogen. Voorbeelden van dit soort instrumenten die zij in praktijk heeft toegepast, zijn:
scenarioworkshops, communities of practice, weak signal scans, en andere vormen van procesdesigns en
facilitatietechnieken.
Contact:
T.Metze@tilburguniversity.edu

M.L.M. (Michael) Theuns
Michael Theuns (1994) is student bestuurskunde aan Tilburg University en als studentassistent verbonden aan de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur. In die laatste
hoedanigheid is hij dan ook betrokken bij dit onderzoek, waarin hij hulp heeft geboden
met de literatuurstudie, het schrijven van teksten en andere ondersteunende
werkzaamheden. Michael is op dit moment bezig met het schrijven van zijn scriptie
(onder begeleiding van dr. Laurens de Graaf), waarin hij onderzoek doet naar de
democratische kwaliteit van Nederlandse G1000-initiatieven. Met de kennis die hij
hieruit reeds heeft verkregen heeft hij ook een aanzienlijke bijdrage aan de casus over G1000 uit dit
rapport kunnen leveren.
Contact:
M.L.M.Theuns@tilburguniversity.edu
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Inleiding

Het lezen van het werk van Max Weber (1864 -1920) is wel vergeleken met het
pellen van een ui 1: een hulsel van schillen dat ontmanteld moet worden om te
komen tot een vaste kern. De verschillende lagen van Webers werk zijn terug te
voeren op een overheersend thema dat zijn werk eenheid verleent: De analyse en
verklaring van de westerse moderne burgerlijke cultuur. Weber benaderde dit brede
centrale thema vanuit talloze invalshoeken. Als volleerd socioloog, historicus en
econoom werkte Weber voortdurend het contrast uit tussen zuiver logische
theoretische concepten en de weerbarstige contingentie van de historische en
maatschappelijke praktijk: De spanning tussen de conceptuele analyse en de
fenomenale werkelijkheid.
De begrippen rationaliteit en rationalisering vervullen in Webers werk een
sleutelrol. In het rationaliteitsbegrip komen zowel de gelaagdheid, als ook de
paradoxale conclusies tot uitdrukking die Weber aan de moderne cultuur verbindt.
Weber beschouwde de westerse cultuur rond 1900 als de neerslag van een rationele
en materialistische levenshouding. De consequentie van deze rationele
levenshouding was dat de mensheid weliswaar bevrijd had van honger en horigheid
door de toegenomen mobiliteit en levenskansen in de moderne kapitalistische
samenleving, het formele recht en de democratische staat, maar tegelijkertijd
opnieuw ketende aan de beroepsplicht, het kapitaal, de bureaucratie en de machine.
Het verwetenschappelijkte wereldbeeld veroordeelde de westerse mens volgens
Weber tot de erkenning van de zinloosheid van het bestaan; de ontdekking dat de
wereld weliswaar rationeel beheerst kan worden, doch rationeel gezien geen
inherente betekenis heeft, maar slechts een betekenisloze chaos is, die op
ongefundeerde wijze door de mens zelf van bet ekenis wordt voorzien; het failliet
van het Verlichtingsoptimisme.
Een onderzoek naar Webers ratonaliteitsbegrip begint met verdwalen in een
doolhof van betekenissen die hij her en der in zijn werk aan het begrip rationaliteit
toekende. Daar komt bij dat het begrip rationaliteit doorgaans behept is met de
meest uiteenlopende definities, die de onduidelijkheid over de exacte inhoud van
het begrip slechts verder hebben vergroot. De lezer van dit stuk dient dan ook
gewaarschuwd te worden: Om de verschillende b etekenislagen van rationaliteit en
rationalisering bij Weber in kaart te brengen is een lange dwaling noodzakelijk.
Weber werkte zijn hoofdbegrip slechts fragmentarisch uit. Enkel middels die
fragmenten kan er uiteindelijk gekomen worden tot een ordening, die het
paradoxale gezicht van rationaliteit bij Weber bloot legt; een zenuwcentrum waarin
de zin, waarden, vrijheid en persoonlijkheid van het menselijk bestaan bezien
worden vanuit de spanning tussen de rationele en irrationele aspecten van het
1
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westerse rationaliseringsproces. Daarmee is echter niets gezegd over de betekenis
van het begrip rationaliteit in het algemeen.
De doelstelling van dit stuk is een drieledige: 1) Een onderzoek en beschrijving
van het rationaliteitsbegrip van Weber in meest brede zin. 2) Het
rationaliteitsbegrip terugbrengen tot verschillende typen en hun onderlinge
verbanden. 3) De paradox van het rationaliteitsbegrip blootleggen in de
behandeling van de problematiek van de moderne westerse cultuur; Het verlies van
waarden, zin en vrijheid.
In hoofdstuk 1 wordt een eerste definitie gegeven van het begrip rationaliteit
en rationalisering en komen elementen uit Webers persoonlijke leven en het
Duitsland van zijn tijd aan de orde, die illustratief zijn voor Webers visie op de
westerse cultuur. Dit hoofdstuk heeft een sterk inleidend karakter. De functie van
het rationaliteitsbegrip in Webers methodologische en theoretische werk komt in
hoofdstuk
2
aan
de
orde.
Achtereenvolgens
worden
Webers
wetenschapsfilosofische uitgangspunten (par . 2.1 en 2.2) en zijn handelingstheorie
(par. 2.3) besproken. Rationaliteit staat in dit hoofdstuk in het teken van Webers
conceptuele analyse. Met name Webers handelingstheorie is cruciaal om grip te
krijgen op de verschillende betekenissen van rationalit eit.
Hoofdstuk 3 is gewijd aan de wijze waarop Weber het rationaliteitsbegrip
heeft geconcretiseerd in zijn historisch -sociologische werk. Hier maken we de
overstap van Webers conceptuele analyse naar zijn empirische studies van de
historische en sociale praktijk. Achtereenvolgens worden de beroemde
‘Weberthese’ (par. 3.1) en de betekenis van charisma besproken (par. 3.2). In deze
twee paragrafen zal vooral duidelijk worden wat Weber bedoelde met het westerse
rationaliseringsproces.
Tot zover word er gedwaald door de verschillende betekenissen van het begrip
rationaliteit bij Weber. In hoofdstuk 4 worden de verschillende betekenissen
vergeleken en geclassificeerd. Hierbij komen we tot de kern van de problematiek;
het gelaagde en tevens paradoxale karakter van rationaliteit. Mogelijke ordeningen
van het rationaliteitsbegrip worden in paragraaf 4.1 gepresenteerd. De paradox is
onderwerp van de laatste paragraaf (4.2). Gepoogd zal worden de spanning in
Webers meest centrale begrip bloot te leggen. Tot beslui t volgt een samenvatting
van de belangrijkste conclusies uit hoofdstuk 4 en een kort nawoord.

2

EEN KENNISMAKING MET WEBERS LEVEN,
DENKEN EN TIJD

1.1 Max Weber en de moderniteit
In deze eerste paragraaf wordt beoogd Webers opvattingen over rati onaliteit en
rationalisering zo breed mogelijk te introduceren. De noodzaak van een dergelijke
exercitie is te vergelijken met de onmisbare aanloop van een vliegtuig alvorens het
luchtruim te bestijgen. Het rationaliteitsbegrip komt hier aan de orde in com binatie
met Webers analyse van de onttovering van de moderne wereld. Daarnaast wordt
ingegaan op Webers problematische verhouding met zijn eigen leef - en
ervaringswereld; de moderne burgerlijke cultuur van het Avondland waarin de
rationalisering steeds verder doordringt.

De onttoverde wereld
In november 1917 zette Weber voor een gehoor van studenten en collegae de grote
lijnen uiteen van zijn visie op de moderne wetenschap en de westerse cultuur. De
rede Wissenschaft als Beruf werd beroemd. Volgens Weber diende het leven van de
westerse mens gezien te worden als een zinloos en problematisch bestaan in een
‘onttoverde’ wereld (Entzauberung). Hiermee bedoelde Weber de verdwijning van
geesten en magie uit het moderne wereldbeeld. De moderne westerse cultuur is
ontdaan van geheimzinnige en onberekenbare machten, met andere woorden;
ontdaan van toverij. Het voortschrijdende Intellektualisierungsprozes, waarmee
Weber verwees naar de vooruitgang van wetenschap en techniek, heeft het
menselijk handelen meer en meer afgestemd op doelmatigheidsoverwegingen en
een sterk vertrouwen in de macht van diens rede. De verstrekkende
intellectualisering en rationalisering is volgens Weber het wezenskenmerk van een
unieke westerse historische ontwikkeling; de okzidentale Sonderentwicklung.
Hiermee is het begrip rationaliteit geïntroduceerd doch allerminst
gepreciseerd. Voor menig Weber -interpreet is het een wrange constatering dat
Weber voortdurend hamerde op een zuivere begripshantering in de wetenschap 2,
maar tegelijkertijd aan het woord rationaliteit zoveel verschillende betekenissen
hechtte dat die gewenste helderheid en eenduidigheid juist voor die term
onmogelijk gegeven kan worden. Voorlopig moeten we ons met een zeer algemene
2
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‘Die “Objektivität” sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer
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omschrijving van rationaliteit tevreden stel len: de systematische, theoretische en
praktische beheersing van de werkelijkheid en het geloof of vertrouwen in de
toepassing van berekeningen en techniek om die werkelijkheid te beheersen . Een
rationaliseringsproces is dan op te vatten als een ontwikkeling van meer rationele
denk- en leefpatronen met de tijd.
Die zunehmende Intellektualisierung und Rationalisierung bedeutet also
nicht eine zunehmende allgemeine Kenntnis der Lebensbedingungen, unter
denen man steht. Sondern sie bedeutet etwas anderes: Das Wissen davon
oder den Glauben daran: Daß man, wenn man nur wollte, es jederzeit
erfahren könnte, daß es also prinzipiell keine geheimnisvollen
unberechenbaren Mächte gebe, die da hineinspielen, daß man vielmehr
alle Dinge durch Berechnen beherrschen könne . 3
Dit citaat is veelzeggend: De Verlichting betekende in Webers ogen niet zozeer
een verbetering en toename van de kennis van de mens over zijn omgeving, maar
slechts een groeiend vertrouwen, met name van de ‘gewone burger’, dat de wereld
rationeel beheersbaar is. Kenmerkend voor de veranderingsprocessen die met dat
moderne burgerlijke idee samenvielen zijn de reformatie en secularisatie, de
industrialisatie en het kapitalisme, de bureaucratisering, de nationale staat en het
formele recht, de moderne kuns t en muziek, en de vooruitgang in wetenschap en
techniek. Uit deze verzameling van factoren die het overkoepelend begrip
‘moderniteit’ inhoud verlenen, selecteerde Weber er twee die volgens hem, meer
dan andere, aan de wieg hebben gestaan van het westerse moderniseringsproces:
De reformatie en met name de opkomst van het zogenaamde ascetisch
protestantisme (puritanisme) in de 16 e eeuw en de wetenschappelijke revolutie in
de 17 e eeuw.
Weber wees erop dat in tegenstelling tot de tendens tot wereldverzaking in het
katholieke klooster, de protestantse asceten juist op het wereldse leven zelf
betrokken waren en een neiging tot Weltbeherrschung vertoonden. De puriteinse
beroepsethiek schreef de systematische uitoefening van het beroep voor als de kern
van een heilzaam leven. De rationele beroepsopvatting betekende volgens Weber
een belangrijke voorwaarde voor het ontstaan van het moderne westerse
kapitalisme. Magische rituelen, zoals bijvoorbeeld de heilige sacramenten van het
katholicisme, werden door de protest anten verworpen. Bij de calvinisten (de
grootste puriteinse stroming) werd het contact tussen God en mens teruggebracht
tot een vooraf gedetermineerde lotsverbondenheid waarin de verantwoordelijkheid
en de macht over de invulling van het aardse leven volle dig bij de mens zelf lag.
De gedemystificeerde verhouding tot de wereld kreeg daarnaast vooral in de
moderne wetenschap gestalte. Traditionele autoriteiten als Aristoteles, Ptolemeus
3
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en Plato werden vervangen door het wetenschappelijke experiment, de empir ische
bewijsvoering en de causale en mechanistische denkinstelling van figuren als
Bacon, Descartes, Galileï, Newton en Kant.
Een van de meest gehoorde kritiekpunten op Webers voorstelling van zaken
hier is, dat er geen verband tussen de reformatie en de wetenschappelijke revolutie
bestaat. De moderne Europese wetenschap ontstond voor een groot deel in
traditionele katholieke gebieden. Weber was bovendien niet de eerste die gewezen
heeft op het belang van de wetenschappelijke revolutie voor de ontwikkeling van
de moderne rationele burgerlijke cultuur. Het is dan ook geen toeval dat Webers
verbinding van de protestantse ethiek met het moderne kapitalisme bekend is
geworden als de Weberthese (zie ook §3.1).

Het verlies van waarden en zin
Hoewel Weber aan religie in het algemeen, en het protestantisme in het bijzonder,
een belangrijke plaats toekende in het moderniseringsproces, heeft ook het
protestantisme zelf uiteindelijk plaats moeten maken voor het ‘geloof’ in het
zuiver menselijk kenvermogen. De religie, in dit geval het puritanisme, heeft bij
wijze van spreken zichzelf onttoverd. Het rationele en theoretische protestantisme
zijn geseculariseerd en vervangen door wetenschappelijke en economische
berekeningen. Een cruciaal gevolg van dit rationalise ringsproces is dat de
beheersing van de wereld (wetenschap en techniek) los kwam te staan van de
waardering van de wereld (ethiek, religie en politiek). Het is niet langer God die
de absolute wijsheid in pacht heeft en, zowel op het terrein van de kennis a ls de
moraal, het beslissende oordeel velt. Waarheid is in het gerationaliseerde
wereldbeeld enkel voorbehouden aan de wetenschap. Normen en waarden verloren
hun objectief waarheidsfundament en werden subjectieve oordelen; een kwestie
van persoonlijke smaak. Tussen Sein (kennis) en sollen (moraal) gaapt sinds de
entree van de moderne cultuur een onoverbrugbare kloof. Diverse pogingen om een
rationele, dat wil zeggen wetmatige grondslag voor de ethiek te vinden, is volgens
Weber op niets dan waardenrelativisme uitgelopen. Weber sprak in dit verband
over Wertverlust.
Met het verlies van algemeen geldige waarden en normen stond ook de zin en
het doel van het menselijke leven op aarde ter discussie. Met het christendom in de
marge van de samenleving, ontberen ethische claims elke aanspraak op algemene
geldigheid. De rationaliteit heeft het levensdoel geen nieuw fundament kunnen
bieden ondanks de creatieve pogingen van bijvoorbeeld de 19 e eeuwse utilitaristen.
De verhuizing van zingeving van het objectieve en pub lieke domein naar het
subjectieve en private domein betitelt Weber als Sinnverlust. Het verlies van zin
ligt in het verlengde van het verlies van universele waarden. De rationalisering is
zover doorgedrongen in onze leefwereld dat het ons bestaan van ieder e zin beroofd
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heeft. Hier klinkt de sterke invloed van Nietzsche door in het werk van Weber.
Weber had grote bewondering voor de nihilist.
Met het verlies van een universele ethiek is de rationaliteit volgens Weber
hard op weg om, in plaats van een instru ment van het denken, een doel op zichzelf
te worden. Doelmatigheidsafwegingen en technologische vooruitgang worden tot
hoogste doel van ons denken en handelen verheven, bij gebrek aan alternatieve
zingeving. Weber waarschuwde voortdurend voor het spook van de technocratie,
de machtige invloed van technologie op de mens. Weber kwam tot de conclusie dat
een zuiver rationele levenshouding in laatste instantie irrationeel is; dat wil zeggen
niet te funderen. Met Nietzsche beschouwde Weber het monotheïstische ti jdperk
van de Christenmens als definitief ten einde. In de moderne samenleving strijden
verschillende goden met elkaar om volgelingen, zoals in de dagen van de Grieken.
Volgens Weber getuigt het van zwakte om je te verstoppen voor het gebrek aan
waarheid en levenszin in deze onttoverde wereld. In Wissenschaft als Beruf stelde
hij in krachtig proza het probleem van waarde - en zinverlies aan de kaak,
Heute aber ist es religiöser Alltag. Die alten vielen Götter, entzaubert und
daher in Gestalt unpersönlicher Mächte, entsteigen ihren Gräbern, streben
nach Gewalt über unser Leben und beginnen untereinander wieder ihren
ewigen Kampf. Das aber, was gerade dem modernen Menschen so schwer
wird […] ist: einem solchen Alltag gewachsen zu sein. Alles Jagen nach
dem ‘Erlebnis’ stammt aus dieser Schwäche. Denn Schwäche ist es: dem
Schicksal der Zeit nicht in ernstes Antlitz blicken zu können 4.

1.2 De wereld van Weber

Over de dramatische ontwikkelingen van het Duitse rijk tijdens de Webers leven
zijn boekenkasten volgeschreven. De belangrijkste factoren voor het werk van
Weber, en zijn rationaliteitsbegrip in het bijzonder, worden hier besproken. In deze
paragraaf zal voorts het concept van Bildung en de betekenis van de term
Freiheitsverlust uiteengezet worden. Het meest typerend voor Webers leven en tijd
is zonder twijfel de sterk ambivalente denk - en levensinstelling van de Duitse
samenleving tijdens het fin de siècle. Moesten de overdonderende moderniseringen
nu positief of negatief gewaardeerd worden? Deze dubbelzinnigheid is ook bij
Weber waarneembaar. Tegelijkertijd ergerde Weber zich aan de onzekere houding
waarmee de Duitse politiek op de nieuwe ontwikkelingen reageerde.

4
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Webers levensloop
Na zijn dood in 1920 te München publiceerde Marianne Weber ee n omvangrijke
biografie over het leven van haar man 5. Samen met de talrijke brieven die Max
Weber tijdens zijn leven aan vrienden en bekenden geschreven heeft is deze
biografie de belangrijkste bron van informatie over zijn leven. Max Weber werd op
21 april 1964 te Erfurt geboren als oudste zoon van een landelijk bekend
Bismarckiaans parlementariër, die bestempeld kan worden als een liberaal
nationalist. Zijn familie had fortuin gemaakt in de Duitse textielindustrie. Webers
moeder was een orthodox calviniste die van de zelfopoffering haar tweede natuur
gemaakt had 6. Zij ging gebukt onder de patriarchale houding van haar man en het
vroege overlijden van twee van haar kinderen. Webers persoonlijkheid is in
belangrijke mate gevormd door de sterk verschillende l evensopvattingen van zijn
beide ouders en hun aanhoudende strijd om zijn loyaliteit.
Weber verliet op achttienjarige leeftijd het ouderlijk huis in Berlijn om
economische en juridische geschiedenis te gaan studeren in Heidelberg. Hier begon
zijn academische carrière. In 1894 kreeg hij de leerstoel voor Nationalökonomie
aan de universiteit van Freiburg aangeboden. Hij hield zich in die tijd onder andere
bezig met de agrarische geschiedenis van het oude Rome en de evolutie van
middeleeuwse handelsliga’s. Daarnaast schreef hij een aantal sociaal -economische
studies over de agrarische problematiek in het oosten van Duitsland en de Duitse
aandelenmarkt. In 1893 trouwde hij met de academica Marianne Schnitger, een
vooraanstaand lid van de Duitse vrouwenbeweging. Weber deelde met haar zijn
geëmancipeerde opvattingen over de rol en positie van vrouwen, arbeiders en
joden.
Het echtpaar was representatief voor het Duitse Bildungsbürgertum. Deze
groep vertegenwoordigde het ideaal van Bildung; individuele beschaving en
ontplooiing door onderwijs en opvoeding. Dit ideaal, dat rond 1800 in de Duitse
universiteiten ingang vond, werd het kenmerk van de hoger opgeleide Duitse
middenklasse. De Bildung van het individu diende vooral bewerkstelligd te worden
door kennisname van grote literaire en historische werken. De menselijke geest
zou zich kunnen verwerkelijken in samenspraak met ‘grootheden’ als Goethe en
Schiller en menig klassieke Griekse auteur. Op de universiteiten lag bijgevolg de
nadruk op de filologische en histori sche disciplines. Op politiek niveau leidde het
Bildungsconcept op naar het ideaal van de Kulturstaat, een politiek ideaal waarin
de overheid gelegitimeerd werd door intellectuele capaciteiten en verbondenheid
met de Duitse cultuur 7.
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Als er gesproken kan worden van een breuk of een omslag in het leven en denken
van Weber dan dient deze cesuur in het jaar 1897 aangebracht te worden. In
augustus van dat jaar overleed zijn vader vrij plotseling, korte tijd na een felle
confrontatie met zijn zoon. Marianne Weber beschrijft hoe haar man na het
overlijdensbericht aan een zenuwinzinking bezweek en tot aan zijn dood in 1920
met regelmaat zwaar depressief door het leven ging. Angsten, fysieke uitputting,
agressieve uitbarstingen en rusteloosheid vielen hem ten deel. Weber overwoog
meerdere malen een eind aan zijn leven te maken. Het is hoogst opmerkelijk dat de
man die voor de westerse wereld de nuchtere diagnose van een onttoverde en
gerationaliseerde wereld stelde, zelf lange tijd bezocht werd door demonen , zoals
hij zijn zenuwinzinkingen zelf typeerde. Op 11 maart 1908 schreef hij vanuit
Frankrijk aan zijn vrouw: Ich denke, “Satanas” wird bald wieder von sich hören
lassen. 8 Weber gebruikte grote hoeveelheden slaapmiddelen en zelfs heroïne om
zijn kwelgeesten te bedwingen.
In 1904 leek Weber enigszins uit het dal herrezen. Hij werd benoemd tot
redacteur van het Archiv fur Sozialwissenschaft, een tijdschrift waarin hij veel van
zijn eigen studies publiceerde, waaronder bijvoorbeeld Die Protestantische Ethik
und der Geist des Kapitalismus 9. In dit essay werkte Weber de stelling uit dat de
protestantse levenshouding een burgerlijke en rationeel -economische levensstijl
heeft bevorderd. Naast de invloed van zijn gemoedstoestand komt Webers
persoonlijke reflectie op het Duitsland van zijn tijd meer en meer in zijn werk naar
voren. In de laatste periode van zijn leven (1904 -1920) verschijnen zijn
belangrijkste studies. Weber veel tijd in het schrijven van zijn magnum opus
Wirtschaft und Gesellschaft, dat wel eens parafraserend ‘de sociologische
encyclopedie’ genoemd wordt. De twee bekende redes Wissenschaft als Beruf en
Politik als Beruf verschenen in 1919 in druk. Onverwacht stierf de 56 -jarige Max
Weber op 14 juni 1920 aan een longinfectie.

Het moderne Duitsland in de jaren 1890-1920
In het recent verschenen proefschrift De onttovering van de wereld. Max Weber en
het probleem van de moderniteit in Duitsland 1890 -1920, 10 beschrijft Patrick
Dassen hoe het leven en denken van Max Weber beïnvloed werd door de
stormachtige historische ontwikkelingen in Duitsland aan het eind van de
voorlaatste en het begin van de afgelopen eeuw. Dassen paart op meeslepende
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wijze de problemen van het moderniserende Duitsland tussen 1890 en 1920 aan de
doorwrochte analyse die de complexe persoonlijkheid Weber maakte van zijn tijd.
De moderniteit veroverde Duitsland letterlijk in sneltreinvaart en liet de
bevolking met de keuze achter deze ontwikkeling als negatief of positief te
waarderen. De tweede industrialiseringsgolf die rond 18 90 inzette, leidde tot een
enorme verhoging van de nationale welvaart 11. Tegelijkertijd echter zorgde het
voor schrijnende arbeids- en leefomstandigheden van fabrieksarbeiders in de
industriesteden. Met de opkomst van de massaproduktie en de toenemende
specialisatie steeg de arbeidsproduktiviteit tot grote hoogte, maar tegelijkertijd
werd de band van de arbeider met zijn vak en zijn produkt definitief doorgesneden.
De ingrijpende economische en sociale ontwikkelingen zetten het sinds kort
verenigde, maar intern nog zeer verdeelde, Duitsland aan tot ingrijpende politieke
beslissingen. Ook de internationale politiek was volop in beweging en dwong
Duitsland tot politieke stellingname.
Dassen stelt dat Duitsland na het aftreden van Bismarck in 1890 de vaste
politieke koers miste om adequaat op alle nieuwe ontwikkelingen te reageren. De
Wilhelminische regering werd door Weber en het merendeel van de Duitse
bevolking ervaren als zwak en onzeker. De positieve receptie van de Eerste
Wereldoorlog in Duitsland is exemp larisch voor het verwarrende geestesklimaat in
die jaren. Ook Weber zag aanvankelijk in de oorlog een uitweg voor het Duitse
gebrek aan identiteit. De eenwording van de Duitse natiestaat en de manifestatie
van diens technologische en economische kracht ga f daarentegen ook aanleiding
tot wilde en optimistische toekomstvoorspellingen. Die spanning is zowel in het
werk als de persoon Weber voelbaar.
Een mooi voorbeeld van de ambivalente houding ten opzichte van de moderne
rationele westerse cultuur is Webers oordeel over de opkomst van het industrieel
kapitalisme. Weber prees de welvaartsstijging en de toegenomen sociale en
geografische mobiliteit die het kapitalisme met zich meebracht. De rationele
economische instelling en de ontwikkeling van de techniek ve rlosten de westerse
mens definitief van de materiële bestaansgrens. Weber zag echter ook de
keerzijden van de competitieve rationalistische levensinstelling. Het eenzijdige
streven naar winst en efficiëntie werkte volgens hem een verschraling van sociale
verhoudingen in de hand. Hiervan getuigden massale, onpersoonlijke instituties als
het moderne bureaucratische overheidsapparaat en de grootschalige industriële
coöperaties. De dwang van de machinale produktiewijze en de onpersoonlijke
organisatiewijze hebben de mens volgens Weber van zijn individuele vrijheid
beroofd.
Weber kwalificeerde de macht van de bureaucratie en het kapitalisme en de
kilte van de anonimiteit en de materie, treffend als de dwang van ‘ijzeren kooien’
11
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(Stahlhartes Gehäuse) waarin de creativiteit van de menselijke geest stolde. Het
moderne kapitalisme stond volgens Weber niet langer in dienst van de mens, maar
schiep zijn eigen mensen. De fabrieksarbeiders werden geketend aan de machine.
De beroepsplicht waarde als een spook rond door he t moderne leven: Der
Puritaner wollte Berufsmensch sein, wir müssen es sein 12. Het ideële en culturele
leven kalfde af onder het juk van rationele mechanismen en procedures. Waar we
eerder al over Wertverlust en Sinnverlust te spreken kwamen, kunnen we hie r met
Weber het derde verliespunt van de moderniteit noteren; Freiheitsverlust 13.

*****

Webers opvatting van rationaliteit heeft alles te maken met het tegengestelde
begrip irrationaliteit. In meerdere opzichten treedt wederzijdse spanning op. Ten
eerste hebben we geconstateerd dat de wetenschapper Weber, die onder andere
pleitte voor waardevrijheid en zuivere begripshantering in de wetenschap, in zijn
persoonlijk leven allerminst die nuchtere levensinstelling ten toon spreidde. Dit is
geen onbelangrijke constatering voor het perspectief waarin we Webers
gedachtengoed moeten plaatsen. Rationaliteit en irrationaliteit liggen in de persoon
Weber dicht naast elkaar en worden positief noch slechts negatief door Weber
ervaren.
Ook in zijn direkte omgeving, het Duitsland ten tijde van de eeuwwisseling, de
Eerste Wereldoorlog en de revolutie, blijkt dat er heel verschillend tegen de
opmars van de rationaliteit in de wetenschap, de techniek, de staat en de economie
wordt aangekeken. De nieuwe welvaart wordt al s vooruitgang en bevrijding
ervaren, en tegelijkertijd als de oorzaak van het verlies aan waarden, zin en
individuele vrijheid. Kennelijk mondt het verlichte rationaliseringsproces deels uit
in de duisternis van geestelijke gevangenschap. Deze uitkomst is in hoge mate
irrationeel, omdat ze niet beoogd en ongewenst, ja zelfs tegengesteld is aan de
idealen van de Verlichting.
Het rationaliseringsproces heeft dus sterke irrationele trekken. Weber stelde
vast dat wat de uitgangspunten van ons denken en handelen betreft, het
rationaliseringsproces elke rechtvaardiging daarvan heeft gerelativeerd en de
waarheid uit het domein van de levensbeschouwing (religie, politiek, ethiek) heeft
verdreven. Ook voor de rationaliteit zelf, als leidraad voor menselijk denken en
doen, kan geen rationeel fundament gevonden worden. Gelet op het resultaat van
12
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het rationaliseringsproces constateerde Weber dat een aantal uitkomsten in
tegenspraak waren met oorspronkelijke intenties van de rationale Lebensführung.
Het meest kenmerkende voorbeeld hiervan is uiteraard de protestantse idee van de
rationele beroepsuitoefening die de band tussen mens en religie zou moeten
verstevigen. De uitkomst van deze betrokkenheid echter is mede oorzaak geweest
van de toenemende secularisatie en het uit eindelijke failliet van de christelijke
religie als monopolist van de westerse waarden.
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2

HET BEGRIP RATIONALITEIT IN WEBERS CONCEPTUELE
SOCIOLOGIE

2.1 Webers methodologische positie

Webers rationaliteitsbegrip kan men het beste beschouwen tegen de
achtergrond van zijn sterk door het neokantianisme beïnvloedde
kentheorie. De kern hiervan is dat de werkelijkheid ‘op zichzelf’, los van
het menselijk kenvermogen, een ongestructureerde, betekenisloze en
‘irrationele’ chaos is, die pas orde krijgt doordat de menselijke geest haar
‘bewerkt’ […] Het is een menselijke behoefte, die in alle tijden en
culturen een rol speelt, om de werkelijkheid steeds inzichtelijker en tot
een ‘zinvolle kosmos’ te maken. Wanneer namelijk zin en structuur aan de
werkelijkheid worden toegekend, wordt die werkelijkheid zowel
theoretisch als praktisch toegankelijker, begrijpelijker en beheersbaarder,
en kan de mens zijn autonomie beter gestalte geven. ‘Rationaliteit’ is de
naam die Weber gaf aan de verschillende manieren waarop de mens de
werkelijkheid toegankelijk maakt en er zin aan geeft […] Zo komen dus in
het begrip rationaliteit de in principe oneindige hoeveelheid
mogelijkheden tot levensoriëntering en zingeving tot uitdrukking. 14
Het begrip rationaliteit behelst niet alleen een praktisch historisch-sociologisch
concept, maar is ook een fundamenteel onderdeel van Webers methodologische
concepties. Om de rol van het begrip rationaliteit in Webers wetenschapsfilosofie
te kunnen plaatsen moeten we aandacht schenken aan drie verschillende
stromingen. De speculatieve geschiedfilosofie of historicisme (1) is van belang
om de context van het zogenaamde waardevrijheidspostulaat van Weber te
begrijpen. Verder hield Weber zich sterk bezig met de, in zijn ogen onzinnige,
controverse tussen historisten(2) 15 en positivisten(3). Weber betrok in navolging
van de historicus en geschiedfilosoof Heinrich Rickert, een middenpositie in deze
zogenaamde Methodenstreit zonder overigens eclectisch te zijn.

Het waardevrijheidspostulaat
De speculatieve geschiedfilosofie wordt gekenmerkt door de aanname dat het
historisch proces zelf betekenisvol en zinvol is, onafhankelijk van de mens als
14
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betekenisverlener. Het bekendste voorbeeld is de Hegeliaanse geschi edopvatting,
waarin de ontwikkeling van de (wereld) rede als een gedetermineerde inherente
notie wordt gepostuleerd. Weber was het fundamenteel oneens met de idee dat de
betekenis van historische processen in de werkelijkheid zelf aanwezig is 16. In
Webers visie is het slechts de mens die ordent en waardeert, en bestaan er geen
objectieve ordes en waarden. Volgens Weber schuilde er een gevaar in
speculatieve geschiedtheorieën, omdat ze zich makkelijk lenen voor de vorming
van politieke of ethische argumenten o p basis van (quasi-)wetenschappelijk
onderzoek.
De idee dat de geschiedenis in noodzakelijke ontwikkelingsfasen ( Stufen)
ingedeeld kan worden en een ‘redelijk’ proces is, wordt met de term historicisme 17
aangeduid. De marxistische idee dat het historisch proces uiteindelijk resulteert in
de totstandkoming van de klassenloze maatschappij, was volgens Weber een
voorbeeld van een geschiedopvatting waarbij waarden en rationaliteit aan het
historisch proces inherent worden verklaard. De politieke claims die de
socialistische beweging uit deze geschiedopvatting afleidden, golden voor Weber
als een voorbeeld van misbruik van de wetenschap voor politieke doeleinden.
Volgens Weber diende de serieuze wetenschapper zich verre te houden van een
‘waardering’ van het verleden. Dit leidt slechts tot anachronismen en onzuivere
wetenschap. Niettemin, gaf Weber toe, heeft iedere mens een bepaalde culturele en
opvoedingsgebonden Wertbeziehung. Door de waardegebondenheid is absolute
objectiviteit onmogelijk te verkrijgen in d e wetenschap. Weber probeerde dit
probleem van objectiviteit op te lossen door onderscheid aan te brengen tussen de
vooronderstellingen
van
wetenschappers
en
hun
methode.
Hoewel
wetenschappelijke uitgangspunten noodzakelijkerwijs ontspringen uit tijdgebond en
waarden, kan aan de wetenschappelijke methode en begripsvorming de eis van
waardevrijheid gesteld worden volgens Weber (Zie verder §2.2) . 18

De strijd tussen ‘Verstehen’ en ‘Erklären’
a) Het Duitse Historisme
De Duitse academische traditie werd in de 19 e eeuw als geen ander gekenmerkt
door een sterke nadruk op humanitaire disciplines ( Geisteswissenschaften). Deze

16

R. de Wilde, ‘De relativiteit van sociaal -wetenschappelijke kennis’ in:
Wetenschapsleer. Filosofisch en maatschappelijk perspectief op de natuur - en sociaalculturele wetenschappen M.Korthals red. (Heerlen 1989) 121
17
F.R.Ankersmit, Denken over geschiedenis. Een overzicht van moderne
geschiedfilosofische opvattingen (Groningen 1986) 53
18
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traditie ging gepaard met een historistische geschiedopvatting 19. In de
historistische traditie wordt het verleden opgevat als een continge nt
ontwikkelingsproces waarin vrije actoren denken en handelen, onafhankelijk van
universele wetten zoals die in de natuurwetenschappen gangbaar zijn.
De
historicus dient zijn aandacht te richten op de interpretatie van unieke (d.w.z. tijden ruimtegebonden) gebeurtenissen, ontwikkelingen en culturele fenomenen. Het
historisme maakt gebruik van de hermeneutische methode: De onderzoeker leeft
zich in de historische actoren in, om tot een interpretatie te komen van diens
gedrag. Het denken en handelen van onze voorouders kan slechts van binnenuit,
door inleving, worden opgehelderd. Het Duits levert voor deze methode van
kennisverwerving de treffende term Verstehen.
Een belangrijke assumptie van historisten is dat de ‘grote figuren’ het
historisch proces in beslissende mate hebben beïnvloed. De sterke persoonlijkheid
wordt beschouwd als een ongebonden, contingente en irrationele historische
(f)actor. Theoretische verklaringen zijn volgens historisten te beschouwen als
constructies van wetten, waarmee de hand elingsvrijheid van het individu wordt
ontkend. De geschiedschrijving kan volgens historisten geen aanspraak maken op
de objectiviteit van het wetmatige. De onderzoeker is zowel in de keuze van zijn
onderwerp als de uitvoering van zijn onderzoek persoonlij k en maatschappelijk
waardegebonden; geschiedschrijving is subjectief. De interpreet kan slechts
streven naar een zo dicht mogelijke benadering van een denk -, leef- en
ervaringswereld, die fundamenteel verschilt van de zijne en daarom nooit volledig
herleefd kan worden.
De Duitse historische traditie moet tegen de achtergrond van het eerder
genoemde Bildungsideaal gezien worden. Het principe van empathie, oftewel het
in- en herbeleven (Nacherleben) van individuele ervaringen en maatschappelijke
waarden die in historische teksten besloten liggen speelt daarbij een
problematische rol: Omdat het verleden slechts van binnenuit te verstaan is kan dat
verleden in principe niet gecommuniceerd en geëvalueerd worden in hedendaagse
termen. Dit wordt wel het probleem van het ‘historisme’ genoemd 20: Als het
verband tussen heden en verleden ontbreekt hoe kunnen onze huidige waarden en
cultuur dan uit het verleden afgeleid worden?
Een ander principe waarop kritiek is uitgeoefend is dat van de individualiteit. Het
individu werd beschouwd als een unieke figuur, met een autonome potentie tot
zelfverwerkelijking. Hiermee onderscheidden Duitse theorieën over onderwijs zich
scherp van de toenmalige Franse nadruk op de ‘socialisatie’ van het volk aan
nationale normen en waarden. Het sterk doorgevoerde culturele individualisme en
de expliciete ontkenning van de invloed van mechanisch causale processen bracht

19

Zie o.a. J.Tollebeek, ‘Het Duitse debat rond 1900’ in: Geschiedschrijving in de
twintigste eeuw. Discussie zonder eind H.Beliën en G-J. van Setten red. (Amsterdam
1991) 15-41
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het probleem met zich mee dat veranderingen in de geschiedenis slechts uit
individuele acties of bovenmenselijke krachten ve rklaard konden worden.
b) De opkomst van positivistisch denken
Vanaf de jaren ’80 in de 19 e eeuw ontstond er een academische tegenbeweging die
de diep gewortelde historistische traditie aanviel. De technologische vooruitgang,
de industrialisering en de opmars van de natuurwetenschappen brachten nieuwe
methodologische perspectieven met zich mee. In de sociale wetenschappen, in
eerste instantie met name in de economie, barstte een strijd los tussen historisten
en (neo-)positivisten, die bekend zou worden al s de Methodenstreit. Positivisten
waren van mening dat de rigide methodes die in de natuurwetenschappen werden
gehanteerd ook van toepassing konden en moesten zijn op de ‘zachtere’
wetenschappen, waaronder de sociologie en de geschiedwetenschap.
In de positivistische benadering van de sociale en culturele wetenschappen
(waartoe de geschiedwetenschap doorgaans gerekend wordt) werd het principe van
causaliteit niet als problematisch ervaren. Het ‘covering-law-model’ van
C.G.Hempel 21 bijvoorbeeld, wenst een historische gebeurtenis te herleiden tot de
initiële omstandigheden waarin de gebeurtenis optrad en te verklaren door één of
meerdere universele wetten die de objectieve keten van oorzaak en gevolg
‘dekken’ (covering). Op deze wijze werden historische en soc iale processen in
wetmatige vorm vastgelegd. In tegenstelling tot de mogelijkheden van de
interpretatieve methode (Verstehende methode) pretendeerden de positivisten
historische ontwikkelingen en sociale praktijk ook te verklaren ( Erklären).

Webers ‘Verstehende Soziologie’
In zijn pleidooi voor het ontwerpen van een ‘ Verstehende Soziologie’ heeft Weber
getracht om vanuit zijn neokantiaanse optiek de verdeelde culturele en sociale
wetenschappen te herenigen binnen één methodologisch kader. Daarin verwe rkte
hij zowel historistische als positivistische elementen. Weber baseerde zich voor
een belangrijk deel op de geschiedfilosoof Heinrich Rickert. Rickert handhaafde
weliswaar de scheiding tussen de ‘ideografische’ Wirklichkeitswissenschaften,
gericht op het beschrijven van de werkelijkheid, en de ‘nomothetische’
Gesetzeswissenschaften die abstraheren van de empirische werkelijkheid tot
algemeen geldige wetten, zoals de natuurwetenschappen, maar stelde tevens vast
dat alle wetenschappelijke disciplines een gemeenschappelijk uitgangspunt hebben
in de empirische realiteit,
All empirical reality … becomes nature when we consider it with regard to
the general; it becomes history when we consider it with regard to the
21
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particular. Every discipline has its point of departure in immediately
experienced reality 22.
Weber en Rickert stoorden zich aan de overdreven romantische trekken van de
Nacherlebnis van een mystiek en irrationeel verleden door de historisten. Het ging
volgens hen niet aan om de grote creatieve denkers als ‘irrationele’ elementen in
het historisch proces te isoleren, omdat ook historische persoonlijkheden empirisch
reëel zijn geweest, en als rationeel handelende wezens gereconstrueerd kunnen
worden. Irrationeel is volgens Weber slechts datgene da t zich niet in onze
denkconcepten laat inpassen, en gaat wellicht op voor een deel van historische
gebeurtenissen en activiteiten, maar niet voor het verleden in zijn totaliteit.
De idee dat in de historische en sociale wetenschappen geen plaats is voor d e
bestudering van causale relaties, omdat causaliteit gelijk zou staan aan
determinisme en in strijd is met de fundamentele contingentie, onvoorspelbaarheid
en vrijheid van menselijk handelen, was volgens Rickert en Weber onjuist.
Oorzaken bewerken bepaalde gevolgen slechts in combinatie met oneindig veel
andere voorwaarden. De optelsom van oorzaken voldoet wellicht aan een
universeel geldige wet, een enkelvoudige oorzaak kan slechts als noodzakelijke
voorwaarde bijdragen aan een welbepaald gevolg, nooit al s strikt voldoende
voorwaarde. Een enkelvoudige causale relatie is derhalve geen wetmatigheid en
leidt niet tot determinisme.
Volgens Weber is de causaliteitsanalyse überhaupt niet uit de wetenschap weg
te denken en dus ook niet uit de humanistische disc iplines. De hermeneutische
methode is er op gericht de motivatie en oriëntatie van menselijk gedrag te
achterhalen. In Webers visie is het zoeken naar motieven, en daarmee de
interpretatieve methode op niets anders gebaseerd dan het verklaren van
menselijke handelingen. Voor Weber zijn motieven zuivere voorwaardelijke
antecedenten die in een causale keten kunnen worden ondergebracht zonder deze
als voldoende voorwaarden en dus als wetmatigheden te bestempelen. Weber stelt
bovendien dat er niets ‘te interpreteren’ valt, als niet aangenomen wordt dat
historische actoren bepaalde motieven hadden die voor ons betekenis hebben en
dus rationeel te bevatten zijn. Irrationeel gedrag gaat immers per definitie ons
begrip te boven.
In zijn eigen uitwerking van een met hodologie voor de sociologie biedt Weber
plaats aan zowel de interpretatie als de verklaring. Weber gebruikt hiervoor het
onderscheid tussen aktuelles Verstehen en erklärendes Verstehen 23. Volgens
Weber is de sociologie de wetenschap die sociaal handelen i nterpreterend wil
begrijpen en daardoor oorzakelijk wil verklaren. De interpretatie heeft betrekking
op de subjectieve betekenis van sociaal handelen, een betekenis die gewonnen kan
worden door eenvoudig weg naar de uiterlijke kenmerken van de handeling te

22

H.Rickert, Grenzen, 238, geciteerd in Ringer, 38

16

kijken, het aktuelles Verstehen. Het erklärendes Verstehen daarentegen heeft niet
op de handeling zelf betrekking, als wel op het motief van de handelende persoon
voor de handeling in kwestie. De verklaring plaatst de handeling in een
zinsamenhang (Sinnzusammenhang), waarin het functioneert als een onderdeel van
een groter betekenissencomplex.
Een motief is in eerste instantie niet meer dan een hypothese, een mogelijke
verklaring, maar mist nog causale geldigheid. Identieke handelingen kunnen uit
verschillende motieven voortkomen. Soms weet degene die handelt niet eens wat
zijn of haar beweegredenen eigenlijk zijn of zijn er tegenstrijdige motieven in het
spel. Daarom is het nodig volgens Weber om niet alleen een verklaring te geven
die past in een bepaalde zinsamenhang, een verklaring die in Webers woorden
sinnhaft adequat is, maar ook daadwerkelijk kausal adequat is 24. Van causale
geldigheid is pas sprake als kan worden aangetoond dat een bepaalde handeling
regelmatig optreedt in combinatie met een bepaald e zinsamenhang. Hiertoe kan de
statistische analyse een hulpmiddel vormen. Het spreekt vanzelf dat een causale
analyse niet altijd mogelijk is, en zeker voor het verleden lastig toetsbaar kan zijn,
en dat men derhalve moet berusten in één of meerdere hypo theses. Omgekeerd kan
echter ook gelden dat een statistische relatie een causaal verband evident maakt,
maar de juiste interpretatie van het verschijnsel ontbreekt.

*****

Rationaliteit betekent voor Weber onder andere een menselijke eigensc hap
waarmee ordening, betekenis en uiteindelijk ook zin aan de wereld gegeven kan
worden; de mens maakt zijn eigen geschiedenis. Weber was van mening dat in het
historisch bedrijf de vragen aan het verleden onvermijdelijk cultureel bepaald
waren (Wertbeziehung), maar dat de antwoorden op die vragen een zeker objectief
gehalte konden bereiken middels een zo rationeel en waardevrij mogelijke methode
van onderzoek. In de volgende paragraaf komt een tweetal van die rationele
conceptmethodes aan bod.
In de wetenschapsfilosofische controverse tussen historisten en positivisten
trachtte Weber de functie van de causale analyse voor de beoefening van de
geesteswetenschappen aan te tonen zonder de positivistische pretentie van
objectiviteit na te streven. Volgens We ber is datgene wat rationeel is niet per
definitie wetmatig en gedetermineerd. Weber houdt vast aan de idee dat het
historisch proces verloopt vanuit de samenkomst van een oneindige hoeveelheid
23
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oorzaken, die voor een deel noodzakelijk en voor een ander dee l bijkomstig zijn,
maar nooit alleen voldoende voorwaarde zijn voor het werkelijke proces. Aan de
andere kant heeft menselijke handelingsvrijheid en de rol van toeval in het
historisch proces volgens Weber niets te maken met irrationaliteit. Integendeel, p as
wanneer mensen zuiver rationeel afgewogen keuzes kunnen maken, handelen ze
vrij, los van emoties, tradities of andere bindende factoren. Kennis van het
verleden door interpretatie van menselijk gedrag is enkel gebaseerd op rationele,
dat wil zeggen tot begrip gebrachte historische fenomenen. De irrationele aspecten
van de geschiedenisgang, het onvoorspelbare en onberekenbare, kan weliswaar als
feit gekend worden maar is niet in een betekeniscontext, een Sinnzusammenhang,
plaatsbaar.
Rationaliteit en irrationaliteit zijn eigenschappen waarmee ieder mens
onvermijdelijk behept is, zonder dat de grens hiertussen scherp getrokken kan
worden. Dat betekent dat tussen het domein van het zuiver irrationele en
betekenisloze en het domein van het zuiver rationele , begrijpelijke, logische en
causaal verklaarbare, een wereld ligt waarover in meer of mindere mate objectief
gesproken kan worden, zonder te vervallen in een kentheoretisch relativisme dan
wel dogmatisme. Weber, die zo zeer met de zin van zijn persoonlijk e leven
worstelde, toonde zich als wetenschapper een doordacht pragmaticus. Zijn
ascetische beroepsbewustzijn en nauwgezette wetenschappelijke werkwijze
getuigen van zijn gedrevenheid om tot begrip en verklaring te komen. Was dit
Webers manier om een uitweg te vinden uit de beklemming van de nihilistische
inslag waarvan zijn persoonlijk leven getuigde?

2.2 Webers analytische concepten

In zijn methodologische studies heeft Weber twee analytische concepten
uitgewerkt: De enkelvoudige causaliteitsanalys e en het van oorsprong door Weber
uitgedachte ideaaltype. In beide concepten treedt de rol van de logisch consistente
theorievorming (rationaliteit), die Weber van fundamenteel belang achtte voor het
bedrijven van de geschiedwetenschap, op de voorgrond.

De enkelvoudige causaliteitsanalyse
De enkelvoudige causaliteitsanalyse is een concept dat oorspronkelijk is uitgedacht
door de statisticus Johannes von Kries en door Weber is overgenomen en
bewerkt 25. In dit type analyse worden particuliere historische gebeurtenissen
25
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teruggevoerd op hun oorzakelijk relevante antecedenten. Het begrip ‘enkelvoudig’
verwijst niet naar een monocausale benadering, maar heeft een logische connotatie,
namelijk in de betekenis van niet-universeel. Het causaliteitsbegrip moet worden
toegepast op een in tijd en plaats af te bakenen historisch verschijnsel met
bijgevolg een enkelvoudig karakter zoals een vulkaanuitbarsting, de Franse
revolutie, of de opkomst van het westerse kapitalisme. Hoewel bepaalde elementen
uit deze gebeurtenissen en ontwikkelingen zich zouden kunnen onderwerpen aan
een wet, is de totale gebeurtenis als zodanig een uniek historisch verschijnsel.
Bij de analyse van zogenaamde causale ketens maakt Weber gebruik van
vergelijkingen tussen alternatieve oorzaken me t behulp van onder andere
counterfactuele analyse 26 (Objektive Möglichkeit). Vanuit de assumptie dat één
oorzaak nimmer een volstrekt voldoende voorwaarde is voor een bepaald effect,
gaat het er om, in het oneindige netwerk van causale relaties vergelijkend erwijs de
meest ‘adequate’ oorzaken boven tafel te krijgen ( Adäquater Verursachung) 27. De
comparatieve analyse veronderstelt dat historische actoren en ontwikkelingen een
rationeel karakter dragen. Wat wij echter vandaag de dag aan historische actoren
en fenomenen toeschrijven is onze eigen rationaliteit, wellicht anders, wellicht
identiek aan die van onze voorouders, maar een andere kennen we niet. Als we de
gedragingen van onze voorouders vergelijkend analyseren dan bestaat de
mogelijkheid dat datgene wat zich moeilijk laat verklaren berust op een andere
opvatting over denken in middelen en doelen of dat er irrationele factoren als
emoties, tradities of interventies van bovennatuurlijke machten in het spel zijn.

Het ideaaltype
Ook het ideaaltype (Ideaaltypus) is in opzet een comparatieve analytische
methode. Het grote verschil met de enkelvoudige causaliteitsanalyse is dat in de
constructie van een ideaaltype bewust afstand wordt genomen van de empirische
werkelijkheid. Een ideaaltype kan omschreven wor den als een opzettelijk
eenzijdige karakterisering van een complex historisch of sociaal fenomeen, dat als
een soort snelweg door een breed uitwaaierend wegennet uitgelegd wordt.
Ideaaltypes zijn per definitie geen beschrijving van een concrete historische
situatie of ontwikkeling, maar een ruwe schets waarin de meest kenmerkende
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eigenschappen geïsoleerd bekeken worden met behulp van een ceteris paribus
clausule 28.
Ideaaltyperingen hebben betrekking op een model van zuiver rationele
patronen
(Richtigkeitsrationalität)
en
een
beperkte
hoeveelheid
verklaringsfactoren 29. Webers analyse van de rol van het protestantisme in het
moderniseringsproces is een goed voorbeeld van een ideaaltypische constructie. In
de Zwischenbetrachtung, een bekende passage uit zijn Religionssoziologie, laat
Weber zich nog eens uitvoerig uit over zijn methodologische insteek,
ein religionssoziologischer Versuch dieser Art […] muß und will zugleich
ein Beitrag zur Typologie und Soziologie des Rationalismus selbst sein. Er
geht daher von den rationalsten Formen aus, welche die Realität annehmen
kann, und sucht zu ermitteln, inwieweit gewisse theoretisch aufstellbare
rationale Konsequenzen in der Realität gezogen wurden. Und eventuell:
weshalb nicht. 30
Het voordeel van het gebruik van ideaaltyperingen lag volgens Weber in de
mogelijkheden van een strikt rationele dwarsdoorsnede, waar meer gedetailleerde
historische studies op hun afwijkingen van de theorie mee kunnen worden
vergeleken. Een punt van kritiek op het ideaaltype is dat het ze lf moeilijk voor
kritiek vatbaar is, omdat het de realiteit bewust vervormd weergeeft, namelijk
zuiver logisch en begripsmatig. Dit is dezelfde kritiek die ten aanzien van
economische modellering, waarmee het ideaaltype tot op zekere hoogte te
vergelijken is, vaak geuit wordt. Als voorbeeld kan gedacht worden aan het axioma
van de homo economicus: De mens is onder alle omstandigheden in staat zijn
(economische) preferenties te rangschikken op basis van de hem of haar
beschikbare informatie en kiest daaruit altijd het beste alternatief. De homo
economicus bestaat in de praktijk natuurlijk niet, en het is dus de vraag in hoeverre
ons gedrag opgehelderd kan worden door het gebruik van een dergelijk
ideaaltypisch mensbeeld.
Hoe dan ook, de scherpe tegenstelling tussen interpretatie en verklaring die de
historisten hadden opgeworpen werd door Weber nietig verklaard. Zijn analytisch
instrumentarium bood de mogelijkheid om de kloof tussen de culturele en sociale
wetenschappen te dichten. De sociologie en de economie konden volgens Weber
even goed uit de voeten met de causaliteitsanalyse als de historische en culturele
wetenschappen. Niettemin zou de sociologie zich kunnen onderscheiden van de
28
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geschiedwetenschap door zich meer te richten op de analyse van algemene tre nds.
Sociale wetenschappen dienen theoretische kaders aan te leveren. De historicus
zou zich meer moeten richten op de verzameling van feiten en de bestudering van
unieke verschijnselen. Het kenmerk van theorievorming is dat deze nooit
samenvalt met de praktijk en daar dus ook niet te sterk op gericht moet zijn.
Theorievorming is nuttig volgens Weber om één of enkele interessante factoren uit
de werkelijkheid te isoleren en bepaalde verbanden te bekijken die in de
veelvormigheid van het historisch proces onopgemerkt of onderbelicht zouden
blijven.

2.3 Webers handelingstheorie

Vanuit Webers methodologische overwegingen kunnen we nu iets zeggen over een
cruciaal onderdeel van zijn sociologische theorie, zijn handelingstheorie. Weber
onderscheidde vier ideaaltypen van sociaal handelen die hij onder andere aan het
begin van zijn sociologische hoofdwerk Wirtschaft und Gesellschaft aan de orde
stelt 31. Hieronder worden deze vier typen besproken. Vooral onder sociologen
wordt veel aandacht geschonken aan dit de el van Webers werk, maar een goed
begrip van zijn handelingstheorie is eveneens essentieel voor de interpretatie van
Webers historische werk. Hier gaat het vooral om het feit dat Webers
handelingstheorie vaak gebruikt wordt om de verschillende rationalitei tstypen van
Weber in te delen. Deze vertonen namelijk sterke overeenkomsten met zijn
typologie van sociaal handelen (zie ook §4.1).

Vier ideaaltypen van sociaal handelen
Sociaal handelen houdt voor Weber in dat het handelen van het ene individu op
een of andere wijze georiënteerd is op het handelen van andere individuen. Sociale
activiteit ligt gefundeerd in een wereldbeeld waarin verwachtingen omtrent het
gedrag van andere mensen zijn verwerkt. Sociale instituties zijn voor Weber
netwerken van menselijke interacties gebaseerd op interpretaties van andermans
gedrag. Zo is voor Weber, in tegenstelling tot veel van zijn tijdgenoten, de
nationale staat geen transcendentale entiteit, die voor een deel boven de burgers
uitstijgt, maar een belichaming van het c ollectief van deelnemende individuen,
hoewel dat collectief meer kan zijn dan slechts de optelsom van basiseenheden. De
staat houdt echter op te bestaan, als mensen ophouden zich in hun gedachten en
handelingen te richten naar de staat.
31
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Karakteristiek voor sociale interactie in de moderne westerse samenleving is
volgens
Weber
de
rol
van
de
instrumenteleof
doelrationaliteit
(Zweckrationalität) 32. Hiermee wordt gedrag bedoeld dat zuiver doelgericht is. De
actor kiest zijn middelen door berekening en af weging van alternatieven in het
licht van het te bereiken doel. Dit doel staat op zijn beurt weer in het teken van
een hoger doel dat daarmee een oneindige keten van doelen en subdoelen vormt.
Deze rationele vorm van handelen is gebaseerd op een bepaald be eld over hoe de
wereld is georganiseerd en welke middelen ter beschikking staan, om binnen die
gegeven organisatie het verlangde doel te verwezenlijken. Voorbeelden van
doelrationaliteit zijn volgens Weber het calculerende gedrag van de zakenlieden in
het moderne kapitalisme en ambtenaren in het moderne bureaucratische apparaat.
Zowel de functionarissen zelf, als de buitenstaander ervaren de bureaucratische
organisatie als onpersoonlijk omdat de oriëntatie op efficiëntie en effectiviteit
boven de aandacht voor het individu gaat.
Waarderationaliteit is in tegenstelling tot doelrationaliteit een vorm van
handelen dat niet gericht is op een doel, maar plaats vindt vanuit een bepaalde
waarde. Hier staat de intentie van het handelen voorop en niet het resultaat. Beide
soorten van handelingsoriëntatie kunnen naast elkaar optreden. Een mooi
voorbeeld vormt de studie van de ‘ideale’ student. Voor een deel studeert de
student om zijn kennis in een later beroepsleven aan te kunnen spreken, voor dat
deel handelt de student doelrationeel. Voor een ander deel studeert de student
vanwege het plezier om zichzelf te verrijken, het leerproces heeft dan
opzichzelfstaande waarde. In het algemeen kan gesteld worden dat waarderationeel
handelen een beperking vormde voor het ontst aan van het moderne kapitalisme en
de bureaucratische staat, omdat niet de efficiëntie en effectiviteit (de vorm) maar
de aard van het proces (inhoud) zelf voorop stond. Doelrationeel handelen, waarin
het doel de middelen heiligt, heeft de opkomst van de m oderne burgerlijke cultuur
volgens Weber juist bevorderd.
Op een niet-rationeel niveau onderscheidt Weber ook twee typen van
menselijke oriëntatie op de sociale wereld. Deze twee typen, de affectieve
handeling en de traditionele handeling, zijn niet gebaseerd op bewuste reflectie en
worden niet ingezet met de intentie iets in de wereld te veranderen. Affectief
handelen staat bij Weber voor de direkte expressie van gevoelens, zoals het huilen
bij pijn of seksuele prikkelingen. Emoti onaliteit en affectief gedrag wordt volgens
Weber in vele religies onderdrukt door rationele controle, omdat de
onberekenbaarheid van dit type handeling afbreuk doet aan de almacht van het
bovenaardse.
Handelen uit traditie is volgens Weber de belangrijkst e tegenhanger van
rationeel handelen. Tradities zijn gebaseerd op gebruiken die niet ter discussie
staan en slechts worden uitgevoerd omdat het ‘altijd zo gegaan’ is. Weber is van
32
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mening dat affectie en traditie betekenisloos zijn in de sociale omgang, in die zin
dat ze geen nieuwe betekenis toevoegen aan de heersende zinsamenhang. Deze
handelingen vinden zonder bewuste keuze plaats; ze zijn ongemotiveerd. Maar ook
rationeel handelen kan volgens Weber zijn betekenis verliezen, wanneer rationeel
handelen ‘geroutineerd’ wordt. Een voorbeeld hiervan kan het doelloos najagen
van geldelijk gewin zijn, geld om het geld. Voor Weber zijn door idealen gedreven
acties het meest betekenisvol, maar deze kunnen makkelijk vervallen tot een
alledaags gebruik of betekenisloze affectie.
Rationaliteit kan traditionele patronen doorbreken maar ook weer omslaan in
traditie. Het gevaar van routinering van rationeel handelen duidde Weber met de
term Veralltaglichung; letterlijk veralledaagsing. We zullen in het volgende
hoofdstuk zien dat binnen het rationaliseringsproces dat de westerse geschiedenis
heeft doorgemaakt, vele ontwikkelingen zijn ‘afgedwaald’ van hun oorspronkelijke
oriëntatie en daarmee hun rationeel gekozen motief hebben verloren. Een
voorbeeld hiervan is het bij Weber steeds weer terugkerende ‘marxistische’ thema
van de moderne markteconomie: De rationele economische structuur heeft de
mensheid bevrijdt van de traditionele lijfeigenschap, maar tegelijkertijd de
arbeiders tot slaven gemaakt van de machinale produkt iewijze. Een ander
voorbeeld is de manier waarop de protestantse beroepsethiek de aanstoot tot een
kapitalistische mentaliteit heeft gegeven die uiteindelijk is uitgemond in een
massaal streven naar luxe en consumptie, een levensinstelling die haaks staat op de
oorspronkelijke protestantse waardering van een sober leven.
Bij het thema ‘rationeel handelen’ dienen we overigens te bedenken dat
mensen over informatie moeten beschikken omtrent het aantal mogelijke
handelingsalternatieven die zij hebben en de mo gelijke resultaten van hun gedrag.
Voor zover mensen slechts beperkt geïnformeerd zijn (en dat geldt voor alle
mensen die niet volkomen helderziend zijn), betekent dit dat de meest rationele
(lees; de optimale) keuze, niet gemaakt kan worden, omdat geen me ns over de
volledige relevante informatie beschikt. Rationeel handelen heeft slechts
betrekking op afgeleide subjectieve rationele keuzes die begrenst wordt door de
hoeveelheid informatie die een individu ter beschikking staat. De rationele
handelingstypen die Weber hier schetst hebben als ideaaltype weliswaar een
objectief karakter, maar komen in de werkelijkheid alleen bij benadering voor.
Hoewel rationele keuzes met beperkte informatie dus niet, of slechts toevallig,
optimaal zijn, blijft de rationele af weging als mechanisme zelf, of het nu met
beperkte of volledige informatie ingevuld wordt, gestoeld op hetzelfde
onveranderlijke principe van logische consistentie en bewuste afweging.

*****
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Voor Weber is rationeel sociaal handelen een be wust gemotiveerde activiteit.
Rationeel handelen is ofwel gericht op een doel dat niet in die handeling zelf
besloten ligt (instrumentele- of doelrationaliteit), of op een waarde intrinsiek aan
die handeling (waarde rationaliteit) of op een combinatie van beide. Affectieve en
traditionele handelingen zijn irrationeel, dat wil zeggen niet bewust gekozen, en
representeren een ander niveau van sociaal handelen. De exacte afbakening van het
rationele en het irrationele is een lastig probleem. Het valt gemakkeli jk in te zien
dat in vele handelingen beide elementen optreden; waarom zou een affectieve
handeling niet ook als op waarde georiënteerd rationeel gedrag beschouwd kunnen
worden?
In het kader van de handelingstheorie komt ook de filosofische vraag naar
voren hoe het lichaam (uitvoerende instantie) en de geest (hoeder van het principe
van rationaliteit) zich tot elkaar verhouden. Weber heeft zich hier niet over
uitgelaten. Hij was meer geïnteresseerd in de interactie tussen verschillende
(historische) actoren. Met de nadruk die Weber legt op het bewust ofwel
gemotiveerd maken van keuzes in de sociale omgang, laat Weber zich wel in met
een andere wijsgerige kwestie: Menselijke vrijheid vergt een redelijke of rationele
levensinstelling (zie ook §2.1). Wie zuiver rationeel handelt, handelt bewust en
vrij, en slechts beperkt door de status van zijn kennis en actuele informatie. Voor
Weber zelf lijkt deze opvatting de kern te zijn van zijn levenshouding: Het leven
kan geen uitsluitsel bieden over haar eigen beteke nis (zie §1.1) en het onder ogen
komen van die betekenisloosheid is de meest rationele oriëntatie op de wereld. In
de erkenning van de zinloosheid van het bestaan ligt in elk geval de terugwinst van
verloren vrijheid, maar ook een gebrek aan fundament.
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3

HET BEGRIP RATIONALITEIT IN WEBERS
EMPIRISCH ONDERZOEK

3.1 De Weberthese

Het in twee delen gepubliceerde essay Die protestantische Ethik und der Geist des
Kapitalismus (1904/5) 33 is ongetwijfeld het meest bekende werk waarin Weber de
begrippen rationaliteit en rationalisering ter sprake brengt. Hierin werkt Weber de
stelling uit dat het rationele karakter van de protestantse ethiek een positieve
invloed heeft gehad op de opkomst van het industrieel kapitalisme in de moderne
burgerlijke westerse samenleving. Deze stelling is bekend geworden als de
Weberthese. De aandacht voor dit deel van Webers werk stoelt voor een belangrijk
deel op de misvatting dat Weber hier een historisch idealistische visie verkondigde
ten aanzien van de opkomst van de industriële samenleving, als reactie op het
historisch materialisme van Marx. Weber zou beweren dat de industriële revolutie
(materie) voort is gekomen uit de protestantse religie (idee), waar Marx zich op het
standpunt had gesteld dat in het dialectisch historisch proces de materiële
onderbouw, i.c. de economie en de techniek, de determinant was van de ideële
bovenbouw.
Er zijn meerdere argumenten te noemen waarom deze interpretatie achterhaald
is. Ten eerste onderzocht Weber, naar eigen z eggen, de Wahlverwandschaft tussen
de protestantse ethiek en de kapitalistische denkwijze. Deze zielsverwantschap
verwijst niet naar gedetermineerd historisch proces zoals bij Marx, maar eerder
naar een unieke combinatie van twee historische fenomenen. De Weberthese is in
dat opzicht niet te verenigen met de speculatieve geschiedsfilosofie van Hegel
waarop Marx zich baseerde. Weber wees het dialectisch schema van materialisme
versus idealisme van de hand. Getuige de titel van het essay verbindt Weber twee
ideële fenomenen, namelijk de protestantse Ethik met de kapitalistische Geist.
We beginnen hier met een korte uiteenzetting van de Weberthese, waarin het
rationaliteitsbegrip hoofdzakelijk in verband wordt gebracht met de protestantse
opvatting van het beroep als (be)roeping (Beruf). Daarna wordt ingegaan op de
verschillen in predestinatieleer waarin volgens Weber de kern van het verschil
tussen de katholieke ethiek en de protestantse ethiek besloten ligt. Tot slot wordt
een deel van de kritiek behandeld die Weber op zijn these heeft ontvangen. In dit
kader speelt de methodologische positie van Weber opnieuw een belangrijke rol.
We beginnen echter bij de voornaamste bron van Webers wetenschappelijke
interesse; het moderne Duitsland aan het eind van de nege ntiende en begin van de
twintigste eeuw.
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Het beroep als ‘beroeping’
Sinds de tweede helft van de 19 e eeuw vond in bepaalde delen van Duitsland een
industrialiseringsgolf plaats die gepaard ging met schaalvergrotingen waaruit grote
coöperatief bestuurde ondernemingen voortkwamen. Weber begint zijn essay met
de statistisch onderbouwde stelling dat, in het Duitsland van zijn tijd,
de bedrijfsleiders en de kapitaalhouders, maar ook de hoogst
gekwalificeerde arbeidskrachten en het hoog opgeleide te chnisch en
commercieel personeel van de moderne ondernemingen voor het grootste
deel protestanten zijn. 34
Weber verbaasde zich over de geringe participatie van de Duitse katholieke
minderheid in het toonaangevende zakenleven. Weber meende bij katholieken een
fundamenteel andere houding ten aanzien van economische activiteiten aan te
treffen dan bij protestanten. Protestanten, en met name de radicale ascetische
stromingen zoals de calvinisten en baptisten, vertonen de ondernemerszin, de
nauwgezette persoonlijke inzet en systematische betrokkenheid bij het bedrijf, die
de katholieken missen. Op het eerste gezicht echter lijkt een ascetische levensstijl
niet te verenigen met de moderne kapitalistische focus op materiële welvaart. De
puriteinse moraal wijst elke vorm van luxe van de hand en verzet zich tegen de
oriëntatie op geldelijk en persoonlijk gewin en consumptie. Volgens Weber
verstaat de meer flexibele katholieke levensinstelling zich beter met de
manifestatie van consumptief en competitief gedrag. Niet temin kan de protestantse
ethiek in beginsel kennelijk geïdentificeerd worden met het moderne
kapitalistische geestesgoed.
Het aanknopingspunt ligt volgens Weber in de protestantse opvatting van
Beruf. Beruf betekent zowel ‘beroep’ als ‘roeping’:
Einer der konstitutiven Bestandteile des modernen kapitalistischen
Geistes, und nicht nur dieses, sondern der modernen Kultur: die rationale
Lebensführung auf Grundlage der Berufsidee, ist […] geboren aus dem
Geist der christlichen Askese. 35
De Berufsidee staat voor het morele inzicht dat de uitoefening van een wereldlijk
beroep een religieuze roeping is. Het gehoor geven aan die roeping vraagt om een
volledige overgave aan het beroep. Die ascetische beroepsgedachte was nieuw in
de zestiende eeuw. Het vestigde de aandacht op wereldse zaken terwijl de
traditionele katholieke ascese in het klooster gestalte kreeg en werd gekenmerkt
door een afkeer van aardse activiteiten. Weber typeerde het streven naar verlossing
34
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bij de katholieken als een vorm van Weltablehnung (wereldverzaking), die men
ook bij de Indische religies aantreft. De puriteinse beroepsidee echter was een
vorm van Weltbejahung en mondde uiteindelijk uit in een tendens tot
Weltbehersschung.
De oriëntatie op het aardse beroepsleven heeft op zichzelf nog niets met een
modern kapitalistische levensinstelling van doen. Gecombineerd met de plicht om
sober te leven, dat wil zeggen te sparen en te herinvesteren in plaats van te
consumeren, doemt echter de geest van een rationele economische levensinstelling
op. De spaarzaamheid van de protestanten is een tweede belangrijke factor in de
verwantschap tussen de puriteinse en de kapitalistische geest. In de puriteinse
moraal gaat reproduktie voor consumptie. Winst dient niet geconsumeerd te
worden maar opgespaard en opnieuw ingebracht in het economisch proces om met
de aanschaf van nieuwe produktiemiddelen de totale kapitaalvoorraad op peil te
houden en eventueel te vergroten.
Ook arbeid wordt als produktiemiddel beschouwd. Vrijetijdsbestedingen zijn
zondig voor zover die vrije tijd ook in het beroep gestoken had kunnen worden.
Recreatie betekent disrespect voor God. De puritein dient zich voortdurend af te
vragen of zijn inspanningen overeenkomen met zijn religieuze roeping. Het derde
belangrijke kenmerk voor Weber in de protestantse ethiek is de toepassing van een
systematische (lees: rationele) registratie van de beroepsactiviteiten. Modern
kapitalisme is ondenkbaar zonder de ontwikkeling van het boekhouden, de
systematische verantwoording van keuzes aangaande de b esteding van
bedrijfskapitaal en arbeidsinzet.
Het verschil tussen premodern of traditioneel kapitalisme en modern
kapitalisme ligt volgens Weber niet in de oriëntatie op economisch gewin, maar in
de wijze waarop dat nagestreefd wordt. Modern kapitalisme is rationeel
kapitalisme: een systematische aanpak van economische organisatie. Die
systematiek komt niet tot uitdrukking in het streven naar grote winsten op
risicovolle handelstransacties, als wel in het streven naar kleine marges op een
product door eindeloze herhaling van productie en verkoop. De dynamiek van
rationeel kapitalisme lag volgens Weber in de intentie om voortdurend met een
gespecialiseerd product de markt te bedienen. Traditioneel kapitalisme was niet
gericht op systematische voortzetting van specifieke economische activiteiten,
maar veel meer op projectmatige en eenmalige economische activiteiten met een
opportunistisch karakter. Het traditioneel kapitalisme dreef op een handjevol
ondernemers met gevestigd kapitaal. Deze vorm van handelska pitalisme kende een
beperkte reikwijdte en verschilde sterk van de beroepsmatige rationalisering van
productieactiviteiten door ‘gewone’ burgerlieden zoals die in het moderne
kapitalisme opkwam.
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Het verschil tussen de Lutherse en Calvinistische ‘Beruf sidee’
De Berufsidee bij Luther was niet zozeer gericht op wereldse activiteiten an sich,
als wel op de simpele idee dat het uitoefenen van een beroep bijdraagt aan een
sober en deugdzaam leven. De concentratie op het beroep als een roeping,
betekende onderwerping aan goddelijk gezag. In Webers ogen draagt, in
tegenstelling tot Luthers tamelijk ‘passieve’ perceptie van het beroep, de
calvinistische arbeidsethiek het karakter van een actief programma, waarin de
betrokkenheid op het aardse geboden is. De ber oepsmatige rationalisering geldt als
voorwaarde voor de verwezenlijking van het levensdoel, namelijk het zo goed
mogelijk besteden van de tijd op aarde in afwachting van het hiernamaals.
Om het verschil tussen de Lutherse en Calvinistische beroepsopvatti ng te
verklaren grijpt Weber terug op de verschillen in hun predestinatieleer. Volgens
Luther kon de mens inzicht verwerven in het goddelijke bestemmingsplan via
religieuze ervaringen en bevrijdingsgevoelens. De ware gelovige was in staat
zichzelf te bevrijden van de wereld en voor te bereiden op een leven in het
hiernamaals via het geloof. Hoewel Luther en Calvijn beide veronderstelden dat
het lot van de mens volledig in handen van God ligt, achtte Luther het dus
mogelijk dat het lot door de mens tijdens zijn leven gekend werd.
Voor de Calvinisten gingen die menselijke pretenties echter veel te ver. De
goddelijke dekreten waren absoluut vrij en onveranderlijk in de eeuwigheid
vastgelegd. Niemand kon zijn lot kennen. Slechts een handjevol mensen was
uitverkoren voor opname in het hiernamaals. De gelovige hoefde niet te rekenen op
bijstand van God, laat staan dat God de mens bewust maakte van zijn
aanwezigheid. De absolute afwijzing van de heilswerking van de kerk en de gehate
heilige sacramenten van de katholieken, werd door de Calvinisten veel
consequenter doorgevoerd. Een calvinist trad helemaal alleen zijn onkenbare en
onvermijdelijke lot tegemoet.
De absolute transcendentie van het goddelijke en het determinisme met
betrekking tot de menselijke staat van genade, heeft verstrekkende gevolgen voor
het leven op aarde; als je niets aan je lotsbestemming kan veranderen, dan is het
welbeschouwd volstrekt zinloos om je leven op aarde daarnaar in te richten. De
mens is in wezen volledig vrij in deze wereld en bevindt zich dus in een wereld
zonder ingrijpende machten van buitenaf; een onttoverde wereld.
De vraag rijst natuurlijk waarom de puriteinen zich toch onderwierpen aan
strenge morele codes? Logisch gesproken is er geen reden tot die morele fixatie.
Weber verklaarde de morele levenshouding aan de hand van twee pastorale
adviezen, die ondanks hun logische inconsistentie een grote betekenis hadden voor
de puriteinse gelovige: 1. Het was een plicht om jezelf als uitverkoren te
beschouwen, onvoldoende vertrouwen w ees op onvoldoende geloof en dus op
onvoldoende werkzaamheid van de genade. 2. Om tot zelfvertrouwen te komen,
was de uitoefening van een beroep het beste middel. Enkel de strikte
beroepsuitoefening kon inzicht verschaffen over de staat van genade. De vraa g
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naar de mogelijkheid om inzicht te verkrijgen in het lot werd op een dubbelzinnige
manier benaderd.
Als we Weber mogen geloven vormt de protestantse beroepsethiek de basis van het
moderne burgerlijke ondernemerschap. De puritein hield doorlopend een ‘m orele
boekhouding’ bij, waarop hij zichzelf kon controleren en afrekenen. Een dergelijke
systematische organisatie van het moreel gedrag trad ook bij de katholieken en in
andere religies reeds op, maar altijd buiten het aardse leven om ( ausserweltlich).
De reformatie bracht de rationele levenswijze buiten de katholieke kloostermuren
en paste die in eerste instantie toe op economisch gedrag. Onder invloed van de
protestantse innerweltliche Askese kwam de rationele levenshouding midden in de
wereld te staan, waar het de restanten van middeleeuwse magie en bijgeloof
uitdreef en waar het tenslotte de religie zelf ook om zeep hielp. Het
oorspronkelijke ideaal van verlossing, door gehoor te geven aan het religieus
beroep, is uiteindelijk verzand in de materiële ve rlokkingen van de moderne
consumptiemaatschappij. Het moge duidelijk zijn dat in de ethiek van de
protestanten nimmer de intentie aanwezig is geweest om een leven in luxe na te
streven, maar dat de rationalisering van het beroep uiteindelijk wel geresultee rd
heeft in een tegengestelde praktijk. Een irrationeel rationeel proces:
We geloven zelfs niet dat een van hen [hervormers] ooit een positieve
ethische waarde heeft toegekend aan het nastreven van materiële welvaart
als doel op zich. [ … ] We moeten e r ons aan verwachten dat de effekten
van de Reformatie op de kultuur grotendeels onvoorziene, niet gewilde
implikaties waren van het werk van de hervormers – implikaties die vaak
ver af lagen van wat ze zich hadden voorgenomen te bereiken, om niet te
zeggen: daarmee in tegenstelling waren. 36

Kritiek op de Weberthese
Zoals reeds opgemerkt heeft Webers protestantische Ethik veel discussie
losgemaakt. Twee voorname punten van kritiek passeren hier kort de revue. In
1938 werd door de engelse historicus R.H.T awney 37 betoogd dat Weber terecht een
verband had gelegd tussen het radicale protestantisme en het moderne kapitalisme
maar dat hij de volgorde had omgedraaid. Volgens Tawney ontstonden de engelse
protestantse sektes juist vanwege de eerste verschijnselen v an een kapitalistische
revolutie in de 16 e eeuw in Engeland. De neo-marxist Tawney stelde dat de
economie, de materiële behoefte, de ideeën creëert en niet andersom. Volgens hem
sloot het protestantisme goed aan bij de kapitalistische levenswijze.
36
37

Religionssoziologie, 26 -27
Zie voor de hier genoemde critici van Webers Protestantische Ethik, Collins, 52

29

Een argument van meer economische aard werd geformuleerd door Samuelsson
(1961). Volgens hem had religie niet of nauwelijks te maken met economische
ontwikkelingen. Hij wees op het feit dat de eerste industrielanden voor een deel
katholieke landen waren, zoals bij voorbeeld België, en dat institutionele en
technische factoren de doorslaggevende rol hebben gespeeld in de ontwikkeling
van het moderne kapitalisme. Voor Engeland was met name het buitenlandse
handelsnetwerk van groot belang, terwijl België zich gelukkig mocht prijzen met
een grote voorraad kolen en andere belangrijke industriële grondstoffen.
Hoewel de meeste kritiek op Webers these pas na zijn dood opgetekend werd,
heeft Weber tijdens zijn leven al gewerkt aan een repliek. Webers essay moet
gelezen worden als een ideaaltypering. Weber zette bewust andere belangrijke
factoren buiten spel, om één van de vele causale relaties te isoleren. De kritiek van
Samuelsson zal Weber niet hebben getroffen. Bovendien stelde Weber niet dat de
radicale protestantse moraal het kapitalisme in het algemeen had veroorzaakt,
volgens Weber is kapitalisme, in de zin van materiele begeerte en het streven naar
winst, iets van alle tijden. Weber had het over een specifieke vorm van
kapitalisme, namelijk rationeel kapitalisme, een unieke vorm van kapitalisme.
Hiermee boet de these van Weber uiteraard sterk aan betekenis in. Want de vraag
in hoeverre die ene factor, namelijk het protestantisme nu daadwerkelijk heeft
bijgedragen aan de totstandkoming van het moderne kapitalisme blijf t
onbeantwoord.

*****

In de Weberthese speelt het rationaliteitsbegrip een tweeledige rol. De Weberthese
is een ideaaltypische constructie waarin twee historische verschijnselen op
conceptuele wijze met elkaar verbonden worden en in die hoedanigheid de neerslag
van een rationele analyse. Daarnaast echter wordt de rationalisering van
economische activiteiten door Weber als empirisch verschijnsel beschreven.
Rationaliteit wordt hier vooral geassocieerd met in de praktijk werkzame
begrippen als systematisering en berekening. De protestantse ethiek verlangt
concentratie op de roeping van de mens, een heldere afbakening van activiteiten en
een bewuste en methodische wijze van organiseren. De systematische
beroepsuitoefening is een vorm van praktische ratio naliteit waar het boekhouden
symbool voor staat. Rationaliteit is in de Weberthese dus enerzijds aanwezig als
een analytisch en theoretisch begrip en anderzijds als een historisch werkzaam
fenomeen.
Tekenend voor Webers rationaliteitsbegrip op beide terrei nen is de idee dat
rationaliteit en rationalisering verschijningsvormen zijn die hun uitgangspunt in de
individuele mens vinden, maar ingebed zijn in een groter en minder bevattelijk,
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dus irrationeel geheel. Zo zagen we dat de zuivere predestinatieleer van de
calvinisten inconsistent is met een systematische beklemtoning van individuele
verantwoordelijkheid, maar desondanks de aanzet geeft tot rationalisering.
Wederom constateert Weber dat het principe van een rationele leefinstelling
zwevende is en niet rationeel gefundeerd kan worden.
Zo correspondeert het resultaat van het rationaliseringsproces evenmin met de
oorspronkelijke intenties. Het samenspel van causale factoren brengt de
systematische afstemming van intenties, middelen en doelen uit balans. De
complexiteit van het historische proces dirigeert rationele ontwikkelingen altijd in
de richting van een onvoorspelbare uitkomst. Een dergelijk contingent verloop is
op zichzelf niet irrationeel, maar wel wanneer het menselijk handelen leidt tot aan
de oorspronkelijke bedoelingen tegenstrijdige gevolgen. De afweging is rationeel
geweest, het proces verliep irrationeel. Hiermee geeft Weber te kennen dat, wat
hem betreft, de menselijke dispositie tot rationele reflectie niet meer is dan de
spreekwoordelijke rotsbodem in een moeras.

3.2 De betekenis van charisma

In Webers behandeling van het begrip charisma brengt hij het rationele en het
irrationele dichter bij elkaar dan waar ook. Weber onderscheidt in zijn magnum
opus Wirtschaft und Gesellschaft drie ideaaltypen van macht: Traditionele,
rationele en charismatische macht of heerschappij ( Hersschaft). Volgens Weber is
het charismatisch leiderschap, een irrationeel gelegitimeerde machtsvorm die
niettemin van doorslaggevende betekenis is geweest in het westerse
rationaliseringsproces. Hieronder zal duidelijk worden hoe hij deze relatie voor
zich zag.
De opvattingen van Weber over macht en politiek leiderschap zijn verder om
twee redenen van belang. Ten eerste heeft Webers formulering van een theorie
over macht veel invloed uitgeoefend op verscheidene theorieën over
staatsinrichting in de 20 e eeuw. Minstens even interessant echter is het gegeven dat
Weber leefde in een tijd van enorme politieke en staatkundige transformaties in
Duitsland zelf. Webers opvattingen over politiek leiderschap die hieronder zullen
worden besproken zijn meermaals in verband gebracht met de rol van Bismarck in
Duitsland eind 19 e eeuw, de Duitse opstelling tijdens de Eerste Wereldoorlog én,
zeer precair, de betekenis van charismatisch leiderschap in het tijdperk van Nazi Duitsland.
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Drie typologieën van macht
Webers indeling van machtsvormen in traditioneel, rationeel of wettelijk, en
charismatisch gelegitimeerd gezag 38 is opnieuw een voorbeeld van e en
ideaaltypische benadering. Volgens Weber zijn traditioneel gezag en rationeel of
wettelijk gezag ideaaltypische tegenhangers van elkaar. Traditioneel gezag is
gebaseerd op autoriteitsfiguren en verankerde ‘eeuwige’ waarden en waarheden
binnen een groep. Aan traditionele heersers wordt gezag bijvoorbeeld toegekend op
basis van de erfelijke lijn, leeftijd of levenservaring. Een goed voorbeeld van
traditioneel gezag is het patriarchaat, waar het mannelijke hoofd van de groep een
onbetwistbaar gezag geniet dat van generatie op generatie overgedragen wordt. De
meest eenvoudige vorm van dergelijk leiderschap is de positie van het gezinshoofd
in het traditionele gezin. In traditionele samenlevingen hangen de rechten en
plichten van de groepsleden af van het leiderschap zelf. De rekrutering voor
publieke functies wordt door de hoogste leider(s) van bovenaf aangestuurd.
De rationele moderne bureaucratie is volgens Weber de meest zuivere
uitdrukking van rationeel/wettelijk gelegitimeerd gezag. In de bureaucra tie berust
gezag op onpersoonlijke normen, buiten alle waardering voor gebruik en traditie
om. Gezag wordt uitgeoefend in een volstrekt rationele context, omdat het
gebaseerd is op conventionele normen en welomschreven wetten die vatbaar zijn
voor veranderingen als ze ondoelmatig blijken. De functionarissen van het
openbare bestuur hebben scherp afgebakende bevoegdheden, die niet door hen zelf
veranderd kunnen worden. De werving van ambtenaren geschiedt op basis van
openbare sollicitaties waarbij de compete ntie van sollicitanten grotendeels wordt
afgemeten aan examens en diploma’s. De beloning van de ambtenaar voor zijn
inspanningen wordt systematisch en van hogerhand vastgesteld. Weber omschrijft
de ideaaltypische bureaucratie als volgt:
The fully developed bureaucratic apparatus compares with other
organisations exactly as does the machine with the non -mechanical modes
of production. Precision, speed, unambiguity, knowledge of files,
continuity, discretion, unity, strict subordination, reduction of frict ion and
of material and personal costs…. These are raised to the optimum point in
the strictly bureaucratic organisation.. 39
De moderne tijd was volgens Weber getuige van een vrijwel gelijktijdige opkomst
van de geest van het moderne kapitalisme en de mode rne bureaucratie, maar de
daadwerkelijke implementatie van bureaucratisch bestuur ging vooraf aan de grote
economische transformatie van de 19 e eeuw. Weber oordeelde dat het moderne
kapitalisme ondenkbaar zou zijn geweest zonder een ontwikkeld bureaucratis ch
38
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systeem. Regulering en coördinatie vanuit de overheid is een sine qua non voor het
functioneren van een markteconomie. Het rationele bureaucratische systeem komt
het best tegemoet aan het hoge tempo, de precisie en de informatiebehoefte van de
moderne economie. Weber zag dat economische verschijnselen als specialisatie,
professionalisering en de ontkoppeling van arbeid en produktiemiddelen (waar
Marx reeds op wees), vergezeld werd door de geboorte van de moderne nationale
staat en haar grootschalig georganiseerde instituties.
Het charismatische machtstype is een bijzonder type, maar speelt een
sleutelrol in Webers verklaring van de rationalisering van het Avondland.
Charisma wordt door Weber gedefinieerd als:
A certain quality of an individual pers onality by virtue of which he is
considered extraordinary and treated as endowed with supernatural,
superhuman, or at least specifically exceptional powers or qualities 40
De eigenschappen die aan een charismatisch leiderfiguur toegeschreven worden
onderscheiden die persoon van het ‘gewone’ volk. Charismatisch leiderschap kan
zich op meerdere manieren manifesteren en in verschillende sociale en historische
contexten optreden. Charismatische figuren kunnen politieke leiders of religieuze
profeten zijn, die de ontwikkeling van volledige samenlevingen en beschavingen
beïnvloeden, maar ook goeroes, zieners of gebedsgenezers die een kleine en
tijdelijke aanhang hebben.
Kenmerkend voor groepen of samenlevingen die onder charismatisch bewind
leven is het gebrek aan organisatie en structuur. Er bestaat geen vaste hiërarchie in
de groep van volgelingen, hoewel bepaalde personen dichter bij de leider staan dan
andere. Een charismatische beweging is niet opgebouwd rond een stelsel van vaste
normen en juridische principes die algemeen geldig zijn. De claim op het
leiderschap is altijd gebaseerd op het geloof in de missie, dat de leider en zijn
volgelingen delen. Vaak bewijst de leider zijn speciale status aan de hand van
wonderen of manifestaties van goddelijke emanatie. De handhaving van de
rechtsorde is een zaak van willekeur en geschiedt veelal aan de hand van
goddelijke revelatie.
Charismatisch gelegitimeerd gezag is een machtstype dat noodzakelijkerwijs
bij uitzondering en slechts kortstondig optreedt. Het drijft nie t op een
georganiseerd systeem en wordt door middel van giften, geweld of dwang voorzien
in middelen van bestaan. Wanneer een charismatische beweging uitgroeit tot een
nieuwe gevestigde orde, verliest het de scherpe kanten en het revolutionaire
karakter en neemt het óf een traditionele óf een wettelijk gelegitimeerde vorm aan.
Weber spreekt in dat verband over de Veralltaglichung van charisma, een
veralledaagsing of, beter gezegd, routinering die hij verafschuwde doch
tegelijkertijd als onafwendbaar beschou wde.
40
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Charisma steunt altijd op een breuk met de geaccepteerde orde. Charismatische
leiders verwerpen het gehate verleden, zijn een motor achter nieuwe
ontwikkelingen en daarmee verreweg het meest dynamische type van macht. Met
name in traditionele samenlevingen kan een charismatische beweging sterk
revolutionaire krachten ontwikkelen. Volgens Weber is het kenmerkend voor de
premoderne tijd dat traditie en charisma elkaar afwisselen, waarbij er in tijden van
transitie een sterk gebrek aan oriëntatie bestaat. Met de voortgang van het
rationaliseringsproces echter, heeft sociale verandering meer met typisch rationele
fenomenen, als de toepassing van wetenschappelijke kennis en technologische
innovaties, te maken gekregen, en is de charismatisch leider met zijn magische
status onttroond.

De rol van charisma en rationaliteit in de joodse traditie
In de Religionssoziologie 41 wordt het begrip charisma besproken in relatie tot het
antieke Jodendom, dat als oorsprong van het christendom en, meer in het
algemeen, het westerse religieuze denken beschouwd wordt. Weber heeft
voornamelijk oog voor de unieke wisselwerking tussen de joodse profeten en de
invloedrijke priestersklasse in het Jodendom. Volgens Weber heeft de
aanwezigheid van charismatische profeten in de jo ods-christelijke traditie 42 ertoe
bijgedragen dat traditionele patronen eerder doorbroken werden dan in andere
religies.
Joodse profeten zijn in Webers ogen voorbeelden bij uitstek van
charismatische leiderfiguren, die hun leven volledig inrichten naar hun goddelijke
missie, hun roeping. De Joodse profeten bevonden zich van tijd tot tijd in oppositie
met de conservatieve priestersklasse. Die tegenpolen zorgden voor een dynamiek
in het religieuze systeem die een noodzakelijke voorwaarde was voor de eliminati e
van magische praktijken uit het dagelijks bestaan.
In all times there has been but one means of breaking down the power of
magic and establishing a rational conduct of life; this means the great
rational prophecy. Not every prophecy by any means destro ys the power of
magic; but it is possible for a prophet who furnishes the credentials in the
shape of miracles and otherwise, to break down the traditional sacred
rules. Prophecies have released the world from magic and in doing so have
created the basis for our modern science and technology, and for
capitalism 43.
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De profeten braken met de heilige tradities en rituelen en betoverden de
wereld op hun manier, maar niet voor lang. De profetische boodschap bloedde
dood en begon langzaam geïncorporeerd te rak en in de tradities die door de
priesterklasse bewaakt werden. De nalatenschap van profeten als Jezus en
Mohammed zijn illustratief voor dergelijke transformaties. Zendingsprofeten als
Jesaja, Jeremia en Amos hervormden de leer van de priesters en vestigden de
aandacht direkt op God. Onder druk van de profetische boodschap lieten de Joodse
priesters de door hen gemonopoliseerde geheimleer los en stelden zij een
gesystematiseerde leer van Jahwehs geboden en verboden op schrift. Jahweh was
geen God die ‘toverde’, zoals in Azië, maar iemand die zinvol en begrijpelijk
handelde. De Joden maakten ernst met hun trouw aan God. Niet zozeer offers noch
uiterlijke cultus werden verlangd, maar innerlijke trouw. In het joodse
monotheïsme werden de symbolen van de totale k osmische orde consistent
teruggevoerd op één principe 44; Jahweh, een God die zich niet leende voor toverij.

Charisma en het probleem van de moderniteit
In het laatste hoofdstuk van zijn dissertatie gaat Dassen in op de betekenis van
charisma in Webers politieke opvattingen 45. Dassen verwijst naar de invloed van
Webers afkomst in zijn visie op het nut van grote leiders en demagogen: Weber
stamde uit het Duitse Bildungsbürgertum waarin de ontplooiing van het individu
voorop stond en was vertrouwd met de Dui tse historistische traditie waarin veel
aandacht werd geschonken aan ‘grote historische personages’. Weber toonde
meerdere malen zijn bewondering voor charismatische figuren en hun rol in het
politieke proces.
Bismarck was dé belichaming van een eigentijd s charismatisch leider. Hoewel
Weber veel van zijn opvattingen niet kon verenigen met die van Bismarck heeft hij
altijd lof gehad voor zijn charismatische stijl van regeren. De manifestatie van het
landsbestuur onder keizer Wilhelm II schilderde Weber af a ls zwak en
initiatiefloos, gefrustreerd als hij was over het gebrek aan groot Duits leiderschap.
Weber liet er geen misverstand over bestaan dat wat hem betreft de democratie niet
tot besluiteloosheid mocht leiden en dat een eenmaal gekozen regering de abs olute
volmacht gegeven zou moeten worden om zich te laten gelden. Hij was vurig
voorstander van een zogenaamde leiderdemocratie.
Weber stelde aan het eind van zijn rede Politik als Beruf (1919) dat het
mogelijke nooit zou zijn bereikt als niet gestreefd werd naar het onmogelijke.
Naast het gebruik van het verstand, zou ook de bezieling en daadkracht en een
rotsvast geloof in de mogelijkheid om vastgeroeste structuren van de werkelijkheid
te doorbreken, kenmerkend zijn voor grote leiderfiguren. De rol van charismatisch
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leiderschap in het historisch proces was volgens Weber nauwelijks te overschatten
en zeker in het geval van het post -Bismarckiaanse Duitsland geen overbodige luxe.
Charisma zou de onttoverde wereld opnieuw in staat van betovering kunnen stell en
en daarmee waarden en normen kunnen aanleveren en het probleem van
zinloosheid van de moderne wereld het hoofd bieden. Het heilige vuur zou
opnieuw aangewakkerd kunnen worden. De betovering zou voor even terug kunnen
keren als contragewicht tegen de verstikking van de oprukkende kille bureaucratie.
Afgezien van de betekenis van charisma voor Webers persoonlijke levensvisie
en betrokkenheid bij de Duitse natie en haar cultuurgoed, is zijn opvatting van
charisma vaak in verband gebracht met de opkomst v an Hitler en de gevolgen van
het Nazi-bewind. Er is wel beweerd dat Weber in zijn werk reeds een voorschot
had genomen op de Nazi-dictatuur. Wolfgang Mommsen stelde het probleem voor
het eerst in 1959 aan de kaak 46. Webers pleidooi voor een sterke leider di e met
demagogische middelen het grote publiek voor zich diende te winnen roept
onherroepelijk associaties op met Hitler. Dassen verdedigt Weber. Hij stelt dat
Weber er zo van overtuigd was dat de bloedeloze bureaucratie aan macht zou
winnen dat hij er niet voor terug deinsde de democratische controle voor een deel
in te ruilen voor charismatische en demagogische machtsmiddelen, maar Weber
zou volgens Dassen nooit afstand hebben willen doen van zijn emancipatoire
denkbeelden. Als voorbeeld hiervan wijst Dass en vooral op Webers actieve verzet
tegen het antisemitisme dat, zoals te vaak wordt vergeten, al veel langer voor de
komst van het Nazi-regime in Duitsland en andere delen van Europa zichtbaar was.

*****

In de vele gedaantes van rationaliteit komt het irrationele aspect nergens dichter
aan de oppervlakte dan in Webers definitie van charisma. Charismatische macht is
irrationeel gelegitimeerd maar vormt een beslissende factor in de afbraak van
traditionele en de opbouw van rationele maatschappe lijke structuren. Volgens
Weber is de westerse Sonderentwicklung ideaaltypisch gesproken terug te voeren
op de combinatie van het dynamische joodse profetisme en de stringente
rationalisaties van de Levitische priesterklasse. Deze combinatie was in andere
wereldreligies afwezig. Naast de neiging tot wereldbeheersing van de protestanten
is dat een tweede belangrijke causale relatie waarmee het wordingsproces van de
westerse cultuur inzichtelijk gemaakt kan worden.
Het zojuist besproken samenspel tussen de bezieling en betovering van de
charismatische leider en de effectiviteit en efficiëntie van rationeel bestuur is geen
46
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irrealistische combinatie. Een dictatoriaal bewind is vaak slagvaardig. Het heeft er
alle schijn van dat Weber in zijn sociologie van de macht zijn politieke hart heeft
laten spreken. Zijn positieve waardering van charisma kan een pleidooi voor een
leiderdemocatie nauwelijks verbloemen. De vraag rijst hier of Weber wel
waardevrij heeft geopereerd? We dienen in elk geval te vermoeden dat Web er er
hier een dubbele agenda op na heeft gehouden.
Als het inderdaad zo is dat Weber in zijn historisch onderzoek zich heeft laten
meeslepen door zijn persoonlijke politieke opvattingen, dan geeft dit een aardig
kijkje in Webers persoonlijke levensvisie: Weber is zonder meer gecharmeerd van
de doelmatigheid die het rationaliseringsproces op maatschappelijk niveau teweeg
heeft gebracht, maar mist het vuur en de betovering; de esthetiek. De sterke
persoonlijkheid kan niet alleen maar rationeel in het leven staan. Hartstocht is
even belangrijk en mijns inziens voor Weber uiteindelijk ook betekenisgevend in
zijn persoonlijke leven en dat van het Duitse rijk.
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4

TOT BEGRIP VAN RATIONALITEIT EN ERKENNING
VAN HET VRIJHEIDSPROBLEEM

4.1 Ordening in het rationaliteitsbegrip

Slechts weinig auteurs die zich met Weber hebben bezig gehouden hebben zich
gewaagd aan een classificatie van zijn rationaliteitsbegrip. De meeste Weber interpreten volstaan met de opmerking dat rationalite it bij Weber een pluriform
begrip is, dat uitwaaiert door alle lagen van zijn werk, en door Weber zelf niet of
nauwelijks systematisch is behandeld. Dat laatste is niet helemaal waar. Met name
in Webers handelingstheorie is een aanzet gegeven tot een orden ing van de
verschillende betekenissen die Weber aan het begrip rationaliteit mee gaf. Wellicht
een groter probleem in de ordening van het rationaliteitsbegrip is gelegen in het
feit dat de door Weber gehanteerde terminologie op vele verschillende wijzen is
geïnterpreteerd en vertaald. Zo komen in de secundaire literatuur talloze
verschillende nuances van betekenissen voor. Wanneer men uitgaat van Webers
werk zelf, bestaat het risico dat het oerwoud aan interpretaties nog verder verdicht
raakt. Uitgaande van de reeds bestaande interpretaties ziet men zich gedwongen
grondig te selecteren om te komen tot de meest toepasselijke classificatie.
Mijns inziens is het noodzakelijk om in elk geval een poging tot ordening te
wagen om uiteindelijk goed te kunnen begr ijpen hoe Weber de rol van rationaliteit
in de verschillende wereldhistorische rationaliseringsprocessen voor zich zag. Ik
maak onderscheid tussen twee verschillende ordeningsprincipes. Auteurs als
Kalberg, Laeyendecker en Giddens hebben met name gekeken n aar het conceptuele
of theoretische gebruik van het rationaliteitsbegrip. Cruciaal voor hun indeling is
Webers handelingstheorie, één van dé peilers van de hedendaagse sociologische
analyse 47, waarin de twee rationele handelingstypen centraal staan. Collins en
Schluchter daarentegen hebben voor hun indeling meer gelet op het gebruik of de
functie van het rationaliteitsbegrip in Webers empirische studies.

Vier lagen van rationaliteit als analytisch concept
In de hieronder gepresenteerde vierdeling van h et rationaliteitsbegrip wordt
gewerkt met typen die Weber zelf regelmatig gebruikte in zijn hoofdwerken
Wirtschaft Und Gesellschaft en zijn Religionssoziologie. Rationaliteit wordt hier in
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relatie tot het menselijk handelen begrepen 48. Weber onderscheidde in zijn
handelingstheorie (§2.3, pag. 23) tussen
doelrationeel en waarderationeel
handelen. Het verschil in betekenis ligt, zoals reeds eerder vermeld, in de
oriëntatie van de handeling. Zweckrationalität refereert aan het geheel van
berekenbare en beheersbare principes waarmee een doel verwezenlijkt kan worden,
dat in een in principe oneindige keten van hogere, meer abstracte doelen
gerangschikt is. Deze vorm van rationaliteit is volstrekt formeel en amoreel.
Wertrational verwijst naar een doel dat met de handeling op zich verwezenlijkt
wordt; de intentie van de handeling ligt in de handeling zelf besloten, heeft een
bepaalde waarde, en is daarmee substantieel en moreel.
Praktische rationaliteit (1) is verwant met doelrationeel handelen. Het staat voor
een levenswijze waarin middelen systematisch worden afgewogen met het oog op
praktische, alledaagse individuele belangen. De nevengevolgen voor anderen zijn
niet van belang, het doel staat voorop. Formele rationaliteit (2) is eveneens
afgeleid van het doelrationeel handelen, maar het calculerende aspect van formele
rationaliteit richt zich niet naar individuele belangen, maar naar algemene
richtlijnen voor handelen. Dit gebeurt bij uitstek in het recht. Deze terminologie
kan verwarrend werken, omdat praktische rationaliteit ook een formele kant heeft,
waar het gaat om de vorm van de afgeleide rationele strategie. Terwijl aan de
andere kant formele rationaliteit natuurlijk ook een praktische kant kent waar zij
toegepast wordt, te denken valt bijvoorbeeld aan de uitoefening van rechtsregels.
Waarderationeel handelen komt tot uitdrukking in het type van de substantiële
rationaliteit (3). Een meer of minder coherent complex van waarden is het
uitgangspunt voor het handelen. Bij zo’n waardecomplex valt te denken aan een
bepaalde religie, zoals het christendom, een cultuurhistorische stroming als de
renaissance, politiek of ideologisch gedachtengoed zoals het feodalisme,
egalitarisme of hedonisme. Vriendschap is substantieel rationeel voorzover het
betrekking heeft op waarden als medeleven, wederzijdse hulp en loyaliteit.
Substantiële rationaliteit kan worden opgevat als een unieke standaard waartegen
een oneindige hoeveelheid van empirische gebeurtenissen wordt afgewogen en
beoordeeld teneinde menselijk handelen te or denen in verschillende patronen.
Substantiële rationaliteit staat vaak op gespannen voet met praktische
rationaliteit. Een klassiek voorbeeld is de beperking die als gevolg van deze
spanning optreedt in het begrip vrijheid. Een praktisch rationeel individu handelt
vrij, in dienst van zijn eigen doelen, zonder acht te slaan op de consequenties van
zijn gedrag voor zijn buurman. Wanneer zijn buurman zich hetzelfde permitteert
boeten zij beide aan vrijheid in en verloochenen ze de waarde vrijheid. Een ander
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voorbeeld is de plaats van het praktisch rationele kapitalisme in de substantiële
rationaliteit
van
de
westerse
democratie.
De
markteconomie,
het
concurrentiebeginsel en de acceptatie en bescherming van prive -eigendom zijn
allemaal individuele rationele principes. Deze komen regelmatig in aanvaring met
democratische waarden als gelijkheid en solidariteit.
Theoretische rationaliteit (4) heeft geen direkte relatie met een van Webers
handelingstypen. Bij dit type rationaliteit gaat het om de beheersing van de
realiteit met behulp van concepten los van het menselijke handelen. Typisch voor
het meer abstracte karakter van dit rationaliteitstype is de filosofisch methodologische notie die hier schuil gaat dat de mens een onweerstaanbare drang
bezit de wereld te construeren als een zinvol en coherent geheel. Denkprocessen
als logische deductie en inductie, de toepassing van causaliteit en de toekenning
van symbolische betekenissen zijn voorbeelden van theoretische rationaliteit. In de
meest algemene zin zijn alle abstracte cognitieve processen te typeren als
theoretisch rationeel. Theoretische rationaliteit heeft nog het meest gemeen met
formele rationaliteit waar het de afleiding van handelingen betreft uit algemene
richtlijnen. Op de keeper beschouwt komt formele ra tionaliteit in een neokantiaans wereldbeeld, zoals Weber dat voorstond, neer op verlenen van betekenis
aan de werkelijkheid vanuit een streven naar objectiviteit, een streven naar
abstractie van het subjectieve van de praktische en substantiële rationalit eitsvorm.
Giddens beperkt zich tot de bespreking van twee vormen van rationaliteit,
namelijk de formele en substantiële rationaliteit 49. Giddens schakelt Webers begrip
van rationaliteit volledig gelijk aan zijn handelingstypen van doelrationaliteit
(formele rationaliteit) en waarderationaliteit (substantiële rationaliteit). Voor hem
zijn praktische en theoretische rationaliteit vormen die ondergeschikt zijn aan het
formele en substantiële type en keren deze in beide terug. Kalberg 50 neigt er
daarentegen meer naar om het verschil tussen praktische en theoretische
rationaliteit te benadrukken en intentioneel en doelgericht denken en handelen
daarin te passen.

Vier lagen van rationaliteit als empirisch fenomeen
In het werk van o.a. Schluchter en Collins 51 treffen we een indeling van Webers
rationaliteitsbegrip aan die vrijwel identiek is. Deze auteurs ruimen een minder
grote rol in voor Webers handelingstheorie in de classificatie van rationaliteit.
Schluchter en Collins letten vooral op Webers inzet van rationaliteit als
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empirisch verschijnsel en minder op de conceptuele overeenkomsten met zijn
handelingstheorie.
Wetenschappelijk-technische rationaliteit (1) refereert aan de capaciteit om door
middel van berekening en techniek de wereld tot op zekere ho ogte te beheersen.
Deze definitie van rationaliteit is ook de eerste die werd opgetekend in dit referaat
(zie §1.1, pag. 3). Deze vorm van rationaliteit vloeit voort uit empirische ervaring.
Wetenschappelijke of technische rationaliteit is de meest explici ete notie van het
begrip rationaliteit, die onder andere in Wissenschaft als Beruf veel wordt
gebruikt 52. Dit type rationaliteit is vergelijkbaar met het eerder genoemde formele
rationaliteitstype, omdat het gaat om de afleiding van rationaliteit uit algeme ne
principes.
Metafysisch-ethische rationaliteit (2) verwijst naar de vorming en
systematisering van betekenispatronen als wezenskenmerk van menselijke
activiteit. Dit type rationaliteit is het gevolg van de innerlijke drang om de wereld
te begrijpen als een zinvol en consistent geheel. Hierin past volgens Schluchter
ook de oriëntatie op waarde, die in Webers ogen een afspiegeling vormen van de
wijze waarop mensen de wereld in samenhang vanuit verschillend perspectief
begrijpen. Schluchter voegt hier dus de noties van substantiële rationaliteit en
theoretische rationaliteit samen en haalt het onderscheid tussen handeling en
cognitie weg.
Praktische rationaliteit (3) tot slot, gaat verder dan het in de vierdeling
geschetste gelijknamige type. Het verschi l ligt in het feit dat deze variant refereert
aan de aanname van een methodische levensinstelling van de mens die o.a. het
gevolg is van de institutionalisering van betekenispatronen en gemeenschappelijke
belangen, terwijl in de vierdeling van Kalberg prak tische rationaliteit is gekoppeld
aan het eigenbelang van het individu, onafhankelijk van overkoepelende sociale
organisaties. Een ander verschil is dat hier de noties van doelrationaliteit en
waarderationaliteit samengaan in hun praktische en empirische u itwerking. Bij
deze vorm van praktische rationaliteit moeten we denken aan de principes van
systematisering, concentratie en regulering, zoals die in de behandeling van de
Weberthese aan de orde kwamen (§3.1, pag. 27). Zo is bijvoorbeeld de
markteconomie praktisch rationeel waar het gaat om de voorspelling en regulering
van prijzen. Het recht is praktisch gerationaliseerd wanneer het is geschreven,
gecodificeerd en gesystematiseerd door professionele juristen en is de bureaucratie
een praktisch rationeel apparaat waar het gaat om de vorm van administratieve
organisatie.
Collins 53 vraagt zich af of Webers begrip van rationaliteit, zoals hij dat werkzaam
acht in diverse rationaliseringsprocessen, beschouwd mag worden als de ‘ master
52
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trend’ van de geschiedenis. Collins werpt deze vraag terecht op, want Weber
overspoelt zijn lezers met voorbeelden waarin de werking van rationaliteit op
allerlei niveaus tot uitdrukking komt en een schijnbaar actief present en
onontkoombaar karakter draagt. In tegenstelling tot Sch luchter onderscheidt hij
dus nog een vierde variant, namelijk, rationaliteit als universeel wereldhistorisch
principe (4).
Weber is er echter voor beducht om van het begrip rationaliteit een
deterministisch en objectief actief principe te maken. In zijn me thodologische
geschriften stelt Weber meerdere malen met nadruk dat de geschiedenis een uniek
en contingent proces is en dat de westerse Sonderentwicklung weliswaar te
reconstrueren en te verklaren is met behulp van uitspraken op basis van
waarschijnlijkheid en rationele of logische patronen, maar niet vereenzelvigd mag
worden met een van de mens onafhankelijk opererend historisch stappenplan.
Er bestaan ook argumenten die voor een ‘ deterministische’ interpretatie
pleitten. Ten eerste haakt Weber nadrukkel ijk aan op het ons gegeven ervaringsfeit
dat de wetenschap en de techniek onverbiddelijk vooruitgang boeken. Een
vooruitgang die, zo lijkt het althans, een wetmatig karakter heeft. Een sterker
argument echter ligt bij Weber zelf. Volgens hem kan de moderne mens er niet om
heen om zijn lot onder ogen te zien: De zinloosheid van een onttoverde wereld die
de mensheid onherroepelijk in het vooruitzicht is gesteld . Weber had persoonlijk
moeite met het probleem van zingeving; het fatum van rationaliteit. Het complexe
probleem dat zich hier ontvouwt spitst zicht toe op het filosofische vraagstuk van
vrijheid versus noodzaak. Het is de kern van een gepelde ui, de kern van Webers
werk en zijn obsessieve belangstelling voor het probleem van de rationaliteit in het
algemeen en het westerse rationaliseringsproces in het bijzonder.

4.2 De paradox van rationalisering

Het vrijheidsprobleem van de moderne mens
In de diverse wereldhistorische rationaliseringsprocessen keren volgens Weber
verschillende vormen van rationaliteit in unieke combinaties terug. Deze
combinaties zijn bepalend voor de richting van de culturele en maatschappelijke
ontwikkeling van een bepaald cultuurgebied. Hoewel het resultaat van
rationalisering dus verschilt, is het uitgangspunt van een ratio naliseringsproces in
principe gelijk. Het rationele individu brengt zelf ordening aan in al wat hem of
haar omgeeft, of speelt in op de ordening die reeds door andere mensen in die
omgeving is aangebracht. Weber verzet zich tegen de idee van veel 19 e eeuwse
sociologen dat mensen pas met de komst van de Verlichting in het Westen zich
rationeel zouden hebben georiënteerd op de wereld en hun eigen bestaan.
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Volgens Weber is de rationele mens een vrij mens. Hij die zijn leefwereld zelf
van structuur en betekenis voorziet denkt en handelt ongebonden. Die vrije mens
wordt niet belemmerd door slaafse navolging van tradities of onbeheersbare
opwellingen van emoties. Rationaliteit is een eigenschap die de mens tot mens
maakt in zijn denken en doen, een gegeven waar d e mens niet aan ontsnappen kan
en in zoverre ook een noodzakelijke determinant in het wereldhistorisch proces.
Rationele vormen lenen zich echter voor een ontelbare hoeveelheid invullingen,
waardoor de uitkomst van rationele handels - en levenswijzen in de complexiteit
van de sociale wereld niet door een eenvoudige ziel ingezien kan worden en het
idee van vrijheid en contingentie blijft behouden. Rationaliteit is slechts een
noodzakelijke historische factor waar het gaat om de zuiver conceptmatige aard, de
vorm, van systematiseringprocessen. Rationele fenomenen zijn, binnen de
beperkingen van het menselijk beoordelingsvermogen, complex, pluriform en
contingent. De eerste conclusie hier moet zijn dat rationaliteit en rationalisering
aan de geschiedenis van de mens geen gedetermineerd verloop en een vastgelegd
eindstation opleggen. Weber laat ruimte voor het toeval.
De westerse geschiedenisgang heeft een dramatische ontwikkeling ondergaan.
Onder aanvoering van de successen van de technologisch e vooruitgang heeft de
wetenschap, als meest rationele wijze van kijken naar fenomenen, het monopolie
op waarheid verkregen. Wáár is slechts datgene wat logisch en begrijpelijk is. Des
te rationeler de mens de wereld benadert des te harder wordt hij geconf ronteerd
met de constatering dat in het bestaan zelf geen betekenis of zin aanwezig is, deze
slechts door de mens erin gelegd wordt, maar op niets anders gebaseerd is dan
rationele principes die uiteindelijk zelf ook iedere aanspraak op waarheid en
betekenis ontberen. Die tendens tot rationalisering heeft de mens bevrijdt van alle
buitenaardse machten waarmee hij zichzelf voor de gek hield. De mens kwam tot
de ontdekking dat er geen enkele waarde of norm is die hem iets voorschrijft; de
westerse mens ontdekte volgens Weber de absolute vrijheid en tegelijkertijd de
noodgedwongen zinloosheid.
De paradox van deze ontwikkeling is dat, hoe meer structuur en betekenis aan
de werkelijkheid gegeven wordt, des te minder ervan uit de wereld naar de mens
toekeert. De mens is niet in staat om te gaan met de vrije hand die hem geschonken
wordt in de ordening van de wereld. Wanneer de mens zelf zin geeft ervaart het die
slechts als subjectief. In het algemeen gaat de westerse mens volgens Weber op
uiteenlopende manieren het probleem van zinloosheid en vrijheid te lijf. Zo
bespeurde Weber vooral onder de jeugd een neiging naar romantiek, melancholie;
sturm und drang. Weber zag in de drang naar een spirituele belevingswereld en
emotionele expressie niets anders dan een pogin g om opnieuw onder te gaan in een
betoverde wereld. Weber kwalificeerde deze trend als een vlucht uit de realiteit in
de emotionaliteit.
Dat de rationalisering van het leven en de maatschappij door velen tot hoogste
levensdoel werd verheven baarde Weber zorgen. Zo waarschuwde Weber meerdere
malen voor de gevaren van de technocratische levensvoering; de wurggreep van de
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techniek, de efficiëntie en het getal in ons bestaan. De doelrationele
(zweckrationäle) levensinstelling heeft volgens Weber de westerse wereld
voorgoed veroverd. De redeloze inzet van techniek en wetenschappelijke kennis
werd door Weber als grootste bedreiging beschouwd van de menselijke vrijheid.
De veralledaagsing van het rationaliseringsproces, met de doelrationaliteit als
hoogste morele waarde, leidde in Webers ogen tot een krankzinnige vorm van
apathie, van vragenloosheid, zo maakt de volgende passage over de medische
wetenschap in Wissenschaft als Beruf duidelijk,
Die allgemeine “Voraussetzung” des medizinischen Betriebs ist, trivi al
ausgedrückt: Daß die Aufgabe der Erhaltung des Lebens rein als solchen
und der möglichsten Verminderung des Leidens rein als solchen bejaht
werde. Und das ist problematisch. Der Mediziner erhält mit seinen Mitteln
den Todkranken, auch wenn er um Erlösun g vom Leben fleht, auch wenn
die Angehörigen, denen dies Leben wertlos ist, die ihm die Erlösung vom
Leiden gönnen, denen die Kosten der Erhaltung des wertlosen Lebens
unerträglich
werden,
seinen
Tod,
eingestandener oder
uneingestandenermaßen, wünschen un d wünschen müssen. Allein die
Voraussetzungen der Medizin und daß Strafgesetzbuch hindern den Arzt,
davon Abzugehen. Ob das Leben lebenswert ist und wann?, danach fragt
sie nicht.
Alle Naturwissenschaften geben uns Antwort auf die Frage: Was sollen
wir tun, wenn wir das Leben technisch beherrschen wollen? Ob wir es aber
technisch behersrschen sollen und wollen, und ob das letzlich eigentlich
Sinn hatt: Das lassen sie ganz dahingestellt oder setzen es für ihre Zwecke
voraus 54.

De zinloosheid onder ogen
Weber worstelde met het probleem van zingeving. De rationele levenshouding die
Weber aannam maakte van hem een dolende, doch vrije ziel in een nihilistische
wereld. Webers belangstelling voor de oorsprong van de westerse cultuur is
ongetwijfeld ingegeven door zijn poging om zijn direkte omgeving, alles tussen het
Avondland, het Duitse rijk en zichzelf te begrijpen. Weber dook de geschiedenis in
om oplossingen aan te dragen voor het probleem van de rationaliteit. De opgave
die Weber zichzelf stelde heeft veel weg van een vertwijfelde poging om het leven
te verdragen door het te verklaren. In elk geval liet Weber er geen twijfel over
bestaan dat noch een meer emotionele noch een meer traditionele levensvoering
uiteindelijk soelaas zou bieden voor het pro bleem van zinloosheid. De zinloosheid
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van het bestaan diende recht in de ogen gezien te worden. De vrijheid van het
menselijk bestaan mocht niet opgeofferd worden aan nieuwe tovermachten.
Slechts een sterk karakter is in staat om te gaan met vrijheid. Een sterke
persoonlijkheid buigt niet onder de spanning die het gebrek aan levensoriëntatie
met zich brengt. Webers preoccupatie met de charismatische persoonlijkheid treedt
opnieuw op de voorgrond. De charismatische figuur weet een balans te vinden
tussen een bezielde en tegelijkertijd rationele verhouding tot de onttoverde wereld.
Charismatische persoonlijkheden hebben de capaciteit om de wereld opnieuw voor
even te betoveren. 55 Het grote individu vermijdt en bestrijdt de domheid van de
alledag (Alltag). Wellicht het beste voorbeeld van goede omgang met het aardse
bestaan zoals dat Weber zelf voor ogen stond, treffen we aan in een persoonlijke
brief van hem aan zijn oom. Hier reageert Weber op het overlijden van diens zoon
Otto (Webers neef) waarbij hij blijk geeft van het respect voor de wijze waarop
deze jongen zijn ongeneeslijke ziekte en het leven zelf droeg.
Ich habe es immer für eine Verirrung unserer lebensunkundigen
Alltagsmoral gehalten, daß sie, im Gegensatz zu der so viel freieren und
größeren Empfindungsart des Altertums, das irdische Leben zu einem Gut
stempeln will, auf welches der Mensch nie, auch nicht wenn seine
Fortsetzung jeden geistigen Sinn verliert, verzichten dürfte. Er [Otto]
war ein Mensch, der, angekekettet an einem unheilbaren k ranken Körper,
sich dennoch zu einer Feinheit des Empfindens, einer Klarheit über sich
selbst und einer tief verborgenen, stolzen und vornehmen Höhe der
innerlichen Lebensführung entwickelt hatte, wie sehr wenig Gesunde. […]
So arm, und zunehmend ärmer der Inhalt seines Lebens nach dem Gang
des Schicksals sich gestaltete, so reich und zart war seine, in die
Kerkerwände seiner überall hemmenden Krankheit verschlossene und doch
so eigenartig Freie Seele 56.
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Conclusie

Vanaf het ontstaan van de sociologie in de negentiende eeuw is discussie gevoerd
over de functie van ‘rationaliteit’ in de sociale wetenschappen. Sociologen als
Comte (1798-1857) en Marx (1818-1883) zochten naar normen voor sociale
regulatie die verscholen zouden liggen in hist orische wetten. Culturele en
maatschappelijke waarden, die voordien door de ‘traditie’ en ‘autoriteit’ van
klassieke literaire en historische teksten gelegitimeerd werden, kregen een
rationeel fundament. De constructie van sociale evolutiewetten vond plaat s tegen
de achtergrond van de verlichtingsgedachte dat de geschiedenis als een ‘redelijk’
proces verloopt.
Met de nadruk op een meer empirische en relativistische benadering nam Max
Weber nadrukkelijk afstand van het vooruitgangsgeloof en het teleologisch
perspectief waarmee het rationaliteitsbegrip in de sociale wetenschappen tot dan
toe was geassocieerd. In het kielzog van Nietzsche stelde hij een nihilistische
wereldopvatting centraal, maar ging ook verder door oplossingen te zoeken.
Webers wetenschappelijke belangstelling voor de westerse Sonderentwicklung
moet tegen die achtergrond geplaatst worden. Webers pleidooi voor waardevrij
wetenschappelijk onderzoek is tekenend voor de pragmatische insteek waarmee
Weber het nihilisme bestreed.
Weber kwam tot de slotsom dat de wetenschap, de systematische ordening van
betekenissen der fenomenen, niet de uiteindelijke sleutel tot een juiste
levenshouding aan zou reiken, laat staan dat de wetenschap uitsluitsel omtrent een
universele ethiek zou bieden. Slechts de individuele erkenning van het fatum van
absolute vrijheid was voor Weber het enige vertrekpunt voor een levensoriëntatie
en een dam tegen het relativisme. De ascetische, rationele denkinstelling was
volgens Weber een noodzakelijke stap om dat uitgangspunt te bereiken.
Reeds in de inleiding is gesteld dat het Weberiaanse begrip van rationaliteit en
rationalisering kampen met een complex aan betekenissen en definities waarin
nimmer een sluitende ordening aangebracht zal kunnen worden. Niettemin zij n
hier verschillende betekenissen onderscheiden en besproken. Globaal kan Webers
rationaliteitsbegrip ingedeeld worden, of als een gelaagd analytisch concept
(waarin zijn handelingstheorie een sleutelrol vervult), of als een gelaagde
beschrijving van de empirische werkelijkheid. Met name in het empirisch gebruik
van het rationaliteitsbegrip door Weber wordt de suggestie gewekt dat rationaliteit
ook als een van de mens onafhankelijk objectief principe bestaat: Weber spreekt
zowel bij de uitgangspunten van me nselijk (sociaal) gedrag, als dat gedrag zelf, als
het resultaat van dat gedrag over rationaliteit. Deze notie is in tegenspraak met
Webers neo-kantiaanse kentheoretische opvattingen (waarin de mens slechts de
wereld ervaart die door hemzelf wordt geordend ). Het gebruik van het begrip
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‘rationaliteit’ is hier illustratief voor de spanning tussen de conceptuele analyse en
de empirische realiteit.
Het unieke westerse rationaliseringsproces is op te vatten als het pluriforme geheel
van rationele gedragingen van afzonderlijke individuen die geleid hebben tot een
buitengewoon verstandelijke en gesystematiseerde verhouding tot de wereld.
Wetenschap,
techniek,
bureaucratie
en
rationeel
kapitalisme
zijn
kernverschijnselen van de westerse cultuur. De paradox van die cultuur is dat
naarmate de wereld meer onder controle wordt gebracht door de mens, diezelfde
mens zijn oriëntatie verliest. De beheersing van de wereld wordt een geroutineerd,
een discussieloos doel op zich. Het probleem van de moderniteit ligt in de omga ng
met vrijheid. Waar de mens de vrijheid neemt de wereld te beheersen ziet hij zich
net zo snel weer gebonden aan de ketens van conventies en routines. Het rationele
en het irrationele liggen in elkaars verlengde.
De paradox van rationalisering ging ook op voor Webers persoonlijke
levensloop. Weber trachtte zijn eigen bestaan van betekenis te voorzien door de
context in kaart te brengen waarin hij zijn leven plaatsen kon. Hij onderzocht het
verschijnsel van rationalisering vanuit zijn persoonlijke disposi tie tot rationaliteit.
Die rationaliteit, voorgesteld als een voor de mens onontkoombaar en noodlottig
fenomeen appelleert aan rationaliteit als een objectief principe. Zo is de cirkel
rond en blijft de spanning hangen. Weber concludeerde dat de vlucht uit de
realiteit in de betovering niet de juiste weg was. De zinloosheid moest onder ogen
gezien worden. Het is de vraag of Weber met zijn belangstelling voor charisma
niet zelf ook een oplossing trachtte te vinden voor een onoplosbaar probleem.
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Nawoord

De conclusie van Weber ten aanzien van de onttovering van de westerse wereld
werpt uiteraard ook de vraag op naar de relevantie van die conclusie voor de
westerse wereld in de 21 e eeuw. Heeft het rationaliseringsproces doorgezet of niet?
Zijn in navolging van het dominante westen ook andere delen van de wereld
verwikkeld in een onttoveringsproces? En hoe lang en hoe ver kan het
rationaliseringsproces door gaan? Weber is reeds ingegaan op de tegenreacties die
het onttoverde bestaan onvermijd elijk oproept. De idee dat het nazisme en andere
radicale stromingen een tegenreactie vormen op de onpersoonlijkheid van de
technocratie en de bureaucratie blijft angstvallig nabij. Was Webers belangstelling
voor de leiderdemocratie en de rol van charisma een teken aan de wand?
Het lijdt geen twijfel dat Webers analyse van het westerse
rationaliseringsproces voor de dag van vandaag nog voldoende, zo niet relevanter
is dan ooit. De perceptie van de ontwikkelingen in de economie in onze
samenleving heeft een sterk doelrationeel karakter; Hoe hoger het BNP, hoe beter.
De toename van materiële welvaart wordt door velen als een op zichzelf positieve
ontwikkeling beschouwd. Globalisering zorgt ervoor dat iedere wereldburger
inwoner wordt van een dorp waar precies dezelfde producten verhandeld worden en
dezelfde (digi)taal gesproken wordt. Diezelfde globalisering kan echter niet
voorkomen dat die ontwikkeling in handen is van een miniem en select deel van de
wereldbevolking.
Ook de wetenschap laat zich niet onbetu igd. Een van de meest spraakmakende
tendensen tot wereldbeheersing met behulp van berekeningen en technische
middelen is de gentechnologie. Ziektes en moorden worden opgelost met de niet
langer verborgen geheimen van de menselijke streepjescode, het DNA.
Tegelijkertijd wordt hard gebouwd aan de eerste supermens. De discussie over de
wenselijkheid van die ‘vooruitgang’ komt traag op gang en loopt
noodzakelijkerwijs achter de feiten aan. Er ligt én meer vrijheid én meer
gevangenschap in het verschiet. Het fat um van rationaliteit zoals Weber dat
uiteenzette is nog altijd aanwezig. Maar niemand kent dat lot en dus kan het alle
kanten uit.
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Burgerkracht:
een nieuwe krachtbron?

Een stevig deel van de verzorgingsstaat is nu de taak van de gemeente. Burgers zijn sinds
1 januari voor thuiszorg, beschutte werkplekken, sociale bijstand, jeugdzorg, begeleide
dagbesteding, begeleiding naar betaald werk en nog enkele andere voorzieningen
aangewezen op hun gemeentebestuur. Hiermee nemen de 393 gemeenten een fors
aandeel in de levering van sociale zekerheid. In hoeverre kunnen zij daarbij rekenen op
burgerkracht? De Radboud Universiteit Nijmegen deed hiernaar een onderzoek.
Door Juriaan van Kan en Michiel Herweijer 1
Bij het aanvaarden van de nieuwe, nog
groeiende verantwoordelijkheid werden
gemeentebestuurders niet moe te herhalen
dat gemeenten efficiënter werken dan
gespecialiseerde en geprofessionaliseerde
instanties als UWV of het provinciale
bureau jeugdzorg. Er komen, nu de sociale
zekerheid is gelokaliseerd, immers keuken
tafelgesprekken, sociale wijkteams, de
een-gezin-een-plan-aanpak, et cetera.
Daarnaast zou het gemeentebestuur met
meer effect dan de provinciale bureaus
jeugdzorg of het UWV een beroep kunnen
doen op burgerkracht: dus op het vermogen
van burgers om hun naasten, zowel in
familieverband als ook in de eigen straat of
buurt, met raad en daad te ondersteunen. 2
Voordat het gemeentebestuur een claim
op thuiszorg mag toekennen, zal overeen
komstig de Wmo eerst worden vastgesteld
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dat familieleden of buurtbewoners niet in
staat zijn deze noodzakelijk geachte zorg
te bieden.

Hoe meet je burgerkracht?

Toen onze vakgroep bestuurskunde medio
2014 van het ministerie van Binnenlandse
Zaken het verzoek kreeg te verkennen of
de bestuurskracht van gemeenten wel in
gelijke mate over de acht typen gemeenten
is verdeeld, hebben wij burgerkracht aan
gemerkt als een van de zeven hulpbronnen
waarover een gemeente kan beschikken
bij het vervullen van haar wettelijke en
autonome taken.3 Vanuit deze definitie van
bestuurskracht hebben wij een poging
gedaan de zelfwerkzaamheid van de burger
bij de uitvoering van gemeentelijke taken
kwantitatief zichtbaar te maken. Dat was
niet eenvoudig. Anno 2014 zijn er nog niet

veel indicatoren op jaarbasis beschikbaar
die iets melden over de eigen inspanningen
van burgers om gemeentelijke taken door
naleving van regels tot een succes te maken.
Toch hebben wij drie, onderling schaalbare5
en theoretisch verdedigbare, indicatoren
gevonden die een eerste benadering
geven van de omvang van de burgerkracht.
De drie indicatoren worden jaarlijks
gepubliceerd.
De eerste indicator die in de tel-index
wordt opgenomen, is het aantal mantel
zorgers per 1.000 inwoners. De beide
andere indicatoren hangen samen met
inspanningen die burgers zich getroosten
om het huishoudelijk afval conform de
gemeentelijke regels gescheiden aan te
bieden. Een gemeente kan haar afvalschei
dingsdoelen (bijvoorbeeld 60 procent

recyclen) alleen halen als burgers bereid
zijn om gedisciplineerd de regels uit de
lokale afvalstoffenverordening in de eigen
huishouding na te leven. De tweede
indicator is het percentage hergebruik
en de derde indicator is het scheidings
percentage bij fijn en grof huishoudelijk
afval. Samen vormen deze drie indicatoren
een redelijk verdeelde en consistente
tel-index voor burgerkracht.5

cijfers bij verkiezingen, maar ook relatief
hoge scores op het kenmerk burgerkracht.
Bij rijke forensengemeenten met een
relatief hoog opgeleide bevolking is veel
politieke betrokkenheid (zoals gemeten
met opkomstcijfers), maar een relatief lage
burgerkracht. Er spelen hier dus verschil
lende samenhangen die met eenvoudige
correlatie en regressie slechts beperkt
worden blootgelegd.

Waarmee hangt de waargenomen
variatie in burgerkracht samen?

Vervolgens is voor de interpretatie van de
verschillen in burgerkracht aansluiting
gezocht bij de geconstateerde verschillen
tussen de acht typen gemeenten. De
hypothese is nu dat de drie achtergrond
factoren met behulp waarvan de acht
gemeentetypen van elkaar worden onder
scheiden – het aantal kernen, de welvaart
van de bevolking en het vervullen van
centrumfuncties – ook een verklaring
leveren voor verschillen in burgerkracht.
Via regressieanalyse is geprobeerd de
bijdrage van deze achtergrondfactoren aan
de verschillen in burgerkracht in kaart te
brengen. Tabel 1 vat de bevindingen samen.

De aldus gemeten burgerkracht is boven
gemiddeld hoog in meerkernige (zonale)
streekgemeenten zonder centrumfuncties
en met een minder welvarende bevolking.6
Dus kort gezegd in de plattelandsgemeenten,
vaak in de periferie van ons land. Deze
burgerkracht is bovengemiddeld laag in
eenkernige (nodale) centrumgemeenten
met een welvarende bevolking.7 Vaak
gelegen in de drie Randstedelijke provin
cies. De andere zes typen gemeenten
bevinden zich wat burgerkracht betreft
tussen beide uitersten in.8
Om deze relatief grote spreiding in een
van de hulpbronnen van gemeenten te
interpreteren, is eerst de bestuurskundige
literatuur geraadpleegd. Daarin wordt de
veronderstelling aangehangen dat het tot
stand brengen van draagvlak een stimule
rende voorwaarde is voor het slagen van
coproductie. Dus als burgers actief bij
bepaalde besluiten zijn betrokken en die
besluiten ook onderschrijven, zijn zij
ook bereid aan de uitvoering daarvan
medewerking te verlenen.9 Concreet zou
dit betekenen dat als burgers in relatief
groten getale deelnemen aan de gemeente
raadsverkiezingen de burgers relatief
betrokken zijn bij het gemeentebestuur en
er naar hen zal worden geluisterd. Dit zou
zich – zo wordt verondersteld – vertalen in
een grotere bereidheid de afspraken na te
leven en de publieke taken te behartigen.
Deze hypothese hield bij toetsing echter
geen stand. De correlatie tussen bijvoor
beeld opkomstcijfers gemeenteraads
verkiezingen 2010 (toch een indicatie
voor betrokkenheid van burgers bij hun
gemeentebestuur) en de index voor
burgerkracht vertoonde wel het verwachte
positieve teken, maar het verband was
zwak en (net) niet statistisch significant.10
Dus er zijn nogal wat gemeenten, met
name beneden de grote rivieren, die zich
kenmerken door relatief lage opkomst

kan doen. Deze statistische samenhang
roept diverse vragen op. Om eventuele
misverstanden te voorkomen, gaan wij in
de volgende paragraaf dieper in op de
gevonden samenhang.

Wat is de causaliteit tussen budget
per inwoner en burgerkracht?

Het gemeentebudget per inwoner neemt
toe met het aantal centrumfuncties die
vooral eenkernige nodale gemeenten
vervullen (centrumgemeenten), met hun
inwonertal en met de mate waarin de vaak
minder welvarende inwoners van deze vaak
grootstedelijke gemeenten een beroep
doen op sociale voorzieningen.11 Het gevolg
is omvangrijke ambtelijke diensten en
relatief weinig samenwerking met andere
gemeenten. De grootstedelijke centrum
gemeenten die over een hoog budget
per inwoner beschikken zijn vooral doe
gemeenten: ze hebben veel taken en die
doen ze bij voorkeur zelf.
Het andere uiterste wordt gevormd door
de qua oppervlakte uitgestrekte platte
landsgemeenten, zonder centrumfuncties,

Tabel 1: Bijdrage drie achtergrondfactoren aan verschillen in burgerkracht
indicator

bèta coëfficiënt

t-toets

aantal kernen met meer dan 500 adressen

+.13

+2,7

0,01

gemiddeld inkomen van de inwoners

-.28

-5,2

0,00

budget per inwoner

-.48

-9,1

0,00

R-kwadraat = .24

In tabel 1 valt op dat gemeenten die een
minder welvarende bevolking huisvesten,
mogen rekenen op een wat hogere bereid
heid van hun inwoners om mantelzorg te
verrichten en een wat grotere discipline
van hun inwoners bij het scheiden van
huishoudelijk afval. Ook de meer uitgestrek
te gemeenten, dus met meer afzonderlijke
kernen, kunnen beschikken over iets meer

Hoe meer budget per
inwoner, hoe lager de
burgerkracht
burgerkracht. De meest dominante factor
is echter de negatieve invloed van de
hoogte van het budget per inwoner op de
burgerkracht. Ruw gesteld komt het erop
neer dat hoe meer budget per inwoner aan
de gemeente toekomt, hoe lager de burger
kracht waarop deze gemeente een beroep

significantie

N= 321

en met relatief weinig inwoners per vier
kante kilometer. Het gemeentebudget per
inwoner is in deze zonale streekgemeenten
aanmerkelijk lager, de ambtelijke dienst
per 1.000 inwoners relatief veel kleiner dan
in de centrumgemeenten. Deze plattelands
gemeenten besteden relatief veel taken uit,
zowel aan private aannemers als ook aan
centrumgemeenten en/of samenwerkings
verbanden. Er wordt – gelet op de relatief
grote omvang van de intergemeentelijke
samenwerking – wel gesproken over regie
gemeenten: als opdrachtgever schakelen
deze gemeenten heel wat derden in. Hun
inkoopkracht is echter bescheiden.
De in tabel 1 aangetroffen negatieve
samenhang tussen burgerkracht en budget
per inwoner kan niet eenduidig worden
geïnterpreteerd. Grootstedelijkheid gaat
gepaard met centrumvoorzieningen en
een relatief hoog beroep op voorzieningen
in het sociale domein. Dit verklaart waarom
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de grotere steden meer budget per inwoner
ontvangen van het Rijk. Juist in de budget
ten in het sociale domein zal de komende
jaren het mes worden gezet. Het is dan
relevant om op te merken dat de burger
kracht in deze centrumgemeenten relatief
laag ligt. De kans dat de Big Society hier
een extra vangnet gaat bieden is klein.

Niet alleen de euro maar
ook het uur vrijwilligers
werk kan maar één keer
worden uitgegeven
Een lage bevolkingsdichtheid en het
ontbreken van centrumvoorzieningen gaat
gepaard met een laag budget per inwoner,
met een relatief kleine ambtelijke dienst,
en veel uitbesteding. De burgerkracht in
deze meer perifere gebieden ligt hoger.
Omdat het gemeentebestuur ruimtelijk
wat verder ligt en ook over wat minder
budget beschikt, zijn de inwoners van de
verspreid gelegen kernen genegen om
taken zelf op te pakken en bij voorzieningen
op het vlak van sport en cultuur veel
zelfwerkzaamheid aan de dag te leggen.
Onduidelijk is of hier geen plafondeffecten
optreden. Hiermee wordt gedoeld op het
gegeven dat als inwoners van meer perifere
streekgemeenten meer mantelzorgtaken
in het sociale domein moeten vervullen
het relatief rijke sociale leven (sportclubs,
schoolbesturen, dorpsverenigingen, et
cetera) hieronder zal gaan lijden. Niet alleen
de euro maar ook het uur vrijwilligerswerk
kan maar één keer worden uitgegeven.

Hoe is de burgerkracht over
gemeenten verdeeld?

De opgeworpen vraag kan worden beant
woord: de burgerkracht is ongelijk over de
Nederlandse gemeenten verdeeld. Bij de
forse terugtredende overheid in het sociale
domein is het goed te weten dat de burger
kracht in de grootstedelijke centrum
gemeenten achterblijft bij die van de
gemiddelde Nederlandse gemeente.
Verder is het goed te weten dat de perifere
streekgemeenten met een minder welva
rende bevolking die ook te kampen hebben
met bevolkingskrimp, kunnen beschikken
over een bovengemiddelde burgerkracht.
Het is dus mogelijk gebleken om de burger
kracht in een kwantitatief kengetal te vatten.
Maar er zal nog heel wat water door de
Waal stromen, voordat we beschikken
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over een algemeen aanvaarde en jaarlijks
gepubliceerde index voor de burgerkracht
per gemeente.
Nu de afslanking van de lokale verzorgings
staat verder voortschrijdt, is het verstandig
zicht te houden op de ontwikkeling van de
omvang van de lokale burgerkracht. Er is
dus het nodige werk aan de winkel. De
voorgestelde tel-index voor burgerkracht
moet verder worden ontwikkeld. Ook de
door ons aangereikte verklaringen zijn
duidelijk voor verbetering vatbaar. Een en
ander vraagt om vervolgonderzoek. We
hopen dat onderzoekers en gemeenten de
nodige initiatieven op dit grotendeels braak
liggende terrein zullen gaan ontplooien.
Noten:
1. Beide auteurs zijn verbonden aan de
vakgroep bestuurskunde, Radboud
Universiteit Nijmegen. Juriaan van Kan
Msc als contractonderzoeker en prof. dr.
Michiel Herweijer als bijzonder hoogleraar.
Samen met Dr. Marieke van Genugten en
Mr. drs. Jan R. Lunsing publiceerden zij:
Verborgen Krachten: over de bestuurskracht
van vijf typen gemeenten, 6-12-2014,
Nijmegen; http://www.rijksoverheid.nl/
documenten-en-publicaties/rapporten/
2014/10/01/verborgen-krachten-over-debestuurskracht-van-vijf-typen-gemeenten.
html
2. Nico de Boer en Jos van der Lans (2011),
Burgerkracht: de toekomst van het sociaal
werk in Nederland, Den Haag, Raad voor
Maatschappelijke Ontwikkeling.

3. De andere zes hulpbronnen zijn:
ambtenarenkracht, samenwerkingskracht,
politieke betrokkenheid van burgers bij
hun gemeentebestuur, financiële reserves
per inwoner, budget per inwoner en
verantwoordingskracht.
4. Cronbach’s Alfa is 0,64, n=367. Zie bijlage
3 en hoofdstuk 3 in: Juriaan van Kan, e.a.,
Verborgen Krachten.
5. De drie genoemde items (mantelzorgers,
hergebruik, percentage gescheiden inza
meling) hebben bij het samenstellen van
de tel-index eenzelfde gewicht gekregen.
6. Zie tabel 5.1 en figuur 5.1 in Verborgen
Krachten, p.35.
7. Zie tabel 5.5 en figuur 5.11 in Verborgen
Krachten, p.53.
8. Figuur 3, Bijlage 5, Verborgen Krachten,
p.90.
9. Peter Franklin en Peter Noordhoek (2013)
The past, present and future of the Big
Society, in: Bestuurskunde, jaargang 22,
aflevering 1, pp.23-34; M.M. Boedeltje
(2009) Draagvlak door interactief bestuur.
Enschede; J. Edelenbos en R. Monnikhof
(2001) Lokale interactieve beleidsvorming.
Utrecht.
10. D
 e correlatie tussen burgerkracht en
opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen
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Samenvatting
Dit working paper is een verkenning van de (potentiële) impact van big data op beleid en onderzoek.
Digitale hulpmiddelen genereren steeds sneller, meer en vluchtiger gegevens (zgn. “big data”) die
ingezet kunnen worden om beleidsprocessen te ondersteunen en onderzoeksvragen te beantwoorden.
Dit is echter nog een ontdekkingsreis. In dit paper gaan we na wat de (potentiële) impact van big data
op beleid en beleidsonderzoek is, onder welke voorwaarden big data gebruikt kunnen worden en hoe
bestuurders en onderzoekers hier mee om kunnen gaan. Wij pogen hiermee de dialoog over de impact
van big data te voeden met een meer beleidswetenschappelijk perspectief naast de informatiekundige
en economische perspectieven op big data.
Sleutelwoorden
Beleid, beleidsonderzoek, evaluatie, big data, overheid en ICT.
1.

Inleiding

We leven in een wereld waarin het volume, de snelheid en de variatie van data die dagelijks verzameld
en bewerkt worden exponentieel groeit. In 2013 was de schatting dat 90% van alle data in de wereld in
de twee jaren daarvoor waren gecreëerd. Dagelijks worden 2,5 miljard gigabytes aan data gecreëerd,
genoeg om 27.000 iPads per minuut te vullen. Deze enorme hoeveelheid data – big data – worden
continu in onze omgeving gegenereerd, bewerkt en verspreid. Elk digitaal proces en alle sociale media
produceren deze data. Systemen, sensoren en mobiele apparaten verspreiden de data.2
De verwachtingen rondom big data zijn hoog gespannen. De verspreiding van innovaties in
informatie- en communicatietechnologieën (ICT), de daaraan gepaarde grootschalige verzameling van
gegevens in combinatie met geavanceerde instrumenten voor analyse lijken grote kansen te creëren om
beleidsprocessen beter te laten verlopen en beleidsonderzoek efficiënter en effectiever uit te voeren.
De piste naar een optimaal gebruik van big data is echter een hobbelige en slingerende weg waarvan
de eindbestemming ook nog niet gekend is. Het is dan ook de vraag hoe bestuurders en onderzoekers
de kansen die big data bieden, kunnen ontdekken en benutten. De beschikbaarheid over of de toegang
tot een grote hoeveelheid data betekenen geenszins dat daarmee beleid ook automatisch impulsen
krijgt om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken of onderzoekers beter te kunnen laten bepalen
of beleid effect heeft. Bovenal zijn er waarborgen nodig om big data niet te laten vervallen in “Big
Brother”.
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Big data zijn vaak een toevallig “restproduct” van informatievergaring die pas meerwaarde gaan
genereren wanneer er een koppeling plaatsvindt tussen de eigenaar van deze data, (potentiële)
gebruikers, dataspecialisten en maatschappelijke, organisatorische of economische uitdagingen. Het
identificeren van deze koppelingen is een onzeker zoekproces dat omgeven wordt met praktische en
methodologische uitdagingen. Hoewel big data bijdragen aan de cijfermatige onderbouwing en
evaluatie van beleid (“evidence-based policy”) creëren zij voor de beleidswetenschap ook een
tegenstrijdige situatie. De stortvloed van gegevens lijkt immers vooral aan te sluiten bij het “rationeel
lineair model van beleid”3. Juist dit model hebben vele bestuurskundigen en politicologen in de
afgelopen jaren achter zich gelaten. Het lineair model helpt misschien wel als analysekader, maar
tegelijkertijd sluit het onvoldoende aan bij de praktijk van beleid en beleidsonderzoek. De honger naar
data lijkt er nu voor te zorgen dat het rationele model via de achterdeur toch aan belang wint (los van
de vraag of dat terecht of onterecht is).
In dit working paper bespreken we betekenis van big data voor beleidsonderzoek (en waar relevant
ook voor beleid in het algemeen). We beantwoorden daarmee de vraag welke impact big data hebben
op beleidsonderzoek. Ten eerste presenteren we een beleidsperspectief op big data. We doen een
poging om beide “werelden” met elkaar te verbinden en aan te geven welke impact big data kunnen
hebben. We bespreken vervolgens uitdagingen die een rol spelen bij een effectief gebruik van big data
in onderzoek en beleid. We sluiten af met een reflectie op de toekomst van big data in
beleidsonderzoek.
2.

Beschrijving, agendering en potentieel van big data

Een functionele definitie van big data is “het vermogen van de samenleving om informatie op nieuwe
manieren in te zetten voor het verkrijgen van nuttige inzichten of waardevolle goederen en diensten.” 4
Big data hebben drie cruciale eigenschappen, namelijk: het gaat om een zeer grote volume aan data, er
sprake van een zeer grote snelheid waarin deze data verzameld en getransporteerd worden, en de data
zijn ongestructureerd en gevarieerd (In het Engels duidt men op de 3 V’s: “volume, velocity en
variety”). Big data zijn datasets die te groot, te vluchtig en te complex zijn om met traditionele “hands
on” databasemanagement tools te bewerken. In dit perspectief zijn big data ook een relatief begrip,
omdat technische ontwikkelingen de capaciteiten voor opslag, transport en bewerking continu doen
verbeteren. “Big data” van toen verworden dus al snel tot “small data” van nu.
Het relatief karakter van big data impliceert ook dat het geen echt nieuw fenomeen is. Gegevens
worden al eeuwenlang verzameld, getransporteerd en bewerkt met de hulpmiddelen die op dat moment
beschikbaar waren. Napoleon voerde rond 1800 in de Lage Landen de Burgerlijke Stand in hetgeen tot
een – voor die tijd – “explosie” van gegevens leidde die gebruikt werden voor doop-, trouw- en
overlijdensakten, dienstplicht en belastingheffing. Artikel 1, Lid 2 van de Amerikaanse grondwet
bepaalt sinds 1790 dat er iedere tien jaar een “United States Census” plaatsvindt. Dit is een
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volkstelling die bepalend is voor de hoeveelheid belastingen die een staat moet afdragen aan de
federale overheid en hoeveel vertegenwoordigers elke staat mag leveren voor het Huis van
Afgevaardigden. Dit Grondwettelijk artikel leidde voor die tijd tot big data. Zo zijn er ongetwijfeld
meer voorbeelden van (publieke) maatregelen die resulteerden in de big data. Elke tijd dus zijn eigen
big data.
Het is echter onjuist en onterecht om big data dan maar af te doen als oude wijn in nieuwe zakken. De
digitalisering van de afgelopen decennia heeft een revolutie veroorzaakt in opslag, transport en
bewerking van data. Computertechnologie wordt steeds kleiner (miniaturisatie), goedkoper, krachtiger,
(draadloos) verbonden en steeds meer geïntegreerd in andere producten en diensten. We dragen steeds
meer apparaten bij ons die middels sensoren, antennes, netwerken en applicaties continu gegevens
verzamelen, opslaan en transporteren. Het gaat dan al lang niet meer om elektronica, maar ook om
kleding, meubels, gebouwen, auto’s en andere producten en diensten die met elektronica worden
uitgerust, ondersteund en gekoppeld aan netwerken (zgn. “smart devices”). De grote hoeveelheden
veelal ongestructureerde data die deze producten voortbrengen lijken haast onbegrensde
mogelijkheden te bieden om nieuwe kennis te ontwikkelen, patronen te detecteren, voorspellingen te
doen, …. Om met deze nieuwe mogelijkheden om te kunnen gaan, zullen ook nieuwe ICT
specialismen nodig zijn en moeten kansen vanuit toepassingsgebieden geïdentificeerd worden.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat steeds meer overheden en bedrijven big data beschouwen als een
te ontginnen goudmijn die economische groei, productiviteit en innovatie kan bevorderen.
Internationaal verschenen in afgelopen jaren uiteenlopende plannen gericht op big data. De
Australische overheid stelt dat “big data offers organisations widespread potential opportunities and
benefits. While the magnitude and nature of the value varies depending on industry sector, it is
anticipated that government will be able to realise substantial productivity and innovation gains from
the use of big data”.5 Voordelen doen zich volgens deze overheid voor op het vlak van publieke
dienstverlening, beleidsontwikkeling, statistiek, bedrijfsvoering, economische ontwikkeling,
arbeidsmarkt en productiviteit.6 Ook de Britse overheid wijst op de potentiële voordelen van big data,
want “[t]he volume, velocity and variety of data being created and analysed globally is rising every
day, and using data intelligently has the potential to transform public sector organization, drive
research and development, and enable market-changing products and services. The social and
economic impact is significant.”7
Deze voordelen worden echter niet vanzelf gerealiseerd. We kunnen technologisch goed omgaan met
big data, maar het is nu de uitdaging om big data om te zetten in maatschappelijke en economische
meerwaarde en dat binnen de kaders van betrouwbaarheid, veiligheid en bescherming van
persoonsgegevens. Dat vraagt om ambitie, samenwerking en een zoekproces om kansen te grijpen. De
overheid kan hier een cruciale rol spelen. Enerzijds als aanbieder en gebruiker van big data, anderzijds
als partij die derden stimuleert en bewust maakt in dit domein, maar ook regels durft te stellen ten
aanzien van het gebruik. Ook zullen beleidsonderzoekers moeten nadenken over de implicaties en
meerwaarde van big data in onderzoek.

5

Australian Government (2013), The Australian Public Service Big Data Strategy Improved understanding
through enhanced data-analytics capability, Canberra, p. 13.
6
Ibid, p. 14-18.
7
HM Government (2013), Seizing the data opportunity. A strategy for UK data capability, Londen, p. 5.
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3.

Big data en de rol van de overheid

In deze paragraaf staan we stil bij de vraag wat de overheid kan doen in het domein van big data. We
kunnen daarbij een onderscheid maken tussen drie domeinen. Ten eerste is de overheid als gevolg van
haar taakuitoefening verzamelaar, eigenaar en gebruiker van grote databestanden. Dit is niet vanuit de
idee dat de overheid grote bestanden wil hebben, maar gewoonweg vanwege de publieke taken die zij
uitoefent (belastingheffing, burgerzaken, sociale zekerheid, verkeer en vervoer, onderwijs, …) en de
daaraan verbonden grootschalige gegevensverwerking. Een belangrijke ontwikkeling hier betreft de
koppeling van gegevensbestanden dat bijvoorbeeld tot uitdrukking komt in vooraf ingevulde
belastingaangiften. Ten tweede kan de overheid het maatschappelijke en economisch belang van big
data onder de aandacht brengen bij bedrijven, kennisinstellingen en burgers. De overheid doet dan
zelfs niks met big data, maar levert wel een bijdrage aan gunstige randvoorwaarden voor het gebruik
van big data door derden. Ten derde kan de overheid – net als andere organisaties – big data gebruiken
om de werking en impact van de eigen organisatie en beleid te verbeteren. Denk aan het registreren
van tevredenheid over dienstverlening (uitingen in sociale media, terugkerend verkeer op websites,
…). De overheid kan dus verschillende rollen vervullen in deze domeinen:
-

Producent, verzamelaar en verstrekker: De overheid beschikt over duizenden datasets die
dagelijks aangevuld worden met nieuwe gegevens. Deze datasets zijn vaak wel
gefragmenteerd (in beheer bij honderden verschillende overheidsinstellingen, zoals
gemeenten, provincies, ministeries, waterschappen en zelfstandige bestuursorganen). De
overheid kan deze datasets intern delen en – als onderdeel van open data – beschikbaar stellen
aan externen (bijvoorbeeld statistische gegevens van het CBS of de Algemene Directie
Statistiek en Economische Informatie (ADSEI)).

-

Gebruiker van big data (intern en extern): De overheid – met zijn talloze ministeries,
provincies, gemeenten, agentschappen, … - zal de big data waarover zij beschikt ook
bewerken en gebruiken. De eerder genoemde vooraf ingevulde Belastingaangifte voor
miljoenen Nederlanders is daar al een voorbeeld van. Maar ook andere datasets zijn relevant
voor beleid en uitvoering. Gegevens over verplaatsingen van personenauto’s kunnen helpen
bij het bestrijden van fileproblematiek, weergegevens kunnen klimaatmodellen verbeteren, …
Voorts kunnen overheden big data gebruiken die derden verzamelen en beschikbaar stellen.
Denk bijvoorbeeld aan (particuliere) pensioenfondsen of verzekeraars die gegevens over de
pensioenopbouw en inkomensverzekeringen van individuele Nederlanders beveiligd ter
beschikking stellen.

-

Kaderstellen en controleren: De overheid kan als voorbereider, uitvoerder en handhaver van
wetgeving regels stellen ten aanzien van het gebruik van big data. Dit kan alleen als de
wetgever (de volksvertegenwoordiging) duidelijke regels stelt. De verzameling van talloze
gegevens over ons gedrag kan een bedreiging vormen voor onze privacy. Zeker wanneer
derden deze gegevens over ons opslaan, onderling delen en gebruiken om ons leven
‘aangenamer’ te maken of voorspellingen te doen over ons gedrag. In veel gevallen kan dit
leiden tot betere en op maat gemaakte diensten, maar de keerzijde is dat er ook persoonlijke
informatie vrijgegeven wordt die men liever persoonlijk houdt. Een bekend voorbeeld is de
zwangere tiener die vanwege haar koopgedrag bij een grote Amerikaanse supermarkt thuis
aanbiedingen ontving die direct te herleiden waren tot haar zwangerschap (terwijl de ouders
nog niks wisten). Overigens kan hier gelden dat de bestaande wetgeving al voldoende
waarborgen biedt.
4

-

4.

Aanjager: Los van het verzamelen en gebruiken van big data kan de overheid
stimuleringsbeleid ontwikkelen gericht op big data. Dit zal eerder aan de orde zijn wanneer de
overheid overtuigd is van de potentiële voordelen die big data kunnen bieden voor
economische groei, innovatie, leefbaarheid en productiviteit. Voorbeelden van het aanjagen
door de overheid zijn:
o

Agenderen van het belang van big data middels het formuleren van ambities over
verzamelen en ontsluiten van big data, al dan niet in overleg met derden;

o

Stimuleren van onderzoek en ontwikkeling in het domein van big data;

o

Actief ontsluiten van eigen big data op basis van een “open data strategie”;8

o

Verzamelen en verspreiden van “best practices” als onderdeel van een bredere
strategie die gericht is op het stimuleren van de bewustwording over de kansen (en
bedreigingen) die big data bieden.9

Impact op beleid en beleidsonderzoek

In de voorgaande paragrafen zijn al enkele voorbeelden gepasseerd hoe big data beleid en
beleidsonderzoek kunnen raken. Beleid definiëren we hier als “het streven naar het bereiken van
bepaalde doeleinden met bepaalde middelen en bepaalde tijdskeuzen.”10 Beleid is het resultante van
een beleidsproces waarin allerlei maatschappelijke krachten en het brengt zelf ook weer allerlei
maatschappelijke krachten op gang. Dat proces kenmerkt zich door een dynamisch verloop van
handelingen en interacties met betrekking tot het beleid (ibid, p. 26). Het gaat daarbij om dynamiek
bestaande uit een reeks van onderling samenhangende handelingen, maar ook om wederzijdse
beïnvloeding tussen de factoren (macht en informatie) en actoren (beleidsbepalers, begunstigden en
slachtoffers van beleid) die tot het proces behoren. En hier zien we dus de term ‘informatie’ om de
hoek komen kijken en dat heeft een raakvlak met “big data”. Informatie is een belangrijke bron
waarop beleidskeuzes berusten (naast macht, intuïtie, ervaring, …). De “traditionele” kijk op
informatie in het beleidsproces veronderstelt dat het beleid gevoed wordt met (beleids)onderzoeken en
periodieke statistische analyse door gerenommeerde en door de overheid gefinancierde
onderzoeksinstituten (CBS, CPB, …). De ‘bekende’ voordelen van deze werkwijze zijn: (1)
betrouwbare informatie op afroep; (2) overzichtelijk; (3) geïnstitutionaliseerd en periodiek. De
‘bekende’ nadelen waren: (1) meten wat men kon meten; (2) informatie asymmetrie (degene die
toegang had tot informatie had ook het monopolie); (3) vaak ‘verouderde’ statistieken; (4) maatwerk
niet altijd mogelijk, informatie sloot niet altijd aan bij de informatiebehoefte, werken met proxyindicatoren; (5) gebaseerd op steekproeven met altijd een gradatie van onnauwkeurigheid. Noem maar
op…. Deze werkwijze staat thans veel meer onder druk. Daar hebben enerzijds maatschappelijke

8

Dit impliceert dat de overheid big data – waar mogelijk – behandelt als open data. Open data zijn (1) uit
publieke middelen bekostigd; (2) gegenereerd bij of voor de uitvoering van een publieke taak, (3) openbaar; (4)
vrij van auteursrechten of andere rechten van derden; (5) computer-leesbaar; (6) voldoen bij voorkeur aan de
‘open standaarden’ (geen pdf, wel xml of csv); en zijn voor hergebruik beschikbaar zonder beperkingen, zoals
kosten of verplichte registratie (Algemene Rekenkamer (2014), Trendrapport Open Data, Den Haag).
9
Een vergelijkbare strategie is gevolgd in het kader van open data. Zie bijvoorbeeld: Dialogic & The Green
Land (2012), Open data, open doel. Verkenning van de kansen van datasets, Utrecht.
10
Hoogerwerf, A, & M. Herweijer (2002), Overheidsbeleid. Een inleiding in de beleidswetenschap, Samsom,
Alphen a/d Rijn, 1998, p. 23.
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ontwikkelingen mee te maken (afnemend vertrouwen van burgers in instituties) en met technologische
ontwikkelingen (nieuwe mogelijkheden om relevante beleidsinformatie snel en effectief te ontsluiten
voor beleid).
We verwachten dat big data en substantiële impact zullen hebben op beleidsprocessen en -onderzoek,
want:


Steeds meer data die relevant (kunnen) zijn voor het beleid komen in grote getale en real-time
beschikbaar. Dit impliceert dat beleidsmakers niet altijd hoeven te wachten op resultaten van
beleidsonderzoek waarin eerst informatie verzameld wordt, bewerkt en vervolgens
gerapporteerd (denk aan monitorings- en evaluatierapportages). Dit zal vooral indicatoren
raken die voortaan real-time gemeten kunnen worden in plaats van periodiek.11



Steeds meer apparaten in onze omgeving verzamelen en ontsluiten informatie over ‘alles’ en
‘overal’. Dit zal in sommige gevallen traditioneel statistisch onderzoek, dat vanwege
methodologische beperkingen en middelen zich vaak beperkte tot steekproeven, overbodig
maken.12 Dit is natuurlijk alleen aan de orde wanneer de beleidsmaker of onderzoeker toegang
krijgt tot deze data (en dat is niet vanzelfsprekend, laat staan altijd toegestaan). Een bijkomend
gevolg is dat deze apparaten en de gegevens die zij genereren de kans bieden om nieuwe en
betere indicatoren te meten, bijvoorbeeld indicatoren die een meer betrouwbaar beeld geven
van kennis, gedrag of houding van een doelgroep en bovendien altijd gemeten kunnen worden.
Denk bijvoorbeeld aan de schatting van het aantal demonstranten. Verkeersgegevens van
mobiele operators kunnen een veel nauwkeuriger beeld geven van het aantal demonstranten
dan helikoptervluchten door de politie (die overigens meer doeleinden dienen dan alleen het
aantal demonstranten te schatten).



Informatie asymmetrie, informatiemonopolie en informatieoverlast krijgen andere
betekenissen. De asymmetrie en monopolie van informatie worden kleiner, omdat data steeds
meer open zijn, gedeeld worden en zelf gegenereerd kunnen worden. De informatie-overlast
kan wel groter worden. De inleiding van het artikel liet al zien dat de datahoeveelheid
“explodeert” en het wordt daardoor steeds lastiger om in deze zee van data die gegevens te
vinden die men nodig heeft. Big data vragen evenzeer om tools en competenties die uit de

11

Een voorbeeld betreft de berekening van het inflatiecijfer. Dit cijfer wordt meestal per maand, kwartaal of jaar
bepaald aan de hand van het vergelijken van prijzen in de tijd in een groep representatieve producten en diensten.
Webtools maken het echter mogelijk om continu de prijzen te verzamelen en te vergelijken of – bij wijze van
spreken – alle producten en diensten die op internet worden aangeboden. Prijsfluctuaties en dus inflatie kunnen
real-time gevolgd worden. Uiteraard moet hierbij rekening gehouden worden met welke producten relatief veel
of weinig op internet worden verkocht, geografische grenzen die op internet ontbreken, maar voor inflatiecijfers
wel relevant zijn, …
12
In een eerder aangehaalde publicatie (zie voetnoot 4, p. 32-49) wordt de impact van big data op statistisch
onderzoek uitgebreid besproken. De auteurs wijzen op drie verschuivingen (p. 32-33), namelijk: (1) de
mogelijkheid om enorme hoeveelheden gegevens over een onderwerp te analyseren in plaats van
noodgedwongen te werken met kleinere verzamelingen (denk aan steekproeven); (2) de bereidheid de
rommeligheid van gegevens uit de werkelijkheid te accepteren in plaats van de voorkeur te geven aan exactheid;
en (3) toenemend respect voor correlaties in plaats van een voortgaande zoektocht naar een ongrijpbare
causaliteit.
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enorme brei van gegevens de relevante gegevens zoeken, vinden en bewerken, maar ook aan
kunnen geven hoe betrouwbaar de data zijn.

2.



Big data bieden nieuwe en vaak ook betere informatie om bijvoorbeeld beleidsevaluaties uit te
voeren. Dit speelt bijvoorbeeld bij het verzamelen van meer gegevens over beleidsprocessen
op basis van betere indicatoren. Triangulatie zal echter noodzakelijk blijven, omdat big data
niet alle aspecten van een evaluatie zullen afdekken en dat achter de verzamelde cijfers
kwalitatieve duidingen en interpretaties nodig blijven. Ook wordt het attributieprobleem niet
zo maar opgelost. We kunnen met steeds meer data steeds meer indicatoren beter meten, maar
dat beantwoordt niet de vraag of een wijziging in een score op een prestatie-indicator
veroorzaakt door het beleid of dat andere factoren een rol spelen. Daarvoor blijven
geavanceerde evaluatiemethoden als natuurlijke experimenten met experimentele en
controlegroepen noodzakelijk.13



Een ander gevolg is dat big data bijdraagt aan de verdere automatisering van
beleidsonderzoek.14 Onderzoeksvragen worden steeds meer beantwoord via gedigitaliseerde
kanalen (denk aan zogenaamde management dashboard die real-time sturingsinformatie
ontsluiten) in plaats van via weer een deel van beleidsonderzoek wordt geautomatiseerd en een
deel van de vragen “traditioneel” beleidsonderzoek (en rapporten). Dan hoeven er geen
periodieke rapporten opgeleverd te worden, maar hebben beleidsmakers altijd en overal
toegang tot relevante indicatoren. De vraag blijft natuurlijk wel overeind staan hoe fluctuaties
in scores op deze indicatoren verklaard kunnen worden. Daar zal beleidsonderzoek voor nodig
blijven evenals het duiden van cijfers, etc.



De vraag blijft echter of big data ook tot beter onderzoek leiden (en tot betere besluiten).
Discussies over betrouwbaarheid van data zullen blijven bestaan. Het gaat daarbij zowel om
wat big data weergeven (welke metingen er aan ten grondslag liggen), hoe compleet deze data
zijn, op welke wijze zij geïnterpreteerd en bewerkt worden. Het risico op ‘false discoveries’
blijft bestaan.15
(Nieuwe) uitdagingen voor beleidsonderzoek

De genoemde impact van big data stelt het beleidsonderzoek en onderzoekers voor een aantal nieuwe
uitdagingen hoe om te gaan met big data. Dit in de context dat we te maken hebben met een
13

Zie bijvoorbeeld: Webbink, H.D. (2006), “Causale effecten van beleid. Over gecontroleerde en natuurlijke
experimenten”, in: Justitiële Verkenningen, jrg. 31, nr. 8, blz. 72-84. Bongers, F.J. (2008), “Waar komen deze
effecten vandaan?”, in: Openbaar Bestuur, jrg. 18, nr. 11, blz. 15-18.
14
Zie over automatisering van het beleidsonderzoek ook: Van Hoesel, P.H.M., F.L. Leeuw & J.W.M. Mevissen
(2005), Beleidsonderzoek in Nederland. Kennis voor beleid; ontwikkeling van een professie, Van Gorcum,
Assen, p. 163 – 167.
15
Een voorbeeld betreft de analyse van wacht- en schuttijden van sluizen voor de beroepsvaart
(honderdduizenden records). De gemiddelde schuttijd wordt berekend aan de hand van alle sluizen over een
geheel jaar. In de zomer worden sommige sluizen echter – vanwege de drukte - ook opengesteld voor de
pleziervaart. Het gevolg is dat wachttijden bij sommige sluizen stevig toenemen of dat het aantal schepen dat per
schutting passeert flink toeneemt. Deze gegevens (de big data) alleen toewijzen aan de beroepsvaart is niet
correct. Tegelijkertijd stellen wij vast dat dit soort knelpunten (die later ook aan de orde komen) niet specifiek
samenhangen met ‘big data’. Echter, wanneer big data een soort vals vertrouwen opwekken, groeit het risico op
dit soort fouten wel.
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beweeglijke trend waarvan nog niet duidelijk is hoe groot te impact zal zijn. Nu zijn de verwachtingen
ten aanzien van big data hoog, maar de vraag of zij echt productief kunnen bijdragen aan
beleidsonderzoek kan nog niet helemaal goed beantwoord worden. In dat perspectief is de Gartner
Hype Cycle relevant (zie volgend figuur).

Figuur 8. Hype Cycle van Gartner (2013)
Deze cyclus plaatst een aantal actuele ICT trends / innovaties / producten tegen de achtergrond van
verwachtingen (Y-as) en tijd (X-as). In juli 2013 worden big data bijna aan de top van de curve
geplaatst, ofwel de verwachtingen over de impact van big data zijn erg hoog. De tijd zal leren of deze
verwachtingen ook gerealiseerd gaan worden. Gesteld wordt dat er eerst nog een fase van “desillusie”
zal volgen waarna steeds beter in beeld zal worden gebracht wat big data nou feitelijk zullen bijdragen
aan bijvoorbeeld productiviteit.
Wanneer we deze curve toepassen op beleid en beleidsonderzoek kunnen we stellen dat de
verwachtingen hoog zijn (zoals ook dit artikel schetst), maar dat de lange termijn impact op onderzoek
nog onzeker is, zowel wat betreft omvang als welke aspecten van beleidsonderzoek geraakt zullen
gaan worden. Deze transformatie (als daarvan sprake zal zijn) van beleidsonderzoek waarin big data
een meer prominente rol zal vervullen, zal niet vanzelf verlopen. Big data vragen ook om nieuwe
kennis en het verrichten van een zoektocht om kansen van big data te detecteren. Het gaat dus niet
allemaal vanzelf. Nieuwe kennis richt zich op dataspecialisten die in staat moeten zijn met (nieuwe)
hulpmiddelen meerwaarde te creëren uit de brei van ongestructureerde gegevens. De zoektocht is een
iteratief proces waarbij geschakeld moet worden tussen enerzijds de vraag (welke informatiebehoefte
bestaat er en in welke mate kunnen big data – die wellicht ergens opgesloten zijn maar nog niet
gekend – inspelen op deze behoefte) en anderzijds het aanbod (er liggen heel veel data op de plank,
maar dat leidt niet automatisch tot maatschappelijke meerwaarde, men zou kunnen redeneren vanuit
dit aanbod en poging wagen aanbod/technologiegestuurd nieuwe producten/diensten ‘af te dwingen’).
8

Hierbij zit ook onze huidige kijk op beleid en beleidsprocessen in de weg. In de afgelopen decennia is
het gangbare model waarbij beleid als een logische reeks van vervolgstappen wordt gepresenteerd en
geanalyseerd in onmin geraakt. In dit model leefde de beleidsbepaler in een relatief overzichtelijke
wereld en was hij “alleswetend” en “allesbepalend”. Rationeel-wetenschappelijk onderzoek voedde
het beleidsproces en leidde tot objectief beleid. Inmiddels is duidelijk dat beleid veel meer het resultaat
is van een arena waarin verschillende actoren met uiteenlopende belangen ‘strijden’ om de ‘juiste’
beleidskeuzes waardoor een beleidsproces minder gestructureerd verloopt en informatie slechts één
van de bronnen is die van invloed zijn op de richting van het beleid. Hoewel big data ongetwijfeld het
beleidsproces weer beter kunnen gaan voorzien van informatie betekent dat niet automatisch dat big
data ook richtinggevend worden. Andere factoren (machten, loyaliteiten, historiek, gewoonten,
intuïtie…) zijn ook van invloed. De informatietechnische kijk op beleid – gevoed en versterkt door big
data – zal blijvend “concurreren” met meer politicologische perspectieven op beleid. Waarbij
overigens de aanname blijft bestaan dat deze (en andere) perspectieven kunnen coëxisteren.
Voor het effectief maken van big data in beleid zien we ons dus voor een aantal (nieuwe) uitdagingen
gesteld, die variëren van meer bestuurlijk/organisatorische tot en met methodologische en praktische
aspecten. Deze uitdagingen zijn zowel strategisch als operationeel:


Big data hebben een technische connotatie en dat maakt het lastig het belang van deze
ontwikkeling in een politiek-bestuurlijke context te agenderen. Ten eerste moet dat belang
voor een deel nog ontdenkt en onderbouwd worden. Ten tweede is het nodig om dat belang in
de taal van degenen die hiervan kunnen profiteren uit te drukken. Ondanks dat ICT (waar big
data mee geassocieerd worden) grote voordelen voor de overheid en het beleidsonderzoek
kunnen bieden, gaat het gepaard met tegenslagen en in de politiek met een steeds negatiever
imago. Denk aan het lopend parlementair onderzoek naar ICT projecten in de Tweede Kamer.



Een andere uitdaging betreft het waarborgen van privacy en veiligheid. We leven in een
hoogtechnologische en geconnecteerde digitale wereld waarbij elk apparaat een stukje van een
grote puzzel is. Met al deze stukjes aan elkaar krijgt men 16 een zeer gedetailleerd beeld van
ons individueel koop-, kijk-, communicatie-, verplaatsingsgedrag (en nog veel meer). Big data
veronderstelt dat al deze informatie verzameld en bewerkt wordt, en dat op een centraal punt.
Zo ver is het (nog) niet, en zal het naar verwachting ook niet komen. Dan zouden heel veel
partijen moeten samenwerken en data onderling uitwisselen. Desondanks zijn er wel
voorbeelden hoe big data – ook al is het beperkt – gekoppeld inbreuk kunnen maken op de
leefwereld van individuen.



Exploreer en exploiteer ‘big data’. Eerder in dit paper hebben we al gewezen op de nood om
koppelingen te leggen tussen eigenaars, bewerkers en gebruikers van big data. In sommige
gevallen liggen ze allemaal in één hand, maar dat zal heel vaak niet het geval zijn. Ter
illustratie: een zoekmachine registreert gebruikte zoektermen (bijv. griep), maar doet daar –
als eigenaar – niets mee. Andere partijen – bijvoorbeeld beleidsmakers en epidemiologen –
kunnen dat juist wel zeer waardevolle informatie vinden, bijvoorbeeld om de geografische

16

We hanteren bewust de term ‘men’, om aan te geven dat helemaal niet bekend is of er iemand toegang heeft
tot deze stukjes informatie en daarmee een compleet beeld kan creëren van individuen. Dan zouden ten eerste
alle systemen gekoppeld moeten worden, ten tweede informatie gedeeld moeten worden en ten derde bewerking
vragen (en dat van duizenden of zelf miljoenen individuen). Dit Big Brother beeld vraagt dus om heel wat
verbindingen, expertises en nieuwsgierigheid.
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verspreiding van de griep te bepalen. Zij zijn potentieel gebruiker van data die zij niet bezitten
(of bewerken). Een ander voorbeeld betreft prijzen op internet. Statistische bureaus bepalen
het jaarlijks inflatiecijfer op basis van een prijsveranderingen in een bepaalde set producten en
diensten. Internettechnologieën maken het mogelijk real-time informatie te verzamelen van de
prijsstelling van een ‘oneindige’ hoeveelheid producten en diensten op internet. Het berekenen
van de inflatie geschiedt dan niet meer periodiek op basis van een steekproef, maar real-time
over ‘alle’ goederen en diensten.


Om kansen te pakken moet er dus een ontdekkingsreis worden ondernomen zodat de meest
waardevolle datasets gevonden worden en gekoppeld worden aan specifieke
beleidsvraagstukken. Dat is geen sinecure, want eigenaars van datasets weten misschien
helemaal niet dat hun data geschikt zijn voor dergelijke vraagstukken, terwijl beleidmakers
niet altijd weten waar geschikte datasets aanwezig zijn en waar zij dus moeten zoeken. In dit
perspectief kan een analogie met “garbage can model” worden gemaakt.17 Dit model leunt op
de gedachte dat besluitvorming is opgebouwd uit drie stromen, namelijk problemen,
oplossingen en participanten. Deze stromen zijn continu in beweging en aan verandering
onderhevig. Voortgang in besluitvorming ontstaat wanneer deze drie stromen elkaar op
eenzelfde moment “raken”, meestal door inzet van een participant.18 Bij het effectueren van
big data geschiedt iets vergelijkbaars, namelijk een koppeling van maatschappelijke
uitdagingen (“problemen”) aan big data (“oplossingen”) door interactie tussen verschillende
participanten.



Big data vraagt ook om nieuwe specialismen en tools die nog niet in de breedte voorhanden
zijn. Feitelijk heeft deze ontwikkeling last van een meer breder probleem en dat is een tekort
aan ICT specialisten. Dat tekort wordt zowel in Nederland als Vlaanderen gevoeld. Het vraagt
enerzijds om investeringen in (her- en bij-) scholing en anderzijds om …. Aangeven welke
disciplines nodig zijn (data analytics, …) Big data leiden tot de ontwikkeling van een nieuwe
vakgebied en doen ook een beroep op nieuwe vaardigheden. Het nieuwe vakgebied betreft
“big data analytics” oftewel “the process of examining and interrogating big data assets to
derive”19 Eén van de knelpunten in de verdere ontwikkeling van big data is het gebrek aan ICT
specialisten. Specifiek is er behoefte aan vaardigheden op het vlak van datamanagement, dataanalyse en bedrijf en beleid (de toepassingsgebieden).



Rondom big data kleeft een zweem van ‘objectiviteit’. Het zijn immers apparaten (van
sensoren tot en met tablets) die informatie verzamelen, technici die de data bewerken maar dat
geeft geen garantie dat big data ook objectief zijn. Een klein voorbeeld: Sommige big data
tools putten uit informatie die via social media wordt verspreid (Facebook, Twitter, …). Men
zou daarmee de stemming van gebruikers over een bepaald onderwerp kunnen ‘meten’ en
volgen. Echter, net als bij enquêtes, is er sprake van zelfselectie en sociaalwenselijk gedrag.
Ten eerste is niet iedereen aanwezig op sociale media, en ten tweede stelt men het eigen leven
vaak als positiever, spannender en meer inspirerend voor dan het feitelijk is (zeker wanneer
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March, J.G. & J.P. Olsen (1976), Ambiguity and choice in organizations, Universitetsforlaget, Bergen.
Zie voor een meer uitgebreide bespreking van dit model: ’t Hart, P., M. Metselaar & B. Verbeek (1995),
Publieke besluitvorming, VUGA, Den Haag.
19
Yu, C. (2012), The Big Data Opportunity Making government faster, smarter and more personal, Londen, p.
10.
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men weet dat men geobserveerd wordt, het zgn. Hawthorne effect). We zouden wat dat betreft
nog veel kunnen leren of gebruiken van de sociologische studies over hoe de mens zichzelf
(graag) presenteert in het publieke – en nu dus het digitale – domein.20 Dit doet overigens geen
afbreuk aan de waarde die veel big data die wel objectief zijn hebben, zeker wanneer het niet
gaat om verzameling en analyse van uitspraken, opvattingen en attitudes. Denk bijvoorbeeld
aan verplaatsingsgedrag van individuen op basis van locatiegegevens die mobiele apparaten
registreren of de inventarisatie van pagina’s waar de meeste lezers van een bepaald e-book op
een e-reader afhaken.


Er zijn afspraken noodzakelijk tussen eigenaars en gebruikers van big data. Wanneer nieuwe
diensten op basis van deze data beschikbaar komen, is het voor de continuïteit van deze
diensten van belang dat de stroom van big data blijft bestaan. De overheid zal – als
verzamelaar van big data – deze data onderdeel moeten maken van zijn open data beleid, en
dat binnen de juridische kaders. Overheid kan zelf ook gebruiker worden van big data die
derden verzamelen en ontsluiten, of verschillende data aan elkaar koppelen met het oog op
nieuwe diensten. Een punt van aandacht is dat goed gegevensbeheer bij veel
overheidsinstellingen een grote uitdaging is.

5. Tot slot
De verzameling en ontsluiting van grote databestanden is een relevante ontwikkeling die vanuit
het beleid en het beleidsonderzoek de volle aandacht moeten genieten. Het grijpen van kansen die
deze ontwikkelingen bieden, is echter een onzekere ontdekkingsreis. Hoewel technologieën het
verzamelen, ontsluiten en bewerken van big data steeds eenvoudiger mogelijk maken, betekent dat
geenszins dat vraag en aanbod elkaar weten te vinden. Wellicht doen de beste kansen zich voor op
het snijvlak van organisaties en sectoren die thans nog weinig met elkaar te maken hebben. Het is
dus niet alleen een ontdekkingsreis naar de mogelijkheden van big data. Het is evenzeer een
zoektocht naar de onverwachte combinaties en de maatschappelijke en economische behoeften
waar big data potentieel een grote rol kunnen spelen.
Het is te vroeg om te voorspellen wat deze ontdekkingsreis op gaat leveren (als dat bekend zou
zijn, is het ook geen ontdekkingsreis). Er lijkt thans sprake te zijn van een hype, maar we hebben
voldoende redenen aan te nemen dat ‘big data’ een vaste plek zullen verwerven in het beleid en
beleidsonderzoek. De ‘explosie’ van gegevens lijkt vooralsnog geen grenzen te hebben.
Bovendien zullen er steeds meer apparaten en applicaties onderling verbonden raken en steeds
meer informatie uitwisselen en genereren. De grote vraag hierbij is hoe we daar verstandig mee
omgaan. Dat wil zeggen de gegevens op een effectieve manier bewerken en benutten en dat
binnen de kaders die de wetgeving daar voor stelt. De beleidsonderzoek en de beleidsmaker zullen
zich dan ook regelmatig de vraag moeten stellen of big data een rol kunnen spelen. Voor de
onderzoeker geldt dat big data het nut en de noodzaak van ‘traditionele’ onderzoeksmethoden
onder druk zetten (“waarom een steekproef onder automobilisten wanneer big data het
verplaatsingsgedrag van alle automobilisten weergeven”). Zij vormen daarmee een uitdaging voor
het eigen vakgebied.

20
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Bij wijze van voorbeeld

Hoofdstuk 1

I	Twintig jaar onderzoek naar
modernisering van de overheid:
een tussenbalans
Deze rede is het verslag van een persoonlijke en professionele ‘waardegang’. De afgelopen twintig jaar heb
ik mogen werken aan onderzoek naar
leren en de publieke zaak. Vandaag
zet ik een komma in die ontwikkeling
en deel ik met u wat deze gang heeft
opgebracht. Voorlopig.

In mijn eigen professionele leven zie
ik hetzelfde. De opleiding die ik volgde, bestuurskunde, richt zich op de
publieke zaak. Dat klinkt vaag, maar
het gaat over al die vragen waarop
mensen individueel binnen hun eigen
leven geen oplossing kunnen vinden
en waarvoor ze hun medemensen nodig hebben. Zoals de aanleg van een
straat, zoals ik het mijn dochters Ellinoor en Hinde ooit vertelde. Een
overheid is er om daarover besluiten
te nemen, op basis van alle informatie van experts en inwoners. Ze staat
borg voor de voortgang en openheid
van het proces. Ze tekent voor het ontwerp en zet de aanbesteding in gang.
Ze zoekt naar versterking van het nieuwe ontwerp met initiatieven van aanwonenden en bedrijven. En ze draagt
oplossingen aan voor situaties waarin
burgers en bedrijven worden getroffen
door het project.

De maatschappelijke samenhang staat
in Nederland onder druk. Dat gaat dan
over solidariteittussen bevolkingsgroepen in een wereld die gekenmerkt
wordt door thema’s als internationalisering, migratie en terrorisme, of klimaatbestendigheid en de uitputting
van de aarde. Kennelijk hebben we het
gevoel dat de lessen van gisteren niet
meer voldoen voor de vragen van vandaag, laat staan dat ze de antwoorden
van morgen kunnen voortbrengen.
Bij Saxion zien we dat in de manier
waarop we met onderwijsontwikkeling
omgaan. Een mooi voorbeeld is Urban
Studies (de vernieuwde opleidingen
Bestuurskunde en Ruimtelijke Ordening en Planologie), waarin we al in de
opleiding proberen met studenten en
docenten de vaardigheden te ontwikkelen die die toekomstbestendige stedelijke professionals nodig hebben.

State of the art?
Veel van de ‘state of the art’ aanpakken van de publieke zaak waaraan ik
mijn bijdrage mocht leveren zijn nu al
verouderd. Ik noem er vijf:
1	
Programmatisch werken als antwoord op het falen van projecten.
Integrale gebiedsontwikkeling als
2	
opvolger van stedelijke vernieuwing.

8
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Make the city smarter: citizens first

Gebiedsgericht werken als antwoord
3	
op sectorale beleidsontwikkeling.

voorbeeld kwamen in die opleiding nauwelijks in beeld. Dienstverlening en de
toegevoegde waarde van openbaar bestuur voor burgers waren geen sexy onderwerpen. Internet bestond nog niet.
Ik verstuurde mijn eerste mail pas in de
zomer van 1995. Aandacht voor ICT was
er wel, maar dat heette bestuurlijke informatiekunde en ging over algoritmes,
mainframes en kantoorautomatisering.

John van der Plas, Mettina Veenstra , Frans Jorna, nog te verschijnen, 30 januari 2015

enabling and stimulating citizens (and
companies) to shape technology and
put it to work. No matter how smart
the technology that is integrated into
cities, ultimately, citizens determine
the value of it - literally. That leads
to the question what characteristics
technology must have in order to
function as a vehicle to ‘smarten the
city’ by empowering the citizen.

The complex cities of today - that are
faced with several and ever changing
challenges - cannot be designed.
Instead, they develop. One fundamental
characteristic of these cities is that they
are distributed environments that can
no longer be governed in a top-down
manner. Smart cities can contribute to
dealing with this distributed character.
The lack of designability of cities means
technology will have to be aimed at

" Veel van de ‘state
of the art’ aanpakken
van de publieke zaak
waaraan ik mijn
bijdrage mocht
leveren zijn nu
al verouderd. "
10

4	Integratie van bestuurslagen en sectoraal bestuur als antwoord op een
bedrijfskundige manier van het organiseren van de overheid (ook wel
new public management genoemd).
5	Het werken in publiek-privaat-maatschappelijke allianties, als antwoord
op het mislukken van veel grote
projecten.

Trends
De wereld is veranderd. In mijn ogen
zijn drie ontwikkelingen fundamenteel
voor de publieke zaak:
1	Het Internet of things en de datagedrevenheid van onze samenleving
die enorme ambities van beheersing
en eTopias binnen bereik brengt
en ons tegelijkertijd kwetsbaar
maakt, omdat het publieke privaat
is geworden en het private publiek
(Townsend 2013).

Voor elk van deze onderwerpen geldt
dat ik als bestuurskundige de afgelopen twintig jaar tegelijkertijd in theorie en praktijk mocht werken aan een
doorontwikkeling van de aanpak. Aan
wat ik dacht dat nieuwe antwoorden
waren. Voor alle vijf thema’s geldt dat
ik de afgelopen jaren moest constateren dat het heel vaak oude wijn in
nieuwe zakken was. Dat fundamentele
veranderingen in de wereld maken dat
er op allerlei vlakken iets nieuws aan
het ontstaan is.

2	
Globalisering en de sociaal-economische integratie van onze samenlevingen: denk aan de kredietcrisis
(Friedman, 2006).

Ik kijk daarbij vooral naar de overheid. Of liever, de publieke zaak, want
het maatschappelijk belang is iets van
ons allemaal. Daarover kan ik iets zeggen, daar weet ik iets van. Ook daarin
hebben verschuivingen plaatsgevonden. Het debat over de participatiesamenleving is misschien vooral ideologisch gedreven, maar de overheid van
nu heeft een heel andere aanblik dan
de overheid die ik tijdens mijn studie
Bestuurskunde leerde kennen. Burgers
en maatschappelijke organisaties bij-

3	
De integratie van samenlevingen
rond steden als plekken waarop
mensen elkaar duurzaam kunnen
vinden, waar solidariteit te organiseren is (Jacobs 1993; Saunders
2010).
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Setting up smart cities eco-systems.
Guidelines and pitfalls
Mettina Veenstra en Frans Jorna, 21 januari 2015. Paper to be presented at CSC 2015

The multi-party open governance
arrangement that smart city eco
systems require is a cooperative
framework that is owned by all
parties involved (Scholl et.al. 2012).
The complication of such a cloud-like
structure is that is must be funded
and owned by citizens, local service
deliverers such as retailers, SMEs and
creative industry professionals alike
without cannibalizing the existing
business models of each of these
participants. For shop owners, for
instance, the datasets they hold on
their clients are the foundations for
their enterprise. Sharing them with
possible competitors is regarded with
suspicion. Such arrangements (and
agreements) are not uncommon; all
innovation platform struggle with this
peculiar problem. The key to providing
an open platform is constructing
synergy-linkages:
• Fundamental openness:
	
zero entry fees, yet binding
obligations for all of the participants
to respect the integrity of the
datasets that all of the participants
insert as well as the integrity of
the process. Double access both
through the Internet and physical
venues.

•	
Prototyping citizen needs:
	
a fundamental orientation on the
citizens needs, tying them into the
process of co-creating, explore,
experiment and validate user
ideas, prototype applications and
solutions.
• Direct ownership:
	direct individual ownership of each of
the datasets and the right to correct
and review, instead of transfer of
ownership rights. A right to copy
for all participants, so that each of
them may profit of the prototyped
applications for their own use.
•	
Transparency:
transparency in who accesses what
	
set, simple and reliable authentication,
the right to privacy for each of the
participants that inserts data, for
private enterprise and citizens alike.
Having user-controlled personalized
profiled information sets could be an
important step forward in generating
citizen ownership of smart city
solutions.
• Value-oriented funding:
	funding from returns on investment
and investment from the regular
business-processes of each of the

12

Over die openheid gaat deze rede. Ik
probeer te reconstrueren wat er de afgelopen tien jaar gebeurd is in het Nederlandse openbaar bestuur door te
reflecteren op hoe mijn beroepspraktijk
veranderde. Wat de oorzaken van die
veranderingen waren. Hoe de Nederlandse overheid leerde. En wat de kenmerken
zijn van die nieuwe “open overheid”.

Grenzen doen er niet meer toe, zo
blijkt. Je achter een grens verschansen
kan niet meer. Mijn studie bestuurskunde ging juist uit van begrenzing
(De Vries 2001). In mijn dissertatieonderzoek ontdekte ik een hele andere publieke zaak: een web van relaties
tussen professionals die samenwerken
aan oplossingen voor maatschappelijke vragen. De publieke organisaties
waren in elkaar opgegaan, ministeriële verantwoordelijkheid was geen
werkbare fictie meer, publieke organisaties werkten geheel verweven met
bedrijven, burgers werden op afstand
geplaatst en de legitimiteit van overheden werd steeds fragieler. De meeste vakgenoten benoemden dit als de
‘kloof tussen de burger en haar overheid’. Voor mij was er iets anders aan
de hand. De kern is openheid (Meijer
et.al 2012). Voor diegene die de weg
weet is de Nederlandse overheid
enorm toegankelijk. De kloof bestaat
wel, maar op een heel andere manier.
Het gaat om de kenbaarheid van de
overheid, op twee manieren:

De stad in het brandpunt
Ik richt me daarbij zoals gezegd op
steden. Grenzen bestaan nauwelijks
nog, in de zin van hechte afbakeningen om samenlevingen. De reële
en virtuele wereld lopen door elkaar
heen, de wereld is een ‘global village’
geworden. Er zijn nog twee punten
waarop ontwikkelingen samenkomen:
het globale niveau en juist heel lokaal, de lokale samenleving. Van het
globale niveau blijf ik weg: dat is niet
mijn vak. Ik kijk liever naar het lokale
niveau: de samenleving, in de zin van
mensen die bewust of onbewust bijdragen aan elkaars kwaliteit van leven.
In de 20e eeuw zijn die samenlevingen
in toenemende mate steden geworden
of liever, stedelijke netwerken. Een samenstel van dorpjes, platteland rond
een kern van een stad, vaak ook weer
ingebed in een netwerk van steden.
Dat is in het deel van Europa waar
wij wonen iets geworden van wat de
Duitsers ‘regiopolen’ noemen. Ik zie
de stad dan als een stedelijk netwerk,
als een besturingssysteem. Het begrip
‘stad’ heeft dan betrekking op de verknoping van de levens van mensen in
sociale, economische en ruimtelijke
zin (Hendriks&Tops (red.) 2000).

• D
 e openheid van de overheid: actieve openbaarheid, openheid van
zaken geven over de besteding van
publieke middelen en bijvoorbeeld
de manier waarop bestemmingsplannen tot stand komen.
• D
e vrije toegankelijkheid voor
alle inwoners: open by design, begrijpelijk vanuit het oogpunt van
willekeurig welke inwoner, waarbij de gegevens in handen van de
burgers blijven.
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participants, instead of subsidy
based project funding which turns
the labs into experiments instead of
innovation processes.
• Research scientists as backbone:
	
research scientists oriented on
developing concrete solutions can
provide the backbone for such
ecosystems by building and using
these platforms within their own
primary processes. As yet, most
researchers use these platforms for
controlled experimentation in their
research projects. Including citizens
and SMEs would have these projects
sustain real innovation and add to
their effort to increase knowledge
transfer and valorisation. This
does require participation of a
broad spectre of researchers. Not
just from IT1, but from business,
governance, ethics, social work and
the medical sphere as well, to name
just a few.

De 21e eeuw wordt wel de eeuw van de
stad genoemd (Saunders 2010). Veel
van de problemen komen in de stad
samen, net als veel van het vermogen
om die problemen aan te pakken. Als
toepassingsgericht wetenschapper kijk
ik vooral naar technieken om problemen op te pakken (toepassingen)
en naar manieren om het vermogen
van steden te vergroten om dergelijke technieken te ontwikkelen. De
overheid (lees nationale overheid,
het stadsbestuur) heeft daarbij een
belangrijke rol. In het aangeven van
richting, het mogelijk maken van ontwikkelingen, het open houden van het
systeem en in het borgen van kwetsbare belangen.

•	De ontwikkeling van de antwoorden
op die problemen: professionals,
waar zij ook werkzaam zijn in de
stad.
•	Toepassing van die oplossingen:
	
effectuering door inwoners en bedrijven met adequate businessmodellen, waarin die risico’s of kosten
die niet in het businessmodel passen
voor de rekening van de publieke
zaak komen.
•	Realisatie van waarde op basis van
die oplossingen.
De kern hier is informatie (Seely Brown
& Duguid 2002). Weber en andere tijdgenoten beschreven al hoe informatiebewerking en -verwerking de kern is
van een maatschappelijke probleemoplossing. In die zin ziet de goede verstaander hier een knipoog naar mijn
Leidse bestuurskundige opleiding
en een verwijzing naar het werk van
Ares van Braam, de grondlegger van
die opleiding. Wellicht vloeken in de
kerk in het oosten van dit land, waarin
de Twentse bestuurskundige benadering van Hogerwerf en anderen school
maakte, maar ik ben Van Braam en zijn
collega’s als Rosenthal, Bekke en De
Vries dankbaar voor de fundamentele
publieke, rechtstatelijke en politieke
oriëntatie die zij mij meegaven. Besturen is nooit een puur technische, neutrale zaak (Dijkstra et.al. (red.) 2003).
Het gaat altijd om keuzes maken, herkennen welke belangen publieke bescherming of juist bevordering nodig
hebben, en die belangen borgen, het

De stad als besturingssysteem
In deze rede probeer ik in kaart te
brengen hoe technologische ontwikkelingen het vermogen van steden
om zélf hun problemen aan te pakken
beïnvloeden en hoe ‘openheid’ daarin
functioneert. Ik zie de stad daarbij als
een samenleving van onderling betrokken mensen waarin ik naar analogie van een besturingssysteem een
aantal functies onderscheid:
•	Het systeem zelf: de samenleving.
•	
Monitoring en sensoring: detectie
van de staat van het systeem, bijvoorbeeld een stad.

http://openstate.eu/nl/2014/09/open-datavijf-aanbevelingen-voor-regering-en-parlement

1	

•	Het vertalen van de monitoringsinformatie naar een probleemdefinitie: de publieke zaak, ook wel overheid en ‘civil society’ genoemd’.
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Setting up smart city eco-systems.
Guidelines and pitfalls

perspectief van het individu overeind
houden in de zwaarte van het besturingssysteem en zijn informatie-architectuur.

benadering van maatschappelijke vragen binnen bereik van de inwoners
van steden (Komninos 2014). Het
begrip ‘Slimme steden’ verwijst naar
de mogelijkheid om de informatieinfrastructuur die steden bieden (van
verkeersnetwerken en gemeentelijke databases over de staat van de stad tot private informatienetwerken van bijvoorbeeld grootwinkelbedrijven) te benutten
voor waarde-creatie. Ook heel letterlijk:
bruto lokaal product, inkomens voor
inwoners, oplossingen om waardevol
gebruik van braakliggende terreinen op
gang te brengen, hoogwaardig gebruik
van pleinen en andere publieke ruimten.
Slimheid, in deze opvatting, verwijst
naar de infrastructuur. Daar zal ik mij in
deze rede vooral op richten.

Mettina Veenstra en Frans Jorna, paper voor CSC 2015
Smart cities
Cities around the world are in search
for new economic drivers. Economic
and demographic decline affect the
traditional economic models that cities
have been built on for over a century.
They are faced by ‘wicked problems’
and challenges that can only be met by
enabling and stimulating citizens (and
companies) to shape technology and
put it to work2. Traditional European
industries such as textiles and
manufacturing practically disappeared
from the continent, and the number
of formal jobs is in steady decline all
over Europe and Northern America.
Large parts of their infra-structures,
industrial sites and inner city districts
are in the process of becoming obsolete.

growth and a high quality of life, with a
wise management of natural resources,
through participatory government”.
In smart cities two approaches seem to
be prevalent. One is technology pushed,
top-down and focuses on creating new
products in order to fully exploit the
possibilities of new technologies such
as broadband networks. Many cities
are in the process of developing digital
strategies, often in alliance with
larger IT firms, in order to create new
future business models that underpin
city life. The other approach is much
more top-down. It perceives of cities
as ecosystems for developing new city
solutions and uses the diversity and
intelligence of these ecosystems to
create user-driven innovations in open
collaborative processes that generate
added value. These are often referred
to as ‘living labs’.

In recent years, the concept of ‘smart
cities’ has focused attention to the
relation between new technologies,
the problem solving capacities of cities
as ecosystems and the role of citizens,
small and medium enterprises, design
oriented professional focused on
developing new solutions. In essence,
a city may be called ‘smart’ “when
investments in human and social
capital and traditional (transport) and
modern (ICT) communication infrastructure fuel sustainable economic

Een tweede bijklank die u misschien
hoort is die van de ‘smart city’. De opkomst van internet heeft een enorme
impact op het probleemoplossend
vermogen van steden, op de manier
waarop de overheid zich verhoudt tot
de samenleving en op het vermogen
om problemen te detecteren, analyseren en te verbinden met oplossingen.
De informatietechnologie die ik in de
jaren negentig bestudeerde was log,
grof en traag. Het Internet of Things
brengt een geïntegreerde, fijnmazige

Both technical communities and public
administration communities have been
emphasizing the need for participation
of citizens and SMEs in the smart city
of the future. The reason behind this
is that cities today are so complex and
fast changing that the traditional topdown, planned approach is no longer

United Nations E-government survey 2014: 1-2
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able to link top-down efforts with
a bottom-up approach. In order to
get insight in these building blocks
we describe a case study of an open
data and smart city initiative in the
Dutch city of Enschede in the context
of the national initiatives on open
data. We choose a multidisciplinary
approach by considering the case
from a governance, an IT, a societal
as well as from a business perspective.
Based on this study we come up with
three categories of building blocks for
ecosystems for innovative smart cities.

feasible. A suitable balance between
top-down and bottom-up is needed
to create the collaborative, creative
environment (read: ecosystems) for
citizens, entrepreneurs and creative
professionals that is indispensable to
achieve the innovation necessary for
the challenges cities are confronted
with nowadays.
This paper aims at getting insight
in the essential building blocks for
the ecosystem that are required
for a successful smart city that is

Open doors. Een Saxion project
gericht op open data voor slimme
steden in Overijssel
Mettina Veenstra en Frans Jorna, december 2014

Smart cities zijn steden die met digitale
technologie het hoofd willen bieden
aan maatschappelijke uitdagingen
als klimatologische veranderingen,
veranderingen door de opkomst van
online retail, toenemende verstedelijking en vergrijzing. Een belangrijke
basis voor smart cities wordt gevormd
door sensoren in de stad, daaruit
afkomstige sensordata en andere
stadsgerelateerde data. De data die een
smart city oplevert maken diensten,
applicaties en visualisaties mogelijk
die stadsbewoners en –bezoekers,

bedrijven en de gemeente inzicht geven
in de stad en interactiemogelijkheden
bieden met de stad en met elkaar.
Toepassingsgebieden voor deze data
zijn bijvoorbeeld mobiliteit, veiligheid
en toerisme.
Om de creatie van dergelijke diensten,
applicaties en visualisaties door
creatieve bedrijven, zelfstandigen
en burgers te stimuleren moeten
gemeenten deze data toegankelijk
maken voor degenen die er waarde
mee kunnen creëren. Een Europees
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Een gebrek aan waarde-creatie wordt
niet veroorzaakt doordat er te weinig
vraag en aanbod is, maar omdat vraag
en aanbod niet goed bij elkaar komen,
er geen openheid is. Om het in termen
van sturingstheorieën te zeggen: door
een gebrekkige koppeling van detectie- en effectueringsystemen. Denk
aan een kwijnende winkelstraat, met
heel veel interessante zaken, zoals
de Deventer Nieuwstraat. Vlak om de
hoek lopen vaak drommen mensen die
op zoek zijn naar iets bijzonders, maar
niet van de Nieuwstraat en het voortdurend veranderende aanbod daar
weten. Het wordt niet ‘gedetecteerd’.
En dus gaat men er ook niet heen om
daar bijvoorbeeld die bijzondere lamp
te kopen - er vindt geen ‘effectuering’
plaats. Het gebrek aan openheid geldt
de infrastructuur (de plek waar je kunt
leren wat er in de Nieuwstraat gebeurt), de toegang daartoe en de mate
waarin potentiële klanten en ondernemers elkaar kennen. Het verbinden
van systemen is een kernopgave van
de overheid.

stuur’ en ‘beleid’? En voor de instrumenten waarmee zij werken?
3	De stedelijke overheid van de toekomst: open by design, digitaal,
inclusief het antwoord hoe klaar de
Nederlandse lokale overheid is voor
die toekomst.
Bron van inspiratie is de zoektocht die
ik de afgelopen drie jaar met partners
buiten Saxion, studenten, docenten en
onderzoekers van Saxion heb mogen
doormaken. Samen hebben we het begrip ‘openheid’ centraal gesteld in het
onderzoeksprogramma van Governance en in het onderwijs van Urban Studies. De zoektocht is gelardeerd met
inzichten uit eerdere ervaringen of ervaringen elders. Mijn butsen en builen
noem ik ze altijd. De adviespraktijk
zal langskomen: de jaren dat ik met
inspirerende professionals zelf mocht
knutselen aan de publieke zaak. Mijn
werk als bestuurder bij specifiek
jeugd- en jongerenwerk in Rijssen komt
aan bod. Maar ook het buitenland, bijvoorbeeld Polen, Duitsland, en Estland.
En natuurlijk passeren recente vakdebatten ook de revue. Debatten over
new public management. Over congruentie en de vorming van 100.000+
gemeenten. En over e-governance en
publieksparticipatie.

Leidraad
In deze rede over een open infrastructuur voor de relatie tussen overheid en
samenleving passeer ik drie stations:
1	Openheid en geslotenheid van het
Nederlands openbaar bestuur.
2	De stad als focuspunt: wat gebeurt
daar in termen van openheid tussen
inwoners, raadsleden, bestuurders,
ambtenaren, publieke professionals
en ondernemers? Wat betekent dat
voor traditionele begrippen als ‘be-
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•	Installatie van het CitySDK platform
voor steden in Overijssel;

project dat zich de afgelopen jaren
heeft ingezet voor het op een uniforme
manier toegankelijk maken van data
voor ontwikkelaars in Europese steden
is CitySDK. Het project heeft een
platform opgeleverd (de CitySDK of
City Service Development Kit) voor het
opslaan van open data. Met behulp van
een aantal bijbehorende interfaces
(APIs) worden de data toegankelijk
gemaakt voor ontwikkelaars.

•	
(Indien nodig) toevoegen van
APIs voor data die nog niet via de
CitySDK ontsloten kunnen worden;
•	
Vullen van de SDK
geacquireerde data;

met

de

•	
Ontwikkelen van minimaal twee
applicaties die de mogelijkheden
van de SDK en de Overijsselse data
inzichtelijk maken.

Doordat de interfaces voor alle steden
gelijk zijn, zijn ontwikkelde diensten,
applicaties en visualisaties bruikbaar
in alle steden die gebruik maken van
de CitySDK. Dit biedt ontwikkelaars
een grotere markt voor de ontwikkelde
diensten, applicaties en visualisaties.
Het doel van het project OPEN
DOORS is het op een laagdrempelige
manier toegankelijk maken van de
mogelijkheden van open data en van
de specifieke voordelen van CitySDK
voor Overijsselse steden en creatieven.

Het langere termijn doel (zomer
2015-zomer 2016) van OPEN DOORS is
een infrastructuur te creëren waarop
creatieven, inwoners en ondernemers
maatschappelijke diensten kunnen ontwikkelen. Binnen deze infrastructuur
creëren de betrokken gemeenten de
kritische massa van datasets die nodig
is om gebruik, verdere ontwikkeling
en technische doorontwikkeling van
bijvoorbeeld apps mogelijk te maken.
Potentiële gebruikers kunnen een beroep
doen op de inzet van studenten van
Informatica, IT Service Management
en Urban Studies. Bijvoorbeeld voor het
ontwerpen van nieuwe infrastructuur
en applicaties, om de verbinding tussen
datasets (linked open data) en de
datahuishouding van deelnemers (met
name bedrijven) mogelijk te maken en
om zelf kritieke datasets over de stad
op te bouwen of bestaande datasets
van metrics te voorzien.

De beoogde resultaten van fase 1
(voorjaar 2015) van het project OPEN
DOORS:
•	In kaart brengen van de uitdagingen
van gemeenten waar open data een
rol bij zouden kunnen spelen;
•	Acquireren van data die bij kunnen
dragen aan oplossingen voor de
benoemde uitdagingen;
•	
Onderzoek en advies over de
configuratie van de servers waarop
de CitySDK geïnstalleerd zal worden;
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" Een gebrek aan waardecreatie wordt niet veroorzaakt
doordat er te weinig vraag
en aanbod is, maar omdat
vraag en aanbod niet goed
bij elkaar komen, omdat er
geen openheid is. "
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Effective governance as a new formula
for public accountability

II	Openheid en geslotenheid in
het Nederlands openbaar bestuur

Anna Sledzinska en Frans Jorna, in WULR, december 2014

As the world tries to recover from a
global financial crisis and the trust of
citizens in their institutions is lower
than ever, the question of effective
governance is not merely an academic
one. In the face of unavoidable ‘izations’:
statization, constitutionalization, privatization and globalization, which
occur consecutively or simultaneously
across different contexts, it is
pertinent to ask where the locus of
authority is. Or alternatively, where
authority is transferred to, and where
the locus of accountability lies. In this
world, one thing is certain: the nationstate government is not effective
enough to provide for all the needs of
a society. And the term ‘governance’
signals two important developments
that have a major impact on law and
public policy: “1) government does not
have a monopoly on public authority
and resources; and 2) contemporary
governments govern most effectively
in concert with others”.

citizens’/clients’ satisfaction and the
attainment of a government’s objectives. The ‘old’ concept of good
governance seems to be shifting
its orientation towards greater costsensitivity, power-sharing and participation. Moreover, an important
element of efficient governance is the
protection of rights, which means that
rights must be taken into account
in every policy-making process. For
example, in a recent decision of the
Polish Constitutional Tribunal, the
optimization of public employment
could not prevail over guarantees of
employment security for civil servants,
notwithstanding clear advantages in
the realm of public finance and
improved effectiveness in the functioning of public administration. The
Constitutional Tribunal held that the
adopted measure did not adequately
balance individual rights with the
public interest, and was not based on
clear statutory criteria.

Until now, effectiveness was usually
related to outcomes (the impact of a
government’s programs on society)
and efficiency measured the quality
and quantity of goods and services
provided by the government. It
seems, however, that effectiveness
has come to entail much more than

Notably, the language of public
administration reform, so prevalent
in the first decade of the millennium,
has been replaced by a curious mix of
normative approaches (focusing on
integrity, public values and ethics),
holistic systematic endeavours (such
as Open Government that do away
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“Iemand moest Jozef K. belasterd hebben, want zonder dat hij iets kwaads
had gedaan, werd hij op een morgen
gearresteerd.” (Kafka 1990). Zo start
Franz Kafka in Het proces zijn verhaal
over hoe informatie en openheid werken in een maatschappij die van macht
doortrokken is. Jozef K. probeert wanhopig te achterhalen wat er aan de hand
is en komt nooit achter de aanklacht,
maar raakt wel steeds verder in de problemen. Hetzelfde doet iets later Viktor
Jerofejev (1991) in De Parkiet, waarbij
de beklaagde zelfs accepteert dat zijn
zoon gefolterd wordt zonder dat hij de
aanklacht kent.

te zeggen. Diezelfde gegevens, en de
kracht van hun index, bepaalt bovendien het beleid voor de toekomst, in
de vorm van prognoses. Dat proces is
verre van neutraal. In de interpretatie,
beoordeling en selectie gaan heel veel
context en heel veel gegevens verloren en daarmee komt de relatie tussen
burger en overheid in het geding.

Transparantie
De informatierevolutie heeft van informatie een vrijelijk verkrijgbaar goed
gemaakt, althans, tot op zekere hoogte. Je kunt er wel aankomen, maar
begrijpen is moeilijker en voor gebruiken moet betaald worden. Het is
steeds makkelijker om evidence-based
heel tegenstrijdige versies van één en
dezelfde werkelijkheid te presenteren,
zoals bijvoorbeeld het Kremlin in haar
recente desinformatie-campagnes over
de Oekraïne en haar voormalige satellietstaten laat zien. Transparantie en
openheid zijn verre van neutrale begrippen: wie de index bepaalt, bepaalt
het beeld. Transparantie is een wapen
en het wordt zo ook ingezet. Roepen
dat iemand “niet transparant is”, kan
makkelijk gelijk staan aan karaktermoord. Transparantie is vaak een ideologische agenda, zo laat bijvoorbeeld
de opening van de Stasi-archieven in
Duitsland zien. Informatie kan makke-

De kenbaarheid van een samenleving,
van wat met ons gebeurt, is een groot
goed. Dat geldt niet alleen voor de feiten die aan bijvoorbeeld Jozef K. ten
laste gelegd werden, maar ook voor
de normen die gelden en de manier
waarop die gehanteerd worden. Overheden hebben een monopolie op kenbaarheid: ze definiëren de normen en
scheppen de instituties die er toezicht
op houden, van de autoriteit Financiële Markten tot de verkeerspolitie die
boetes uitschrijft. Overheden scheppen het geheugen van een samenleving. Ze bepalen de index, van datgene wat bewaard wordt en ‘framen’
daarmee het verleden, om het modern
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with public-private and state-society
dichotomies and offer non-hierarchical
accounts of how society is structured in
the information age) and fundamental
needs-based accounts that push
uncertainty, security, safety and risk
to the fore, heralding the end of the
state and making the case for urban
free zones as the nuclei of global
governance.

The article by Charles Jeurgens
describes challenges of the digital
era related to the information flood
and information loss. In particular, it
analyses the appraisal and selection
methods
used
by
government
institutions in the Netherlands from an
archival perspective. Jeurgens argues
that information runs institutions, as it
is needed for policy making and policy
implementation. But it also serves
important social values such as civic
participation, public accountability
and transparency. He rightly remarks
that the appraisal and selection of
information are highly relevant in
materializing the right to know, and
more importantly, the capacity to
know about government activities.
Moreover, in the digital world, there is
a pressing need to ensure the quality
of available information and its
effective oversight for the purposes of
both retention and erasure, the costs
of which are often underestimated.
This brings him to the conclusion that
selection in a digital environment is
a precondition for accessibility and
appraisal, and that selection should
be fully integrated into information
and records-management processes.

What do these three aspects have in
common? For one thing, it is clear that
they offer very different perspectives
on public institutions than we have
become used to in our modern states.
They challenge traditional perspectives
such as the bureaucratic nation-state
or the Neo-Weberian state that have
underpinned the formation of states.
European public administration has
altogether moved away from New
Public Management as a dominant
narrative and re-embraced public
values, but it remains unclear what
narrative is strong enough to underpin
public institutions. We seem to know
what we are moving away from, but
do not yet clearly see the contours of
what is to come.

de 19e eeuw voldoet niet meer. Al twintig jaar worstelen bestuurskundigen
met het predicaat post-bureaucratisch,
maar een positief label voor het nieuwe
type van organisatie dat is ontstaan
is nog niet gevonden. Vanaf de jaren
tachtig werden onder het motto ‘New
Public Management’ en ‘Running government as a business’ grote delen
van overheidsland op bedrijfskundige
leest geschoeid. De publiek-private
vervlechting en de globalisering van
bijvoorbeeld het bankwezen leidden
tot een grote erosie van de markt. De
kredietcrisis opende bij het grote publiek de ogen daarvoor, maar in de literatuur waren vele anderen al bezig met
het beschrijven van de trekken van dat
nieuwe publiek-private bestuursstelsel
waarin informatisering en de vervlechting van publiek-private datasets zo’n
enorme rol speelden. Patrick Dunleavy
gebruikte daarvoor in 2006 voor het
eerst de term ‘digital era governance’
(Dunleavy et.al. 2006).

lijk uit haar verband worden gerukt en
dan een verwoestend effect hebben.
Het tegendeel van transparantie, zou
je kunnen zeggen, is vertrouwelijkheid. Dat is ook een positieve waarde.
Overheden hebben een cruciale rol in
het bewaken van de spanning tussen
transparantie en vertrouwelijkheid. We
verschaffen informatie over onze inkomens (let wel: we zijn verplicht die te
verschaffen) omdat we een systeem
van collectieve goederen nodig hebben om als samenleving te functioneren. Diezelfde gegevens geven we niet
aan onze buren, aan een kerkgenootschap of aan een bedrijf, al valt dat
laatste in dit tijdperk van big data te
betwijfelen. Op die vertrouwelijkheid,
de bewaking van de integriteit van het
individu en de geheimhouding is de
publieke zaak gebouwd. Scholen en
het gezondheidsstelsel, om er maar
twee te noemen. De overheid verzamelt de informatie, bepaalt het individueel belang, draagt zorg voor een
financieel arrangement waarmee de
publieke dienstverlening gerealiseerd
kan worden en borgt de belangen van
ieder afzonderlijk. Dat gaat niet zonder spanning.

Op zoek naar een
nieuw paradigma
In een moderne samenleving is het
openbaar bestuur ingewikkeld geworden. Het informatiemonopolie is verdwenen, de bureaucratie is niet meer
de meest effectief-rationele manier van
werken en de traditionele architectuur
voor onze overheden die geërfd is uit
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•	Needs-based holism:
	a thoroughgoing attempt to create
client-focused structures for
departments and agencies to make
public administration ‘agile’;

One integrative perspective offered
by a group of scholars led by Patrick
Dunleavy focuses our attention on the
impact of the information revolution.
‘Digital era governance’ comprises
three core elements:
•	Reintegration
	reversing the fragmentation of NPM
across the public-private divide;

•	Digitalisation:
	covers the comprehensive
adaptation of the public sector to
completely embrace and imbed
electronic delivery at the heart of
the government business model,
wherever possible.

ficiëntie-voordeel kon worden behaald.
Die architectuur moet plek- en tijdsonafhankelijk werken mogelijk maken,
omdat grootschalige hervormingen
van het binnenlands bestuur tijdrovend
en weinig effectief bleken. Al snel werd
dat soort programma’s verbonden met
meer ideologisch liberale agenda’s: het
activeren van de burger als deel van
het openbaar bestuur. Willem Trommel
zou zeggen: de laatste stap naar een
bestuur dat de samenleving verslonden
heeft. In Engeland kreeg die beweging
het predicaat van de ‘Big Society’, in
Nederland dat van de ‘participatiesamenleving’ waarin de overheid ‘in
vertrouwen loslaat’ (Rob 2012). In die
agenda’s staat het activeren en inschakelen van de ‘civil society’ centraal:
van het ‘insourcen’ of maatschappelijk
aanbesteden tot de inschakeling van
buurtverenigingen bij de ouderenzorg
en kinderdagverblijven.

Overheden weten steeds meer over
hun burgers en delen die gegevens
met elkaar. Preciezer gezegd: ze verzamelen steeds meer gegevens en interpreteren, maar los van elkaar. Het
leidt dus niet automatisch tot meer
informatie, laat staan kennis. De overheid wordt steeds groter, steeds gulziger zoals Willem Trommel dat zegt
(Trommel 2009). Die gulzigheid leidt
tot starheid, tot een verlies aan benaderbaarheid en transparantie, betoogde de Ombudsman onlangs3.
Ideologisch leggen permanente uitdijing van de overheid en gulzigheid als
argumenten bij politici wellicht weinig
gewicht in de schaal, maar verstarring en verlies aan flexibiliteit doen
dat wel. Ze zorgen er namelijk voor
dat overheden beperkt worden in hun
effectiviteit en efficiëntie. Overheden
weten steeds meer over wat ze willen
weten, maar steeds minder over datgene waarin ze niet geïnteresseerd zijn,
terwijl daar juist de risico’s schuilen.
Daarom ontwikkelden sinds 2002 veel
van de OECD-staten moderniseringsprogramma’s voor hun overheden. In
Nederland heette dat programma ‘Andere overheid, in Frankrijk werd het
‘La modernisation’ genoemd en in het
Verenigd Koninkrijk heette het ‘JointUp Government’. Algemene noemer
was het creëren van één gezamenlijke
architectuur voor de publieke sector,
één back-bone, waarmee op allerlei
punten synergie-, effectiviteits- en ef-

Kern van die programma’s is:
•	Vergroten van de transparantie van
de overheid.
•	
Versterken van de betrokkenheid
van burgers bij de manier waarop
hun samenleving is ingericht en
wordt bestuurd.
•	
Vergroten van de toegankelijkheid
van het openbaar bestuur.
•	Informatietechnologie en linked data
als drijvende kracht.

http://www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek/article/detail/3503623/2013/09/04/Zonder-transparantie-is-er-geen-vertrouwen.dhtml

3	
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Open Overheid. Uit de Onafhankelijke
voortgangsrapportage open overheid
Frans Jorna, maart 2015

bestaande projecten en programma’s
die gerelateerd zijn aan het thema
open overhead en bouwt daarop voort
door de beoogde resultaten op een termijn van twee jaar te benoemen. Het
merendeel van de actiepunten wordt
daarmee gefinancierd vanuit reeds
bestaande budgetten. Alleen voor
nieuwe, specifiek aan participatie in
OGP gerelateerde acties is budget vrijgemaakt.

Het Open Overheid Partnerschap
(OGP) is een vrijwillig internationaal
initiatief dat gericht is op de ontwikkeling en borging van actiepunten van
de aangesloten landen richting hun
burgers om transparantie te versterken, de samenleving toe te rusten op
effectieve participatie en corruptie te
bestrijden met de inzet van nieuwe digitale technologieën. Het Independent
Reporting Mechanism (onafhankelijk
rapportage mechanisme, IRM) evalueert eens in de twee jaar de activiteiten van elk deelnemend land.
Nederland werd deel van OGP in 2011
door de intentieverklaring van minister Piet Hein Donner van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
tot toetreding. De verantwoordelijkheid voor de coördinatie over de totstandkoming en uitvoering van het
Nederlandse ‘Actieplan open overheid’
berust bij een team van vijf ambtenaren binnen het ministerie van BZK.
Om de samenleving bij het plan te betrekken bij de uitvoering en verdere
ontwikkeling van actiepunten is een
Inspiratieteam ingesteld met vertegenwoordigers van maatschappelijke
organisaties, bedrijven en anderen die
deel willen uitmaken van ‘Actieplan
open overheid’. Het ‘bundelt acties uit

Dergelijke structuren passen bij kleinere, open landen (Katzenstein 1985).
Alleen door hechte netwerken en
groot sociaal kapitaal kan een open
samenleving als de Nederlandse overeind blijven, haar afhankelijkheden
managen en tegelijkertijd aanhaken
op de buitenwereld. De zwamstructuur heeft ook nadelen. Ze is lastig
in kaart te brengen, laat staan te veranderen. De transparantie is beperkt.
Het is maar één stap van sociaal kapitaal naar handel in invloed en corruptie. Ook dat laat de recente geschiedenis van het Nederlands openbaar
bestuur zien, bijvoorbeeld de affaire
rond Jos van Rey. De wijze waarop
Nederlandse gemeenten omgaan met
integriteitschendingen is in internationaal vergelijkend perspectief zwak te
noemen. De onafhankelijke evaluatie
van de vorderingen van Nederland bij
de uitvoering van het ‘Actieplan open
overheid’ die het lectoraat Governance
het afgelopen jaar uitvoerde onder
verantwoordelijkheid van het OGP laat
de impact van openheid op het Nederlands bestuur mooi zien en plaatst dat
bovendien in een internationaal kader.
Let wel: OGP is geen beauty-contest,
er is geen verkiezing tot meest open
land, maar in discussies met vakgenoten die in andere landen soortgelijke
onderzoeken uitvoeren valt wel een
aantal dingen op.

Bij nadere beschouwing is op één
punt wel sprake van een trendbreuk.
De modernisering blijft niet langer
beperkt tot de overheid alleen of tot
publiek-private partnerschappen, maar
is juist gericht op het hele systeem
van overheid, bedrijfsleven en samenleving. Op de maatschappelijke infrastructuur die hen verbindt, op de
openheid daarvan en op de borging
van cruciale publieke waarden. Informatietechnologie wordt daarin als
aandrijfkracht gezien.

Open Overheid:
kritische analyse
Ideologisch is deze agenda verankerd
in het Open Government Partnership
(OGP)4, dat momenteel 64 landen verenigt. Ook Nederland heeft zich bij het
OGP aangesloten. Het lectoraat Governance voert voor het OGP de onafhankelijke review uit van de vorderingen
van Nederland op het pad van openheid. Dat geeft interessante inzichten
in hoe Nederland omgaat met zo’n
openheidsagenda.
Nederland is een gedistribueerde samenleving, zoals dat wel is genoemd.
De macht zit in de wortels en haarvaten, in de kracht van de verbindingen.
Om het als een bioloog te zeggen:
de Nederlandse samenleving, als een
machtssysteem beschouwd, ziet eruit
als een mycelium van een zwam.

http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Netherlands_for%20public%20comment_0.pdf

4	
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Top 5 aanbevelingen Open Overheid
Nederland. Onafhankelijke
voortgangsrapportage open overheid
Frans Jorna, Onderzoek lectoraat Governance, Kenniscentrum Leefomgeving,
Saxion, maart 2015
Top 5 van SMART geformuleerde aanbevelingen
1 Het recht op inzage en correctie van persoonsinformatie
De IRM-onderzoeker adviseert tegen het einde van 2015, burgers een wettelijk recht toe
te kennen om al die persoonsgegevens die in handen van de overheid zijn in te zien, inclusief metadata over wie deze gegevens heeft benut, wanneer en voor welke doeleinden.
Als een eerste stap kan de rijksoverheid, met het oog op recente aanbevelingen van
de Algemene Rekenkamer op dit punt met betrekking tot basisregistraties, aan de
Nationale ombudsman een expliciet mandaat toekennen om burgers te helpen bij het
realiseren van hun recht om hun persoonsgeven in te zien en te corrigeren.
2 Open begroting en open spending
Als onderdeel van het volgende actieplan kan Nederland de rijksdepartementen en
hun uitvoeringsorganisaties verplichten het door het ministerie van Financiën ingesteld voorbeeld te volgen en hun financiële rapportages aan de Algemene Rekenkamer in een open data-formaat te publiceren.
3 Actieve openbaarheid
De IRM-onderzoeker adviseert in het volgende actieplan een analyse op te nemen van
de categorieën van gegevens die van belang zijn voor het publiek en als actiepunt
op te nemen dat deze informatie actief openbaar gemaakt wordt. Hierbij wordt aangesloten bij de implementatie van de Europese richtlijn inzake openbare informatie
2013/37 / EU. De methode voor het publiceren van open data die het ministerie van
Financiën voor de nationale begroting heeft ontwikkeld, moet worden toegepast op
alle financiële producten van de rijksoverheid en als open data in de nationale begroting worden opgenomen.
4 Instrumenten gericht op integriteit
De overheid moet een uniforme toepassing van het bestaande integriteitinstrument
door lokale en regionale overheden afdwingen met behulp van een alliantie van koploper-gemeenten. Lokale overheden moeten wettelijk worden verplicht om online toegankelijke registers op integriteitschendingen te hebben voor het einde van 2015.
Onderdelen van deze strategie kunnen worden opgenomen in het volgende actieplan.
5 Open werken
De IRM-onderzoeker beveelt aan om Pleio als structureel platform voor inter-organisatorische samenwerking, communicatie en het delen van innovatie te benutten. Pleio dient
dan wel nauwer verankerd te worden in de wereld van maatschappelijke organisaties.
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Voor een land van netwerken als Nederland is de wijze waarop vorm wordt
gegeven aan openheid in het openbaar
bestuur verrassend weinig transparant.
Participatiemogelijkheden zijn er volop.
Het gebrek aan transparantie maakt
echter dat participatie verwordt tot
iets van de ‘happy few’: van hen die
de weg toch al weten, die daar de tijd
voor hebben en die de kennis hebben
van hoe het systeem werkt. De maatregelen gericht op het vergroten van
de toegankelijkheid van de overheid
zijn vooral gericht op houding en gedrag van ambtenaren. Niet op meer
openheid in de infrastructuur van de
overheid: niet op ‘open by design’. De
betrokkenheid van de samenleving bij
het thema open overheid is nihil. Veel
van de open data initiatieven die door
de Nederlandse overheid worden gepresenteerd zijn eerder e-governance
initiatieven, gericht op een betere bedrijfsvoering van de overheid, dan gericht op de overheid in relatie tot de
samenleving. De toegankelijkheid van
het Nederlandse openbaar bestuur
is daarom in vergelijking met andere
Noord-Europese landen beperkt. Zo
is het voor burgers bijvoorbeeld heel
lastig het recht tot inzage en correctie van burgergegevens gerealiseerd
te krijgen omdat de toegang tot al die
gegevens enorm is versnipperd, maar
al die databases wel aan elkaar zijn gekoppeld, zonder één heldere primaire
bron. Laat staan dat burgers die bron
zelf mogen beheren.

Dat is verbazingwekkend en zorgelijk.
Verbazingwekkend omdat Nederland
keer op keer hoog scoort op internationaal vergelijkende e-governance
en participatie-onderzoeksladders. En
zorgelijk, omdat e-governance in Nederland niet lijkt te werken als ‘enabler’ voor een open overheid, maar als
een barrière, een obstakel. Zo beperkt
de invoering van www.mijnoverheid.nl
bijvoorbeeld via de gebruikersvoorwaarden de rechtspositie van burgers
en is de berichtenbox vooral handig
voor overheden die zo goedkoper,
sneller en met minder bezwaarschriften wet- en regelgeving kunnen uitvoeren. Gebruikers geven aan dat ze
regelmatig hun inbox lezen, en overheden kunnen de besluiten die deze
burgers betreffen uitsluitend via die
weg bekend maken en zo aan hun actieve bekendmakingsplicht om besluiten te betekenen invulling geven. Stel
dat die inbox vol e-mails stroomt …..
Een ander voorbeeld is de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten, die vooral de kosten van openheid vreest. De
recente lobby van de VNG tegen het
wetsvoorstel open overheid illustreert
hoe dubbel overheden in Nederland
staan tegenover het begrip openheid5.
De vraag is: waarom? Wat is de impact
van openheid op het functioneren van
een stad, en waarom hebben (stads)
bestuurders en ambtenaren er (wellicht terecht) moeite mee?

http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/vng-wet-open-overheid-onuitvoerbaar.9455426.lynkx

5	
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Open Overheid in Twente
Christiaan Wieringa, student-onderzoek lectoraat Governance,
Kenniscentrum Leefomgeving, Saxion, 20 februari 2015

principe genoemd. De Vereniging van
Nederlandse Gemeenten heeft een
aantal kritische noten geplaatst bij
de nieuwe wet. Zij is onder andere
bang dat de nieuwe wet leidt tot meer
bureaucratie en hogere kosten voor
gemeenten (Binnenlands Bestuur,
2014).

Open Overheid, we hebben er allemaal
mee te maken. Wat zijn ze daar op het
gemeentehuis allemaal aan het doen?
Wordt ons geld wel goed besteed? Heb
ik hier ook nog wat over te zeggen als
bewoner? Over dit soort vragen gaat
het plan van aanpak dat hier voor u
ligt. In dit document wordt uiteengezet
hoe mijn afstudeeronderzoek voor
mijn studie Bestuurskunde aan Saxion
met als thema Open Overheid eruit
gaat zien.

Een onderzoek naar Open Overheid in
Twente is relevant, omdat verschillende
aspecten van Open Overheid vaak wel
onderzocht worden, maar nooit het
hele begrip als geheel. Dit blijkt uit een
zelfevaluatie van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken. (Rijksoverheid,
2014). Daarnaast bestaat er een
concrete vraag vanuit gemeenten
naar onderzoek op het gebied van
Open Overheid. Bijvoorbeeld de
gemeentesecretaris van Borne heeft
aangegeven bijzondere interesse te
hebben in dit onderzoek. Dit geldt ook
voor de burgemeester van het Hof van
Twente.

In de Tweede Kamer is inmiddels
besloten dat er op dit onderwerp
een geheel nieuwe wet in het leven
moet worden geroepen. Kamerleden
Voortman (Groen Links) en Schouw
(D66) hebben hiervoor in december
2013 een wetsvoorstel ingediend
in de Tweede Kamer. Deze nieuwe
wet gaat ‘Wet open overheid’ (Woo)
heten en het is de bedoeling dat
deze de oude Wet openbaarheid
van bestuur (Wob) gaat vervangen
(Binnenlands Bestuur, 2013). In
december 2014 ligt dit wetsvoorstel
voor het eerst in de Tweede Kamer.
Het uitgangspunt van deze nieuwe wet
is dat de overheid al haar informatie
beschikbaar moeten stellen, tenzij
dit bijvoorbeeld een gevaar oplevert
voor de staatsveiligheid. Dit principe
wordt in de discussie het ‘ja, tenzij…’
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III	Focus op de stad:
de impact van open
verplichtingen en rijksnormen in het
leven geroepen, waarover gemeenten
moeten rapporteren.

Juist in de stad zijn de effecten van
beleid direct merkbaar. Dat wat lokale
bestuurders beslissen raakt burgers
direct. In de afgelopen jaren is een
grote decentralisatie van taken, bevoegdheden en budgetten naar lokaal
niveau voorbereid. Alles wat in het
beleidsjargon participatie heet (ouderenzorg, werk en inkomen, zorg voor
jongeren) is vanaf 1 januari 2015 het
domein van lokale bestuurders en niet
van 'Den Haag'. De gemeentelijke begrotingen groeien de komende jaren
met 50% tot 100%. De achterliggende
gedachte is dat beslissingen die burgers direct raken het beste daar kunnen worden genomen waar overheden
zicht op hebben: op lokaal niveau.

Met de verantwoordelijkheden nemen
dus de financiële risico’s op lokaal niveau toe. Het afdekken daarvan is lastig. Nederlandse gemeenten beschikken in vergelijking met hun Europese
tegenvoeters over een zeer beperkte
belastingautonomie. Het merendeel
van hun inkomsten komt van centraal
niveau. Niet eens via algemene uitkeringen uit het Gemeentefonds, maar
uit specifieke, taakgebonden uitkeringen. Die zijn weer gebaseerd op
de monitoringsgegevens. De algemene middelen zijn de afgelopen jaren
sterk uitgeput door de kredietcrisis
en de kosten voor ondersteuning van
inwoners die buiten het arbeidsproces
raakten. Verliezen uit verminderde inkomsten uit stadsontwikkeling (in vergelijking met eerdere prognoses en
vaak al ingeboekte opbrengsten) tastten het weerstandsvermogen verder
aan. Kortom: gemeenten staan voor
een uitdaging.

Goed nieuws dus voor lokale bestuurders – zou je denken. Dat valt nog te
bezien. Met de nieuwe verantwoordelijkheden komt een budget mee dat
sterk is ingekrompen. Als beleid dicht
bij burgers wordt gemaakt en uitgevoerd, is het mogelijk een veel efficiëntere beleidsuitvoering te realiseren.
Door de zorgnetwerken in buurten
in elkaar te schuiven, of juist aan de
balie signalen te verknopen, kan veel
bespaard worden is de gedachte. Er is
dus sterk bezuinigd op de budgetten
die meegaan. Tegelijkertijd is wél een
gedetailleerd stelsel van rapportage-

Gemeenten kunnen
het niet alleen
Alleen kunnen ze die uitdaging niet
aan. Ze hebben alles wat kan bijdragen
aan oplossingen nodig om de opgave
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Open Apeldoorn. Conclusies
Onderzoek lectoraat Governance, Kenniscentrum Leefomgeving,
Saxion, september 2014

Tijd &
continuïteit

1 Beleidsvorming verloopt niet lineair maar op zijn minst cyclisch
en vaak chaotisch. Het kent een onvoorspelbaar ritme en vaak
een lange looptijd. Inzicht in het beleidsvormingsproces voor
volksvertegenwoordigers en burgers moet zo georganiseerd
worden dat het de vierjaars-cyclus van lokaal bestuur overstijgt.

Formele &
informele
politiek

2 Formele (“grote”) politiek en informele of maatschappelijke (“kleine”) politiek verschillen te veel om participatie in beleidsvorming
van bovenaf te organiseren. Raadsleden, wethouders en ambtenaren maken primair deel uit van de gemeente. Daar waar
gemeente en gemeenschap verweven raken, raakt de transparantie in het geding. Het is de taak van het lokaal bestuur om
de voorwaarden voor participatie te organiseren: transparantie
van beleid en bestuur en platforms voor burgers om elkaar te
vinden en zinvol/effectief aan beleidsvorming en politiek deel te
kunnen nemen.
3 Organisaties van inwoners kunnen participatie aanjagen maar
ook als leemlaag fungeren. Participatie in de formele politiek is
een zaak van individuele burgers, direct en onmiddellijk. Hoe
meer de gemeente participatie zelf organiseert en vertegenwoordiging van burgers inbouwt, des te meer inwonersorganisaties
deel worden van het gemeentebestuur. Daardoor komen ze verder af te staan van wat leeft onder individuele inwoners en wordt
de maatschappelijke politiek en de verhouding tussen individuele
burgerbelangen verstoord.

Rollen &
samenspel

4 De kennis en expertise die in de stad schuilt is groter dan ambtelijk medewerkers bij elkaar kunnen brengen. Een intelligent
beleidsontwerp is vooral gebaseerd op de kennis en kunde van
die stad. De ontwikkeling daarvan is vergelijkbaar met de wijze
waarop Brusselse kaderrichtlijnen worden ontwikkeld: met maximale participatie, in een debat op de inhoud en zoveel mogelijk
gevisualiseerd.
5 De rol van de gemeenteraad verschuift van de inhoud naar het
proces: het organiseren van kaderstelling en verantwoording en
het vergroten van de kwaliteit daarvan. De raad wordt daarmee die van ‘volkstribuun’: het organiseren en vertolken van de
‘stemmen van het volk’.
6 De taak van het college van B&W is gericht op het vergroten van
het uitvoerend vermogen van de stad: maatschappelijk aanbesteden van taken aan realiserende partijen in de stad: bedrijven,
maatschappelijke organisaties, private realisatoren.
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van buurten, verschilt. Is het rechtvaardig als de burger die in buurt x
woont voor een specifiek doel op meer
ondersteuning kan rekenen dan een
burger in buurt y? Hoe verschillig mag
en kun je zijn? Raadsleden hebben het
er lastig mee.

aan te kunnen. Het afgelopen jaar zijn
overal zorgnetwerken van professionele organisaties in elkaar geschoven.
Er is bezuinigd op kleinere, specifieke
participatiefondsen, bijvoorbeeld op
de ondersteuning voor activiteiten in
buurthuizen. Sommige gemeenten
hebben zelfs bijdragen afgeschaft. De
wijze waarop gemeenten hun burgers
en het maatschappelijk middenveld
(civil society) als buurt- en sportverenigingen betrekken bij die opgave
verschilt.

De representatieve en directe democratie zijn lang niet altijd vrienden.
Dat wat burgers willen en kunnen, is
vaak wat anders dan dat wat de representatieve democratie van hen vraagt.
Algemene regels zijn op iedereen die
zich op het grondgebied van de stad
bevindt van toepassing, los van waar
je woont. Burgers verschillen bovendien in de mate waarin ze de weg weten te vinden naar de raadszaal. Zij die
het spel beter beheersen, politiek en
bureaucratisch competent zijn, worden vaak eerder en beter gehoord dan
zij die dat niet weten. Belanden soms
zelfs direct bij de wethouder aan tafel.

Het overlaten van taken door de overheid aan de samenleving, een stap terug doen, is een kwestie van dialoog.
Taken over de schutting tussen overheid en maatschappij gooien werkt
niet. Gemeenten hebben een verantwoordelijkheid voor de wijze waarop
nieuwe taken in de maatschappij
worden opgepakt. Op dat punt is er
sprake van een dubbele boodschap.
Het officiële credo gaat vooral over
een maatschappij die de ruimte krijgt.
Tegelijkertijd wordt bij voorbaat al gesneden in de middelen. Dat is lastig.

“Uit bij de burgers - altijd lastig”
De participatieve democratie bedient
zich van andere middelen en een andere taal dan raadsleden nodig hebben
om besluiten te nemen. Omgekeerd
duren formele besluitvormingsprocessen inclusief verantwoording vaak
veel langer dan burgers kunnen opbrengen. Tussen een besluit en de finale uitwerking zit soms 6 jaar. Deze
twee passen simpelweg niet goed bij
elkaar. Is het burgers kwalijk te nemen
dat zij niet begrijpen dat het proces
van jaren terug waarin zij participeerden heeft geleid tot de uitkomst van
vandaag? Veel besluiten waar het er

Die lastige taak valt de gemeenteraden
toe. Zij moeten, op voorstel van burgemeester en wethouders, een nadere
invulling vinden voor dat ‘overlaten’.
Daarbij raak je de rol en taak van een
raadslid. Die is verkozen om namens
de kiezers besluiten te nemen (de representatieve democratie) en ziet zich
nu voor de taak om direct te luisteren
en ruimte te bieden aan inwoners (de
directe democratie). Het organiserend
vermogen van inwoners, van straten,
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Lessons from exporting
Estonia’s digital democracy
Daniel Vaarik, 25 augustus 2014

now hardcoded in your genes. You also
had to start from the scratch with little
money whereas in many other European
countries there are large bureaucratic
systems with a long legacy. You also
have specific technical requirements
like X-Road (the environment that
allows to use various e-services
databases) that exchanges information
freely between public and private
domains. This would be unthinkable in
many other countries with distributed
heterogenous info streams.

For
years
Estonia
has
been
experimenting with tools for digital
democracy. Internet voting was
introduced already in 2005 and today
at least one in five voters casts their
votes electronically in elections. At
the same time the other countries
are not following Estonia’s suit easily.
Just how could one export these tools
from one country to another anyway?
Daniel Vaarik had a chat with Frans
Jorna from the Saxion University in the
Netherlands, who is currently working
on applying Estonia’s system for local
democracy procedures called Volis.

echt toe doet hebben vaak betrekking
op plekken waar sprake is van een
snelle verandering. De wijk bijvoorbeeld is van samenstelling veranderd,
maar het uitvoeringsproces loopt nog.
De tijdshorizonnen van overheid en
burgers verschillen sterk.

cipatie, waarbij alle processen open
zijn by default tenzij de raad anders
beslist, al helemaal niet. Dan wordt
het lastig volgen en deelnemen. De
potentiële besparingen zijn groot. Het
lectoraat Governance ontwikkelde op
basis van de besluitvormingsapp Volis
(die in Estland, Zweden en nu ook
in Finland in gebruik is), een open
source Nederlandstalige besluitvormingomgeving inclusief automatische protocollering en live-streaming. De toepassing daarvan stokt echter: op al
afgesloten contracten, op digitale
vaardigheden van raadsleden en op de
bereidheid van griffies om ermee te
experimenteren.

Veel gemeenten bedienen zich van
specifieke instrumenten om participatie vanuit de stad zo te organiseren
dat ze past bij de besluitvormingsprocessen op gemeentelijk niveau. Wijkraden, wijkmanagers, wijkwethouders.
Onwillekeurig wordt de participatie
daardoor in het formele vlak getrokken, weg van het dagelijks leven in de
wijk. Is directe participatie, veel minder institutioneel, denkbaar?

Nog lastiger wordt het op het niveau
van de gemeentelijke basisinformatie. Door het gemeentelijke apparaat
stroomt veel data en maar een fractie
daarvan is open. Gemeenten zijn ware
datadumps. Veel datasets zijn in zo’n
formaat aangemaakt en vervolgens
ontsloten dat ze voor de buitenwereld
nauwelijks bruikbaar zijn. Het is dus
wel data, maar nog geen informatie.
Tegelijkertijd: daar zit dus een enorme
waardebron. Als de gemeentelijke informatie over bijvoorbeeld het gebruik
van de openbare ruimte, mobiliteit,
inwonersbehoeften, beschikbaar is in
een open, machine-leesbaar formaat,
kan een stroom van product- en dienstontwikkeling op gang komen. Juist inwoners en gewone ondernemers staan
dan centraal. De Open State Foundation heeft recentelijk met de ontsluiting van de financiële budget- en uitgavendata van gemeenten al laten zien

E-Democracy op lokaal niveau
What are you doing with Volis
specifically? In the Netherlands we are
developing a local open government
lab that connects citizens with
professionals to develop good solid
ideas that would normally not originate
in top down government. Volis could
be used as a backbone to get more
transparency into the system. The
room I am in now, this is what we call
the City Lab. Professionals, citizens,
real estate developers, city marketing
people, businesses and researchers
will be having discussions and we
would formulate and reformulate the
ideas, comment on them, vote and
transform them into local politics. It
would be similar to the participatory
budget process in the city of Tartu in
Estonia.

Why are you interested in Estonian
digital democracy tools? I am studying
new modes of public governance and
after meeting with some colleagues
from Estonia, I developed an interest
in e-democracy in Estonia, its lessons
and applicability in other countries.
Estonia’s e-democracy has a specific
pedigree, it is from one point
attractive, but it is also hard to export.
Why is it hard to export? Contrary
to many other government systems
it starts with openness by default.
As a reaction to the cumbersome
bureaucratic past experiences with
Soviet systems, openness, flexibility
and apparent forms of government are
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Jazeker. Met de hoge internetpenetratie in Nederland kunnen bijna alle
burgers los van tijd en plek op het
moment dat het hen past besluitvormingsprocessen volgen en beïnvloeden. De instrumenten die gemeenten
gebruiken passen daar echter niet bij.
In Estland bestudeerden we directe
e-participatie en de toepasbaarheid
daarvan in Nederland. Dat leidde tot
de conclusie dat Nederland er qua instrumentarium nog niet klaar voor is.
Raadsinformatiesystemen zijn ingericht volgens een andere logica dan
burgers hanteren en ze zijn maar ten
dele open. De applicaties die voor besluitvorming gebruikt worden zijn beperkt tot de raadszaal. Livestreaming,
laat staan terugzoeken, is er niet bij.
En mogelijkheden voor directe parti-
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by allowing them to use the power
of the network to come up with
proposals that can compete with
expert-based proposals. This may help
overcome the cynicism and bias that
professionals sometimes have towards
e-participation. The long evening
sessions that we are used to in the
Netherlands could be supplemented
by forms of IT sustained participation
that are much lighter. Today less
people are willing to spend time in
traditional forms of civic participation.
By limiting the transaction costs with
IT, they could enter the discussion any
time and any place. The problem with
many open systems is that in the end
you still need an expert to explain the
terms and numbers. So we need more
tools that help people to interpret the
data, to play with it.

What
have
you
learned
by
implementing
Volis
in
the
Netherlands? Whatever application
you take, you always have to take
the country-specificness into account.
The comparative aspect needs to be
addressed. For example as in Tartu
they have a participatory budget
project where citizens can come up
with ideas for public investment. What
struck me is the grassroots approach:
it is ordinary citizens that participate,
craft proposals and cooperate. In the
Netherlands , most of the participants
are in some way public servants
and the language they speak and
proposals they produce are voiced
in highly professional language. The
reason for this difference became
apparent when I visited Tartu. The
Tartu municipality had four times
less public servants than a city with
comparable size in the Netherlands. It
simply does not have the money and
manpower to dominate participatory
processes. Estonia’s local government
is flexible and employs much less
people, so the particular IT systems
make perfect sense there.

wat met open financiële data mogelijk
is. Juist daar liggen kansen voor activering en facilitering van het gemeentelijk maatschappelijk middenveld. De
ambtelijke huiver voor het vrijgeven
van dat soort data is echter groot.

Veel gemeentelijke informatie ligt besloten in specifieke applicaties, waarbij elke gemeente vaak ook nog een
eigen applicatielandschap heeft. De
gemeentelijke autonomie staat formele
integratie van gemeentelijke onderzoeks-, informatie- en rekencentra
vaak in de weg. Bij nadere beschouwing blijken de obstakels vooral politiek en cultureel van aard. Technisch
is heel veel mogelijk en in de onderlinge samenwerking tussen gemeenten
blijkt heel veel al gedeeld.

Obstakels
Allerlei bezwaren worden opgeworpen:
de technische als eerste. Veel van de
gemeentelijke uitvoeringsprocessen zijn
de afgelopen jaren al modulair ondersteund. Ze zijn niet meer ingebed in
enorm complexe informatie- en applicatielandschappen. Techniek is niet
langer het probleem. Om waarde te creëren is vooral sociale innovatie nodig.
Denk bijvoorbeeld aan het leerlingenvervoer voor specifieke doelgroepen
(bijvoorbeeld blinden of kinderen met
een autisme-indicatie) en wat ouders
daarmee kunnen doen. Apps zijn er volop en ze zijn snel ontwikkeld. Het gaat
hen er vooral om de data beschikbaar
te krijgen. En daar zit de angel.

Eén Twentse lokale overheid bijvoorbeeld is ver weg, maar in de praktijk is
de integratie tussen de Twentse overheden ver voortgeschreden. Het komt
er alleen op aan de juiste spelregels te
vinden om te komen tot één gedeelde
organisatie voor alle shared services
die de gemeenten als netwerk gemeen
hebben. Op den duur.

How will systems like Volis change
politics, if at all? It is an interesting
question that I ask myself as well. It
seems too soon to tell. Information
technology may be a catalyst,
requiring transparency and driving
out inconsistencies. Open decisionmaking is a driver for open data sets,
open budgets and open spending.
Information technology has the
capacity to empower ordinary citizens
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Evaluatie Shared Services
Netwerk Twente (SSNT)
Michel Linnenbank en Frans Jorna, Lectoraat Governance,
Kenniscentrum Leefomgeving, Saxion, december 2014
is. SSNT is daardoor gaan concurreren
op andere terreinen waarop sprake is
van intergemeentelijke samenwerking
rond bedrijfsvoering. Terwijl zij
een belangrijke unieke toegevoegde
waarde heeft: ervoor zorgen dat op
langere termijn, met een horizon
van 6-10 jaar, de gemeentelijke
bedrijfsvoeringen soepel op elkaar aangesloten of wellicht zelfs geïntegreerd
kunnen worden. De voorbeelden liggen
vlak bij huis, bijvoorbeeld de vorming
van de RUD. Meer fundamenteel bieden
publieke concepten als ‘digital era
governance’ (Dunleavy et.al. 2006) en
‘integrated urban governance’ heldere
principes en toepassingsregels die het
concept Twentebedrijf van inhoud
kunnen voorzien:
•	
Re-integratie: het terugdraaien en
tegengaan van de fragmentatie
die door outsourcing is ontstaan
naar één geïntegreerd publiek
arrangement waarin gemeenten
in
beginsel
zoveel
mogelijk
modulair hun kritieke processen en
applicaties onderbrengen.

Mag SSNT? De spelregels van SSNT
zijn in de praktijk niet eenduidig.
Een uitwerking van principes als
‘convergentie’
en
‘coalition
of
the willing’ is blijven hangen in
de besluitvorming (o.a. uitwerking
markenstenen “convergentiestrategie”
en “hoedsterrol”) waardoor heldere
spelregels ontbreken. Twee jaar na
dato en vele ervaringen verder blijkt
daarvan het nadeel. Een cultuur van
samenwerken vraagt om één heldere
bodemplaat waarin ruimte is voor
verschil in aanpak, maar de grenzen
van het proces en de verplichtendheid
daarvan helder zijn. Juist bestuurders
hebben in het bewaken van deze
regionale eenheid een belangrijke
rol. Daarbij past het besef dat een
proces van samenwerking op de
bedrijfsvoering primair het eigendom
van de hoofden bedrijfsvoering moet
zijn, daartoe gefaciliteerd door de
gemeentesecretarissen.
Past
SSNT?
Leidt
convergentie
tot regionale samenwerking op
bedrijfsvoering? Geconcludeerd moet
worden dat de unieke en tijdelijke
bijdrage van SSNT ten opzichte van
andere initiatieven voor velen niet
helder is en een focus van de terreinen
waarop samenwerking en integratie
versneld kunnen worden, niet helder

•	
Uitgaan van de behoeften van
eindeigenaars en eindgebruikers
bij de inrichting van projecten en
toepassingen.
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E-Participatie

officiële organen als wijkraden alleen
loopt. Organen die bovendien vaak
ondersteund worden met gemeentelijke middelen.

Tot nu toe gaat het in dit deel van de
rede alleen om participatie in formele processen. Maar waarom niet ook
voorstadia van besluitvorming open
stellen? De basisinformatie zichtbaar
maken? Burgers, ondernemers mee
laten kijken? Crowdsourcend beleid
ontwikkelen noemen we dat. Het Rijk
heeft daarvoor wel modules ontwikkeld, maar past die zelf maar op een
fractie van de beleids- en wetgevingsprocessen toe. In Estland bestudeerden we processen waarin burgers zelf
die delen van de begroting ontwikkelden waarin sprake was van kapitaalinvesteringen. Verrassende uitkomst
was dat het niet, zoals we vooraf
dachten, leidde tot een schoonheidswedstrijd. Inderdaad: het voorstel dat in de finaleronde de meeste
(e-)stemmen kreeg, was breed gepubliceerd en onderwerp van een echte
straatcampagne. In het proces van
‘crowdsourcing’ ontmoetten de initiatiefnemers elkaar echter, ze bundelden hun krachten en brachten zo
voorstellen naar voren die vervolgens
zonder publieke investeringen gerealiseerd konden worden. Het enige dat
nodig was, was beleidsruimte.

Gemeenten beschikken over een virtuele en fysieke infrastructuur en over de
gebruiksdata van die infrastructuur.
Bewoners en ondernemers beschikken
over de middelen om die infrastructuur
te benutten, om waardevolle activiteiten
te ontplooien. Stadslabs waarin die
participanten met elkaar aan de slag
kunnen om waardevolle diensten en
toepassingen te ontwikkelen ontbreken
in het participatiepalet. Precies dat is
de opzet van Saxion stadsLAB.

" Veel gemeenten bedienen
zich van specifieke instrumenten
om participatie vanuit de stad
zo te organiseren dat ze past bij
de besluitvormingsprocessen

Nog interessanter was dat dit proces
van e-participatie leidde tot veel meer
begrip bij de initiatiefnemers over
waarom beleidskaders gehanteerd en
toegepast werden zoals de ambtenaren
dat gewend waren. De communicatieve waarde van e-participatie is groot.
Juist door de zichtbaarheid in potentie
veel krachtiger dan een proces dat via

op gemeentelijk niveau...
Onwillekeurig wordt de
participatie daardoor in het
formele vlak getrokken,
weg van het dagelijks leven
in de wijk."
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kracht, de wijze waarop ze in de
formule van SSNT verankerd kan
worden, en de meerwaarde van
SSNT als proces in relatie tot andere
meer op de kortere termijn gerichte
concepten, kan aan kracht winnen
wanneer commitment uitdrukkelijker
wordt uitgesproken op het niveau van
de 14 gemeenten.

•	
Een schaalloze integrale digitalisering van gemeentelijke processen.
•	Uitgaan van de behoeften.
Voorbeelden uit met name het
Verenigd Koninkrijk én internationaal
vergelijkend onderzoek naar toepassing van deze concepten, bieden
concrete handreikingen bij realisatie
van Twentebedrijf.
Hoort SSNT? De vraag is of
gemeentelijke autonomie het uitgangspunt voor SSNT hoort te zijn. De
Twentse gemeenten zijn op velerlei
vlak van elkaar afhankelijk, niet alleen
direct, maar vooral ook indirect,
door de samenwerkingsverbanden
die zij hebben met maatschappelijke
organisaties en private actoren. De
congruentie is in Twente groot, het
netwerk sterk. Als het doel is op langere
termijn een slanke, veerkrachtige én
robuuste bedrijfsvoering te hebben die
meer waarde biedt voor de Twentse
burger, dan dient de kracht van dat
netwerk het uitgangspunt te zijn.

" Gemeenten zullen de
komende jaren een meer
directe verbinding met
hun inwoners hard nodig
hebben om te komen
tot slimmere voorstellen. "

SSNT is als netcentrisch organisatorisch
concept (‘organiseren als een zwerm’)
geënt op moderne bedrijfsmatige
benaderingen voor de publieke sector
waarin niet de institutionele integratie
maar de uiteenlopende behoeften van
gebruikers voorop staan. Dit betekent
dat niet elke behoefte volgens een en
dezelfde wijze voor alle deelnemers
georganiseerd hoeft te worden. Niet
gelijkvormigheid, maar juist variëteit
is de kracht van dit concept. Deze
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Open Data in de gemeente Deventer
Adel Faltas, gemeente Deventer, 20 februari 2015

Onlangs heeft het college van B&W
besluiten genomen om van start te
gaan met de lokale vormgeving van
Open Data in de eigen gemeente. Begin
vorig jaar had het toen aangetreden
college in het bestuursprogramma
aangegeven hier werk van te willen
maken. Deze voornemens, gevoegd
bij vele nationale en internationale
ontwikkelingen, nopen de gemeente
tot actieve stappen m.b.t. Open Data.
De vraag is alleen hóe aan die koers
vorm te geven.

In plaats van deze uitputtende
inventarisatie, streeft de gemeente
Deventer ernaar om datasets meer
vraaggericht aan te bieden. De
ervaringen van andere gemeenten,
provincie Overijssel, KING, VSO en
recente Wob-verzoeken, geven hier
indicaties voor. Andere mogelijkheden
zijn het gericht zoeken van de publiciteit door een oproep te plaatsen,
een kick off bijeenkomst te organiseren met belangstellenden o.a. uit
het hoger onderwijs en het bedrijfsleven. Uit ervaringen elders blijkt
de belangstelling vooral te liggen in
de sfeer van geografische data. Een
pragmatische keuze is te kijken wat er
nu al openbaar is en gemakkelijk als
open data kan worden ontsloten.

De landelijke overheid adviseert in
haar handleiding te beginnen met
een grondige inventarisatie van alle
datasets binnen de gemeente met
vermelding van eigenaren/beheerders
en een plan voor openstelling per
dataset. In een vergelijkbare gemeente
leverde dit ruim 500 datasets op.
Dit geeft maximale compleetheid
en controle van openstelling van
alle data. Nadelen zijn de grote
inspanning en tijd die gemoeid is om
met de eigenaren en beheerders van
al die datasets afspraken te maken
voor openstelling. Bovendien stel je
dan je aanbod centraal, want niet alle
data van de gemeente voorzien in een
externe behoefte.

Er zijn door de overheid geen verplichtingen of termijnen gesteld aan de
introductie van Open Data. Sommige
overheidsorganen zijn begonnen met
een publiciteitscampagne, gepaard
met de lancering van een Open Data
site of app-store. Dit pakt nadelig uit
als vervolgens lange tijd geen of weinig
datasets als Open Data verschijnen, of
de kwaliteit ervan tegenvalt. Volgens een
kritisch onderzoek van de Algemene
Rekenkamer in maart 2014 zou van de
5700 datasets op www.data.overheid.nl
meer dan 95% niet werken.
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Het vraagt bovendien om spelregels
om ervoor te zorgen dat dataontwikkeling ook echt in het maatschappelijke domein blijft. Open source, met
een ‘right to copy’ voor ieder die eraan
deelneemt, maar daadwerkelijk en blijvend open. Belangrijk aandachtspunt
in deze is ook de verbinding met meer
traditionele participatievormen. De experimenten in Estland laten bovendien
zien dat het traditionele participatie
zelfs aanjaagt. Mensen zoeken elkaar
op publiekelijk toegankelijk plekken,
los van internet, om live het gesprek
aan te gaan. Transparantie, zowel inhoudelijk, op dataniveau, applicaties
en visualisaties, als in het proces, is
een essentiële voorwaarde voor participatie. Ook dat heeft de OGP-review geleerd: zonder transparantie geen participatie. Middelen als www.volgdewet.nl
en de Parlis-apps voor het volgen van
parlementaire besluitvorming zijn zinloos als ze niet zijn ingericht volgens
het perspectief van de gebruiker.

Dit voorjaar zijn we daar in Deventer
mee aan de slag gegaan, op basis van
de gemeentelijke datasets over bezoek aan de binnenstad en de bestedingen daar, samen met de gemeente,
de Deventer binnenstadswinkeliers en
onroerend goedbezitters.
Gemeenten zullen de komende jaren
een meer directe verbinding met hun
inwoners hard nodig hebben om te
komen tot slimmere voorstellen. De
slimheid zit hem vooral in de infrastructuur:
In het verbinden van publieke,
1 
semi-publieke en private datasets.
2	Het combineren daarvan, de doorzoekbaarheid vergroten door middel van application programming
interfaces (APIs), slimme zoekmachines die de ruwedatasets met elkaar kunnen combineren.
3	Het ontwikkelen van visuele applicaties (beeldschermen bijvoorbeeld
in de openbare ruimte) die burgers
en ondernemers makkelijk kunnen
bedienen.
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overheid lab. Dit is een platform waarin
burgers met stedelijke professionals
(ambtenaren,
medewerkers
van
maatschappelijke instellingen en
ondernemers) oplossingen ontwikkelen
voor stedelijke vraagstukken. Dit
platform in ontwikkeling lijkt een
prima basis voor de presentatie van
Open Data.

Een toekomstige Open Data site of
webstore hoeft niet van de gemeente
alleen te zijn. In tegendeel, een breed
lokaal platform, samen met andere
Deventer aanbieders, lijkt beter
aan te sluiten bij de gemeentelijke
toekomstvisie. In dit verband is de
gemeente Deventer al een interessante
samenwerking aangegaan met Saxion
in een zgn. LO2-Lab, een lokaal open

Wanneer een land virtueel gaat,
in: De vitale stad
Frans Jorna, februari 2015

Estland is een klein land van
ongeveer 1,2 miljoen inwoners. Van
de hoofdstad Tallinn is het maar
een steenworp naar Helsinki, aan
de overkant van de Botnische golf
en naar Sint Petersburg. In 1992
herwon het zijn onafhankelijkheid,
en als je er nu rond loopt, verbaas
je je over hoe modern dit land is, en
hoe snel Estland de afstand tussen
postcommunisme en Europees leider
in e-governance gemaakt heeft. In
juni 2104 bracht Frans Jorna een
bezoek aan Estland en sprak er
met vertegenwoordigers van het ITbedrijfsleven, raadsleden, burgers
en bestuurders over de lessen die de
Esten geleerd hebben in het inrichten

De Baltische staten voelen de hete
adem van Poetin in hun nek. Maar
als Poetin Estland inneemt, blijft het
land voorbestaan als digitale entiteit.
In Estland kun je tegenwoordig
digitaal wonen. Vooral interessant
voor bedrijven die zich willen vestigen
in een land, zonder daar fysiek
aanwezig te zijn. Estland zou hiermee
wel eens een heleboel buitenlandse
bedrijven en start-ups aan kunnen
trekken. Wat heeft dit voor gevolgen?
Moet Nederland hieraan meedoen
en ook een digitale woonvorm gaan
aanbieden? Is deze ‘Digital society’
een logische ontwikkeling die volgt op
de verandering van natiestaat naar
metropoolregio’s?
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Met de identificatie-kaart kunnen
allerlei zaken met een simpele login
en bevestiging van je code geregeld
worden, tijd- en plaatsonafhankelijk.
Dat was om een aantal redenen
noodzaak. Het Estse klimaat en de
uitgestrektheid maken het onmogelijk
fysiek
als
één
geïntegreerde
samenleving het hele jaar door
te leven. De winter is er koud en
onvoorspelbaar, en zware sneeuwval
legt het openbare fysieke leven
gedurende een aantal maanden
geregeld plat. Een hoog niveau van
welvaart bereiken was alleen mogelijk
als Estland zich van die condities
onafhankelijk maakte. Er was nog
een reden: Estland begon met een
bijna failliete boedel aan haar tweede
onafhankelijkheid. In de nadagen van
de Sowjet-Unie was veel van de kritieke
infrastructuur
ontmanteld.
Veel
geld voor een fysieke wederopbouw
was er niet, veel human talent
wel. In de Sowjet-Unie had Estland
zich ontwikkeld tot een centrum
van
de
computerindustrie,
met
bijbehorend hoog opleidingsniveau.
Dat was cruciaal. In de jaren na de
onafhankelijkheid voerde de nieuwe
regering het ‘Tiger Leap’ programma
door waarmee het land met één
grote sprong de transitie naar de
moderne tijd met een bijbehorende
economie door maakte. Er was gratis
computeronderwijs
op
scholen,
ouderen konden gratis cursussen
volgen en parallel aan de bestaande
administratieve
systemen
werd
een nieuwe digitale infrastructuur
gebouwd. In de 7 jaar die dat nam

van een informatiesamenleving, en
wat wij daarvan kunnen leren.
Kern van de Estse digitale samenleving
is een elektronische infrastructuur
die X-road wordt genoemd. X-road
is de unieke verbinding tussen
publieke én private registraties,
burgers en cliënten, en bedrijven
die nieuwe diensten ontwikkeld. Van
een afstandje ziet het eruit alsof het
land als een datamodel is ontworpen.
Toegang krijgen tot al die diensten
is simpel. Elke Est beschikt over een
identificatiekaart waarmee hij/zij zijn
eigen gegevens kan beheren. Dat gaat
over je autoverzekering, medische
gegevens, hypotheek, maar ook over
je verkeersboetes. In contracten, of
wettelijk als het over publieke gegevens
gaat, is vastgesteld wie tot welk niveau
waartoe toegang heeft. Als je inlogt,
kun je tegelijkertijd inzien wie jouw
gegevens heeft geraadpleegd, wanneer
en waartoe. Toegang tot internet is
wettelijk vastgelegd als een basisrecht,
en dat is best een hele opgave, want
het land is net zo groot als Nederland
met maar een handvol inwoners,
en grote delen bestaat uit bijna
ondoordringbare
veenmoerassen.
Een grote digitaliseringscampagne en
de ontwikkeling van simpele visuele
applicaties maakten van Estland één
van de meest digitaalvaardige landen
ter wereld, en dat geldt ook voor de
oudere generaties.
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Bovendien, en niet in de laatste plaats:
niet iedereen is even digitaal vaardig.
De kloof tussen ‘haves’ en ‘have nots’
is kleiner en minder hard dan die tussen digitaal vaardigen en digibeten.
Het gebruik van internet mag enorm
zijn, de groep mensen die daar de volle potentie van kan plukken is klein,
blijkt uit onderzoek. Visualisering van
gegevens; verslimming van openbare
ruimten, zodat de virtuele en fysieke
werkelijkheid verbonden zijn. Het zijn
stappen die gezet moeten worden
opdat de digitale revolutie niet de
solidariteit doorkruist in plaats van
versterkt. Juist hier zijn gemeenteraadsleden nodig: in het articuleren
van de behoeften en noden van hen die
niet zo makkelijk de weg via internet
weten te vinden. Net als de Romeinse
volkstribunen is het hun taak vooral
te letten op de toegankelijkheid van
de lokale overheid. In dit geval gaat
het dan vooral over de toegang tot
publieke dienstverlening, gemeentelijke websites, informatievoorziening
en dergelijke. Vooral op lokaal niveau
is de digitale transparantie vaak nog
beperkt.

Juist voor jonge creatieve mensen met
oog voor maatschappelijke vraagstukken biedt dit ruimte: als programmeurs, als app-ontwikkelaars, als
de begeleider van ‘hackathons’, als
organisatoren van sociale innovatieworkshops, als datajagers, voor blinde
vlekken of specifieke metrische gegevens waarmee bestaande sets verrijkt
kunnen worden.

" Juist hier zijn gemeenteraadsleden nodig....
Net als de Romeinse
volkstribunen is het hun
taak vooral te letten op
de toegankelijkheid van
de lokale overheid. "
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gebruik maken van de voordelen
die de identificatiekaart en de Estse
infrastructuur bieden. Het beheren
van je gegevens, digitaal contracten
sluiten: met een druk op de knop
heb je je geïdentificeerd, waar dat
in veel andere moderne landen
zoals Nederland nog steeds heel
omslachtig gaat. Voor een deel is het
e-burgerschap een marketingoffensief
van het soort waarin Estland zeer
bedreven is. De technologie is
niet uniek, andere systemen zijn
geavanceerder en elders gaat een
aantal digitale ontwikkelingen zelfs
sneller.

vloeide veel van de publieke inkomsten
in de ontwikkeling van die digitale
samenleving, maar aan het begin
van de 21e eeuw stond er wel een
infrastructuur klaar die state of the
art was.
Die digitale infrastructuur biedt
allerlei onvermoede mogelijkheden.
Tijd- en plekonafhankelijk functioneren
betekent bijvoorbeeld dat fysieke
verkiezingen organiseren niet meer
nodig is. Waar Esten ook verblijven
in de wereld, ze kunnen door in
te loggen met hun kaart bijvoorbeeld hun stem uitbrengen bij burgemeestersverkiezingen. Vergaderingen
zijn er nog wel, maar ze hoeven niet op
1 plek plaats te vinden. De wekelijkse
ministerraadvergadering vindt plaats
via internet en ministers loggen in,
bijvoorbeeld vanuit hun vakantiehuis.
Langzaam maar zeker ging het land
digitaal. Dat leidde tot enorme
efficiency-voordelen. Dure en ingewikkelde papieren administraties
en een kantoreninfrastructuur kent
het kleine land niet. Ministeries zijn
gevestigd in de huizen van de oude
Duitse landadel en oude ziekenhuizen,
en de geringe grootte van het land
maakte een kantoreninfrastructuur
niet nodig, was toen de gedachte. Nu
geldt: daar hebben we het geld niet
voor over. Digitaal leven gaat prima,
blijkt. De invoering van de euro in
2002 verankerde Estland definitief in
de Europese unie, ook in digitale zin.
Sinds kort kunnen ook niet-Esten zich
tegen betaling van een tiental euro’s
melden als e-burger van Estland en
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Organiseren op de scheidslijn

IV De slimme stad: open by design

Martine Bastiaansen, gemeente Deventer, 20 februari 2015

tegelijkertijd. Uiteraard met enige
regelmaat gepaard met gemopper en
chagrijn over en weer. En dat is nu de
gein: dáárin ligt de zoektocht. Want
met elkaar in die dynamiek steeds
het evenwaardige en voortbouwende
gesprek mogen voeren: dat is geen
luxe, maar de nieuwe werkelijkheid.
Het LO2-lab is meer dan het faciliteren
van initiatieven in de samenleving;
het is het levende experiment van
organiseren op de scheidslijn. Het is
het uitvinden van een nieuwe entiteit
zonder te stollen in oude systemen.
Het is voelen waar de energie zit en
hoe kwadratisch de versnelling is
als je die samen, vanuit die nieuwe
entiteit, aanboort. Swag! zou de
jongste generatie zeggen. Tof! Zeg ik
vol trots op zowel mijn thuis- als mijn
partnerorganisatie.

We werken als gemeente en Saxion
samen in het LO2-lab: Living Open
Overheid. Het is niet moeilijk om hier
het mooie verhaal te vertellen over
hoe belangrijk die samenwerking is.
Omdat de maatschappij in toenemende
mate horizontaliseert en schreeuwt
om netwerksamenwerking. Omdat we
het aan stand en stad verplicht zijn de
nieuwe technologische mogelijkheden
optimaal te benutten, sterker nog:
om ze te ontwikkelen en innoveren.
Omdat we ons moeten verbinden,
niet alleen met elkaar, maar juist
ook met de samenleving in al zijn
verscheidenheid.
Maar
het
verhaal
over
de
weerbarstigheid van deze nieuwe
netwerksamenwerking
is
leuker.
Want ja: we hebben gelijk oplopende
intenties en ambities. Ja: we delen
absoluut het waarom. En -checkja: we hebben natuurlijk afspraken
over hoe en wat. Maar onmiddellijk
daarna wordt het ingewikkeld. Want
we hebben ieder onze eigen patronen,
belangen en gewoonten. Resultaat is
soms in eigen huis al lastig te managen,
vanwege systemen en vereisten. De
combinatie met een partner, waar
dezelfde systeemhectiek heerst maar
in een andere flow, staat garant voor
het gevoel van hollen en stilstaan…

Toegankelijkheid, openheid, interactie: het zijn belangrijke voorwaarden
voor een slimme stad. De grootschalige
investeringen in 'slimme steden' als
Songdo in Korea laten zien hoe miljarden aan e-infrastructuur mogelijkheden
scheppen, maar dat de mate waarin inwoners technologie zelf vorm kunnen
geven om er diensten uit te halen die
voor hen van waarde zijn, bepalend is
voor de slimheid van de stad. De toekomst van de slimme stad ligt niet in
grote IT-reuzen als Cisco en IBM die
hun technologieën uitrollen. Het ligt
juist in de kleinere, creatieve bedrijven
en maatschappelijke organisaties die
datasets verbinden en applicaties creëren waarmee burgers heel makkelijk
aan de slag kunnen. Dat creëert vervolgens een vraag naar nieuwe diensten:
een echte maatschappelijke markt.

Wat is die taak van de overheid dan
concreet? Laat ik teruggrijpen op
het lijstje waarmee ik begon: de benadering van een stad als een sturingsmodel. Het gaat allereerst om
beveiliging van de samenleving.
De verbindingen tussen mensen garanderen, ervoor zorgen dat iedereen
mee kan doen, dat de toegang tot
e-diensten niet wordt gemonopoliseerd door dienstverleners die ten behoeve van specifieke taken hun eigen
businessmodel als het ware inplanten
in de relatie tussen overheid, maatschappelijke organisaties en burgers.
De tweede overheidstaak in de informatiesamenleving is detectie van de
staat van de stad. Het bij elkaar brengen van informatie over de ontwikkeling van die samenleving. Of liever
nog, het ervoor zorgen dat die informatie vrij toegankelijk voor iedereen
bij elkaar wordt gebracht. De Europese richtlijnen en verdragen over overheidsinformatie en transparantie gaan
niet alleen over publieke data, dat van
de overheid, maar over alle data over
de samenleving die in overheidshanden
komen, ook als ze optreedt in privaatrechtelijke contractuele hoedanigheid.
Overheden beschikken over heel veel
data, maar de wijze waarop die is georganiseerd lijkt nog het meest op

Slimme steden:
kerntaak voor de overheid
Het creëren en bewaken van die openheid is bij uitstek een overheidstaak.
Misschien zijn we daarmee wel weer
terug bij af. De klassieke overheid van
de 19e eeuw schiep infrastructuur als
spoorwegen, een wegennet, elektriciteits- en gasvoorzieningen en zij beveiligde die. Ze zorgde ervoor dat burgers
en ondernemers ervan gebruik konden
maken om nieuwe initiatieven te starten.
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af. De politieke aandacht gaat al snel
uit naar de waan van de dag. De blik
op overmorgen richten is veel lastiger,
want daar kun je politiek lastig mee
scoren.

een Griekse tempel: in verschillende
pilaren of silo’s die niet op elkaar zijn
aangesloten. Met de invoering van basisregistraties is wel wat verbeterd,
maar het proces van op elkaar aansluiten van die registraties gaat heel langzaam, en nog steeds worden dezelfde
gegevens op heel veel plekken tegelijk
opgeslagen. Dat betekent vaak ingewikkelde bureaucratische protocollen
om de integriteit van de gegevens te
borgen, die de toegang en de bewerking van gegevens eerder belemmeren dan versterken. Enkelvoudige toegang en het principe dat elk gegeven
één keer wordt opgeslagen vormen
stap één. Het beheer van die gegevens
door de rechtspersonen over wie ze
gaan is een tweede. De derde stap is
het leggen van verbindingen, zodat
datadumps ook echt informatie kunnen voortbrengen, zodat je kunt aflezen hoe het systeem verandert. Niet
alleen eens in de zoveel tijd, maar permanent, als jij dat nodig hebt.

Kaderstelling staat of valt bij het betrekken van de samenleving. De politiek bepaalt het proces. Raadsleden
stellen lastige vragen en nodigen informatiedragers en experts uit om
mee te doen. Ze zorgen ervoor dat
iedereen mee kan doen en formaliseren aan het eind van het traject de
uitkomst in een politiek besluit. In dat
besluit wordt de uitkomst van participatie betrokken, maar ook de belangen van degenen die niet hebben meegedaan. Veel trajecten die consultatie
worden genoemd blijken bij nadere
beschouwing eerder informatie te
zijn, zo bleek bijvoorbeeld in de open
overheidsaudit bij de analyse van het
middel internetconsultatie. Juist op dit
vlak had ik stevige discussies met het
International Expert Panel van OGP. Ik
vroeg me daardoor af of we soms niet
te klakkeloos geloven in ons beeld van
Nederland als participatieve samenleving. Consultatie betekent dat je ook
ruimte geeft in de spelregels van de
consultatie, de onderwerpkeuze, dat
je open communiceert over de procesarchitectuur en zelfs in de finale
besluitvorming burgers betrekt. Dat is
veel gemeenteraden en colleges nog
een stap te ver.

De derde overheidstaak in het besturingssysteem is het articuleren van
de vraag. Wat is het probleem? Inwoners articuleren, maar hoe kom je
tot een gedragen articulatie? Het organiseren van dat proces is de kern
van politiek, van gemeenteraden en
provinciale staten. Het organiseren
van een maatschappelijke dialoog die
uitmondt in een gezamenlijke focus
en dan wordt vastgelegd in een besluit. Bijvoorbeeld een structuurvisie
of een meerjarenbegroting. De blik op
de toekomst richten gaat veel formele
democratische organen niet makkelijk
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van al die inwoners en ondernemers
die een belang kunnen hebben in de
aanpak van het maatschappelijke probleem. Die daar letterlijk baat bij kunnen hebben. De definitie zo opstellen
dat de kans op succesvolle initiatieven
zo groot mogelijk wordt. Zelf hoeven
ze de antwoorden niet te ontwikkelen:
het gaat erom het probleemoplossend
vermogen van de stad en haar inwoners en ondernemers aan te haken.
Dat verklaart de recente massale opkomst van figuren als stadsdeelmanagers, buurtcoördinatoren en bedrijfsmakelaars in de afgelopen tien jaar.
Een van de kernrollen van een moderne overheid is verbinder.

De vierde stap is het engageren van
de stad. Gemeentebesturen en ambtenaren zijn als geen ander verbinders.
Juist omdat zij uit publieke middelen
betaald worden, hoeft niet elke actie
onmiddellijk te renderen. Zij zijn er
om de onrendabele delen van projecten van anderen creatief te verbinden,
zo zagen we eerder toen ik over e-participatie sprak. Het voorstel voor een
restaurantboot in de rivier. Die boot
won de participatieve begrotingscontest niet, maar werd wel gerealiseerd
omdat initiatiefnemers in het proces
elkaars kracht ontdekten en een combinatie vormden. Dat betekent voor de
lokale overheid: het bij elkaar brengen
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ontstaat een rijke interactieve ruimte.
Dat biedt bijvoorbeeld oplossingen
voor winkelstraten met stille stukken.
Door een interactie mogelijk te maken tussen bezoeker en ondernemer,
juist op die donkere plekken, ontstaan
nieuwe knooppunten waar bezoekers
informatie krijgen over wat er van hun
gading is, op basis van hun profiel. En
ondernemers kunnen daar op inspelen met hun aanbod. Visualisatie is
essentieel in de informatiesamenleving en een kerntaak van overheden.
Datzelfde geldt voor rekenen. Overheden kunnen door hun onderhoudsbudgetten in te zetten bijvoorbeeld
ondernemers helpen nieuwe routings
te ontwikkelen. Als je de meerjarenbegroting van een gemeente beziet als
de basis voor allerlei private businesscases, waarin de onrendabele kosten
of die risico’s die een individu niet
alleen kan nemen afgedekt worden,
ontstaat een proces van waardecreatie dat veel sterker is dan als de financieringstromen apart van elkaar
worden beschouwd. Ook hier gaat het
om het afbreken van de silo’s. De manier waarop de gemeente Enschede
de Meerjareninvesteringsopgaven oppakt is hiervan een mooi voorbeeld.
Hetzelfde geldt voor 'Samen ruimte
maken' in Deventer. Daarbij komen al
die verbinders in publieke dienst mooi
van pas.

Heeft het stadsbestuur dan helemaal
geen actieve rol in de ontwikkeling
van oplossingen? Juist wel. Ik grijp
terug op de waardevolle lessen die ik
met Riek Bakker mocht opdoen. In essentie gaat het om rekenen en tekenen: op basis van de opgave het bij
elkaar brengen van oplossingen en
die visueel maken, zodat er over gesproken kan worden. Zodat iedereen
die mee doet van de ander weet dat
hij het over hetzelfde heeft. Dat visualiseren hoeft niet per se via tekenen:
het kan ook door bijvoorbeeld op een
plein via een beeldscherm te visualiseren hoe mensen van die openbare
ruimte gebruik maken. Te registreren
wat hun reacties daarop zijn of het nu
via sensoren of smartphones gaat. En
die informatie weer te verbeelden. Zo

Het laatste element van het model
voor de stad als besturingssysteem is
realisatie van waarde op basis van
de gecreëerde oplossingen. Op dit
punt lijkt de afgelopen decennia een
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allerlei culturele podia. Van overheden
wordt steeds meer een actieve rol gevraagd in de ontwikkeling van oplossingen: meedoen, risico’s hanteerbaar
maken, de gemeentebegroting inzetten als communicerend vat. De steeds
nauwere verbinding tussen woningcorporaties en gemeenten kan als onderdeel van die verschuiving begrepen
worden, maar hetzelfde geldt voor de
band tussen gemeenten en allerlei
andere stichtingen en andersoortige
maatschappelijke organisaties die
voor die gemeente actief zijn in de
directe dienstverlening en ondersteuning van inwoners, in het kader van
gemeentelijke taken.

interessante rolverschuiving te hebben plaatsgevonden tussen overheden, ondernemers en burgers. In die
driehoek gaat het om drie functies:
•	
Het articuleren van de maatschappelijke vraag.
•	Het maken en realiseren van oplossingen.
•	
De verantwoording over de mate
waarin die oplossingen, deels met
belastinggeld betaald en binnen
bijvoorbeeld ruimtelijke kaders uitgevoerd, tegemoet komen aan de
maatschappelijke vraag.
Traditioneel was de rolverdeling zo
dat burgers articuleerden, ondernemers presteerden en overheden voor
de verantwoording zorgden. In de
slimme stad lijken die rollen te gaan
schuiven. Het is niet langer mogelijk
om van bovenaf vast te stellen hoe de
stad zich ontwikkelt. Wie dat wel zien
zijn lokale ondernemers, de creatieve
industrie en anderen die direct en dagelijks de voeling met de samenleving
hebben. Die ondernemers articuleren
steeds meer wat er leeft in de samenleving, door hun gegevens en datasets
te verbinden met dat wat overheden
en anderen verzameld hebben, en
dat weer in het publieke domein te
brengen: open data. Burgers, op hun
beurt, zijn steeds actiever in verantwoordingsprocessen, soms via traditionele media, soms heel direct. Wat wij
voorheen maatschappelijk middenveld
noemden heeft daarin een belangrijke
activerende rol, van verenigingen tot
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Onderzoeksprogramma

in dit verhaal, vaak zonder ze expliciet
te noemen. Ik ben ze dankbaar voor
de inspiratie en inzet die ze bieden.
Laat ik u kort het programma presenteren, verbonden met de thema’s die
ik al noemde, maar nu vertaald naar
de toepassingen en vooral de mensen
die eraan werken.

De afgelopen jaren heb ik met verschillende collega’s de basis mogen leggen
voor een onderzoeksagenda die de realisatie van slimme steden en (dat valt
voor mij samen) een open overheid
ondersteunt. Door heel praktische interventies en toepassingen. Veel van
die collega’s bent u al tegengekomen

Thema

Toepassing

Structurele borging van
transparantie in wet- en
regelgeving

Audits en reviews, nationaal en lokaal

Schaalloze ‘digital era’
organisaties

Business-modellen voor regionale publiekmaatschappelijke organisaties en bedrijven

Open data

Spelregels voor lokale open data initiatieven,
data-inventarisaties

Smart city diensten

Lokale open overheidslabs

Social governance en ecosystemen

Ontwikkeling van cliëntapplicaties die participatie
bevorderen en trainingen voor maatschappelijke
organisaties die actief zijn in het sociale domein

De ontwikkeling van applicaties
die open besluitvorming
bevorderen

E-democracy apps, implementatiestrategieën
en trainingen voor raadsleden
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sterk maatschappelijk en privaat karakter bij het vormgeven van organisaties die in staat zijn om aan die schaalloosheid vorm en inhoud te geven, en
kijken dan met name naar de governance, bijvoorbeeld de manier waarop
gemeenteraden betrokken zijn.

Op structureel niveau werken we, nationaal, aan transparante systemen,
in de manier waarop onze overheid
en samenleving zijn ingericht: in wetten en regels, en de manier waarop
met die regels gewerkt wordt. Willeke
Slingerland heeft de afgelopen jaren
met haar Europese collega’s gewerkt
aan een Nationaal Integriteitsysteem
en rapporteert elk kwartaal aan de Europese Commissie.

Met Michel Linnenbank en Hans
Schokker legden we het afgelopen
jaar de basis voor de ontwikkelstrategie van het Rekencentrum Twente en
de integratie van de backoffice van de
Twentse gemeenten rond shared services in wat Twente-bedrijf is gaan heten.

Met Patricia Wiebinga voer ik zelf
eens in de twee jaar de Open Overheid
review uit voor het Open Government
Partnership, onder verantwoordelijkheid van het Independent Review Mechanism en het International Experts
Panel van OGP dat werkt vanuit Washington. Beide opdrachten leidden
tot concrete aanbevelingen, waarbij
de publiciteit die de rapportages genereren en de vaak verdragsrechtelijke verplichtingen van Nederland
bovendien maken dat de rijksoverheid
moet reageren op onze analyses en
aanbevelingen.

Eén van de centrale thema’s is het
realiseren van een open samenleving
en een open overheid is open data. Ik
ben geen informatiekundige, dus van
de smart kant van cities heb ik weinig
kaas gegeten. Over de stad als object
kan ik wel wat zeggen vanuit mijn
focus op urban governance die ik de
afgelopen jaren in Polen mocht ontwikkelen. Ik heb daarvoor internationaal een werkgroep geformeerd met
twee Finse collega’s, Arto Haveri en
Michaela Batorova, in de International Research Society on Public Management. Daarin staan urban governance (Hendriks en Drosterij (red.)
2012) en het management van steden
centraal, en wat dat aan vaardigheden
van managers en bestuurders vraagt.

Op regionaal niveau geven we concreet gestalte aan wat in de literatuur
wel open of digitale era governance
wordt genoemd. Traditionele onderscheiden als publiek en privaat, wet
en uitvoering, globaal/nationaal/regionaal/lokaal doen er in de praktijk
steeds minder toe, zo stelde ik eerder
al. Er is maar één punt waar al die lijnen samenkomen: bij het individu:
bij u en bij mij. We ondersteunen gemeenten, afvalreinigingsbedrijven en
andere publieke organisaties met een

Van daar is het maar een kleine stap
naar 'smart cities'. Natuurlijk merk ik
dat ik niet weg kan blijven uit de technologie. Al sinds midden jaren negentig doe ik onderzoek naar de impact
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van het gebruik van informatietechnologie op het functioneren van publieke
organisaties en dan vooral op het gedrag van de mensen die ermee werken. Al die jaren heb ik mij zorgvuldig
afzijdig gehouden van de applicaties,
maar dat kan niet langer. Ik ben blij
dat ik de afgelopen anderhalf jaar met
collega’s die dat wel kunnen de technologielijn in het Urban Studies onderwijs heb mogen inrichten. Bert Groot,
Rob Harmsen en Michel Linnenbank
zijn daarin ongelooflijk creatief en onderlegd. Die onderwijslijn heet 'open
data', en maakt het studenten, onderzoekers en onze partners mogelijk om
de komende jaren heel concrete stappen te maken die de stad en onszelf
slimmer maken.

vatie. In het gebruik. Ben Kokkeler
ontwikkelt op het vlak van social governance met kleinere ICT-bedrijven
en maatschappelijke organisaties als
Stimuland, MEE en Jarabee allerlei concrete applicaties vanuit de wensen van
gebruikers. Dat gaat vaak om kwetsbare doelgroepen als jongeren met
een autisme beperking die graag zelfstandig willen reizen naar school, over
ouderen die graag langer thuis willen
wonen of over kwetsbare jongeren die
onder begeleiding van de jeugdzorg
staan.
Met
Carola
Hoogland
van
Saxion en Martine Bastiaansen,
Holger Boswijk, Adel Faltas en
Migiel Gloudemans van de gemeente
Deventer werken we aan een digitale
gemeentelijke strategie die begint en
eindigt bij hoe de mensen van Deventer de stad gebruiken of ze er nu
wonen, werken, of de stad bezoeken.
Waardecreatie, het leggen van verbindingen, zowel technisch als sociaal, het
delen van data staat daarin centraal.

Vanuit de Academie Creatieve technologie heb ik de steun gezocht en gevonden van lectoren die gelukkig wel een
technologische achtergrond hebben.
Wouter Teeuw, Mettina Veenstra
en Hans Schaffers weten alles van
smart phones, sensoren, verbindingen
en beeldschermen wat ik nodig heb
om eindelijk ook smart city diensten
te kunnen ontwikkelen. Met Mettina
Veenstra werk ik aan de ontwikkeling
van een platform dat in Deventer en
Enschede inwoners, creatievelingen,
ondernemers en mensen die werken
voor de publieke zaak, ondersteunt bij
de ontwikkeling van nieuwe diensten
op basis van open datasets.

De laatste lijn is die van de ontwikkeling van concrete applicaties in
gemeenten die openheid op gang
brengen. Ik ben en blijf tenslotte bestuurskundige met een passie voor
het lokaal bestuur. Daar heb ik kennis van en daar kan ik zelf wat bijdragen. Met en op basis van het werk van
Henri Pook heb ik de afgelopen anderhalf jaar een besluitvormingsapplicatie ontwikkeld die open by design is:
Volis. Inwoners kunnen meekijken met
wat raadsleden en wethouders uitwis-

Veel van de barrières en kansen op
het vlak van open data liggen niet
in technologie, maar in sociale inno-
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Door automatische verslaglegging
en de integratie van beeld, geluid en
schrift kunnen bovendien aanzienlijke besparingen gerealiseerd worden.
Volis is ontwikkeld in Estland, door
het ministerie van BZK daar, en nu
ook in gebruik in Finland en Zweden.

selen, hoe zij debatteren. Ze kunnen
participeren in de besluitvorming
door zelf argumenten of informatie
aan te dragen en de besluitvorming
volgen. Volis maakt besluitvorming
tijd- en plekonafhankelijk en verbindt
daardoor beleidsvoorbereiding met
besluitvorming. Daarmee wordt het
monopolie dat de formele democratie,
gemeenteraden bijvoorbeeld, heeft
op besluitvorming doorbroken. Het is
niet langer meer een apart subsysteem
met aparte instrumenten en regels.

Met studenten als David Kumru heb
ik het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de effecten van dit soort
applicaties, en naar de toepasbaarheid
in Nederland.
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VI Tot besluit

begeleiding en inbedding van inspirerende docent-onderzoekers. Ik heb
gemerkt hoeveel daar eigenlijk mogelijk is, als je meedenkt. Dat jullie mij
die kans bieden, maakt mij dankbaar.

de samenwerking met bijvoorbeeld
Jelle Stronks, David Kumru, Christiaan Wieringa en (nu collega) Sjardé
Bolhaar. Jullie zijn prachtige voorbeelden van wat we met studentonderzoek
vermogen.
jullie krijgen we het programma niet
van de grond.

Dat deze rede vol illustraties van concrete projecten uit de afgelopen anderhalf jaar staat, dank ik aan de niet
aflatende steun van mijn collega’s en
de studenten die ik mocht begeleiden.
Mijn dank gaat allereerst uit naar mijn
collega-lectoren bij het Kenniscentrum
Leefomgeving. Wilbert Rodenhuis,
Paul Bijleveld, Johan Wempe, Jan de
Wit, Theo de Bruijn, Mieke Oostra, John
van den Hof en Michel van Hulten: ik
ben jullie dankbaar voor het partnerschap dat je toont in ons gezamenlijke
programma Toekomstbestendige stad
en in de ruimte en steun die jullie mij
de afgelopen jaren toonden bij de opbouw van mijn programma. Johan, dat
mijn bijzondere dank naar jou uitgaat,
zal je niet verrassen. Je maatschappelijke opvatting van duurzaamheid is
een blijvende bron van inspiratie en je
stimulans in de herontwikkeling van
het lectoraat laat niet af en vormt een
sterke basis.

Maurits Sanders en Willeke Slingerland,
bestendige pijlers van het lectoraat als
trekkers van de twee onderzoekslijnen: we hebben met de verlengingsaanvraag een mooie basis gelegd voor
de komende jaren en ik verheug me
op onze samenwerking. Leden van de
kenniskringen Governance, en dan
met name Michel Linnenbank, Hans
Schokker en Patricia Wiebinga: de projectontwikkeling vordert gestaag, nu
op naar verzilvering in publicaties en
internationale projecten.
Dames en heren studenten Bestuurskunde, Sociaal Juridische Dienstverlening en Urban Studies: jullie zijn mijn
inspiratie, jullie staan centraal in ons
onderzoek. Merken jullie dat altijd?
Nog niet. Na een aanvankelijk heel
intensieve start met het programma
Government of the Future hebben we
vanuit Governance de afgelopen anderhalf jaar vooral besteed aan een
structurele versterking van de band
met het onderwijs. Niet omdat we
geen studentprojecten hadden, maar
juist omdat we die projecten meer direct ondersteunend willen laten zijn
voor jullie ontwikkeling. We hebben de
basis nu gelegd en ik ben heel blij met

Collega’s van het projectenbureau en
dan met name Kiki Kobes: ik weet dat
het niet altijd makkelijk werken met
mij is, maar samen krijgen en houden
we de boel in orde. Carola Hoogland
en Wouter Schik, mijn partners in crime als het gaat om de dagelijkse praktijk van Toekomstbestendige Stad: jullie vakmanschap is groot en zonder
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Collega-lectoren uit andere academies, directeuren: dank voor jullie samenwerking. Te lang heb ik op mijn
eigen houtje gepionierd. Dat vanuit
de eigenheid en verbinding met jullie
te mogen doen, maakt mij en ons zoveel krachtiger. Het biedt bovendien
een stroom van inspiratie uit ‘vreemde
gebieden waar leeuwen leven’, zoals
Middeleeuwse kaarten dat vermelden.
Dick: jouw steun is te veelzijdig en
omvangrijk om hier met slechts een
enkel woord te kunnen aanduiden.
Dat weet iedereen die mij kent.

Collega’s docenten, en dan kijk ik
vooral naar het team Urban Studies
dat ik de afgelopen twee jaar (vaak
vanaf een afstandje) mocht helpen opbouwen. Een mooi curriculum maak je
niet in anderhalf jaar, maar in vier jaar,
besefte ik een tijd terug. Dat besef
heeft me geholpen om veel creatiever,
constructiever en minder dwingend
met jullie te werken aan mooie vakken. Ik bedank op dit punt met name
Rik Zeeuwen, Robert Wienk, Bert Groot
en Rob Harmsen voor de verbinding
tussen transparantie, open overheid,
visualisatie, open data en het curriculum van Urban Studies. Ik weet hoe ik
een jaar geleden mijn twijfel uitsprak
of ons deze opgave zou lukken. Als
ik nu de energie zie die uit de gezichten van studenten spreekt en de vele
relaties vanuit de ‘echte wereld’ die
bijdragen, ben ik met trots vervuld.
Jullie hebben het echt werkelijkheid
gemaakt.

Alle partners uit het werkveld, zoals
dat binnen Saxion heet - uit de wereld
waar het echt gebeurt. Alle mensen
met wie ik zo nauw mocht samenwerken. In de gedrukte versie van mijn
rede besteed ik ruim aandacht aan wat
we samen mochten doen, maar dat is
op een dag als vandaag niet voldoende.
Dank voor jullie inspiratie - een bron
van rijkdom. Martine Bastiaansen,
jouw grote 3D-chocolade like betaal ik
je hier in woorden terug. Dank voor je
sprankeling.

Collega’s managers van de academie
ABR&R, teamleiders, en dan met name
Pascal Heynen, Mark Dorenbusch en
Frank Evers: er gaat geen week voorbij
dat de lastige en prachtige verbinding
tussen onderzoek en onderwijs niet
onze agenda’s domineert en ik denk
dat dat terecht is. Samen delen we
het belang van de werving, vorming,

Tot slot, hoog geachte leden van het
College van Bestuur: dank voor de
kans die jullie mij bieden om toepast
Governance onderzoek vorm te mogen
geven aan een van de best regionaal
gewortelde hogescholen die ik ken.
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Geachte mevrouw Van Oldeniel, beste
Ineke, jou wil ik met name noemen.
Anderhalf jaar geleden was je de gastvrouw van het seminar waarin ik de
kiem legde voor het programma dat ik
nu in de volle breedte mocht presenteren. Ik ben je erkentelijk voor de steun
die je me de afgelopen jaren bij elke
stap op mijn pad bewezen hebt.

derhalf jaar door geholpen. Dat weet
je, dat weet ik, en een ieder die om mij
geeft. Mijn dank geldt mijn ouders,
met hun niet aflatende steun, aandacht, interesse. De krantenberichtjes
die ik met regelmaat kreeg toegezonden zijn een bron van klein genieten.
En natuurlijk zijn mijn gedachten aan
het eind van deze rede vooral bestemd voor mijn prachtige, lieve dochters. Hinde, je mocht het vandaag niet
aankondigen, terwijl je zo een mooie
speech had bedacht en op deze plek
ook al had geoefend. Maar ik zie je stralen. Ellinoor, prachtige jonge vrouw:
dank voor al je zachtheid en creativiteit.

Het laatste woord reserveer ik voor
mijn lieve familie, steun en toeverlaat.
Veel is de afgelopen jaren veranderd,
maar niet dit: dat de liefde die er onderling is altijd de basis vormt waarop
we verder kunnen, vooruit kunnen
kijken. Janneke: jouw vermogen tot
ontspanning en humor, je begrip en
aandacht voor de onderstroom van
het leven hebben mij de afgelopen an-

Ik dank u voor uw aandacht.
Frans Jorna
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De Big Data-onderzoeksnotities van vint
Sinds 2005, toen het begrip Big Data werd gelanceerd – opmerkelijk genoeg
vanuit O’Reilly Media, dat een jaar eerder met Web 2.0 was gekomen – is
het onderwerp steeds actueler geworden. Qua technologieontwikkeling
en businessadoptie is het Big Data-veld sterk in beweging, en dat is een
understatement.
In Helderheid creëren met Big Data, onze eerste van in totaal vier onderzoeks
notities, geven we antwoord op de vraag wat het eigenlijk is, waarin het
verschilt van bestaande dataduiding en hoe de transformatieve potentie van
Big Data wordt ingeschat.
De concrete adoptie en plannen in organisaties raken momenteel vooral het
thema van onze tweede notitie Big Social: de klantkant kortom, met name
geïnspireerd door de sociale netwerkactiviteit van Web 2.0.
De dataexplosie vindt overal om ons heen plaats, maar een belangrijk deel
van de discussie betreft de vraag hoezeer organisaties zich in Big Data
moeten storten. Het antwoord luidt: met beleid. Beleid van buitenaf en binnenuit raakt de kern van het privacythema, dat uitgebreid in deze derde
onderzoeksnotitie aan bod komt.
Wie het in de digitale context over privacy heeft, impliceert in dezelfde adem
de bescherming van persoonlijke gegevens (data protection, Datenschutz,
informatique et libertés) en omgekeerd. We kunnen nog zoveel data willen
beschermen, vaak is het misschien het handigst om ze maar gewoon te wissen. De DeleteMe-app van Abine kan worden opgevat als een implementatie
van The Right to Be Forgotten, dat onder meer de Europese Unie voor onze
digitale wereld propageert.
De verschillen in regio’s en landen overal ter wereld zijn nog groot, maar
harmonisatie en uniformering van wet- en regelgeving worden steeds meer
nagestreefd. Desondanks blijven de uitdagingen legio en ontwikkelt de technologie zich voorspoedig, met name op het gebied van Big Data-verwerking
en analyse – zie de vint-notities 1 en 2.
Van bovenaf (vanuit wet- en regelgeving) en van onderop (vanuit de procedures en de technologie) is men momenteel bezig om inzake digitale privacy
toe te werken naar één convergerende Privacy by Design-oplossing. Het is de
bedoeling om met zo min mogelijk spelregels en gesteund door de technologie die de verandering drijft, onze informatiemaatschappij sociaal en econo-
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misch een fundament te geven dat de individuele waarden en waardigheid
die we koesteren respecteert.
Met vier Big Data-notities beoogt vint helderheid te scheppen door ervaringen en visies in perspectief te presenteren: onafhankelijk en aangekleed met
voorbeelden. Lang niet alle antwoorden zullen kunnen worden gegeven en er
zullen zelfs meer vragen bij u opkomen.
Bijvoorbeeld over de strategische keuzes die u wilt maken. Voor dat onderwerp hebben we onze vierde Big Data-notitie gereserveerd. Vragen zijn er ook
over hoe u uw organisatie misschien moet herinrichten. Maar om te beginnen
gaan we in deze notitie in op de privacy-issues die Big Data-analyse oproept.
Graag blijven we met u in gesprek over de nieuwe datafocus: online op
http://vint.sogeti.com/bigdata en natuurlijk in persoonlijke gesprekken. Door
actief deel te nemen aan de discussie helpt u uzelf en ons om de gedachten
ten aanzien van Big Data aan te scherpen en door voortschrijdend inzicht te
komen tot heldere en verantwoorde beslissingen.

Join the
conversation

Ter inspiratie treft u in deze notitie weer zeven vragen aan waarover we
graag uw mening vernemen. In de pdf van dit document kunt u op de
betreffende buttons klikken. U wordt dan direct naar de discussie in kwestie
geleid. Het antwoord op de hamvraag ‘Privacy prima, en wat nu …?’ treft u
aan op pagina 63 en 64, de achterzijde van deze Big Data-notitie.

Inleiding
Vruchten plukken van Big Data
Voorspellen en targeten als Grote Truc
Transparantie, keuze en Privacy by Design
Big Data-gewin voor iedereen
Big Data moet privacyvriendelijker
De economie van persoonlijke informatie

4
5
6
7
8

Voorspellen en targeten als Grote Truc
Data is de brandstof van de digitale economie. Wat er tegenwoordig allemaal mogelijk
is, kan heel handig en nuttig zijn, maar ook bedreigend, althans ongewenst. De intelligentie van een smartphone komt in de supermarkt goed van pas om te bepalen wat
we moeten kopen om ’s avonds te kunnen eten, gegeven onze dieet- en smaakwensen.
Dat is natuurlijk prachtig, vooropgesteld dat de verzameling en combinatie van data

transparant en discreet wordt afgehandeld. Op die manier is snel digitaal advies op
basis van voorkeuren vaak bijzonder welkom. In de retail is Amazon hier ooit mee
begonnen, om klanten zo goed mogelijk tevreden te kunnen stellen en houden. De
organisatie kent de klant en niemand hoeft zich ooit bekocht te voelen.
Maar in het geval van de Amerikaanse Target-keten – à propos targeting – kon men
na slimme analyse van koopgedrag onder meer voorspellen wie er zwanger was en
ook wanneer de bevalling zou plaatsvinden. Target was niet transparant naar de klant
over dit soort praktijken en zo gebeurde het dat de vader van een tienermeisje onaangenaam verrast was door de aanbiedingen van Target aan zijn dochter. Target had het
bij het rechte eind, het meisje was inderdaad zoveel weken zwanger, maar in de pers
kwam er een flinke discussie op gang over wat organisaties allemaal van ons weten
en hoe ze hun Big Data-kennis gebruiken om vooral maar zoveel mogelijk aan ons te
kunnen slijten.
Goed getarget en midden in de roos is mooi, maar wat er allemaal van ons bekend is en
hoe daar gebruik van wordt gemaakt, dat wordt ons lang niet altijd verteld. Dit soort
transparantie is al decennialang een cruciaal onderdeel van de zogeheten Fair Information Practice Principles (fip’s, Data Protection Principles in Europa), maar er wordt
dus nog wel eens de hand mee gelicht. U kent het Target-voorbeeld uit onze vorige
onderzoeksnotitie Big Social en sommigen zullen ook dit weinig problematisch vinden,
maar wat als uw krediet-, hypotheek- of verzekeringsaanvraag wordt afgewezen, omdat
de data uitwijzen dat uw financiële situatie en/of uw gezondheid een onaanvaardbaar
risico voor de verstrekker opleveren? Om welke informatie gaat het? Waar komt die
vandaan? Hoe is die verzameld? Kunt u de gegevens zelf inzien? Kunt u ze wijzigen?
Dat soort simpele en fundamentele vragen zijn in het tijdperk van digitale informatie al
decennialang een heikel issue. Over de soms kafkaëske voorbeelden van mensen wier
situatie ten onrechte in een slecht daglicht kwam te staan, zijn boeken volgeschreven
en is er veel jurisprudentie.
Beter kunnen voorspellen en selecteren is in zijn algemeenheid de grote winst die met
Big Data geboekt kan worden. Voor organisaties liggen de kansen voor het oprapen:
fraudedetectie, efficiëntere energievoorziening, aanbiedingen op maat, epidemieën
van tevoren zien aankomen, ga zo maar door. Iedereen profiteert, zou je denken,
maar welke gegevens worden er en passant allemaal verzameld door digitale volgsystemen en wat gebeurt ermee? Hebben we daar nog wel zicht op en controle over? De
onwetende consument en burger ervaart het vaak als één Grote Truc. Hij voelt zich
aangetast in zijn privacy en wordt dat daadwerkelijk ook. Deze derde Big Data-onderzoeksnotitie, Privacy, technologie en de wet, gaat over die confrontatie.

Transparantie, keuze en Privacy by Design
Waar komen we dan op uit? In eerste instantie dat elke organisatie die zich met Big
Data bezighoudt, van de hoed en de rand moet weten inzake privacy en databescher-
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ming. Dit is zeker nog niet overal geland. Zijn we transparant en open over waar we
mee bezig zijn, krijgen klanten een heldere keus om informatie te verstrekken of niet,
en implementeren we het Privacy by Design-principe, dan zijn daarmee de belangrijkste drie stappen gezet. Langs die lijnen wil deze notitie bijdragen aan een fundamenteel privacybewustzijn dat de businesspraktijk vormgeeft als een informatiesituatie
met open vizier voor zowel klant als leverancier.
Eén ding staat als een paal boven water: wie op zoek gaat naar de aan- en uitknop
voor privacy, kan lang zoeken. Het is veel belangrijker de juiste richting te kiezen,
om zo over de volle breedte te kunnen profiteren van Big Data. Waar we op moeten
koersen is ‘Big Data-gewin voor iedereen’. Dat kan het beste door de privacy-issues te
onderkennen, ze in detail bloot te leggen en in alle openheid in geaccepteerde banen
te leiden.

Big Data-gewin voor iedereen
Krachtiger dan Meglena Kuneva heeft niemand het ooit gezegd: ‘persoonlijke informatie is de nieuwe olie van het internet en de nieuwe munteenheid van de digitale
wereld’. Mevrouw Kuneva zei het als eurocommissaris voor consumentenbescherming in haar keynotespeech op een rondetafelbijeenkomst over online datacollectie,
targeting en profiling, eind maart 2009 in Brussel. Maar in zijn algemeenheid gaat het
om digitale data, zowel online als offline.
Kuneva schetst de situatie als volgt: ‘de explosie in het volume van alle verzamelde
persoonlijke gegevens bij elkaar en het gebruik daarvan voor commerciële doeleinden
is een van de meest belangrijke en meest controversiële issues in de snel veranderende wereld van digitale communicatie’.
Explosie, volume, snelheid, economische waarde en uiteenlopende soorten digitale
persoonlijke informatie: welkom in het Big Data-tijdperk. Daarmee dekt digitale privacy een op een de notie van Big Data, die we definiëren als combinatie van Volume,
Variety en Velocity, door sommigen aangevuld met Veracity en Value. Dat is belangrijk en controversieel: een zegen voor de dienstverlening aan klanten, maar met de
nodige uitdagingen.
‘Internet’, aldus Meglena Kuneva in 2009, ‘en de nieuwe generatie van digitale communicatie en digitale platformen bieden enorme mogelijkheden voor consumenten.
In termen van keuze, toegang en gelegenheid behoren ze tot de meest empowerende
tools die consumenten ooit hebben gehad. [...] We willen natuurlijk dat deze nieuwe
kansen zich blijven doorontwikkelen en daarom moeten we het vertrouwen stimuleren dat mensen zal aanzetten tot participatie.’ Kuneva benadrukt dat ‘internet grotendeels een advertentiegedreven dienst is en dat de ontwikkeling van marketing op basis
van profielen en persoonlijke data de zaak draaiende houdt.’

Daar plaatst ze de volgende kanttekening bij: ‘Ruim 80 procent van de jonge internetgebruikers denkt dat allerlei persoonlijke gegevens op de een of andere manier worden gebruikt en gedeeld zonder hun toestemming en dat is ook zo.’ Als oplossing, met
het oog op privacybescherming, vindt Kuneva het hard nodig om meer transparant
te zijn over de verzameling van data. ‘Consumenten moeten weten dat hun gegevens
worden verhandeld en moeten de mogelijkheid hebben om daar zelf controle over uit
te oefenen.’
Het zijn geen nieuwe geluiden. Al een paar decennia weten we dat het privacylandschap sterk in ontwikkeling is dankzij de toenemende digitalisering. In de inleiding
van het boek Technology and Privacy: The New Landscape uit 1997 staat het zo:

[Digitale] privacy is het vermogen om sociaal-economische relaties uit te
onderhandelen op basis van controle over de eigen persoonlijke informatie. In
toenemende mate geven regelgeving, beleid en technologie de relaties vorm die
individuen hebben met organisaties en overheden.
Nationaal en supranationaal zijn er grote verschillen in privacyregelgeving, maar
over één ding is iedereen het eens, namelijk het geweldige potentieel van de digitale
economie. Het is van groot belang om databescherming en businessbelangen goed
met elkaar te verenigen en hun relaties coherent vast te leggen in de verschillende
wetssystemen.

Big Data moet privacyvriendelijker
Big Data is niet privacyvriendelijk. Brendon Lynch, Chief Privacy Officer van Microsoft, benadrukte het nog eens in november 2012 op het European Data Protection
Congress van de International Association of Privacy Professionals (iapp). Zelfs
wanneer er is geanonimiseerd, bepaalde kerngegevens zijn verwijderd of de data zijn
‘gescrambled’, is het op basis van de verbanden in verschillende Big Data-verzamelingen – online en offline – toch goed mogelijk om specifieke informatie hard te koppelen aan een individu, computer of ander persoonlijk device.
Om deze linkability en (her)identificatie tegen te gaan heeft Microsoft nu na jaren
van ontwikkeling een technologische Privacy by Design-oplossing operationeel die de
kwaliteit van digitale data voor targeting door organisaties garandeert, terwijl afzonderlijke personen met zekerheid niet meer traceerbaar zijn. In Big Data-kringen staat
de methode bekend als Differential Privacy.
Om kennisgeving en instemming (notice & consent), twee belangrijke privacyprincipes, had bijvoorbeeld Target zich niet bekommerd maar, zo vraagt Brendon Lynch
zich af: hoe kun je nu in een Big Data-wereld verwachten dat alles wat er gebeurt in
detail wordt gemeld en dat daar concreet toestemming voor wordt gevraagd? Net
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zoals de financiële wereld flitstransacties kent, staat onze Big Data-wereld bol van de
flitsinformatie.

De economie van persoonlijke informatie
Join the
conversation

PbD-vraag 1
Heeft u wel eens te maken
gehad met privacy-issues?
Een Privacy by Designaanpak (PbD) is nadrukkelijk bedoeld om dat te
voorkomen.
http://bit.ly/vintR3Q1

Het zogeheten ecosysteem van persoonlijke informatie staat beschreven in het rapport Protecting Consumer Privacy in an Era of Rapid Change uit maart 2012 van de
Amerikaanse Federal Trade Commission. Dit document bevat uitvoerige aanbevelingen voor organisaties en beleidsmakers langs achtereenvolgens de lijnen van Privacy
by Design, simpele keuzemogelijkheden voor consumenten en transparantie. Centraal
in het economische systeem staat het individu, en over ons allemaal worden de meest
uiteenlopende gegevens verzameld. Dat gebeurt onder andere door media, overheidsinstellingen, energieleveranciers, luchtvaartmaatschappijen, kredietorganisaties, de
retailsector, telecombedrijven, kabelmaatschappijen, verzekeraars, banken, ziekenhuizen, artsen, apotheken, zoekmachines, commerciële websites en sociale netwerken.
Informatiemakelaars, waaronder kredietbureaus en de advertentie-industrie, gebruiken en combineren deze gegevens, en zo komen ze terecht bij bijvoorbeeld banken,
marketeers, media, overheden, juridische organisaties, individuen, wetshandhavers
en werkgevers. Het gaat hier om online en offline data, afkomstig van individuen, hun
computers of andere devices. De aanbevelingen in het ftc-rapport zijn alleen dan
niet van toepassing wanneer een organisatie alleen maar privacyneutrale informatie
verzamelt van minder dan vijfduizend mensen per jaar en die op geen enkele manier
deelt met derden.
Het mag misschien een wiskundige limiet blijven, maar met de groeiende roep om
Privacy by Design zullen transparantie, openheid, kennisgeving, instemming en met
name de individuele controle over de eigen verzamelde informatie inzake opslag,
verwerking, combinatie en verspreiding steeds concreter vorm krijgen. Organisaties
moeten zich daarvan bewust zijn en moeten erop voorbereid zijn. Dat betekent: fundamentele kennis opbouwen en uw operatie ernaar inrichten. Met deze notitie hopen
we daaraan bij te dragen.

1 Een anatomie van Big Data-angst
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Digitale ongrijpbaarheid voedt onze angst
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Wat millennia lang fysiek bezit en eigendom was – het mijn, dijn, privéterrein en
gedrag waar niemand iets (mee) te maken had dan op uitnodiging van de persoon in
kwestie – dat is de afgelopen decennia opgeschoven naar digitale informatie. Naar
allerlei persoonlijke gegevens in databases en onze dagelijkse handel en wandel op
computers en online. Kortom, naar onze digitale Personally Identifiable Information
(pii), waarvan het eigendom, de toegang, de verzameling, de opslag, het gebruik en
de verspreiding in Nederland momenteel worden geregeld door met name de Wet
bescherming persoonsgegevens (Wbp).
Hoe meer digitale gegevens er in soorten en maten in omloop komen, des te groter
wordt de angst dat er linksom of rechtsom op basis van die data veel meer van ons
bekend is dan we eigenlijk zouden willen. Dat loopt uiteen van videobeelden, locatie
en sociale media tot aan de inhoud van databases, zoek- en koopgedrag op internet
en de data die slimme energiemeters tegenwoordig kunnen verzamelen. Met name
de mogelijke koppeling van deze en andere gegevens, dus het daadwerkelijke Big
Data-gebruik in al zijn facetten, is nog te weinig transparant en de beveiliging van de
informatie lijkt niet altijd goed te zijn geregeld.
Dit blijkt wel uit de verhalen van hackers en cybercriminelen die steeds weer in
allerlei digitale systemen weten door te dringen. Om vervolgens bankrekeningen te
plunderen, de informatie door te verkopen of gewoon online te zetten, zodat iedereen erbij kan. Hoe de digitale wapenwedloop tussen aanvallers en verdedigers zich
ontwikkelt, onttrekt zich grotendeels aan onze waarneming. Ook dat baart zorgen, en
bij gebrek aan feiten, deugdelijke risico-inschatting en gegeven de beveiligingslekken
die zich voordoen, voedt dit angst en speculatie.
Wat privacy betreft heeft fysiek dus grotendeels plaatsgemaakt voor digitaal. We
kunnen nog zo onherkenbaar diep in de jas duiken, onze digitale sporen vertellen
vele malen meer en ze zijn voor wie dat wil relatief eenvoudig te bemachtigen. Dat
is de toestand van vandaag, althans de gepercipieerde, en zowel de verschillende
feitelijke situaties als de beleving zijn voor verheldering en verbetering vatbaar. Een
voorbeeld ...
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Eind november 2012 besteedde het tv-programma De Wereld Draait Door aandacht
aan het Elektronisch PatiëntenDossier (epd). Dat kreeg na eerder verzet in 2013 een
doorstart als opt-in-regeling onder de naam Persoonlijk GezondheidsDossier: mensen
moeten hun toestemming geven om in het register te worden opgenomen.
Wilna Wind, directeur van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie, en
internetexpert Alexander Klöpping zitten tegenover elkaar. Wind is fervent voorstander van het epd, Klöpping is tegen en jaagt het publiek schrik aan vanuit zijn banden
met de hackerscene. Aan het einde van de discussie vraagt gastheer Matthijs van
Nieuwkerk aan de zaal wie er gaat meedoen aan het epd. Niemand steekt zijn hand
op. Ondanks de nieuwe opt-in-regeling zit de angst er kennelijk goed in, niet in de
laatste plaats omdat mevrouw Wind bij herhaling te kennen geeft dat de beveiliging
van het epd binnen 6 weken van een schoolcijfer 4 (onvoldoende) naar een 8 (goed)
zal zijn getild, terwijl de discussie al jaren loopt.
Wat moeten we hiervan zeggen? Heeft Klöpping gelijk? Kennelijk nemen we liever
het risico niet. Om te beginnen moeten zwakke plekken in onze privacy- en databescherming altijd zo goed mogelijk worden gerepareerd vanuit de combinatie van
technologie, procedures en regelgeving. We moeten toe naar een structureel Privacy
by Design, zoals dat heet: privacy- en databescherming die met diensten en praktijken
mee ontworpen is. Zo’n type aanpak is het beste uit te leggen, biedt de meeste zekerheid en geeft het meeste vertrouwen.
Toepassingsgebieden voor de Privacy by Design-benadering zijn momenteel met
name de volgende zogeheten potentieel Privacy-Invasive Technologies (pit’s). Natuurlijk komen ook de gezondheidszorg en Big Data Analytics in het lijstje voor:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Camerabewaking
Biometrische herkenning
Smart Meters en het Smart Grid
Mobiele devices en communicatie
Near Field Communications (nfc)
rfid en sensors
Redesigning ip Geolocation Data
Remote Home Health Care
Big Data en Data Analytics
http://www.privacybydesign.ca

Het is dat trio van uitleg, zekerheid en vertrouwen waarmee we, samen met verantwoordelijk gedrag van organisaties en individuen, het hoofd moeten bieden aan
gegronde en zeker ook aan irrationele angst voor privacyverlies. Als voor iedereen
duidelijk is hoe de vork in de steel zit en wat de ontwikkelingen zullen zijn, dan kan

op die basis steeds de afweging worden gemaakt voor een uitruil van persoonlijke
gegevens met het oog op een betere individuele dienstverlening.
Feiten en de perceptie rondom privacy kunnen we via keurmerken en bijsluiters goed
communiceren en adresseren, liefst in één oogopslag. Daartoe heeft onder meer de
Amerikaanse Association for Competitive Technology in 2012 de volgende set pictogrammen gemaakt. Ze geven aan wat er wel en niet gebeurt met onze persoonsgegevens in de mobiele apps die we downloaden op onze smartphones en tablets.

In Amerika werkt de AppRights-beweging aan een initiatiefwet, The Application
Privacy, Protection, and Security (apps) Act of 2013, die de verzameling van data via
mobiele devices en apps moet regelen.

Dit zien we nu steeds meer. Onder meer Mozilla bedient zich van pictogrammen, bijvoorbeeld om aan te geven of een website gegevens deelt, verkoopt of zonder gerechtelijk bevel aan de overheid doorspeelt en hoe lang gegevens worden bewaard.
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1.2

Internet en privacy gaan slecht samen

Uit een enquête in 1997 onder de Amerikaanse bevolking – ongeveer een kwart van
de Amerikanen had toen internet – blijkt dat men ook toen al flink bezorgd was
over privacy op internet. In het Framework for Global Electronic Commerce van de
regering-Clinton uit datzelfde jaar staat dit aldus verwoord:

Americans [and all other people] treasure privacy, linking it to our concept of
personal freedom and well-being. Unfortunately, the gii’s [Global Information Infrastructure] great promise – that it facilitates the collection, re-use,
and instantaneous transmission of information – can, if not managed
carefully, diminish personal privacy. It is essential, therefore, to assure per
sonal privacy in the networked environment if people are to feel comfortable
doing business.
Het internet mag geen vrijplaats zijn voor ongewenst en ongeoorloofd gedrag, want
dan blijft de economische potentie onder de maat, zo was de redenatie. Vertrouwen
ontbreekt dan, klanten en aanbieders blijven weg en de vrije wereldmarkt ontwikkelt
zich niet naar vermogen.
De sociale en economische potentie van internet als alledaags onderdeel van ons
leven willen we graag laten floreren. Maar vanwege de openheid en snelheid van
internetverkeer is misbruik van toepassingen een groot inherent risico. Daarin
moeten alle verschillende stakeholders hun verantwoordelijkheid nemen, idealiter de
private sector voorop, want die heeft het grootste economische belang.
Als privacy beter is gegarandeerd, zullen veel meer individuen en organisaties op
internet gaan en er actief worden, was in 1997 de gedachte. Maar ook tegen alle privacyzorgen in groeide internet als kool. Wat men zegt is dus niet altijd hetzelfde als wat
men doet. Zouden straks de Nederlanders niet ook gewoon meedoen met het nieuwe
epd, tegen alle twijfel van vandaag in?
In hoeverre is de angst voor een epd en andere Big Data-initiatieven reëel? Hoe makkelijk kunnen we van een beveiligings-4 een 8 maken? Misschien is dat best mogelijk
en vaak reageren mensen vanuit een onderbuikgevoel op verandering.
Het antwoord op de vraag of de emotie inzake persoonlijke data zal wegebben of niet,
vraagt om meer analyse. De Europese overheid vindt in elk geval in zijn algemeenheid
dat de privacy online niet goed geregeld is:

Privacy op internet is niet goed beschermd. Dat vindt de Europese Commissie,
die nieuwe regels heeft opgesteld. Het kan nog wel tot 2015 duren voordat de
Europese regels echt van kracht worden. Maar daarop vooruitlopend wordt

het in Nederland dit jaar al een stuk strenger. Dat is nodig, want de huidige
wet dateert uit 1995 en is sterk verouderd. De belangrijkste veranderingen
zijn:
• Consumenten moeten expliciet toestemming geven voor het gebruik van
hun gegevens.
• Bedrijven moeten hun privacybeleid in duidelijke taal weergeven.
• Consumenten krijgen het zogeheten recht om vergeten te worden.
Bedrijven die zich niet aan de regels houden, kunnen boetes krijgen die oplopen tot 2% van de omzet. Bij grote bedrijven kan het om tientallen of zelfs
honderden miljoenen euro’s gaan.
rtl z, 14 januari 2013

Voor de Nederlandse situatie kunnen organisaties onder andere op de website privacychecker.nl eenvoudig hun privacybeleid tegen het licht houden. U kunt er een antwoord krijgen op de volgende kwesties: moeten we een Privacy Impact Assessment
doen (10 vragen; zie ook paragraaf 4.8), voldoen we aan de huidige Wbp (12 vragen),
en hoe hoog zou vanaf 2015 de boete zijn onder de nieuwe beoogde eu-verordening
(19 vragen)?

Het is de bedoeling dat in 2015 de zogeheten Algemene Data Protectie Verordening
eu-breed wordt aangenomen. Dat is niet langer een richtlijn voor nationale wetgeving, maar een Europese ‘wet’ die in Nederland in de plaats treedt van onze Wet
bescherming persoonsgegevens. De nieuwe eu-verordening stelt nieuwe, strenge
eisen aan organisaties die persoonsgegevens verwerken. De boete voor bedrijven kan
oplopen tot 2 procent van de omzet.
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1.3

Gegronde verontrusting

Wie zich waagt aan een anatomie van de angst voor Big Data, komt tot de slotsom
dat er grond is voor verontrusting. De eerste grote Big Data-fabrieken, de krediet
bureaus, hielden er in de vorige eeuw niet al te frisse praktijken op na. Ze negeerden de
wet, fouten in de gegevens werden niet of nauwelijks gecorrigeerd, ze combineerden
creatief allerlei databases om zoveel mogelijk persoonlijke informatie te vergaren en ze
waren voortdurend verwikkeld in rechtszaken en hoorzittingen vanwege hun werkwijze. In 2004 publiceerde Robert Ellis Smith een retrospectief hierover onder de titel
Ben Franklin’s Web Site: Privacy and Curiosity from Plymouth Rock to the Internet.
Amerikaanse kredietbureaus als Equifax, Experian en Trans Union voegden uit allerlei bestanden persoonlijke informatie van burgers samen, gekoppeld aan socialeverzekeringsnummers. Ze gebruikten die profielen en verkochten ze door. Deze kredietbureaus leverden informatie aan banken en overheden die moesten beslissen over een
lening voor een auto, een levensverzekering of een uitkering. Ook verkochten ze de
informatie door, aldus Robert Ellis Smith.
Een negatief kredietrapport kon je te gronde richten. Dat gebeurde met Keith en Phyllis Mirocha, die geen lening voor een nieuwe woning kregen terwijl er sprake was van
een persoonsverwisseling. Door al het gedoe en het juridische gevecht dat ze aangingen met in dit geval Trans Union, verloren de echtelieden bovendien beiden hun baan.
De case van de Mirocha’s bevat veel elementen die ook nu de Big Data-angst voeden:

•• een ongelijke strijd: grote instituten versus de kleine man;
•• informatie wordt zonder toestemming gebruikt;
•• systemen beslissen zelf, zonder menselijke tussenkomst.
Zie dan je gelijk maar eens te halen. Ook nadat de fout in het dossier van de Mirocha’s
was opgespoord en Trans Union de gegevens zou aanpassen, kregen ze geen hypotheek. De foutieve informatie zat namelijk nog in het systeem en dat verhinderde de
lening. Een zuur geval van de hilarische ‘Computer Says No’-sketch uit de bbc-serie
Little Britain. De cartoon hiernaast uit Electronics Weekly van 2 november 1960 laat
zien dat deze situatie een lange historie heeft. Let op het Facebook-achtige thumbsdown-handje. Het lijkt wel een toespeling op het voornemen van de Duitse kredietbeoordelaar Schufa om ten behoeve van betere kredietprofielen persoonlijke informatie
uit Twitter, Facebook en LinkedIn te koppelen aan hun 66 miljoen mensen tellende
klantenbase.
Aan de drie angsten uit de tijd van de Mirocha’s kunnen nog twee specifieke Big Datagerelateerde ontwikkelingen worden toegevoegd:

•• Digitale data schieten heel snel de wereld rond. Mogelijke privacy-inmenging van

in het bijzonder Amerika stuit Europeanen tegen de borst.
•• Persoonlijke informatie die mensen delen op sociale media dreigt tegen ons te worden gebruikt door overheidsinstanties, verzekeraars en andere organisaties.
Tot op de dag van vandaag is het ‘Computer Says No’-syndroom een heet hangijzer.
Dat blijkt bijvoorbeeld zonneklaar uit het eerste Issues Paper dat het South Australian
Law Reform Institute van de Adelaide University Law School in mei 2012 publiceerde.
De titel luidt namelijk: ‘Computer says no: Modernisation of South Australian evidence law to deal with new technologies’.
Het verhaal van de Mirocha’s is exemplarisch voor wat er op grote schaal aan de hand
was bij Equifax. In een hoorzitting bleek dat medewerkers onder druk werden gezet
om een bepaald quotum te halen van negatieve rapportages over consumenten. Dat
leidde tot het creatief bij elkaar fantaseren van gegevens.
Op last van de rechter moest Equifax de richtlijnen voor juist gebruik van informatie
onder de aandacht van de medewerkers brengen, maar die uitspraak werd jarenlang
genegeerd. Hier ligt een belangrijke basis voor de angst dat de wet geen tanden heeft.
Vertrouwen wordt op grove wijze geschonden en sentimenten als ‘ze doen maar wat
en niemand kan ze tegenhouden’ vieren hoogtij.

1.4

Fear, Uncertainty & Doubt

De angst voor de teloorgang van privacy door grootschalige toepassingen van technologie werd verder gevoed door de boeken en onderzoeken die de privacyschendingen of mogelijkheden daartoe aan de kaak stelden. Met name The Naked Society
van Vance Packard uit 1964 bepaalde het sentiment, gevolgd door twee invloedrijke
publicaties over Big Data avant la lettre van Alan Westin: Privacy and Freedom uit
1967 en Databanks in a Free Society uit 1972.
Uiteindelijk bracht Database Nation: The End of Privacy in the 21st Century uit 2001
van Simson Garfinkel het publiek helemaal ten einde raad. fud, het bekende Fear,
Uncertainty & Doubt, was definitief de norm geworden. Dat was gelijk de kritiek.
Werd er echt niets aan dit soort praktijken gedaan? Inspelen op angst en feiten uit het
verleden is voorstelbaar uit voorzorg, maar hoe zit het nu eigenlijk echt?

Vier angstlessen uit het vroege Big Data-tijdperk
1. Zonder druk van buitenaf veranderen organisaties hun gedrag niet makkelijk.

Via publieke angst en agitatie kunnen correcties tot stand komen.
2. De echte angst betreft het onbedoelde gebruik van data door derden. Zeker
als dat doelbewust gebeurt, zoals bij datahandel.
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3. Uiteindelijk leidde de verontwaardiging over de praktijken van de Amerikaanse kredietbureaus in 1973 tot de Code of Fair Information Practices,
gevolgd door de Swedish Data Act. Beide stoelen op vijf principes van goede
omgang met persoonlijke informatie, te weten:
-- Er mogen geen geheime gegevensverzamelingen zijn.
-- Personen moeten kunnen nagaan wat er over hen verzameld is en hoe dat
wordt gebruikt.
-- Gebruik van data voor andere doeleinden mag alleen nadat de persoon in
kwestie toestemming heeft verleend.
-- Een persoon moet zijn Personally Identifiable Information (pii) kunnen corrigeren of amenderen.
-- Elke organisatie die pii creëert, beheert, gebruikt of verspreidt, moet de
betrouwbaarheid van die data garanderen voor het beoogde gebruik en
zorgen dat de informatie niet kan worden misbruikt.
4. Ook leren we uit de vroege Big Data-historie dat er kostbare tijd verstrijkt tussen de invoering van wetten en regels en het daadwerkelijk ernaar handelen.
De angst lijkt dus gegrond dat partijen de kans hebben om nog een tijd lang
de wet aan hun laars te lappen voordat ze zich beter gaan gedragen.

1.5
Join the
conversation

PbD-vraag 2
Is persoonlijke informatie
in uw ict-systemen automatisch veilig, zodat niemand zich daarom hoeft
te bekommeren?
http://bit.ly/vintR3Q2

Privacy by Design als oplossingsrichting

Instituten lijken in eerste instantie minder oog te hebben voor persoonlijke veiligheid
en privacy dan voor de business opportunities en efficiencywinsten die nieuwe technologie biedt. Persoonlijke veiligheid is aanvankelijk niet ingebakken in het systeem,
dat volgt later pas. Zo duurde het heel lang voordat creditcardmaatschappijen ter
verificatie een sms-melding gaven bij een overboeking.
In Unsafe at Any Speed uit 1965 analyseert activist Ralph Nader, die ook het voorwoord schreef bij Database Nation uit 2001, de desinteresse van de auto-industrie op
het punt van persoonlijke veiligheid. De ondertitel van het boek luidt The Designed-in
Dangers of the American Automobile, maar onveiligheden en negatieve effecten moeten over de hele linie worden geneutraliseerd door tegenmaatregelen in te bouwen,
aldus Nader:

A great problem of contemporary life is how to control the power of economic
interests which ignore the harmful effects of their applied science and technology.
Veiligheid voor de bestuurder, de inzittenden en het milieu is nu allemaal onderdeel
van het ontwerp en dus van de business. Privacy by Design, ook wel de Gouden
Standaard genoemd, is zogezegd de autogordel, de kooiconstructie, de airbags en
het roetfilter van de Big Data-business. Tegenwoordig zijn die dingen van meet af
aan ingebouwd. Privacy by Design is bij uitstek de weg voorwaarts van technologie,

procedures en regelgeving gezamenlijk ontwerpen en inregelen met als doel optimale
veiligheid en garanties. De schadelijke effecten en risico’s van autorijden zijn niet
helemaal weggenomen, maar wel sterk verminderd.
Zo zal ook de interesse van stakeholders in de ‘veiligheid’ van persoonlijke data
blijven groeien. Veiligheid en zeggenschap moeten een integraal onderdeel zijn van
het design van systemen en het ecosysteem waarin die functioneren. Daarmee neemt
de winsituatie voor alle partijen toe en kunnen economische modellen en kansen
floreren, zoals de regering-Clinton in haar Framework for Global Electronic Commerce al zei.

Omdat privacy, databescherming en persoonlijke informatie zo’n grote economische
en relationele waarde vertegenwoordigen, stelt de Canadese Information and Privacy
Commissioner Ann Cavoukian als ‘moeder’ van Privacy by Design deze zeven basisprincipes voor rondom de kern van elke organisatie, namelijk technologie, ontwerp
en infrastructuur, en de operatie zelf:
1. Privacy by Design betekent dat u proactief en preventief te werk gaat: niet reactief,
niet repareren achteraf.
2. Privacygarantie moet de defaultinstelling zijn.
3. Privacy moet ingebakken zijn in het ontwerp.
4. Ga voor volledige functionaliteit: geen magere trade-off maar een duidelijk positieve balans.
5. Oplossingen moeten helemaal dichtgetimmerd zijn: end-to-end security door de
tijd heen.
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6. Zorg voor zichtbaarheid en transparantie: openheid is uw leidmotief.
7. Ga respectvol om met privacy: stel dus vooral het individu centraal.
In de conclusie van deze notitie zijn deze principes verder geoperationaliseerd en in
de Privacy by Design-vragen (PbD) in de kantlijn wordt u eraan herinnerd.

1.6

Ons landschap van technologie en privacy in vogelvlucht

Het boek Technology and Privacy: The New Landscape, dat ruim vijftien jaar geleden
verscheen, bevat al een treffende definitie van digitale privacy. Ook de angst en de
hoop daaromtrent wordt aangestipt, en als remedie vanuit convergerende invalshoeken wordt het concept van Privacy by Design al naar voren geschoven, zij het avant la
lettre:

Privacy is the capacity to negotiate social relationships by controlling access to
personal information. As laws, policies, and technological design increasingly
structure people’s relationships with social institutions, individual privacy faces
new threats and new opportunities. [...]
The essays in this book provide a new conceptual framework for the analysis
and debate of privacy policy and for the design and development of information
systems. The authors are international experts in the technical, economic, and
political aspects of privacy; the book’s strength is its synthesis of the three.
We geven hier kort een toelichting op een aantal kernbegrippen (zie verder de literatuurlijst achterin):

Privacy-Enhancing Technologies
Technology and Privacy: The New Landscape bevat een hoofdstuk van Herbert
Burkert, getiteld ‘Privacy-Enhancing Technologies (pets): Typology, Vision,
Critique’. Momenteel leidt deze emeritus-hoogleraar het onderzoekscentrum
voor informatierecht aan de universiteit van Sankt Gallen, Zwitserland.
Privacy-Invasive Technologies
Een jaar later, in 1998, stelde de Australische e-businessadviseur Roger Clarke
de afkorting pit’s, Privacy-Invasive Technologies, tegenover pet’s. Een actueel
overzicht is te vinden op de pet-wiki van het Center for Internet and Society.
Dataveillance
De Dataveillance & Information Privacy-pagina’s van Roger Clarke geven een
interessant overzicht van pit’s, pet’s en hun context. De term dataveillance
is een vondst van Clarke. Hij besprak het concept in het tijdschrift Commu-
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nications of the acm van mei 1988 in het artikel ‘Information Technology and
Dataveillance’. Tegenwoordig kunt u behalve surveillance en dataveillance
ook de termen sousveillance en uberveillance tegenkomen.
pet’s

en Privacy by Design
Recente literatuur over pet’s en Privacy by Design:

-- het Handbook of Privacy and Privacy-Enhancing Technologies uit 2003,
gewijd aan intelligente software agents;
-- Privacy-Enhancing Technologies: A Review van hp Laboratories uit 2011;
-- Privacy by Design in the Age of Big Data van de Canadese Information and
Privacy Commissioner Ann Cavoukian en ibm’s Big Data-goeroe Jeff Jonas
uit juni 2012;
-- de brochure Operationalizing Privacy by Design: A Guide to Implementing
Strong Privacy Practices uit december 2012 van Ann Cavoukian.

Privacy by Design en pet’s zijn sterk in ontwikkeling
De relatie tussen Personally Identifiable Information (pii), pit’s, pet’s en Privacy by
Design is sterk in ontwikkeling. Een kritische kijk daarop geeft het artikel ‘Regulating
Privacy By Design’ uit 2011 van Ira Rubinstein, onder meer Senior Fellow aan het
Information Law Institute van het Center for Democracy and Technology. Rubinstein
zet vraagtekens bij het enthousiasme waarmee Privacy by Design en pet’s de afgelopen jaren wereldwijd zijn omarmd. Achter die concepten gaan namelijk werelden
schuil en daar begint het werk pas, te midden van zich snel ontwikkelende technologieën en datastromen.
Onduidelijkheid over en fouten in de verzameling, de
opslag, het gebruik en de verspreiding van persoonlijke
informatie hebben de afgelopen decennia de digitale technologieën die dit mogelijk maken neergezet als PrivacyInvasive Technologies (pit’s). Op die ongevraagde koude
douche hebben we simpel gezegd een mengkraan van regels
gemonteerd. De privacy-inbreuken van de koude pit’s konden zo worden gedoseerd en door warm water in de vorm
van pet’s bij te mengen kunnen we nu in plaats van een
koude douche zelfs een aangename temperatuur kiezen. De
gereguleerde datastroom die we opvangen in een maatbeker
staat voor onze Personally Identifiable Information (pii).
Als daarvan te veel is afgetapt of ze ons toch te koud op het
dak valt, dan weg ermee, de gootsteen in. Met als keuze:
opnieuw of niet. Het pii-water dient om de economische
relatie met allerlei dienstverleners te irrigeren.

René Speelman, 2013
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Het is een treffende analogie en inderdaad: pii, pit’s, pet’s en het bijbehorende
Privacy by Design zijn samen de basis om te sleutelen aan privacygarantie. Het doel:
privacy-inbreuk op basis van geavanceerde digitale technologie voorkomen.
pet’s en Privacy by Design zijn een belangrijke aanvulling op de oorspronkelijke
‘kraan’ van Fair Information Practice Principles (fip’s), die niet expliciet affiniteit hebben met technologie. De ontwikkeling van het technologisch georiënteerde Privacy
by Design, en daarmee van pet’s in combinatie met transparantie over en keuzemogelijkheden binnen businessprakijken en informatiesystemen, is een noodzakelijke Total
(Personal) Data Management-aanpak. Alle denkbare stakeholders binnen en buiten
organisaties moeten daar actief bij betrokken zijn en hun Don’t Be Evil-verantwoordelijkheid nemen.
Daarom hamert onder meer Ann Cavoukian, de ‘moeder’ van Privacy by Design, zo
op openheid en transparantie. pii voor iedereen in een gezonde economische context
is het doel. Natuurlijk moeten in dit Big Data-tijdperk slimme technologische petoplossingen als Differential Privacy daar integraal deel van uitmaken. Net zoals aan
de pit-kant de ongebreidelde datastromen van onder meer slimme verbruiksmeters
en biometrische systemen ongerustheid wekken. Alleen experts kunnen hier goed de
effecten van inschatten, dus meer technologiekennis is overal gewenst.
Met het voortschrijden van de digitale technologie zullen optimale privacy en vertrouwen een wiskundige limiet blijven. De situatie wordt echter niet anders en dus
moeten we daar concreet, kritisch en met een totaalaanpak aan verder werken. In dat
verband stelt het rapport Protecting Consumer Privacy in an Era of Rapid Change uit
maart 2012 van de Amerikaanse Federal Trade Commission het technologisch georiënteerde Privacy by Design voorop, in combinatie met simpele keuzemogelijkheden
voor consumenten en transparantie. De traditionele privacy-aanpak blijft dus belangrijk, maar een technologische totaalfocus heeft nu de hoogste prioriteit.
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Als privacy een fundamenteel mensenrecht is, er verschillende smaken zijn, en als
privacy bovendien een kwestie van menselijke beschaving is, zoals sommigen beweren, en essentieel is voor de economie, is het om uiteenlopende redenen dan niet
doodzonde dat er momenteel zoveel angst, onzekerheid en twijfel is?
Dat geldt des te meer voor digitale privacy en de waarde van Personally Identifiable
Information: in commerciële transacties, in de gezondheidszorg, voor energiemanagement, in de relatie burger-overheid enzovoort. Gegevens beschikbaar stellen
omtrent persoon en gedrag in ruil voor efficiënte dienstverlening op maat kan een
prima deal zijn met instanties, bedrijven en overheden, mits we weten wat er met
onze data gebeurt en wat de risico’s zijn. Is dat bekend en ook voor de toekomst geregeld, dan kunnen we op die basis afwegingen en afspraken maken en zogezegd ons
Vendor Relationship Management (vrm) in eigen hand nemen of uitbesteden.
Deels zijn angst, onzekerheid en twijfel nu eenmaal de aard van het beestje, want
privacy behoort toe aan het fragiele individu dat stand moet zien te houden in de
maalstroom van de moderne maatschappij met alle tegenstrijdige belangen van dien.
In deze digitale tijd van steeds meer Privacy-Invasive Technologies en datasurveillance moet alle hens aan dek om de angel van de angst te verwijderen.
Dat doen we door ons te richten op persoonlijk Total Data Management – controle
kortom over onze pii, onze Personally Identifiable Information. Technologie staat
daarbij centraal in de balans, of de wedloop zo u wilt, tussen Privacy-Invasive Technologies (pit’s) en Privacy-Enhancing Technologies (pet’s).

Join the
conversation

PbD-vraag 3
Maken privacy-requirements integraal deel
uit van het ontwerp
en de architectuur van
uw ict-systemen en
businesspraktijken?
http://bit.ly/vintR3Q3
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Idealiter moet die balans in de praktijk steeds ‘volautomatisch’ en met opperste nauwkeurigheid tot stand komen via Privacy by Design. Het betekent dat de pet’s integraal
moeten zijn afgestemd en ingeregeld op de juiste procedures, regelgeving, de fysieke
omgeving enzovoort, zoals voorgesteld aan het eind van paragraaf 1.5 en in de conclusie van deze notitie.
In dit hoofdstuk brengen we het (digitale-)privacythema ter oriëntatie op zeven verschillende noemers. We sluiten af met de toenemende rol van Big Data en een game
om privacy in sociale netwerken te oefenen.

2.2

Privacy is een fundamenteel mensenrecht

No-one should be subjected to arbitrary interference with his privacy, family,
home or correspondence, nor to attacks on his honour or reputation.
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, 1948, art. 12
Privacy is een onvervreemdbaar mensenrecht in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties en komt over de hele wereld als recht voor
in handvesten, grondwetten, gewone wetten en verdragen. In resolutie A/hrc/20/L.13
van de vn-Mensenrechtenraad uit juli 2012 over ‘de promotie, bescherming en het
bezit van mensenrechten op internet’ staat dat alle mensenrechten offline en online
moeten worden beschermd, in het bijzonder de vrijheid van meningsuiting. Dat is
bovendien bevorderlijk zo niet essentieel voor het economische verkeer.

2.3 Privacy is er in verschillende smaken
De eerste privacywet stamt uit 1361, toen in Engeland gluren en afluisteren strafbaar
werd gesteld. Moderne privacyopvattingen onderscheiden verschillende categorieën,
bijvoorbeeld persoonlijk, informationeel, organisatorisch, spiritueel en intellectueel,
of ‘bodily privacy (private parts), territorial privacy (private places), communications
privacy (private messages), information privacy’. Onze online privacy wordt ook vaak
ePrivacy genoemd. Digitale privacy is niet noodzakelijkerwijs online en naar de letter
hoeft informatieprivacy niet per se digitaal te zijn. Wat digitale Personally Identifiable
Information tegenwoordig allemaal kan zijn, somt de afbeelding op pagina 26 op.
Behalve dat er verschillende soorten privacy zijn, kan ook de mate van privacy verschillen. We zien dit bijvoorbeeld in onze browserinstellingen:
http://www.dotrights.org/business/primer
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Privacyniveaus vinden we ook terug in de consumentengegevens die organisaties over
ons verzamelen (de illustratie is van Magenta Advisory):
1. Identification data

2. Behavioral data

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Name
Address
Phone number
Invoicing information
Date of birth
Email address
IP address

Purchasing history
Search and web-browsing
history
Salary information
Likes on Facebook
Rating & Reviews

1

3. Derived data

4. Permission and preferences

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Profitability
Loyalty
Interest
Behavioral models
Analytical models

Accepted terms and
conditions
Marketing permissions
Orders (e.g. newsletter)
Settings

2

3

4
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Het is de ongecontroleerde combinatie van dit soort digitale data die ons momenteel
veel privacyzorgen baart.

2.4

Privacy is een kwestie van menselijke beschaving

De bekende en zelfs enigszins controversiële Russisch-Amerikaanse schrijfster Ayn
Rand (1905-1982) stelde onze maatschappelijke beschaving kernachtig gelijk aan optimale privacy:

Civilization is the progress toward a society of privacy. The savage’s whole existence is public, ruled by the laws of his tribe. Civilization is the process of setting
man free from men.
A. Rand (1943), The Fountainhead
In de achttiende eeuw verwoordde de Franse politieke denker Jean-Jacques Rousseau
het nog ironisch aldus:

The first man who, having enclosed a piece of ground, bethought himself of
saying “This is mine,” and found people simple enough to believe him, was the
real founder of civil society.
Rousseau (1754), Discourse on the Origin and Basis of Inequality among Men
We hoeven ons niet te kunnen vinden in de nuances van deze waarnemingen om in
te zien dat digitaal en online het verschil tussen mijn en dijn tegenwoordig steeds
minder duidelijk is, evenals het verschil tussen publiek, persoonlijk en geheim en dat
tussen gratis en betaald. Wat zegt dat over onze ‘beschaving’? Zijn we die aan het verliezen; heeft maatschappelijke beschaving niet altijd juist een averechts effect gehad;
of moeten we met onze tijd meegaan en niet zeuren over hoe menselijke constructen
als privacy nu eenmaal opschuiven?

2.5

Privacy is essentieel voor de economie

Het inzicht van Rousseau is de start van het artikel ‘Privacy: Its Origin, Function,
and Future’ uit 1979. Daarin benadrukt de Amerikaanse econoom en hoogleraar Jack
Hirschleifer de economische dimensie van privacy. In het richtingwijzende Framework for Global Electronic Commerce van de regering-Clinton uit 1997 komt dit heel
expliciet tot uiting, zoals we in paragraaf 1.2 hebben gezien.
Privacy, zegt Hirschleifer in 1979, is tegenwoordig niet zozeer een traditionele ‘secrecy’-kwestie – een zaak van je kunnen afzonderen en van geheimhouding – centraal
staat juist de ‘autonomy within society’. Die autonomie van individuen en groepen is
synoniem met actief economisch handelen en Hirschleifer was gespecialiseerd in de
relatie daarvan met onzekerheid en informatie: wat betekent het als mensen niet goed

weten en kunnen inschatten wat er allemaal over hen bekend is? Privacy als ‘a way of
organizing society’ in plaats van ‘withdrawal’, zoals Hirschleifer het in zijn artikel letterlijk onderstreept.

2.6

Privacy is persoonlijk Total Data Management

Volgens de schrijver Gabriel García Márquez heeft elk mens drie soorten levens:
een publiek leven, een privéleven en een geheim leven. Al in 1948 beschreef George
Orwell in zijn boek 1984 wat devices en het internet daarmee zouden doen:

It was terribly dangerous to let your thoughts wander when you were in any
public place or within range of a telescreen. The smallest thing could give you
away.
Dat was toen en is gelukkig nog steeds bijzonder overdreven, maar het geeft goed
de angst weer waarmee we de huidige surveillance & dataveillance society ervaren.
Op straat en online kunnen alle denkbare datastromen continu in de gaten worden
gehouden.
De enige plek waar we nog een beetje privacy hebben, zo lijkt het, is thuis op het toilet. Privacy, private en privy liggen niet voor niets direct in elkaars verlengde. De titel
van deze Digital Life eGuide speelt met die betekenisverwantschap:

Het verschil tussen publiek, privé en geheim is de essentie van het privacythema,
zeker in de context van persoonsgegevens en andere persoonlijke informatie. De
bescherming daarvan – gegevensbescherming, data protection, Datenschutz – is bij
wet geregeld.
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In Nederland hebben we de Wet bescherming persoonsgegevens, Duitsland heeft
zijn Datenschutzgesetz en de Europese Unie heeft haar Data Protection Directive.
Die laatste richtlijn zal worden veranderd in een bindende wet voor alle lidstaten en
moet in 2015 in werking treden, zo is de bedoeling. Met alle digitale activiteit vandaag
de dag is het onderscheid tussen publiek, privé en geheim nog nooit zo vloeiend en
kneedbaar geweest.
Kaliya Hamlin, online onder meer bekend als Identity Woman, maakte de volgende
mindmap van de wolk met persoonlijke digitale gegevens of Personally Identifiable
Information (pii) die we allemaal tegenwoordig in meerdere of mindere mate om ons
heen hebben hangen: deels publiek, deels privé en deels geheim. Bij elkaar geeft dit
op elk moment een compleet beeld van wie we zijn, waar we mee bezig zijn, wat we
denken en wat we interessant vinden; dus waar we op de een of andere manier voor
zouden willen betalen of mee gechanteerd zouden kunnen worden.
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De pii-levenscyclus van creatie tot consumptie ziet er volgens het World Economic
Forum-rapport Personal Data: The Emergence of a New Asset Class schematisch als
volgt uit:

Volunteered

Personal data creation
Devices
Mobil phones/
smart phones

Software
Apps, OS for PCs

Declared interests
Preferences
…
Observed
Browser history
Location

Desktop PCs,
laptops
Communication
networks
Electronic notepads,
readers
Smart appliances

…
Inferred
Credit score

Analysis,
productisation

Web retailers

Market research
data exchanges

Internet tracking
companies
Apps, OS for
mobile phones

Apps for medical
devices
Apps for consumer
devices/
appliances

Sensors
Network management
software
Smart grids

Future consumption
…

Storage,
aggregation

Electronic medical
records providers

Ad exchanges

Business intelligence
systems

Mobile operators,
Internet service
providers

Credit bureaus

Financial
institutions
Utility
companies
…

Privacy is een kwestie van trade-offs

Als we zeggen dat privacy – of gewoon je vrij voelen, lekker in je vel zitten – essentieel is voor een geoliede digitale economie, dan komt ons onmiddellijk ook het economische begrip trade-off in gedachten. Situationeel en van persoon tot persoon maken
we verschillende keuzen in wat we wel en niet in een bepaalde uitruil zullen willen
toestaan ten aanzien van het verzamelen, delen en gebruiken van informatie, immers:

• Privacy is “the subjective condition that people experience when they have
power to control information about themselves and when they exercise that
power consistent with their interests and values.”

Government
agencies and
public organisations

Medical records
exchanges

Identity providers

Persoonlijke digitale data in maten en soorten vormen samen het domein van digitale
privacy. Dan gaat het er niet eens zozeer om dat onze kostbare pii koste wat kost
geheim blijft als wel dat we zelf in de hand hebben wat we er wel en niet van willen
ruilen of verkopen, zoals Jack Hirschleifer in 1979 met zijn autonomie al zei. Om die
autonomie als organiserend maatschappelijk en economisch principe optimaal te
kunnen uitoefenen, moeten we steeds weten hoe onze pii zich concreet verhoudt tot
de twee overzichten hiervoor, wat er onbedoeld van ‘weglekt’ en hoe daar gebruik van
wordt gemaakt.

2.7
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• There is no free lunch: We cannot escape the trade-off between locking
down information and the many benefits for consumers of the free flow of
information.
Berin Szoka, Senior Fellow, The Progress & Freedom Foundation,
op 7 december 2009
Privacy is een ruilobject op vele fronten: trade-off is the name of the game. Als ouders
in Facebook-posts van hun kinderen snuffelen, dan is er een trade-off tussen privacy
en opvoeding. In ons digitale tijdperk hebben we het zelfs over de privacy paradox:
aan de ene kant anoniem willen zijn en aan de andere kant de welhaast ongeremde
drang om ons hele hebben en houden met de wereld te delen.
Bekend is ook de trade-off tussen privacy en gezondheid. Een Elektronisch PatiëntenDossier breekt misschien in op onze privacy, maar we hebben er baat bij voor wat
betreft de duur en de kwaliteit van leven. Hetzelfde geldt voor de meest gangbare
cookieanalyses op internet en een betere service van organisaties aan klanten en prospects. Privacy-trade-offs zijn er in verschillende vormen, bijvoorbeeld:

•• privacy versus opvoeding;
•• privacy versus gezondheid;
•• privacy versus fraudebestrijding;
•• privacy versus betere dienstverlening;
•• privacy versus efficiënte energiesystemen;
•• privacy versus zelfexpressie;
•• privacy versus veiligheid.
Omdat (digitale) privacy een trade-off is, is het per definitie een economisch goed.
In de goede traditie van Hirschleifer zegt onder anderen Alessandro Acquisti, codirector van het Carnegie Mellon Center for Behavioral Decision Research, dit in het
paper The Economics of Privacy. De economie die zich nu steeds verder rond privacy
ontwikkelt, gaat van het minen en verkopen van persoonlijke informatie tot de aanschaf van producten om als consument onze privacy te beschermen.
Een van de belangrijkste trade-offs is privacy versus veiligheid in de zin van ons
zonder in onze fysieke en ethische integriteit te worden aangetast kunnen bewegen
in de fysieke en digitale ruimte. Een overheid die surveilleert op internet op zoek naar
kinderporno vinden we acceptabel, camerabewaking ook en vingerafdrukken nemen
idem dito. Maar tegelijkertijd groeien de scepsis en de angst. Tegenwoordig staat
het Big Brother-sentiment haaks op de kansen die Big Data biedt, commercieel en
maatschappelijk.
Ver voor er sprake was van data volume, variety en velocity was Big Brother al een
issue. De geschiedenis van de registers, de volkstellingen, allerhande registraties en
later de bevolkingsstatistieken is direct verbonden met deze scepsis, die vaak de over-
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heid betreft. Daarnaast gaan digitaal en media tegenwoordig hand in hand, wat voor
de gewone burger het meest herkenbaar is in de middelen waar onze Surveillance
Society zich van bedient. Dit thema werd onder meer in 2006 uitgebreid belicht in A
Report on the Surveillance Society for the [British] Information Commissioner van het
Surveillance Studies Network.
Over de trade-off van veiligheid versus privacy wordt druk gedebatteerd en de
noodzaak van een trade-off wordt zelfs betwist, bijvoorbeeld door Daniel Solove in
zijn boek uit 2011 getiteld Nothing to Hide: The False Trade-off between Privacy and
Security. Vanuit het vrm-kamp wordt geredeneerd dat privacy dankzij Vendor Rela
tionship Management helemaal geen trade-off hoeft te zijn.
In de Amerikaanse Burgeroorlog van 1861-1865 werd het Big Brother-gevoel sterk
gevoed toen het bevolkingsregister werd gebruikt om mogelijke militaire kampen in
de zuidelijke staten op te sporen. De opkomst van totalitaire regimes en ideologieën,
en de desastreuze uitwerking daarvan inspireerden sciencefictionauteurs tot scenario’s die zo dystopisch zijn dat ze de lust voor welke Big Data-achtige samenleving
onmiddellijk doen vergaan. We kennen de klassiekers uit het genre:

•• 1924
•• 1932
•• 1948
•• 1951
•• 1951

We, Yevgeny Zamyatin
Brave New World, Aldous Huxley
1984, George Orwell
Foundations, Isaac Asimov
Fahrenheit 451, Ray Bradbury

Elk van deze boeken geeft een eigen kijk op hoe gedrag van het individu bespied en
bestuurd kan worden met behulp van technologie. Daarna, ten tijde van de Koude
Oorlog, was in Amerika het vertrouwen in de overheid een stuk groter en was men
meer bevreesd voor de vijand dan voor de Grote Broer in eigen land die burgers aan
het bespieden was. De communistenjacht van senator McCarthy werd in de jaren
vijftig bijvoorbeeld breed gedragen.

2.8

Privacy is angst, onzekerheid en twijfel

Over onzekerheid inzake privacy op basis van technologie zei William Douglas, het
langst zittende lid van het Amerikaanse Hooggerechtshof, in 1966 al het volgende:

We are rapidly entering the age of no privacy, where everyone is open to surveillance at all times; where there are no secrets from government.
Tegenwoordig vinden we het normaal om in een surveillance- en een dataveillancesociety te leven. We hebben te maken met pit’s (Privacy-Invasive Technologies) en
aan de andere kant met pet’s (Privacy-Enhancing Technologies). De Amerikaanse
National Security Agency bouwt momenteel een quantumsupercomputer, Vesuvius

Join the
conversation

PbD-vraag 4
Hoe gaat u om met privacy
versus security? Denkt u
dat ze allebei in harmonie gerealiseerd kunnen
worden?
http://bit.ly/vintR3Q4
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gedoopt, om letterlijk alles en iedereen ter wereld via digitale datastromen in de gaten
te kunnen houden. Uit naam van nationale veiligheid en bescherming van de democratie, en vooral in het strengste geheim.

Bob Englehart in de Hartford Courant op 22 januari 2006 via http://www.gsmnation.
com/blog/2012/09/25/the-fbi-wants-permission-to-wire-tap-your-facebook-account/
google-and-the-feds/

Onder die geheimhouding vallen bijvoorbeeld ook het gebruik van Palantir-opsporingstechnologie en de relatie van de nsa met onder meer Google. Dat gaat weer
een heel stuk verder dan het boek Database Nation: The End of Privacy in the 21st
Century van Simson Garfinkel uit 2001. Het spectrum van Fear, Uncertainty & Doubt
waarin fragiele individuen en minderheidsgroepen zich bevinden, kunnen we als
volgt weergeven:

dood angst wantrouwen pessimisme onzekerheid | zekerheid optimisme vertrouwen hoop leven

We zien vijf categorieën links en recht van het dunne blauwe lijntje, dat ons wiebelige
privacygevoel markeert. Hard gekoppeld aan de centrale vraag naar zekerheid, die
direct verband houdt met het bekende trio data – informatie – kennis/begrip, is de
methodische twijfel van Descartes uit de zeventiende eeuw. Doubt dus, die, als we
haar niet kunnen wegnemen, gauw doorschiet naar angst. Omdat angst verlammend
werkt, willen we er goed mee kunnen omgaan, de twijfel kunnen invullen. Angst
willen we kunnen begrijpen met een anatomie als doel. We willen aan de hand van
onderdelen kunnen uitleggen wat er aan de hand is om zo de angst te neutraliseren.
Opmerkelijk is nu dat een anatomie van hoop, het tegenovergestelde van angst, vaak
ook uit vanuit een negatieve beleving wordt beschreven; in de illustratie hierboven is
dat ziekte. En inderdaad, onze privacy zien we vaak als ziek, althans, we vinden dat zij
zich ongezond ontwikkelt.
Wat privacygevoel betreft, bevinden we ons bovengemiddeld vaak ver in het rood,
bang als we zijn voor Big en Little Brothers die ons te na komen en overvleugelen
vanuit met name de technologie. Bij herhaling is de afgelopen tijd verkondigd dat we
privacy als verworvenheid in het digitale tijdperk maar helemaal moeten vergeten.
Juist dat ‘vergeten’ is dankzij internet, alle databases die er zijn en nu dan Big Data een
groot issue geworden. The Right to Be Left Alone heeft er in 2012 een aanscherping bij
gekregen in The Right to Be Forgotten van eu-commissaris Viviane Reding. Hoe, met
welke technologieën en welke procedures, is dat eigenlijk nog te garanderen? Met
de DeleteMe-app van Abine? De kans dat we definitief in de rode zone belanden is
levensgroot aanwezig, met alle economische en maatschappelijke gevolgen van dien.
Zo kan privacy een showstopper worden voor de mooie kansen die datamining en Big
Data op veel intermenselijke terreinen bieden.
De Chaos Computer Club slaat alarm
In deze context is onhandig omgaan met Big Data de ene kant van de zaak en doelbewust de regels met voeten treden de andere. Twee voorbeelden uit Duitsland lichten
die uitersten toe. Op het jaarcongres van de Chaos Computer Club werd eind 2011
duidelijk dat de slimme energiemeters van leverancier Discovergy slecht beveiligd
waren. Onnodig werd om de twee seconden het verbruik gemeten en bovendien
waren de datastromen niet versleuteld. Daardoor kon nauwkeurig het verbruik per
apparaat in een huishouden in kaart worden gebracht met alle analysemogelijkheden betreffende bijvoorbeeld kijkgedrag en internetgebruik van dien. De data die de
onderzoekers hadden bemachtigd, waren afkomstig van standaard verzegelde ‘smart
meters’. De slechte beveiliging had tevens tot gevolg kunnen hebben dat hackers die
verder het systeem wisten binnen te dringen, in staat waren de energievoorziening
van miljoenen huishoudens plat te leggen.
In het verlengde van het hierboven aangestipte alomvattende datamonitoringproject
Vesuvius van de geheime Amerikaanse National Security Agency staat de ontdekking
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van een computervirus door dezelfde Chaos Computer Club afkomstig van de Duitse
overheid, eveneens in 2011. De code was in staat een computer compleet te infiltreren,
alle handelingen in de gaten te houden, ze op te slaan, en nieuwe virussen aan te brengen. Camera, screenshots, internettelefoonverkeer, toetsaanslagen en natuurlijk alle
bestanden op de harde schijf waren compleet onder controle van de afluistersoftware,
aldus de Frankfurter Allgemeine Zeitung.

2.9

Privacy en Big Data

Sinds de ontwikkeling in de negentiende eeuw van mediatechnologie als fotografie,
telefoon en telegraaf is privacy een steeds prominenter aandachtspunt geworden. De
maxime Privacy Is the Right to Be Left Alone stamt uit het Amerika van 1890. Toen
begonnen de ontwikkeling van technologie en onze behoefte aan privacy elkaar in de
wielen te rijden:

Recent inventions and business methods call attention to the next step which
must be taken for the protection of the person, and for securing to the individual
what Judge Cooley calls the right “to be left alone.” [...] Numerous [...] devices
threaten to make good the prediction that “what is whispered in the closet shall
be proclaimed from the rooftops.”
Dit citaat geldt nog steeds. Zonder de fotografie, de kranten en het woord mechanisch, die we bewust uit het citaat hebben weggelaten, had niemand kunnen vermoeden dat deze woorden uit 1890 stammen, uit het artikel ‘The Right to Privacy’ van
Samuel Warren en Louis Brandeis in de Harvard Law Review. Daarmee startte de hele
moderne privacydiscussie. En nog steeds spelen fotografie en paparazzi een centrale
rol in privacyvraagstukken.
Dat Big Data tegenwoordig extra privacyzorgen oplevert, bleek onder andere toen
de grootste Duitse kredietbeoordelaar Schufa aankondigde dat ze ten behoeve van
betere profielen informatie uit Twitter, Facebook en LinkedIn zou koppelen aan haar
66 miljoen mensen tellende klantenbase.
Met deze aanval op het recht van mensen om controle te hebben over hun eigen data
vreesde Duitsland ‘Amerikaanse toestanden’. Ilse Aigner, de minister die consumentenrecht in haar portefeuille heeft, liet weten dat sociale netwerken niet systematisch
ingezet mogen worden om kredietaanvragen te beoordelen.
In 2012 vielen onder meer de volgende drie artikelen op, die het gecombineerde
thema behandelden van privacy, databescherming en de opkomst van Big Data:

•• Het eerste, getiteld ‘Privacy in the Age of Big Data: A Time for Big Decisions’, verscheen in het februarinummer van Stanford Law Review.

•• Nummer twee, ‘The Challenge of Big Data for Data Protection’, zag het licht in het
meinummer van het Oxford Journal on International Data Privacy Law.
•• En het derde, ‘Privacy by Design in the Age of Big Data’, kwam in juni van het
Office of the Information and Privacy Commissioner of Ontario, Ann Cavoukian.
Haar medeauteur is ibm’s Big Data-goeroe Jeff Jonas.

Het artikel ‘Big Data for All: Privacy and User Control in the Age of Analytics’ gaf in
februari 2012 op de website van het tijdschrift Stanford Law Review goed aan wat er
in het licht van Big Data aan de hand is met privacy en databescherming. De redenering is als volgt: Big Data is realiteit; er zit bijzonder veel waarde in, maar het voedt
ook het onbehagen inzake privacy. Tussen organisaties en individuen moeten we hier
dus een goede balans in zien te creëren. Gelijk aan het begin maken de auteurs, Omer
Tene en Jules Polonetsky, de volgende zeven punten:

De Big Data-realiteit
1. Ontwikkelingen in data mining en analytics en de enorme toename van
rekenkracht en dataopslag hebben de informatie waarover organisaties en
overheden kunnen beschikken, explosief vergroot.
2. Gegevens kunnen nu buiten gestructureerde databases om in ruwe vorm worden geanalyseerd. Daardoor kunnen er veel beter verbanden worden gelegd
en komen er nieuwe, onvermoede toepassingen voor bestaande informatie.
3. Tevens heeft het groeiende aantal mensen, devices en sensors die verbonden zijn door digitale netwerken, een revolutie teweeggebracht in de creatie, de communicatie, het delen van en de toegang tot data.

De waarde en privacy-uitdaging van Big Data
4. Data zijn van grote waarde voor de wereldeconomie als grondstof voor
innovatie, productiviteit, efficiency en groei. Tegelijkertijd stelt de datavloed
ons voor privacyvraagstukken die mogelijkerwijs leiden tot regelgeving die
de dataeconomie en innovaties tot staan brengt.
5. Om een balans te vinden moeten beleidsmakers een aantal van de meest
fundamentele privacyconcepten adresseren, zoals de definitie van Personally Identifiable Information (pii), de rol van controle daarover door het
individu en de principes van minimaal en doelgericht gebruik van data.

Een goede balans voor organisaties en individuen
6. Als individuen op een toegankelijke manier kunnen beschikken over hun
data, kunnen ze de rijkdom die de informatie in zich bergt delen. Op die
basis kunnen waardevolle klanttoepassingen worden ontwikkeld.
7. Uiteraard zijn organisaties verplicht hun beslissingscriteria duidelijk te
maken, want in een Big Data-wereld zijn vaak de conclusies die worden
getrokken aanleiding tot zorg, niet zozeer de data zelf.
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Het artikel ‘Big data for All’, dat nog zal verschijnen in het Northwestern Journal of
Technology and Intellectual Property, geeft een overzicht van de voordelen van Big
Data op verschillende terreinen en in verschillende economische sectoren. Vervolgens
komen de bedenkingen aan bod, gevolgd door een aantal centrale uitdagingen en tot
slot ook oplossingen.
Fundamenteel ondersteunend is het concept van Privacy by Design: het zorgwekkende effect van Privacy-Invasive Technologies moet worden opgeheven door een
intense combinatie van Privacy-Enhancing Technologies, regelgeving, beleid, procedures en verantwoordelijk gedrag van alle partijen.
Op die manier moet ook Big Data een win-winsituatie kunnen worden voor iedereen.
Die ambitie en belofte willen overal ter wereld de politiek, bedrijven, overheden en
individuen gerealiseerd zien.
Privacy, technologie en de wet
Het is de bedoeling dat de relatie tussen het trio privacybescherming, digitale technologie en regelgeving de komende jaren overal ter wereld sterk ten goede zal veranderen. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van de economie en van de sociaalmaatschappelijke verhoudingen. In 2011 installeerde het 112de Amerikaanse Congres (de
regering-Obama I) voor het eerst een aparte senaatscommissie met deze duidelijke
naam: Privacy, Technology and the Law. De commissie heeft de volgende vier hoofdtaken in haar portefeuille:

• Toezicht op regelgeving en beleid inzake de verzameling, de bescherming,
het gebruik en de verspreiding van commerciële informatie door de private
sector, waaronder behavioral advertising, privacy in sociale netwerken en
andere online privacy-issues.
• Handhaving en implementatie van commerciële informatieprivacyregelgeving en -beleid.
• Gebruik van technologie door de private sector om de privacy te beschermen, de transparantie te vergroten en innovatie aan te moedigen.
• Privacystandaarden voor de verzameling, de opslag en het beheer, het
gebruik en de verspreiding van commerciële Personally Identifiable Information (pii).
• Privacy-implicaties van nieuwe of opkomende technologieën.

In onze Big Data-businessrealiteit gaan we nu wereldwijd de kant op van een principiële nadruk op transparantie en keuze, op ‘informed consent’ en duidelijke ‘opt out’mogelijkheden voor individuen. Daarbij lijkt een balans tussen pit’s en pet’s, gekoppeld aan heldere regels en procedures via Privacy by Design, de beste want meest
integrale oplossing. Daarover gaat hoofdstuk 3.

2.10 Een game om privacy te oefenen
Tot Privacy by Design behoort ook het aankweken van awareness en eigen verantwoordelijkheid. Op http://www.open.edu/openlearn/privacy is sinds kort een
privacyspel beschikbaar om te oefenen in de nieuwe normen en waarden op sociale
netwerken. Via ‘Secret or sharing? Play our Privacy Game’ kunt u bepalen welke
informatie u bereid bent te delen en wat u beter voor uzelf kunt houden. Het spel
biedt de gelegenheid om op een veilige manier een leerzaam gokje te wagen met uw
persoonlijke data. Via OpenLearn speelt u alleen tegen de computer, maar u kunt ook
uw Facebook-vrienden uitdagen in een multiplayerversie van het privacyspel, dat dan
natuurlijk nog steeds een besloten karakter heeft.

Count not him among your friends who will retail your privacies to the world.
Publilius Syrus, ca. 50 v. Chr.
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3 Privacy by Design en de balans
tussen pit’s en pet’s
(Privacy-Invasive versus Privacy-Enhancing
Technologies)
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Een nieuwe privacytaxonomie
Personally Identifiable Information en pet’s
Privacy volgens tno en tilt
E-privacygerelateerde uitdagingen
Verantwoordelijk gedrag als kern

3.1

Een nieuwe privacytaxonomie
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In januari 2006 publiceerde de University of Pennsylvania Law Review een 84 pagina’s
tellend artikel van Daniel Solove, momenteel hoogleraar aan de George Washington
University Law School. In het artikel, waaraan nog 25 andere deskundigen bijdroegen,
presenteert Solove een nieuwe Taxonomy of Privacy, zoals de titel kort en krachtig
luidt, gerelateerd aan technologie en informatie.
Digitale vernieuwingen zijn hand over hand toegenomen maar het abstracte juridische privacybegrip was en is daar onvoldoende op aangepast, om een understatement
te gebruiken. Solove en de zijnen zijn snoeihard in hun oordeel:

Privacy is a concept in disarray. Nobody can articulate what it means. [...]
Privacy is far too vague a concept to guide adjudication and lawmaking, as
abstract incantations of the importance of “privacy” do not fare well when pitted
against more concretely stated countervailing interests. [...] This Article devel
ops a taxonomy to identify privacy problems in a comprehensive and concrete
manner.
De notie van privacy moet veel beter handen en voeten worden gegeven, zeker om
privacy helder te kunnen gebruiken in de context van regelgeving. Begin 2006 waren
we al ver in het digitale tijdperk voortgeschreden, maar concrete nieuwe privacyissues werden verre van adequaat geadresseerd. Het was hoog tijd voor een alomvattende en duidelijke indeling die vooral zou aangrijpen op de activiteiten die mensen,
organisaties en overheden aan de dag leggen:
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Technology is involved in various privacy problems, as it facilitates the
gathering, processing, and dissemination of information. Privacy problems,
however, are caused not by technology alone, but primarily through activities of
people, businesses, and the government. The way to address privacy problems is
to regulate these activities.
Vanuit deze interessante observatie uit 2006 zijn we zeven jaar later op een punt
aanbeland waar de aandacht voor activiteiten begint te worden gecombineerd met de
ontwikkeling en handhaving van een goede balans: tussen Privacy-Invasive Technol
ogies (pit’s) enerzijds en Privacy-Enhancing Technologies (pet’s) anderzijds. Deze
fundamentele en integrale aanpak staat bekend als Privacy by Design. Als klankbord
daarvoor fungeert de volgende privacytaxonomie van Solove en de zijnen uit 2006,
die een duidelijke technologie- en informatiefocus heeft:

Information Collection
-- Surveillance
-- Interrogation
Information Processing
-- Aggregation
-- Identification
-- Insecurity
-- Secondary Use
-- Exclusion
Information Dissemination
-- Breach of Confidentiality
-- Disclosure
-- Exposure
-- Increased Accessibility
-- Blackmail
-- Appropriation
-- Distortion
Invasion
-- Intrusion
-- Decisional Interference

3.2

Personally Identifiable Information en pet’s
Om verschillende redenen en op verschillende manieren beschikken organisaties
over de Personally Identifiable Information (pii) van medewerkers, klanten en andere
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tijdstip veilig moet kunnen
worden vernietigd?
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partijen. Daarbij moeten privacy- en databescherming goed in acht worden genomen. Goed ontworpen en geïmplementeerde Privacy-Enhancing Technologies (pet’s)
zijn het tegenovergestelde van Privacy-Invasive Technologies (pit’s). Ze helpen om
bescherming en controle te realiseren in combinatie met regelgeving, richtlijnen,
processen, training enzovoort.
Idealiter hebben pet’s een duidelijke relatie met wat wetten en regels inzake privacy
voorschrijven en beogen. Het Britse Information Commissioner’s Office omschrijft
pet’s dan ook als:

any technologies that protect or enhance an individual’s privacy, including
facilitating access to their rights under the Data Protection Act.
De Europese Unie benadrukt bovendien de rol van pet’s in het ontwerp van informatie- en communicatiesystemen, zodanig dat regelgeving vanuit de technologie handen
en voeten krijgt:

verzamelen

bewaren

verwerken

verspreiden

verkopen

versleutelen

The use of pets can help design information and communication systems and
services in a way that minimises the collection and use of personal data and
facilitates compliance with data protection rules making breaches more diﬃcult
and/or helping to detect them.
De hierboven aangehaalde Taxonomy of Privacy van Daniel Solove kan goed dienen als een Privacy Impact Assessment-raamwerk (zie paragraaf 4.8) voor pet’s die
privacygerelateerde schade moeten voorkomen. In het geding is wat bekendstaat
als Fair Information Practices, het fundament van een vertrouwenswaardige digitale
economie, zeker als daarbinnen met Big Data wordt gewerkt. In het geding zijn onze
persoonsgegevens, onze pii of simpelweg onze contextuele id. Met dank aan Alexander Alvaro, vicepresident van het Europese parlement, hebben we de beschrijving van
zijn pii-pictogrammen teruggebracht tot de praktische set van fip’s (Fair Information
Practice Principles) hiernaast.
Een concreet overzicht van pet’s geeft de desbetreffende wiki van het Center for
Information and Society: http://cyberlaw.stanford.edu/wiki/index.php/pet. De volgende illustratie van Koorn en Ter Hart (2011) geeft een overzicht van de effectiviteit
van verschillende pet-typen, afgezet tegen de impact op het systeemontwerp.

Anonimisering

Privacymanagementsystemen
Scheiding van data

Effectiviteit
van PET-type

Algemene
PET-maatregelen
• Encryptie
• Toegangsbeveiliging
• Autorisatie op basis van
• functionele autoriteiten/
• rollen
• Biometrie
• Technologieën ter verbete• ring van datakwaliteit

• Scheiding van identiteits• domein en pseudo• identiteitsdomein
• Identiteitsbeschermer
• onder beheer van data• verwerkingsorganisatie,
• Trusted Third Party (TTP)
• of stakeholder, als
• persoonlijke gegevens
• onder diens beheer •
• worden verwerkt

• Privacy Incorporated
• Software Agent (PISA)
• Platform for Privacy
• Preferences Project (P3P)
• & Enterprise Privacy
• Authorization Language
• (EPAL)
• Privacyontologieën
• Privacy rights manage• ment

Impact op systeemontwerp

Technologie is een noodzakelijk hulpmiddel, maar het succes hangt altijd af van
implementatie – zie Koorn en Ter Hart (2011) voor een overzicht – en adoptie. In Privacy Enhancing Technologies: A Review uit 2011 doen Yun Shen en Siani Pearson van
hp Laboratories de aanbeveling om te focussen op de volgende terreinen:

-- Usability
-- Privacy by Design
-- Economics of Privacy
Wat dat laatste betreft vinden we de kosten van een afgewogen privacykeuze, hoe
klein ook, tegenwoordig meestal niet de moeite waard. De zogeheten Willingness to
Pay legt het in de praktijk duidelijk af tegen de Willingness to Accept. Een goed voorbeeld is het klakkeloos akkoord gaan met pagina’s lange voorwaarden online.
Differential Privacy
In de context van het nog steeds zeer relevante thema databaseprivacy moet hier
het relatief onbekende Differential Privacy aan worden toegevoegd. De individuele bescherming van privacy in databases is heel moeilijk te garanderen, ook als pii
is geminimaliseerd. Met de nodige moeite blijkt het toch vaak mogelijk om vanuit
andere databases informatie aan te vullen en die zo te herleiden tot het individuele
niveau. Differential Privacy neutraliseert onder meer dit re-identificatieprobleem
door ruis toe te voegen aan de verder correcte database-inhoud. De kwaliteit van
de geaggregeerde resultaten komt door een Differential Privacy-aanpak niet in het
geding.

• Geen vastlegging van
• persoonlijke gegevens
• Verplicht wissen van
• persoonlijke gegevens
• meteen na verwerking
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3.3

Privacy volgens tno en tilt
In december 2011 publiceerden tno en tilt het rapport Trusted Technology: een
onderzoek naar de toepassingsvoorwaarden voor Privacy by Design in de elektronische
dienstverlening van de overheid. Het concept van Privacy by Design vertrekt expliciet
vanuit Privacy-Enhancing Technologies (pet’s). Zie bijvoorbeeld het 350 pagina’s
tellende Handbook of Privacy and Privacy-Enhancing Technologies uit 2003 op de
website van het College bescherming persoonsgegevens: http://www.cbpweb.nl/
downloads_technologie/pisa_handboek.pdf. Die publicatie is gewijd aan intelligente
software agents.
Het pet-spectrum is enorm breed. Een basale pet-toepassing op computerniveau is deze beveiligingstool voor onder meer beveiligde wachtwoorden,
bestandsversleuteling, een beveiligd dagboek en een optie om bestanden
definitief te verwijderen:

Een overzicht van een ict-specifieke Top Ten Big Data Security and Privacy
Challenges geeft het gelijknamige rapport van de Cloud Security Alliance –
onder meer Fujitsu en hp Labs – uit november 2012.
Een andere focus is die van de digitale kluis (Digital Vault). Dat soort kluizen
is er in soorten en maten, van eenvoudige consumententoepassingen, zoals

van British Telecom, tot aan de gepatenteerde kluistechnlogie van leveranciers als CyberArk, die speciaal is ontwikkeld om het niveau van de best
beveiligde bankkluizen te evenaren.
Een concrete toepassing, in lijn met het nieuwe Elektronisch PatiëntenDossier,
is Microsoft HealthVault. In zo’n persoonlijke kluis kunnen individuen hun
gezondheidsinformatie opslaan, updaten, koppelen aan devices en makkelijk
delen met medisch personeel, de apotheek, verzekeraars en andere partijen.

Privacy by Design is het toepassen van technische en organisatorische maatregelen
bij informatiesystemen om inbreuken op de persoonlijke levenssfeer te vermijden. Als
informatiesystemen inherent privacyvriendelijk zijn, draagt dat substantieel bij tot
een duurzame informatiesamenleving. (tno is de organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek en tilt het Tilburg Institute for Law, Technology and
Society.)
Maar in zijn algemeenheid, zo legt het rapport van tno en tilt uit, omvat de
bescherming van privacy alle activiteiten en maatregelen, gericht op de regulering van
de toegang tot het individu in ruimtelijke, relationele en informationele zin. Dat gaat
dus verder dan de bescherming van persoonsgegevens ofwel dataprotectie.
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Bescherming van privacy heeft uiteindelijk als doel om de persoonlijke autonomie
van mensen te beschermen of te vergroten en hun kwetsbaarheid – bijvoorbeeld
voor materiële schade, discriminatie, stigmatisering – te verminderen of althans
niet verder te vergroten. Privacy is bovendien niet alleen bedoeld om individuen te
beschermen. De waarden achter privacy hebben ook belangrijke sociale dimensies en
vrijheidsdimensies.
Privacy geeft mensen de mogelijkheid om zonder controle van buitenaf tot eigen
meningen en voorkeuren te komen. Zo draagt privacy bij tot de pluriformiteit en
creativiteit in de samenleving en tot de bescherming en handhaving van de democratische rechtsstaat. Tot zover tno en tilt.

3.4

E-privacygerelateerde uitdagingen

De zienswijze van tno en tilt is een legitieme maar erg ideële kijk op de e-privacydiscussie. Een concretere nadruk op Trustworthy Social eCommerce vinden we bij Philippe Coueignoux van Eprivacy.com. In zijn analyse ‘ePrivacy, What’s at Stake?’ maakt
Coueignoux duidelijk dat ict- en internetgerelateerde interne fraude, externe fraude
en expliciete privacy-issues allemaal vertrouwensbreuken veroorzaken die direct Economic Activity & Individual Business Valuation in de wielen rijden, zoals hij dat noemt.
Coueignoux geeft de volgende handige vijfdeling van aan e-privacy gerelateerde
thema’s die hij schaart onder Liabilities and Vulnerabilities in the Information Age.

Overzicht van online-privacy-issues
1. Identiteit: diefstal van persoonsgegevens, kredietfraude, ambush
marketing
2. Eigendom: medische data, marketingcampagnes, internationale data &
safe harbor (zie paragraaf 4.7), bewaking, virale marketing
3. Locatie: gegevens zoeken en matchen
4. Verdediging (de goede kant): beveliging, opslag, gebruik, verspreiding en
aanbeveling van digitale informatie
5. Aanval (de donkere kant):
-- tijd stelen van ontvangers: spam, zoekresultaten manipuleren
-- de toegang blokkeren: denial of service, censuur
-- de context vervalsen: kopiëren, plagiaat en bedrog, advertentiefraude
Een recente suggestie van Coueignoux aan de presidenten Barack Obama en Herman
van Rompuy is om economisch gebruik van privacy financieel progressief te belasten
naast de handhaving van e-privacy-wetgeving. De deels technologische Privacy &
Security by Design-oplossing van Coueignoux sluit aan bij de economische waarde
die persoonlijke data in het internettijdperk hebben.

3.5

Verantwoordelijk gedrag via Privacy & Security by Design

De kern van alle ethisch-juridische thema’s is verantwoordelijk gedrag. Voor de
bescherming van persoonlijke digitale data annex privacy op internet geldt dat zeker
vanwege de fluïditeit. Een niet-limitatieve generieke opsomming van verantwoordelijk gedrag van verschillende stakeholders, met in het midden wet- en regelgeving,
rechtspraak en jurisprudentie – het liefst dus internationaal goed geharmoniseerd of
geüniformeerd – is de volgende:
Verantwoordelijk gedrag
van consumenten

Verantwoordelijk gedrag
van bedrijven

Verantwoordelijk gedrag
van overheden

Verantwoordelijk gedrag
van politiek

Verantwoordelijk gedrag
van onderwijs

Verantwoordelijk gedrag
van ouders

Verantwoordelijk gedrag
van media

Verantwoordelijk gedrag
van belangengroepen

Wat Vrouwe Justitia in haar wetgevende, uitvoerende/handhavende en rechtsprekende capaciteit allemaal aan mogelijkheden en middelen ten dienste staat is indrukwekkend, maar in de praktijk moet het allemaal wel nog even gebeuren. In de context
van privacy en security liggen Privacy & Security by Design idealiter aan de basis van
alle inspanningen.

In de eerste plaats zijn Privacy & Security by Design het van systeemontwerp
af aan inbouwen van privacybescherming door middel van Privacy-Enhancing
Technologies (pet’s). Behalve op het technische microniveau moet het principe ook doorwerken op het organisatorische meso- en het wettelijke macroniveau. Het doel van Privacy & Security by Design is tweeërlei: veilige privacyvriendelijke systeemontwerpen en een duurzame informatiemaatschappij
in de dagelijkse praktijk.

Bij herhaling en in verschillende contexten hebben het Nederlandse parlement en de
senaat aangedrongen op Privacy by Design. Zo dienden de Tweede Kamerleden Elissen, Gesthuizen en Hennis-Plasschaert in oktober 2011 de volgende motie in:
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De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat er bij ict-projecten van de overheid te weinig aandacht is
voor de bescherming van privacy en er te weinig aandacht is voor het voorkomen van misbruik van deze systemen;
overwegende, dat privacy van burgers niet verder aangetast dient te worden dan strikt noodzakelijk is en dat onveilige systemen privacy in gevaar
brengen;
overwegende, dat systemen die gemakkelijk gekraakt kunnen worden het
aanzien van de overheid ernstig aantasten;
overwegende, dat achteraf systemen aanpassen om privacy te waarborgen
en veiligheid te verhogen in de regel duurder is en vaak tot een lager beschermingsniveau leidt dan wanneer privacy en veiligheid aan het begin van een
project randvoorwaarden zijn;
verzoekt de regering om bij de ontwikkeling van alle nieuw te starten ictprojecten Privacy by Design en Security by Design toe te passen zodat nieuwe
ict-systemen veiliger zijn en beter berekend op misbruik en slechts privacygevoelige gegevens bevatten als dat strikt noodzakelijk is,
en gaat over tot de orde van de dag.

Meer informatie is te vinden in het recente rapport Operationalizing Privacy by
Design: A Guide to Implementing Strong Privacy Practices van de Canadese Information and Privacy Commissioner Ann Cavoukian, dat ook in de conclusie van deze
notitie wordt behandeld.
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4.1

De vijand van privacy zijn we zelf
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De Amerikaanse opperrechter Alex Kozinski heeft weinig op met de schuld van
verlies van privacy buiten onszelf leggen. Wat kun je anderen verwijten als we zelf
een loopje met onze eigen privacy nemen? Het exhibitionistische onlinegedrag van
vandaag maakt het Amerikaanse rechters steeds moeilijker om een lans te breken
voor privacy. De praktijk bepaalt mede hoe de overheid en de rechtsprekende macht
daarmee omgaan en als dat open en bloot is, dan is die normverandering een feitelijk
gegeven.
In een Twitter-wereld waar de politie ons zomaar even pingt op de smartphone,
beschouwen steeds meer mensen dat doodleuk alleen als meer volgers, aldus een
ironische Kozinski op het Stanford Law Enforcement Symposium 2012 over ‘privacy
and its conflicting values’:

The idea that law enforcement can now ping your cell phone and find out
exactly where you are at any time, with no probable cause and no judicial
supervision, is greeted with a big collective yawn. In a Twitter world where people clamor for attention, having the police know your whereabouts just increases
your fan base.

4.2

Voor 50 cent verpats ik mijn privacy

Wat is onze privacy ons eigenlijk waard? Vijftig cent korting op een bioscoopkaartje
van 7,50 is online een prima ruil voor ons telefoonnummer of e-mailadres. Dat blijkt
uit de begin 2012 gepubliceerde Study on Monetizing Privacy van enisa, het European Network and Information Security Agency.
Zo verschrikkelijk vinden we het in de praktijk kennelijk niet om persoonlijke informatie prijs te geven. Driekwart van de Europeanen beschouwt het in toenemende
mate als een fact-of-life. Ruim 40 procent van de Europese internetgebruikers zegt
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online vaak meer gegevens dan nodig te moeten vermelden en doet dat gewoon. Dat
onthulde het onderzoek Attitudes on Data Protection and Electronic Identity in the
European Union van eind 2010.
Het jaar daarop verdubbelde Facebook zijn inkomsten uit advertenties tot bijna 4 miljard dollar. Dan gaat het om 1st, 2nd en 3rd party cookies, die ons onlinegedrag op de
voet volgen en waaruit munt wordt geslagen. Bewust informatie verstrekken is één,
maar zonder het volledig te beseffen worden gevolgd is een vele malen groter deel van
de persoonlijke-datakoek. In juni 2012 werd daarom in Nederland een strenge opt-incookiewet ingevoerd, om vlak voor het einde van het jaar te worden versoepeld conform de beoogde Europese norm. Want behalve privacy staan ook ondernemerschap
en innovatie hoog in het vaandel. Zeker in economisch mindere tijden.
Geregeld gaan er stemmen op die zeggen dat we onze privacy maar moeten vergeten,
want net als intellectueel eigendom bestaat privacy in het internettijdperk in feite niet
meer. Misschien is het allemaal inderdaad niet zo belangrijk, want parallel hieraan
zijn de meeste bedrijven als de dood voor reputatieschade die ontstaat als duidelijk
zou worden dat ze klanten buiten hun medeweten om onder een vergrootglas houden, alleen maar om het eigen gewin te optimaliseren.
Grof gegevensmisbruik op basis van een paar simpele cookies wordt bijvoorbeeld
schromelijk overdreven en een strenge opt-in-regeling is funest voor ondernemerschap. De klant is mondig genoeg, zo is nu de heersende gedachte, en als hij maar
goed wordt geïnformeerd en gewezen op de opt-out-mogelijkheden, dan is dat in
economisch opzicht voor iedereen het meest aantrekkelijk.

4.3

Privacy niet langer de sociale norm

De eerste ontkenning van de relevantie van de digitale-privacydiscussie kwam van
Scott McNealy, indertijd ceo van Sun Microsystems. ‘You already have zero privacy – get over it’, zei hij in 1999 bij de introductie van Jini, software bedoeld om een
groot aantal verschillende devices aan elkaar te koppelen. Dus bijvoorbeeld, zoals
tegenwoordig heel normaal is, een foto schieten die automatisch via internet wordt
geüpload naar een krant om nog dezelfde dag overal ter wereld in de kiosk te liggen.
Een decennium later, aan het begin van 2010, nam Mark Zuckerberg, de ceo van
Facebook, een vergelijkbare positie in door in een interview met TechCrunch te stellen dat privacy niet langer de sociale norm was. ‘Toen we zeven jaar terug begonnen
met Facebook op mijn kamer in Harvard,’ zei Zuckerberg, ‘vroegen we ons af of mensen wel informatie op internet zouden gaan zetten. Maar in een paar jaar tijd zijn de
normen rondom privacy compleet veranderd. En wij gaan gewoon met onze tijd mee.’
Kozinski, enisa, McNealy en Zuckerberg komen vanuit verschillende optiek tot
dezelfde slotsom: de privacyopvattingen zijn de afgelopen decennia en zelfs jaren
enorm veranderd, en daarom gaat behalve de normen en waarden ook de regelgeving
met die tijdgeest mee.

4.4

Wat mag wel en wat niet?

De meest praktische vraag die vanuit organisaties inzake privacy kan worden gesteld,
is wat er wel en niet mag. Met allerlei waarborgen omgeven is er voor marketingdoeleinden veel toegestaan, want inperking van vrij ondernemerschap is niet het doel van
privacybescherming. Mailings per post kunnen we laten stopzetten (opt out) en voor
ongewenste telefoonmarketing is er in Nederland het wettelijke Bel-me-niet Register.
Voor een beter gebruiksgemak zijn er per 1 november 2012 twee aparte websites: één
voor consumenten (www.bel-me-niet.nl) en één voor adverteerders, callcenters en
databewerkers (www.bedrijven-bmnr.nl).
Malafide privacypraktijken door serieuze organisaties komen in het economische verkeer eigenlijk niet voor. Dat is om te beginnen een tautologie, maar inderdaad beseffen steeds meer organisaties dit: reputatieschade loop je makkelijk op en is moeilijk
te repareren. Bovendien wordt het publiek vanuit het hiervoor geschetste negatieve
sentiment steeds onzekerder en handelt het bij het minste of geringste naar dat gevoel
met duidelijke afweerreacties.

4.5

Privacy & Security: the New Drivers of Brand, Reputation and
Action

Dat laatste blijkt zonneklaar uit de volgende infografiek van Edelman, samengesteld
op basis van een survey uit 2012 onder 4050 mensen uit 7 verschillende landen.
Edelman noemt privacy en security de nieuwe drivers van het merk. Privacy moet een
kerncompetentie worden voor elke organisatie. Bijna de helft van alle ondervraagde
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consumenten zegt bedrijven te mijden die niet goed zijn omgegaan met het beschermen van data. Het feit dat bijvoorbeeld veiligheidslekken nu heel snel viraal kunnen
gaan en een berg aan negatieve publiciteit kunnen veroorzaken, is er mede debet aan
dat organisaties hard aan deze nieuwe competenties moeten gaan werken.

Als er al ophef ontstaat over inbreuk op de privacy, heeft de organisatie in kwestie vrijwel altijd een verklaring paraat die zij in lijn acht met regelgeving en goede
normen. Door de bank genomen wordt er in het economische verkeer heel goed
nagedacht over privacyzaken. Maar tegelijkertijd is privacy vanwege high-profile Big
Brother-issues een gebied van toenemende onenigheid en (over)gevoeligheid en zijn
er veel ‘luizen in de pels’ die maar wat graag de noodklok luiden.
Zwakke beveiliging van systemen, verregaande bevoegdheden van overheden, een
lappendeken van verouderde wetten en regels, acties van groepen als WikiLeaks en
Anonymous, cybercrime en cyberwarfare enzovoort bepalen ontegenzeggelijk een
groot deel van het sentiment rondom e-privacy en databescherming. Het is echter
onterecht om dit negatieve sentiment klakkeloos door te trekken naar de dagelijkse
privacypraktijk van organisaties in het economische verkeer.
In de context van onder meer de informatiemaatschappij, de Surveillance Society en
Big Data is al wat raakt aan privacy momenteel sterk in beweging en worden maatregelen aangescherpt en beter gefocust. Zo is het de bedoeling dat de Europese Richtlijn, waar nationale overheden nu hun eigen privacywet- en regelgeving op baseren,
in 2015 is vervangen door een harde verordening. Een algemeen geldende Europese
wet kortom. Zulke uniformering is wenselijk om een economisch level playing field te
creëren.
Echter, zonder een concrete casus is de vraag wat er op privacygebied mag en niet
mag nauwelijks naar tevredenheid te beantwoorden. Ook met een casus zijn er vele
afwegingen en voors en tegens in de argumentatie. Bovendien valt de huidige regelgeving niet goed uit te leggen en bevat ze gaten. Dat is het afzonderlijke oordeel van
verschillende experts die we voor deze onderzoeksnotitie consulteerden.

4.6

Plannen goed formuleren en beredeneren

Wie commerciële plannen heeft, moet die om te beginnen:
1. zo precies mogelijk formuleren en idealiter ook kunnen aangeven waar men in die
context over bijvoorbeeld vijf jaar wil staan.
2. Daarnaast moet worden beredeneerd waarom de beoogde acties netjes zijn en
maatschappelijk verantwoord ten opzichte van de doelgroep van bijvoorbeeld klanten, personeel, prospects en suspects.
3. Vervolgens kan in samenspraak worden bekeken of er een acceptabele juridische
vorm te vinden is. De doelgroep moet ten minste op de hoogte worden gebracht
van de plannen (informatieplicht) en men moet doen wat er is gezegd.
4. Transparantie is dus erg belangrijk en alles wat lijkt op discriminatie en met twee
maten meten, zoals dual pricing, moet worden vermeden.
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5. Expliciet om toestemming vragen is alleen vereist in onder meer de sfeer van
gezondheid en strafrecht.
6. Big Data-praktijken, zoals persoonlijke informatie bijeenbrengen vanuit allerlei
verschillende bronnen en daar conclusies aan verbinden, bijvoorbeeld segmentering, moeten in elk geval goed worden uitgelegd.
7. Straight-through processing – gegevens verwerken zonder menselijke tussenkomst
– is in het algemeen niet geoorloofd.

4.7

Richtlijnen van de oeso e.a.

Een goed universeel eerste aanknopingspunt voor de bescherming van privacy en
data zijn de oeso-richtlijnen uit 1980, die kort beschreven staan op http://oecdprivacy.org. Deze in totaal acht oecd Privacy Principles betreffen achtereenvolgens:

-- Collection Limitation: er mag niet zomaar in het wilde weg data worden
verzameld, gegevens moeten rechtmatig worden verkregen, indien van
toepassing met kennis of instemming van de betrokkene.
-- Data Quality: de juistheid van de gegevens moet gegarandeerd zijn.
-- Purpose Specification: het moet duidelijk zijn waarvoor de gegevens worden gebruikt.
-- Use Limitation: het gebruik van de gegevens moet worden beperkt.
-- Security Safeguards: de veiligheid van de gegevens moet zijn
gegarandeerd.
-- Openness: het moet volstrekt helder zijn welke gegevens worden verzameld en wat ermee gebeurt.
-- Individual Participation: bij het hele proces rondom de verzameling, het
gebruik enzovoort van persoonsgegevens moet het individu actief en laagdrempelig worden betrokken, opdat de betrokkene goed is geïnformeerd
en kan ingrijpen.
-- Accountability: de ‘data controller’ is verantwoordelijk voor de naleving
van deze acht Fair Information Practice Principles (fip’s).
In detail en in hun context zijn deze principes te raadplegen op de it Law
Wiki (http://itlaw.wikia.com/wiki/The_it_Law_Wiki).

Samen sluit dit goed aan bij de Europese kijk op privacy. De Amerikaanse Consumer
Privacy Bill of Rights van februari 2012 (officieel: Consumer Data Privacy in a Networked World: A Framework for Protecting Privacy and Promoting Innovation in the
Global Digital Economy) bevat een bijlage die de eigen Fair Information Practice
Principles (fip’s) vergelijkt met onder meer die van de oeso.

Een document van 119 pagina’s van de Europese Commissie uit januari 2012 presenteert het zogeheten ‘Proposal for a regulation of the european parliament
and of the council on the protection of individuals with regard to the processing
of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection
Regulation)’. Het is de bedoeling dat dit voorstel in 2015 kracht van wet krijgt.
Op de jaarlijkse European Data Protection and Privacy Conference in 2012 zei de
Amerikaanse ambassadeur William Kennard overigens dat de nieuwe databeschermingsregels van de eu de samenwerking bedreigen tussen de Europese en Amerikaanse politie en justitie, omdat honderden goed werkende opsporingsregelingen
zouden moeten worden herzien.

Op de website oecdprivacy.org worden nog drie andere privacyframeworks
genoemd dan de hiervoor genoemde oeso-richtlijnen, namelijk het AsiaPacific Economic Cooperation (apec) Privacy Framework, de United States
Department of Commerce Safe harbor (zie par. 4.7) Privacy Principles en de
Generally Accepted Privacy Principles (gapp). De wereldwijde trend inzake
privacy- en securityregelgeving is die van harmonisering, uniformering en
standaardisering.
Het us-eu Safe Harbor-verdrag is bedoeld om Amerikaanse organisaties te
helpen voldoen aan de eu-regels inzake de bescherming van persoonlijke
data. Het bevat onder meer checklists, zelf-certificatie en een werkboek. De
kern zijn de volgende zeven Safe Harbor-principes:
-- Notice: individuen moet worden verteld dat hun gegevens worden verzameld en hoe die worden gebruikt.
-- Choice: individuen moeten de gelegenheid hebben de verzameling van hun
gegevens en de overdracht daarvan aan derde partijen te blokkeren.
-- Onward Transfer: de overdracht van gegevens aan derde partijen mag
alleen plaatsvinden als die de data goed beveiligen.
-- Security: verlies van verzamelde informatie moet worden voorkomen door
deugdelijke maatregelen.
-- Data Integrity: de gegevens moeten relevant zijn en betrouwbaar in relatie
tot waarvoor ze worden gebruikt.
-- Access: individuen moeten toegang kunnen hebben tot de verzamelde
informatie en foutieve gegevens kunnen corrigeren of verwijderen.
-- Enforcement: deze regels moeten effectief worden gehandhaafd.
Dat ziet er mooi uit maar na twee negatieve reviews door de Europese Unie
in 2002 en 2004 oordeelde Galexia in 2008 zelfs het volgende:
The growing number of false claims made by organisations regarding the Safe
Harbor represent a new and significant privacy risk to consumers.
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De genoemde oeso-richtlijnen heten officieel de oecd Guidelines on the Protection
of Privacy and Transborder Flows of Personal Data. De complete tekst staat in de
documenten onder het kopje ‘Information security and privacy’, een onderwerp in de
sectie ‘Internet economy’ op de website.

4.8

Privacy Impact Assessment (pia)
Om het thema privacy en security praktisch te houden kan er een Privacy Impact
Assessment (pia) worden gehouden om vooraf de risico’s van plannen bij uitvoering
duidelijk te maken. Onder meer het Britse Information Commissioner’s Office heeft
een pia Handbook en onderscheidt de volgende negen stappen:

•• belanghebbenden in kaart brengen;
•• initiële beoordeling privacyrisico’s;
•• besluit over de diepgang van de pia;
•• privacyrisico’s in kaart brengen;
•• overleggen met belanghebbenden;
•• voorstellen doen voor acceptatie;
•• risico’s verzachten of vermijden;
•• compliance nalopen;
•• een review plannen.
Join the
conversation

PbD-vraag 7
Vertrouwen staat bij privacyvraagstukken voorop.
Stelt u de interactie met
individuen voldoende
centraal?
http://bit.ly/vintR3Q7

De review bekijkt de genomen acties en de effecten, wat kan leiden tot een uitgebreidere of nieuwe pia.

4.9

Privacy Quick Scan

vno-ncw en mkb-Nederland vinden een pia vaak een te zwaar en onwerkbaar
instrument. Die ervaring deed men op bij het opstellen van een pia door het College bescherming persoonsgegevens (Cbp). In een brief, begin september 2011, aan
de Vaste Tweede Kamer-commissie voor Veiligheid en Justitie stellen vno-ncw en
mkb-Nederland dat het bedrijfsleven het meeste baat heeft bij een handzame Privacy
Ouick Scan. Daarmee kunnen bedrijven een eerste inschatting maken van de privacyeffecten van een dienst of product voor hun bedrijf en klanten of werknemers. Ook
zo’n Privacy Quick Scan heeft kennelijk flink wat voeten in de aarde. Op de website
http://privacyimpactassessment.nl/QuickScan.html (‘Doe hier gratis een Quick Scan
van uw privacyrisico’s’) staat namelijk nu nog het volgende:

Wij zijn momenteel nog druk bezig om de Privacy Quick Scan te bouwen, dus
wij vragen nog even uw geduld.
Inmiddels is er een Nederlandse privacy-checker online, die op verschillende vraagstukken antwoord geeft, zie paragraaf 1.1.

Conclusie
Privacy is een begrip uit de vijftiende eeuw, maar in de eerste eeuw voor Christus zei
Publilius Syrus al dat we ons niet moeten afgeven met ‘vrienden’ die onze privézaken
aan de grote klok hangen. Dat is een mooie boodschap in deze tijd van sociale media.
Het toont aan dat privacy van alle tijden is en verbonden is met de individualiteit die
elk mens als redenerend wezen eigen is.
Iedereen is kieskeurig als het om zijn of haar privacy gaat. Van oudsher is dan het
mijn, het dijn en ons privéterrein in het geding, maar digitale privacy is wel een
bijzonder ambivalente zaak. Als we bijvoorbeeld door informatiesystemen zijn
geoormerkt als minder kredietwaardig, dan kan dat heel langdurige gevolgen hebben, zo heeft de praktijk keer op keer uitgewezen. Het concept van digitaal dna krijgt
daarmee een wrange bijsmaak.
Privacyschandalen hebben een lange halfwaardetijd: we blijven achterdochtig. Want
te vaak is het toch weer op de een of andere manier fout gegaan. Statistisch gezien is
het misschien als met de wijzen die alle vragen van één gek niet kunnen beantwoorden of zijn fundamentele wantrouwen kunnen wegnemen. Maar wat de aandacht
heeft, beklijft, zeker bij gebrek aan systematische duidelijkheid.
Iedereen is zich er momenteel zeer van bewust dat privacy, technologie en regelgeving de drie-eenheid zijn die voldoende duidelijkheid en zekerheid zou moeten
kunnen verschaffen om een betere sociale en economische digitale wereld te bewerkstelligen. Een integrale benadering van Privacy by Design zal uiteindelijk het vertrouwen moeten winnen op basis waarvan de vruchten van een digitale economie kunnen
worden geoogst.
De ontwikkeling van Big Data en haar toepassingen zet de urgentie hiervan op scherp,
zowel aan de kant van de angst als die van de hoop, de ambitie. Bij alle complexiteit en twijfel wordt steeds duidelijker dat alleen een concrete en integrale Privacy
by Design-aanpak soelaas kan bieden. Maar vanwege de onophoudelijke reeks van
privacy-inbreuken zullen zorg en wantrouwen de boventoon blijven voeren.
Dat is een existentieel gegeven, want privacy is geworteld is in de eenzaamheid van
het individu. Rationeel culmineert zij in de methodische twijfel van de verlichtingsfilosoof Descartes: wantrouwen is onze levenshouding. Big Data-gewin voor iedereen
veronderstelt in feite een mathematische bewijsvoering, maar die kan er niet komen
en zo ze er zou zijn, zou slechts een minderheid haar begrijpen.
Het fundamentele trade-offkarakter van privacy maakt consensus onmogelijk. Maar
precies daar begint het eerlijke spel van de economische potentie voor iedereen. Zoals
aan het begin van deze notitie gezegd, is digitale privacy namelijk het vermogen om
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sociaal-economische relaties uit te onderhandelen op basis van controle over de eigen
persoonlijke informatie.
In toenemende mate geven regelgeving, beleid en technologie vorm aan de relaties
die individuen hebben met organisaties, met overheden en met elkaar. Inzake privacy
biedt dit nieuwe uitdagingen maar ook kansen. Daarom moet er een nieuw conceptueel raamwerk komen voor enerzijds de analyse van het privacybeleid en anderzijds
het ontwerp en de ontwikkeling van dataverwerkende systemen.
In dat verband is de redenering als volgt: Big Data is een realiteit, daar zit bijzonder
veel waarde in, maar Big Data voedt ook het onbehagen inzake privacy. Tussen organisaties en individuen moeten we hier een goede balans in zien te creëren. Privacy by
Design, Privacy-Enhancing Technologies, gestandaardiseerde regelgeving plus het
bijbehorende verantwoordelijke gedrag zijn de integrale aanpak die Big Data-gewin
voor iedereen mogelijk moet maken.
De inleiding van deze notitie schetst al hoe de economie van persoonlijke informatie
werkt. Over ons allemaal worden door uiteenlopende organisaties gegevens verzameld die via verschillende typen informatiemakelaars overal en nergens terechtkomen, zoals bij banken, marketeers, media, overheden, juridische organisaties,
individuen, wetshandhavers en werkgevers. Alleen organisaties die uitsluitend privacyneutrale informatie verzamelen van minder dan vijfduizend mensen per jaar en die
data op geen enkele manier delen met derden, vallen buiten dit ecosysteem, aldus de
Amerikaanse Federal Trade Commission. Alle andere partijen moeten serieus aandacht besteden aan de implementatie van Privacy by Design en aan simpele keuzemogelijkheden voor consumenten en moeten blijven werken aan hun transparantie naar
de markt.
Omdat privacy, databescherming en persoonlijke informatie zo’n grote economische
en relationele waarde vertegenwoordigen, moeten organisaties Privacy by Design
operationaliseren vanuit de volgende zeven basisprincipes:

1	Privacy by Design betekent dat u proactief en preventief te werk gaat: niet
reactief, niet repareren achteraf
Probeer dus zoveel mogelijk te anticiperen op zogeheten privacy-invasive
gebeurtenissen en voorkom ze vooral. Wacht niet totdat een privacy-inbreuk
zich voordoet.
2 Privacygarantie moet de defaultinstelling zijn
U wilt voor individuen de maximale privacy garanderen en zorgen dat persoonlijke informatie automatisch veilig is in elk ict-systeem en elke business

praktijk. Individuen moeten zich hier niet om hoeven te bekommeren of actie
te hoeven ondernemen.
3 Privacy moet ingebakken zijn in het ontwerp
Privacy-requirements moeten vanaf het begin integraal deel uitmaken van
het ontwerp en de architectuur van ict-systemen en businesspraktijken. Privacy is een essentiële component van de functionaliteit die wordt geleverd.
4	Ga voor volledige functionaliteit: geen magere trade-off maar een duidelijk
positieve balans
Pak de legitieme privacybelangen en -doelstellingen op als een win-winsituatie. Vermijd valse tegenstellingen als privacy versus security en toon aan dat
ze allebei tegelijk mogelijk zijn.
5	Oplossingen moeten helemaal dichtgetimmerd zijn: end-to-end security
door de tijd heen
Security is een centraal element. Tot databescherming behoort ook dat aan
het einde van een proces of andere levenscyclus alle gegevens veilig en op
het gewenste tijdstip kunnen worden vernietigd.
6 Zorg voor zichtbaarheid en transparantie: openheid is uw leidmotief
Ten aanzien van alle businesspraktijken en ict-oplossingen moet het voor
stakeholders duidelijk zijn wat er precies gebeurt. Wie dat wil controleren
moet dat te allen tijde kunnen doen.
7 Ga respectvol om met privacy: stel dus vooral het individu centraal
Sterke privacy-defaults, op het juiste moment duidelijk maken wat er
gebeurt en gebruiksvriendelijke keuzemogelijkheden voor individuen zijn
onontbeerlijk voor een goede vertrouwensrelatie. De interactie is daarbij
doorslaggevend.

Deze principes betreffen de kern van elke organisatie, namelijk digitale technologie,
ontwerp en infrastructuur plus de operatie zelf. In het rapport Operationalizing Privacy by Design: A Guide to Implementing Strong Privacy Practices uit december 2012
zijn ze verder toegelicht en uitgewerkt, compleet met acties en verantwoordelijkheden in de organisatie voor directie, softwarearchitecten, developers, business-lineeigenaren en eigenaren van applicaties. Ook vindt u er specifieke voorbeelden, onder
meer voor de zorg en de energiesector, plus voor technologieën als camerabewaking
en near-fieldcommunicatie (tap & go).
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Privacy prima, en wat nu ...?
•• Voor een overall beeld van digitale privacy voor uw business kunt u op onder meer

de twee volgende plekken online informatie inwinnen: op www.privacychecker.
nl en op www.ictforyourbusiness.nl/?ContentId=2279. De privacychecker betreft
consequenties vanuit de huidige Wet bescherming persoonsgegevens én vanuit de
beoogde algemene Europese privacyverordening. Die wordt mogelijk al in 2015 van
kracht. Op de website www.ictforyourbusiness.nl treft u op de genoemde pagina
een specifieke ict-quickscan aan op basis van dertien vragen, gerelateerd aan de
Wet bescherming persoonsgegevens.
•• In deze onderzoeksnotitie treft u in hoofdstuk 4 onder meer de suggestie aan om
een Privacy Impact Assessment (pia) te houden.
•• De structurele ontwikkeling van omgaan met privacy als economische katalysator
heet Privacy by Design (PbD). Over het nut van deze oplossingsrichting bestaat
een hoge mate van consensus. Privacy by Design is in de conclusie van deze notitie
geoperationaliseerd aan de hand van zeven aanbevelingen. Om u door de onderzoeksnotitie heen alvast in die richting te leiden zijn de zeven aanbevelingen voor
Privacy by Design ook opgenomen als vragen in de kantlijn.
(NB: lees verder op de achterzijde.)

Over Sogeti
Sogeti is een toonaangevende speler op het gebied van professionele ictdienstverlening, gespecialiseerd in applicatiemanagement, infrastructuurmanagement, high-tech engineering en testen. Sogeti werkt nauw samen
met haar opdrachtgevers en maakt technologische innovatie mogelijk dankzij maximale resultaten. Bij Sogeti werken meer dan 20.000 professionals,
verspreid over ruim 15 landen en meer dan 100 locaties in Europa, de vs en
India.
Over vint
Alle ontwikkelingen volgen op ict-gebied is voor veel organisaties een zware
opgaaf. Vaak staan nieuwe ict-mogelijkheden immers ver af van het primaire
bedrijfsproces. Bronnen die deze ontwikkelingen inzichtelijk en pragmatisch
benaderen, door ook het mogelijke gebruik te belichten, zijn dun gezaaid.
vint, het VerkenningsInstituut Nieuwe Technologie van Sogeti, geeft invulling
aan die koppeling tussen bedrijfsprocessen en nieuwe ict.
In elke rapportage over een verkenning die het instituut heeft uitgevoerd,
zoekt vint het juiste midden tussen feitelijke beschrijving en beoogde toepassing. Op die manier inspireert vint organisaties om nieuwe technologie in
beschouwing te nemen of zelfs te gaan gebruiken.
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Privacy prima, en wat nu …?
(Privacy by Design (PbD) – vervolg van de vorige pagina)
http://bit.ly/vintR3Q1

PbD-vraag 1
Heeft u wel eens te maken gehad met privacy-issues? Een
Privacy by Design-aanpak (PbD) is nadrukkelijk bedoeld om
dat te voorkomen.

http://bit.ly/vintR3Q2

PbD-vraag 2
Is persoonlijke informatie in uw ict-systemen automatisch
veilig, zodat niemand zich daarom hoeft te bekommeren?

http://bit.ly/vintR3Q3

PbD-vraag 3
Maken privacy-requirements integraal deel uit van het
ontwerp en de architectuur van uw ict-systemen en
businesspraktijken?

http://bit.ly/vintR3Q4

PbD-vraag 4
Hoe gaat u om met privacy versus security? Denkt u dat ze
allebei in harmonie gerealiseerd kunnen worden?

http://bit.ly/vintR3Q5

PbD-vraag 5
Denkt u er bij databescherming ook aan dat informatie op
een bepaald tijdstip veilig moet kunnen worden vernietigd?

http://bit.ly/vintR3Q6

PbD-vraag 6
Is het voor stakeholders duidelijk wat u ten aanzien van
privacy allemaal heeft geregeld en wat er precies in concrete
gevallen gebeurt?

http://bit.ly/vintR3Q7

PbD-vraag 7
Vertrouwen staat bij privacyvraagstukken voorop. Stelt u de
interactie met individuen voldoende centraal?

Doe mee aan onze Big Data-discussie op
www.sogeti.com/vint/bigdata/questions
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Voorwoord
Het rapport dat voor u ligt is in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties geschreven door drie leden van de onderzoeksgroep Kwaliteit van
Besturen van de Vrije Universiteit. Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan dit rapport
is uitgevoerd in de periode vanaf november 2012 tot en met april 2013.
Als onderzoekers willen wij op deze plek een aantal mensen bedanken die op verschillende
manieren hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit eindrapport. Ten eerste de
begeleidingscommissie die door het ministerie is ingesteld bij de start van dit onderzoek.
Deze commissie bestond uit Wilma Delissen-van Tongerlo, Maas Jan Heineman, Albert Jan
Kruiter, Hanneke Snippen-Dullemond, Limke Tukker, Ruud Smeets en Tobias Kwakkelstein
(voorzitter). Tijdens het onderzoek is de begeleidingscommissie drie keer bij elkaar
gekomen.
De opmerkingen en tips tijdens die bijeenkomsten zijn van grote waarde geweest voor zowel
de opzet en het verloop van het onderzoek als het uiteindelijke rapport. Wij hebben dan ook
dankbaar gebruik gemaakt van deze input. Hetzelfde geldt voor de verschillende gesprekken
die wij in de loop van het onderzoek gevoerd hebben met Henk Addink (Universiteit Utrecht)
die ons adviseerde over het bestuursrechtelijke aspect dat onlosmakelijk verbonden is aan de
vraagstukken rondom goed bestuur. We verwijzen graag naar zijn reflectie op ons onderzoek,
die gelijktijdig met dit rapport is verschenen. Bauke Steenhuisen en Michel van Eeten
(beiden verbonden aan de TU Delft) willen wij bedanken voor het delen van hun ervaringen
wat betreft onderzoek naar waardenbotsingen en copingstrategiën.
Daarnaast zijn wij vanzelfsprekend dank verschuldigd aan de twee organisaties en alle
respondenten die bereid waren mee te werken aan het empirische deel van het onderzoek.
Wij vonden het interessant om in relatief korte tijd zicht te krijgen op hun werk, hun
dilemma’s en de waarden die daarin een belangrijke rol spelen. We waarderen bovendien
de openheid waarmee de respondenten ons tegemoet traden.

Gjalt de Graaf
Leo Huberts
Remco Smulders
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0 Managementsamenvatting
Achtergrond en vraagstelling

In 2009 is door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de
Nederlandse code voor goed openbaar bestuur vastgesteld. Deze code bevat een aantal
waarden die leidend zouden moeten zijn voor de acties in ons openbaar bestuur om te
kunnen spreken van goed bestuur. In dit onderzoek leggen wij de nadruk op tien waarden:
rechtmatigheid, integriteit, gelijkheid, transparantie, participatie, legitimiteit, verantwoording, effectiviteit, efficientie en professionaliteit. Zoals in de code zelf echter al werd
gesteld, vraagt besturen niet alleen om het nalopen van een lijstje waarden, maar moeten
er ook afwegingen worden gemaakt tussen verschillende waarden die in de praktijk botsen.
Zo veronderstellen wij dat er verschillende waardenclusters zijn waartussen het kan botsen.
Van de tien genoemde waarden sluiten de eerste drie aan bij een idee van behoorlijk
bestuur, gaan de volgende vier vooral over responsief bestuur en staan effectiviteit en
efficientie voor het belang van resultaatgericht bestuur. Of sprake is van goed bestuur
wordt dus ook bepaald door de manier waarop omgegaan wordt met de botsingen van
waarden uit deze verschillende clusters.
Het belang van goed bestuur staat buiten kijf. Het vertrouwen van burgers in ons openbaar
bestuur en daarmee de legitimiteit van het bestuur is in het geding wanneer we niet meer
kunnen spreken van goed bestuur. Zeker in de huidige tijd van bezuinigingen en daarmee
gepaard gaande verschuivingen in de taak van het openbaar bestuur zullen waardenbotsingen naar verwachting vaker voorkomen. De actuele discussie over ambtelijk vakmanschap
laat bovendien zien dat er al alom wordt gediscussieerd over de manier waarop ambtenaren
invulling moeten geven aan hun taak en de publieke waarden die daarbij van belang zijn.
Dit alles maakt dat het doel van dit onderzoek (inzicht verkrijgen in hoe door verschillende
actoren in de praktijk invulling wordt gegeven aan publieke waarden van goed bestuur) zeer
relevant is. Om dit doel te verwezenlijken, zijn we op zoek gegaan naar antwoorden op drie
centrale vragen: welke waarden vinden bestuurders, managers en uitvoerders in het
openbaar bestuur (en meer bijzonder binnen een gemeente en ziekenhuis) belangrijk,
welke spanningen tussen publieke waarden ervaren ze en hoe gaan ze daar in de praktijk
mee om?
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Opzet onderzoek

Het onderzoek omvatte twee case studies. In één gemeente en één ziekenhuis zijn
respectievelijk 19 en 16 respondenten geïnterviewd. Hierbij ging het in de gemeente om
leden van het college van B&W, middenmanagers en uitvoerders binnen de afdelingen
Werk & Inkomen, Wijkmanagement en Handhaving. In het ziekenhuis is gesproken met
bestuurders, stafmedewerkers, artsen, middenmanagers en verpleegkundigen. In alle
interviews werd gefocust op de lastige beslissingen, de waarden die respondenten
belangrijk vinden, welke rol de waarden uit de code goed openbaar bestuur spelen in de
dagelijkse praktijk en welke waardenbotsingen respondenten in hun werk ervaren.
Elk interview werd afgesloten met een Q-studie waarin we respondenten vroegen om de
10 waarden afgeleid uit de Code goed openbaar bestuur te rangschikken naar de mate
waarin ze een rol spelen in hun werk.

Resultaten

Het onderzoek laat zien dat de waarden die een grote rol spelen en de botsingen die ervaren
worden sterk samenhangen met de context van iemands functie. Uit de Q-studie komen
verschillende waardenconstellaties naar voren. In de gemeente zien we uitvoerders waarbij
waarden die te maken hebben met responsiviteit (o.a. openheid, participatie) een grote
rol spelen en uitvoerders waarbij waarden die te maken hebben met behoorlijkheid
(o.a. rechtmatigheid) een grote rol spelen. Op het niveau van het middenmanagement
spelen, zowel in gemeente als ziekenhuis, vooral de waarden van resultaatgericht bestuur
(effectiviteit, efficiëntie) een grote rol. Daarnaast zien we dat in het ziekenhuis de waarden
professionaliteit en openheid van groot belang worden gevonden en dat in de top van de
organisatie ook verantwoording een grote rol speelt in het werk.
De waardenbotsingen binnen de gemeente concentreren zich rond een aantal waarden.
Ten eerste rechtmatigheid: hoewel regels in de uitvoering soms worden ervaren als een fijn
houvast, kan het strikt volgen van regels ook de effectiviteit in de weg staan en botsen met
het eigen rechtvaardigheidsgevoel. Ten tweede participatie en openheid: open zijn naar
burgers en ze betrekken is nastrevenswaardig, maar het kan processen vertragen, leidt soms
tot wensen die botsen met algemene regels en kan bovendien ten koste gaan van de
effectiviteit van de gemeente. Tot slot effectiviteit en efficiëntie: respondenten hebben het
gevoel dat efficiëntie wordt belemmerd bij grote nadruk op verantwoording en gelijkheid,
maar de twee resultaatgerichte waarden botsen in de praktijk ook met elkaar (men heeft het
gevoel dat de druk om efficiënt te werken ten koste gaat van de zorgvuldigheid).
De aangetroffen waardenbotsingen in het ziekenhuis concentreren zich voornamelijk
rondom effectiviteit, efficiëntie, openheid en verantwoording: men wil effectieve en
kwalitatief hoogwaardige zorg verlenen, maar soms kan dit niet door een te grote nadruk
op efficiëntie of verantwoording. In het ziekenhuis worden weinig spanningen ervaren
tussen de waarden van behoorlijk en responsief bestuur.
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In de praktijk kunnen niet alle waarden tegelijkertijd gerealiseerd worden. Dat kan
verlammend werken en dus is het interessant te kijken hoe bestuurders, managers en
uitvoerders de waardenbotsingen hanteerbaar maken. We gebruiken de term copingstrategie voor een dergelijke reactie op een waardebotsing. In de gemeente en het ziekenhuis zijn
op uitvoerend niveau het strikt vasthouden aan respectievelijk beleidsregels en protocollen
belangrijke copingstrategieën. Door de regels als leidraad te nemen, hoeft niet bewust de
afweging gemaakt te worden tussen verschillende waarden. In de gemeentelijke organisatie
zijn daarnaast ook ‘firewalls’ zichtbaar: verschillende afdelingen richten zich op verschillende waarden, waardoor het voor de individuen in de afdeling duidelijker is wat zij in
concrete situaties moeten doen. Daarnaast zien we opschalen als copingstrategie: wanneer
verschillende waarden echt gaan botsen moet er op hoger niveau een besluit genomen
worden. Op dat hogere niveau is zowel in de gemeente als het ziekenhuis de copingstrategie
‘casuistry’ zichtbaar: bestuurders kijken per casus wat de voor- en nadelen zijn en vormen
een oordeel over de beste oplossing. Vervolgens proberen ze steun te zoeken voor de door
hen geprefereerde richting in overleg met collega’s.

Aanbevelingen

Naar aanleiding van de bevindingen zou het goed zijn om de invulling van de ‘Code goed
openbaar bestuur’ nog eens tegen het licht te houden. Gezien het feit dat waarden en
waardenbotsingen nadrukkelijk gekoppeld zijn aan de context, lijkt de vraag gerechtvaardigd of werknemers in de publieke sector niet meer gebaat zijn bij codes die specifieker
ingaan op de waarden die van belang zijn in hun functie en de manier waarop die waarden
in hun werk kunnen botsen. Daarbij zou dan ook aandacht moeten zijn voor de voor- en
nadelen van verschillende copingstrategieën.
Daarnaast laat het onderzoek zien dat in een tijd van bezuinigingen en een terugtredende
overheid extra spanningen ontstaan tussen verschillende waarden. De inzichten uit deze
studie daaromtrent zouden moeten worden meegenomen bij discussies rondom goed
werkgeverschap en ambtelijk vakmanschap. Ook laat de studie zien hoe in de publieke
sector geworsteld wordt met het afleggen van verantwoording en de mate waarin regels
altijd gevolgd moeten worden. Wat betreft verantwoording betekent dit vooral dat er in
samenwerking met de uitvoerders gezocht zal moeten worden naar nog slimmere verantwoordingsmechanismes. Wat betreft rechtmatigheid is er duidelijk behoefte aan reflectie
op en ondersteuning bij de botsingen tussen rechtmatigheid enerzijds en effectiviteit en
participatie anderzijds: wat te doen als het toepassen van voorgeschreven regels in een
concreet geval niet goed uitpakt of wanneer het bestuur na een participatietraject ontdekt
dat de burgers in een bepaald gebied iets anders willen dan de algemene beleidsregels
voorschrijven? Antwoorden op deze vragen zijn cruciaal voor een helder beeld van wat in
Nederland verstaan wordt onder goed bestuur.
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0.1 Executive summary
Background and questions

In 2009, the Dutch Ministry of the Interior and Kingdom relationships drafted its own good
governance code for the public sector. This code contains a number of public values that
should be directive for the actions undertaken by government institutions in order for those
actions to be examples
of good governance. In this study, we focus on ten of these values: lawfulness, integrity,
equality, transparency, participation, legitimacy, accountability, effectiveness, efficiency
and professionalism. As the code already states, governance is however not that simple as
following a list of values. Instead choices have to be made in particular situations in which
various values conflict. We state that several clusters of values can be distinguished, related
to one’s view on the idea of good governance. The first three values just mentioned are in
line with an emphasis on decent governance. The four values thereafter focus on the
responsive character of governance. Finally, effectiveness and efficiency are key values in
an idea of performance-based governance. How we handle value conflicts between these
clusters is decisive for the public judgment about the quality of governance.
The importance of good governance cannot be underestimated. The trust of citizens in our
public organizations and along with that the legitimacy of our governing system is at stake
when there are too many examples of bad governance. Especially in current times that are
characterized by budget cuts and shifts in the tasks and role of the public sector, we expect
more value conflicts to emerge. The current debate on the craftsmanship of civil servants
shows that the way civil servants should give meaning to their task and which public values
are of importance in the process, are already points of discussion.
This means that the research aim of this study (obtaining insight in the way various actors
give meaning to public values of good governance in practice) is very relevant. In order to
accomplish this aim, we have sought answers to three central questions: which values do
executives, managers and civil servants in the public sector (and more specifically in a
municipality and a hospital) find important, what public value conflicts do they
experience and how do they cope with these conflicts in practice?

Research design

The empirical research was done with two case studies. In one municipality and one
hospital respectively 19 and 16 respondents were interviewed. In the municipality we
spoke to the mayor and two aldermen, 6 middle managers and 10 civil servants within the
departments permit enforcement, social security and neighborhood management. In the
hospital we spoke to executive directors, staff employees, doctors, nurses and middle
managers. In all interviews we focused on difficult decisions, the values respondents believe
to be importance, what role the public values in the governance code play in their daily
10
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work and what value conflicts respondents experience in their work. Every interview was
concluded by a q-study in which we asked respondents to order ten values from the
governance code in line with the degree in which the values play a larger or smaller
role in their work.

Results

The data show that the values that play a large role and the value conflicts one experiences
are strongly related to the context of one’s job. The q-study resulted in six value profiles.
In the municipality we see a group of civil servants in which values related to responsiveness
(e.g. transparency, participation) play a large role and civil servants in which the value
profile was dominated by values related to decency (e.g. lawfulness, integrity). Several
middle managers, in both case organizations, have a value profile in which especially the
values related to performance (e.g. effectiveness, efficiency) play a large role. Two value
profiles are characteristic for the hospital. Professionalism and transparency are important
values for most professionals in the hospital, while accountability is the most important
value in a profile which is tied to the hospital’s executive directors.
The value conflicts experienced in the municipality concentrate on a number of values.
First of all lawfulness: while rules can be a great support, strictly applying the rules can also
conflict with effectiveness and one’s own opinions about justice. Two other values that are
often mentioned in value conflicts are transparency and participation: being open towards
citizens and involving them in policy making is desirable, but it can delay processes,
can result in specific demands that conflict with general rules and can also harm the
effectiveness of government actions. Finally, effectiveness and efficiency also often conflict:
respondents feel that the desire for efficiency can be hindered by a large emphasis on
accountability and equality. Moreover, effectiveness and efficiency can in practice also
conflict with each other (respondents feel that the pressure to work more efficiently can
harm the careful handling of cases). In the hospital, the value conflicts mainly involve
effectiveness, efficiency, transparency and accountability: respondents want to deliver
effective and high quality care, but this can conflict with a pressure to work more efficiently
and spend more time on accountability. Respondents in the hospital barely experience
conflicts between values related to decency and responsiveness.
The fact that not all public values can be realized at the same time could paralyze those
that have to deal with value conflicts. This makes it even more interesting to study the
way executives, managers and civil servants cope with value conflicts. We found various
copingstrategies in both the municipality and the hospital. For both nurses in the hospital
and policy implementers in the municipality, strictly following respectively protocols and
policy is an important copingstrategy. By using the rules as guidebook, a deliberate choice
between various values does not have to be made: lawfulness is always the most important
value. In the municipality, firewalls are visible as well: various departments are designed to
pursue different values, making it more clear for the individuals within those departments
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what choices they have to make. In the municipality, we also see scaling as copingstrategy:
when conflicts arise between departments or following the rules leads to unfair situations,
decisions need to be taken on a higher level. On the higher level, we find the copingstrategy
‘casuistry’: executive directors decide per case what values need to be secured and they then
try to find support for their preferred solution.

Recommendations

Based on the results described above, we believe it would be wise to reflect on the content
of the current good governance code. Given the fact that values and value conflicts are to a
large extent linked to the specific context of one’s job, our idea is that those active in the
public sector will benefit more from codes that specifically address the values and value
conflicts that are important in their work. A code is more useful when it does not only
reflect on the values that are important in general, but also on various ways one can cope
with recognizable situations in which several of these values conflict.
The study also shows that more conflicts between public values arise in times of budget cuts
and a withdrawing public sector. Insights from this study should be used in discussions
concerning the government as good employer and the craftsmanship of civil servants.
The study shows how actors in the public sector struggle with processes of accountability
and the strictness with which rules should be implemented. With regard to accountability,
this stresses the importance of cooperating with civil servants, doctors and nurses in
designing new and smart accountability mechanisms. With regard to lawfulness, we sense
a clear need for reflection on and support with the conflicts between lawfulness on the
one hand and effectiveness and participation on the other: what should be done when
implementing the rules does not seem effective or fair in a specific case? And what to do
when citizens in a particular area want you to do A while the general policy that was
approved by the city council tells you to do B? Formulating answers on such questions
is crucial in order to obtain a clear view of what we see as good governance.
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1 Inleiding
1.1 De opkomst van goed bestuur
In 2009 stelde het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Nederlandse
code voor goed openbaar bestuur vast. Zoals de ondertitel beginselen van deugdelijk overheidsbestuur
aangeeft, bevat de code een aantal beginselen waaraan goed overheidsbestuur moet
voldoen. De Nederlandse code bevat 7 beginselen. Ons bestuur zou open moeten zijn over
procedures en beginselen en het goede voorbeeld moeten geven wat betreft integriteit.
Burgers en andere belangrijke partijen moeten daarnaast betrokken worden bij het vormen
en bijstellen van beleid. De burger dient daarnaast fatsoenlijk behandeld te worden en het
bestuur dient duidelijke doelen te stellen waarbij ze let op de doelmatige inzet van publiek
geld. Ook stelt de code dat het bestuur alleen besluiten mag nemen die in overeenstemming zijn met wet- en regelgeving en die te verantwoorden zijn. Actief verantwoording
afleggen is ook een belangrijke waarde, net als het zo inrichten van het openbaar bestuur
dat het leert van fouten en beter probeert te presteren.

De 7 beginselen uit de Nederlandse code voor goed openbaar bestuur
1. Openheid en integriteit
2. Participatie
3. Behoorlijke contacten met burgers
4. Doelgerichtheid en doelmatigheid
5. Legitimiteit
6. Lerend en zelfreinigend vermogen
7. Verantwoording

Deze waarden uit de Nederlandsde code komen voor een deel overeen met beginselen uit
internationale codes voor goed bestuur. De aandacht voor goed bestuur is namelijk niet een
nationaal fenomeen, maar is gevoed door een internationaal debat over het thema good
governance. Het internationale debat over good governance is aangezwengeld door de
Wereldbank in 1989. In een rapport over de ontwikkeling van zuidelijk Afrika introduceerde
de bank de term en constateerde zij dat duurzame ontwikkeling alleen maar mogelijk is als
particulier initiatief en marktwerking gepaard gaan met een goed georganiseerde publieke
sector (World Bank, 1989). Waarden die daarbij expliciet genoemd werden waren efficiëntie
(van dienstverlening), betrouwbaarheid (van de rechtsprekende macht) en verantwoording
(door de overheid aan de burger). Het idee van de Wereldbank over de samenhang tussen
economische ontwikkeling en goed bestuur vond gehoor bij andere organisaties en al snel
maakten donororganisaties hun hulp afhankelijk van eisen aan een goed functionerend
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bestuur (De Graaf, Van Doeveren, Reynaers & Van der Wal, 2011; De Graaf, 2013). Aangezien
het begrip goed een normatief begrip is, werd goed bestuur op verschillende manieren
geoperationaliseerd door verschillende organisaties. Het Internationaal Monetair Fonds
publiceerde in 1997 bijvoorbeeld een notitie over haar rol in het bevorderen van good
governance. Op de kaft van dat rapport gaf het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vier
kernwaarden aan: transparency, accountability, efficiency en fairness. De Wereldbank bleef echter
toonaangevend met haar
World Wide Governance Indicators, waarin landen werden vergeleken op zes dimensies:
voice and accountability, political stability and the absence of violence, government effectiveness,
regulatory quality, the rule of law en control of corruption (De Graaf et al., 2011).
Waar het concept oorspronkelijk dus vooral werd gebruikt in relatie tot ontwikkelingshulp,
is het ook een gangbaar begrip geworden wanneer gesproken wordt over het bestuur in
Westerse democratieën. Vooral op Europees niveau is de opkomst van goed bestuur
opvallend. In 2001 maakte de Europese ombudsman een Code of Good Administrative Behaviour
en bovendien is het recht op goed bestuur vastgelegd in het Europees Handvest van de
Grondrechten (Addink, 2008). Trimidas (2006) laat bovendien zien dat het beginsel van
goed bestuur een rol speelt in de Europese rechtspraak: schending kan er bijvoorbeeld toe
leiden dat een bestuursorgaan schadevergoeding of compensatie moet betalen.
Als reden voor de toenemende aandacht voor goed bestuur in onze directe omgeving wordt
vooral de verandering van government naar governance genoemd (De Graaf & Van der Wal,
2010; Hendriks & Drosterij, 2012). Voor zover dat al ooit verondersteld werd, wordt de
afgelopen jaren steeds duidelijker dat de overheid niet langer centraal vanaf boven de
samenleving de gewenste kant op kan sturen. In plaats daarvan groeit het besef dat de
overheid één speler is die samen met andere partijen beleid moet vormen en uitvoeren om
maatschappelijke vraagstukken aan te kunnen pakken.

Andere codes
Regels voor goed bestuur vastleggen in codes gebeurt niet alleen in de publieke
sector. Wellicht nog wel bekender zijn de codes uit de semi-publieke en private
sector. In Nederland kennen we al een geruime tijd de Code Tabaksblat voor
beursgenoteerde bedrijven (Commissie Corporate Governance, 2003), maar er zijn
ook governance codes voor de zorg (Brancheorganisaties Zorg, 2010), de woningcorporaties (Aedes, 2006) en het onderwijs (zie bv. HBO-raad, 2006).

Deze nieuwe kijk op het openbaar bestuur vraagt om een nieuw normatief kader waaraan
het optreden van de overheid getoetst kan worden. De vraag is immers wat in de verhoudingen tussen overheid en samenleving als goed bestuur wordt gezien. De definitie die
Hendriks & Drosterij (2012, p. 25) gebruiken voor goed bestuur wijst er op dat goed bestuur
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draait om de mate waarin handelen in overeenstemming is met “essentiële kwaliteitsnormen”. In vele landen is geprobeerd deze normen vast te leggen in codes voor de publieke
sector (zie voor een overzicht en vergelijking Beck Jørgensen & Sørensen, 2012-2013). In deze
trend past ook De Nederlandse code voor goed openbaar bestuur waarin verschillende waarden zijn
vastgelegd, zodat bestuurders en ambtenaren weten wanneer zij goed handelen.

1.2 Problematisering van goed bestuur
Zo eenduidig als het concept goed bestuur in theorie lijkt, is het in de praktijk zeker niet.
Zoals in de inleiding van de Nederlandse code al is vermeld, gaan de verschillende waarden
die belangrijk worden geacht bij goed bestuur niet altijd samen: “In de praktijk zullen
beginselen soms tegen elkaar afgewogen moeten worden.” (Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties, 2009, p. 7). De vraag wanneer er bij het maken van een
dergelijke afweging sprake is van goed bestuur, is tot op heden niet overtuigend beantwoord. De literatuur over publieke waarden laat bovendien zien dat een dergelijke afweging
niet makkelijk te maken is. Verschillende auteurs gaan uit van het idee van waardenpluralisme (Huberts & Van Hout, 2011; De Graaf et al., 2011; De Graaf & Paanakker, 2012). Spicer
(2010) legt uit dat bij waardenpluralisme twee kenmerken van waarden centraal staan. Ten
eerste zijn waarden vaak niet te combineren; ze zijn incompatible. Het nastreven van de ene
waarde gaat soms dus automatisch ten koste van de andere waarde. Maar nog belangrijker is
dat verschillende waarden ook niet te vergelijken zijn; ze zijn incommensurable. Het feit dat
waarden niet te vergelijken zijn, betekent dat er geen rationele afweging gemaakt kan
worden tussen twee opties. Mensen kunnen hun keuze voor een waarde wel beargumenteren, maar deze argumenten doen niks af aan de argumenten voor de keuze voor de andere
waarde. Een vaak genoemd voorbeeld is de keuze die mensen moeten maken tussen
vriendschap en geld. Ga je extra werken of besteed je meer tijd aan je vrienden? Voor beide
keuzes zijn argumenten aan te dragen, maar een rationele keuze tussen de twee is niet te
maken.
Wat betekent dit inzicht voor het concept goed bestuur en de implementatie van de code
goed bestuur? Een definitie van goed bestuur die stelt dat bestuurd moet worden in lijn met
bepaalde waarden en normen, doet geen recht aan de manier waarop deze waarden kunnen
botsen in de praktijk. In plaats daarvan, zo stellen Huberts & Van Hout (2011, p. 54), moeten
we goed bestuur zien “als het management van spanningen tussen verschillende publieke
waarden”. Vanuit het oogpunt van de code goed bestuur kan dus de vraag worden gesteld
welke waarden uit deze code met elkaar botsen. Zijn er bijvoorbeeld vaak situaties waarin
het nemen van een effectief besluit botst met waarden als openheid en rechtmatigheid?
Een bekend voorbeeld hiervan is de situatie waarin Wouter Bos zich bevond toen hij in 2008
besloot in het weekend ABN AMRO en de Nederlandse tak van Fortis te kopen, zonder
daarbij het parlement te informeren en om toestemming te vragen (Van der Wal, De Graaf &
Van Montfort, 2011). Aan de ene kant was dit een effectief en daadkrachtig besluit - vanwege
grote Nederlandse belangen moest hij direct handelen - , maar het was wel in strijd met de
comptabiliteitswet die aangeeft dat bij dergelijke aankopen het parlement geconsulteerd
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moet worden. De toepassing van de code voor het openbaar bestuur wordt eigenlijk
nauwelijks in de gaten gehouden (in tegenstelling tot de Corporate Governance Code, zie
Addink, 2010); er is dan ook weinig zicht op de mogelijke waardenbotsingen. Niet alleen
ontbreekt het antwoord op de vraag welke waarden botsen, we weten ook niet hoe
bestuurders en ambtenaren omgaan met waardenbotsingen. In de literatuur over conflicterende publieke waarden wordt hier het concept copingstrategieën gebruikt en komt men
op basis van theoretische overwegingen tot verschillende strategieën (zie Thacher & Rein,
2004; Stewart, 2006). Zo zou het zo kunnen zijn dat mensen dogmatisch en constant de
voorkeur geven aan één waarde, dat men juist per geval een nieuwe beslissing neemt of dat
men probeert toch aan beide conflicterende waarden te voldoen. Een interessante
bijkomende vraag is of en door wie bewust voor een copingstrategie wordt gekozen,
of dat deze strategie institutioneel ontstaat (zie Steenhuisen, 2009).
Voor onze samenleving en ons openbaar bestuur is het belangrijk meer zicht te krijgen op
de waarden die botsen in ons bestuur en hoe bestuurders, managers en uitvoerders daar
mee omgaan. Zoals de code laat zien, leven in de maatschappij en in de politiek verwachtingen over welke waarden leidend zouden moeten zijn in het handelen van de overheid. Deze
waarden (of in ieder geval de invulling er van) zijn bovendien aan verandering onderhevig
door maatschappelijke ontwikkelingen zoals de opkomst van social media (zie bijvoorbeeld
De Graaf & Meijer, 2013). Het voorbeeld omtrent de aankopen van Wouter Bos laat zien dat
in de praktijk keuzes moeten worden gemaakt waarbij verschillende waarden moeten
worden afgewogen. Dat dit op een goede manier gebeurt, is cruciaal. Slecht bestuur kan
leiden tot een afname van de legitimiteit van ons openbaar bestuur. Zo kan het vraagstuk
van de botsende waarden direct verbonden worden met de discussies rondom (dalend)
maatschappelijk vertrouwen in politiek en openbaar bestuur (Bovens & Wille, 2008;
Hendriks, 2009). Daarnaast rijst als het gevolg van bezuinigingen, een terugtredende
overheid en de toenemende differentiatie in het openbaar bestuur (Bevir 2010), het
vermoeden dat er binnen de publieke sector meer en/of andere waardeconflicten optreden
dan voorheen. Leidt een grote nadruk op efficiëntie bijvoorbeeld niet tot een minder
behoorlijk handelende publieke sector? Sluit onderzoek naar het omgaan met de botsing
van publieke waarden ook aan bij actuele discussies rondom goed werkgeverschap en
ambtelijk vakmanschap? En wat zijn voor een ambtenaar in de huidige tijd de moeilijke
afwegingen en wordt hij of zij bij het maken van die afwegingen voldoende ondersteund in
de organisatie?
Dit onderzoek moet zicht bieden op de dagelijkse praktijk van uitvoerders, managers en
bestuurders en de mate waarin zij (kunnen) handelen in lijn met belangrijke waarden. Deze
studie is daarmee nuttig voor de professionals en het middenmanagent: met welke
afwegingen worstelen de collega’s (ook in andere afdelingen) en gaan zij daar op dezelfde of
een andere manier mee om? Voor bestuurders is het interessant om te zien welke waardebotsingen leven in de organisatie en omgekeerd is het voor de professionals ook interessant
om te zien of de dilemma’s waar zij mee worstelen hoger in de organisatie onderkend
worden.
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1.3 Vraagstelling en leeswijzer
In dit rapport staat de vraag centraal welke waarden bestuurders, managers en uitvoerders
in het openbaar bestuur (en meer bijzonder binnen een gemeente en ziekenhuis) belangrijk
vinden, welke spanning tussen publieke waarden ze ervaren en hoe ze daar in de praktijk
mee omgaan. Hierbij zal aandacht worden besteed aan een aantal thema’s. Ten eerste de
waarden die van belang worden gevonden en de mate waarin botsingen tussen verschillende waarden ervaren worden. Ten tweede de manier waarop vervolgens met dit soort
botsingen wordt omgegaan: welke copingstrategieën hanteren mensen? Ten slotte de
achtergronden van de persoonlijke waardensets: in hoeverre beïnvloeden persoonlijke
drijfveren, organisatorisch beleid of maatschappelijke ontwikkelingen het belang dat
personen hechten aan verschillende publieke waarden?
In het tweede hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de kennis die er al is over het
belang van verschillende publieke waarden, de manier waarop actoren met botsende
waarden omgaan en de achtergrond van waardensets. Dit overzicht van de actuele kennis is
bepalend geweest voor de keuzes die in de opzet van dit onderzoek gemaakt zijn en maakt
voor zowel academici als mensen uit de praktijk inzichtelijk wat de achtergronden zijn van
de vragen die we stelden tijdens de interviews. Bovendien schetst het de context waarbinnen de resultaten van ons onderzoek gezien moeten worden. In hoofdstuk 3 wordt
vervolgens beknopt ingegaan op de opzet van het empirische deel van ons onderzoek.
Hierin maken we duidelijk waarom we hebben gekozen voor twee case studies en welke
vragen we hebben gesteld tijdens de interviews. De resultaten van het empirische onderzoek worden beschreven in de hoofdstukken 4 tot en met 6. Hoofdstuk 4 gaat in op de
resultaten van de uitgevoerde Q-studie en laat zien dat er verschillende waardeprofielen
bestaan in de onderzochte cases. In hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6 staan de resultaten van
onze interviews in respectievelijk de gemeente en het ziekenhuis centraal en wordt
gebouwd aan een antwoord op de vragen welke waarden centraal staan, welke spanningen
ervaren worden en hoe daarmee wordt omgegaan. We proberen hierbij een rijk beeld te
schetsen van de alledaagse praktijk met de bedoeling de hoofdstukken nog interessanter te
maken voor zij die werkzaam zijn in een vergelijkbare context. Het antwoord wordt nog
eens samengevat in hoofdstuk 7, waarin we ook reflecteren op de implicaties die deze
resultaten hebben voor het beleid en de praktijk van het openbaar bestuur.
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2 Publieke waarden in theorie en onderzoek
In dit hoofdstuk vatten we de resultaten samen van eerder onderzoek dat in is gegaan op
thema’s die voor ons onderzoek van belang zijn. Ten eerste kijken we naar de vraag wat
publieke waarden zijn en welke publieke waarden in de literatuur worden onderscheiden.
Vervolgens wordt er een overzicht gegeven van de huidige stand van zaken wat betreft het
empirisch onderzoek naar publieke waarden: wat weten we al over de waarden die in de
praktijk belangrijk worden gevonden en de botsingen die mensen ervaren? Daarna staat de
manier waarop bestuurders, managers en uitvoerders met die botsingen omgaan centraal.
In de literatuur worden verschillende strategieën omschreven, die in beperkte mate ook al
zijn aangetroffen in empirisch onderzoek. Tot slot besteden we aandacht aan mogelijke
verklarende factoren: wie of wat bepaalt de importantie van specifieke waarden en hoe gaan
individuen met botsingen om?

2.1 De kakofonie aan publieke waarden
In de inleiding spraken we over zowel beginselen als waarden. Voordat we dieper ingaan op
de theorie, zullen we eerst schetsen hoe hier tegen deze verschillende termen wordt
aangekeken. De Nederlandse Code voor Goed Openbaar Bestuur concentreerde zich immers op
‘beginselen van deugdelijk overheidsbestuur’, terwijl dit onderzoek als titel ‘publieke waarden
van goed bestuur in de praktijk’ heeft.
In de literatuur over publieke waarden zijn veel definities te onderscheiden (zie voor een
overzicht: Van der Wal, 2008). In dit onderzoek zien we waarden als de (morele) principes of
standaarden die gewicht hebben bij het maken van keuzes. Aan de hand van de gemaakte
keuzes en de afwegingen die daar aan ten grondslag liggen, wordt duidelijk welke waarden
een rol hebben gespeeld. De term beginselen kan in onze ogen op een zelfde manier
gedefinieerd worden. De samenhang tussen de begrippen blijkt ook uit de toelichting op de
Nederlandse code - waarin de termen ogenschijnlijk ook als inwisselbaar worden gezien getuige bijvoorbeeld de zin: “De Code bevat de gemeenschappelijke waarden van goed
openbaar bestuur in een democratische rechtsstaat” (Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, 2009, p. 23). Wij zullen in dit rapport zoveel mogelijk de term publieke
waarden gebruiken, aangezien we aansluiten bij eerder onderzoek waarin dit concept
centraal staat. Een uitzondering maken we wanneer we kijken vanuit een bestuursrechtelijke invalshoek. In de juridische literatuur wordt immers - al veel langer - gesproken over
de beginselen van behoorlijk bestuur en meer recent over de samenhang tussen deze
beginselen en de nieuwe beginselen van goed bestuur. Ook hier gaat het in onze ogen
echter om principes en standaarden die een rol spelen in concrete afwegingen (en al dan
niet een juridische borging hebben).
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Lijstjes van publieke waarden zijn er genoeg. Gesproken wordt dan ook van een “kakofonie
aan waarden” (Huberts & Van Hout, 2011, p. 57). We besteden hier eerst aandacht aan de
theoretische lijstjes, die we vervolgens vergelijken met de normatieve lijstjes uit de
verschillende codes voor goed bestuur.

2.1.1

Publieke waarden uit de literatuur

Omvangrijke lijsten met publieke waarden op basis van uitgebreid literatuuronderzoek
zijn samengesteld door Beck Jørgensen & Bozeman (2007) en Van der Wal (2008).
In beide publicaties wordt gekeken naar de waarden die in een groot aantal studies worden
genoemd en na het weghalen van synoniemen blijft er dan een lijst van respectievelijk 72 en
30 publieke waarden over. Beck Jørgensen & Bozeman (2007) voeren vervolgens een analyse
uit waaruit blijkt dat 8 waarden centraal staan in het publieke waardenspectrum, terwijl
Van der Wal (2008) er 13 selecteert als meest relevant voor publieke organisaties.

Tabel 1: publieke waarden uit de literatuur
Beck Jørgensen & Bozeman (2007)

Van der Wal (2008)

Duurzaamheid

Eerlijkheid

Menselijke waardigheid

Menselijkheid

Betrokkenheid van burgers

Sociale rechtvaardigheid

Geheimhouding

Onpartijdigheid

Openheid

Transparantie

Integriteit

Integriteit

Compromissen sluiten

Gehoorzaamheid

Robuustheid

Betrouwbaarheid
Verantwoordelijkheid
Expertise
Accountability
Efficiëntie
Moed

Hoewel sommige waarden op beide lijsten voorkomen, laten de lijsten ook duidelijke
verschillen zien. De kakofonie aan publieke waarden wordt hierdoor niet direct gereduceerd
tot een hanteerbaar kader.
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Andere auteurs proberen de kakofonie aan publieke waarden hanteerbaar te maken door
waarden in te delen aan de hand van een aantal centrale waarden of dimensies.
Ten eerste maakt Kernaghan (2003) een indeling in vier soorten waarden: ethische waarden
(o.a. integriteit/eerlijkheid), democratische waarden (o.a. representativiteit en openheid),
professionele waarden (o.a. effectiviteit en efficiëntie) en menselijke waarden
(o.a. zorgzaamheid en fatsoen). Huberts (2005) sluit hierbij aan door in zijn oratie te stellen
dat er vier overkoepelende eisen zijn voor bestuurlijk handelen. Als overkoepelende
ethische waarde noemt hij integriteit. Uit het rijtje democratische waarden pikt Huberts
twee overkoepelende waarden: democratie en rechtmatigheid. En de professionele waarden
worden in zijn indeling vertegenwoordigd door doelmatigheid. Van Montfort (2008) gaat
drie jaar later in zijn oratie uit van vier clusters: wet & recht (rechtmatigheid, legaliteit,
beginselen behoorlijk bestuur), uitvoering (innovatief, efficiënt, effectief ), democratie
(participatie, verantwoording) en maatschappelijke visie (horen tegengeluid, visie op
toekomst). Addink (2010) stelt dat we een indeling kunnen maken aan de hand van zes
normen: behoorlijkheid, transparantie, participatie, effectiviteit, verantwoording en
mensenrechten. Ten slotte ontwikkelen Hendriks en Drosterij (2012) een indeling met vijf
kernwaarden: responsiviteit, effectiviteit, behoorlijkheid, veerkracht en tegenwicht.
Als we kijken naar de verschillende indelingen komen een aantal aspecten in verschillende
vormen bij alle rijtjes terug: rechtmatigheid, democratie, integriteit en effectiviteit.
Deze kernbegrippen sluiten goed aan bij de indeling die Bovens et al. (2001) beschrijven in
hun handboek Openbaar Bestuur, die wij in de rest van dit rapport zullen hanteren. Zij stellen
zich de klassieke vraag “hoe stellen we de kwaliteit van het openbaar bestuur vast?” en
komen met vier beoordelingscriteria:
• een responsieve overheid met een voldoende democratisch gehalte;
• een behoorlijke overheid die handelt op basis van een wettelijke grondslag;
• een presterende overheid die middelen effectief en efficiënt inzet;
• een onkreukbare overheid die integer en in overeenstemming met ethische
normen handelt.

2.1.2 Publieke waarden uit de codes
De Nederlandse code voor goed openbaar bestuur vormt het uitgangspunt van dit onderzoek.
In deze code wordt gesproken over zeven beginselen, maar sommige beginselen bestaan uit
meerdere onderdelen. Het eerste beginsel - integriteit en openheid - bestaat eigenlijk al uit
twee waarden. Het tweede beginsel - participatie - zien we hier dan ook als de derde waarde.
De code noemt vervolgens behoorlijke contacten met burgers als vierde waarde.
Het volgende beginsel - doelgerichtheid en doelmatigheid - bestaat wederom uit twee
waarden: aan de ene kant het stellen van duidelijke doelen en aan de andere kant het
doelmatig om gaan met middelen. Ook in het vijfde beginsel - legitimiteit - herkennen we
twee waarden. We kunnen legitimiteit aan de ene kant namelijk zien als het handelen op
basis van voldoende politiek of maatschappelijk draagvlak en aan de andere kant als het
handelen in lijn met formele wet- en regelgeving. Voor deze tweede interpretatie
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introduceren we hier de waarde rechtmatigheid. De negende door ons onderscheiden
waarde - afgeleid van het beginsel lerend en zelfreinigend vermogen - is professionaliteit.
De rij wordt gesloten door de waarde verantwoording.
In internationaal perspectief is de Nederlandse code redelijk vooruitstrevend te noemen.
De laatste jaren zijn in veel landen codes voor goed bestuur opgesteld. In een recente
publicatie gaan Beck Jørgensen en Sørensen (2012-2013) in op de overlap en verschillen
tussen de nationale codes over goed bestuur uit 14 verschillende landen (waar Nederland
niet bij zit). Zij constateren dat de codes qua inhoud erg op elkaar lijken en identificeren
een set van waarden die eigenlijk in vrijwel alle codes terugkomt: handelen in het publiek
belang, ‘regime dignity’, politieke loyaliteit, transparantie, neutraliteit, onpartijdigheid,
effectiviteit, verantwoording en rechtmatigheid (Beck Jørgensen en Sørensen, 2012-2013,
p. 85). Opvallend volgens de auteurs is dat het vooral de klassieke waarden zijn die naar
voren komen in de codes. Trends in het openbaar bestuur zoals een grotere nadruk op
betrokkenheid van burgers, de toenemende publiek-private samenwerking en de opkomst
van netwerk governance, komen niet tot uiting in de waarden die zijn opgenomen in de
codes. Je zou kunnen stellen dat de Nederlandse code meer recht doet aan deze trends.
Het opnemen van een waarde als participatie benadrukt het toenemende belang van de
betrokkenheid van burgers. Een waarde als lerend en zelfreinigend vermogen laat daarnaast
zien dat belang wordt gehecht aan een innovatieve organisatie.
Waar de Nederlandse code dus enkele waarden toevoegt, ontbreken er vanuit internationaal
perspectief een aantal meer traditionele waarden als het dienen van het publieke belang en
politieke loyaliteit. Deze zijn overigens wel terug te vinden in sommige gedragscodes van
gemeenten, waarin vaak zinnen zijn opgenomen als “u dient het algemeen belang” en
“u geeft de ambtelijke leiding en het bestuur juiste, relevante en volledige informatie”
(zie bijvoorbeeld Gewest Gooi en Vechtstreek, 2011; Gemeente Hoogezand-Sappermeer,
2012; Gemeente Winsum, 2011).
De waarden uit de Nederlandse code zijn duidelijk te plaatsen in de indeling van Bovens et
al. (2001) die hierboven beschreven is. Vanuit het oogpunt van democratisch bestuur
verlangen we openheid, participatie, verantwoording en legitimiteit. Behoorlijk bestuur
komt terug in de waarden rechtmatigheid en behoorlijke contacten met burgers. Om te
voldoen aan het criterium onkreukbaarheid moet het bestuur integriteit voorop stellen.
En ten slotte zal handelen in overeenstemming met de waarden doelgerichtheid,
doelmatigheid en professionaliteit zorgen voor een beter presterend bestuur.
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Tabel 2: de waarden uit de Nederlandse code per aspect van goed bestuur
Centrale criteria goed bestuur

Waarden Code goed openbaar bestuur

Democratisch bestuur

Openheid
Participatie
Verantwoording
Legitimiteit

Behoorlijk bestuur

Rechtmatigheid
Behoorlijke contacten met burgers

Onkreukbaar bestuur

Integriteit

Presterend bestuur

Doelgerichtheid
Doelmatigheid
Professionaliteit

2.1.3 Bestuursrechtelijk aspect
Waar tegenwoordig door de overheid codes worden opgesteld over de waarden die van
belang worden geacht voor goed bestuur, is er in het bestuursrecht al veel langer aandacht
voor de beginselen van behoorlijk bestuur. Addink (2011) reflecteert hierop en stelt dat de
beginselen van goed bestuur zouden kunnen worden gezien als een aanvulling en verruiming van de eerder door de rechter ontwikkelde beginselen van behoorlijk bestuur. In een
volgend artikel stelt Addink (2012) dat een aantal van de waarden die centraal staan bij goed
bestuur al terugkomen in het formele en ongeschreven bestuursrecht.
Kijken we naar de waarden die hierboven gekoppeld zijn aan democratisch bestuur, dan
zien we dat openheid bijvoorbeeld terugkomt in afdeling 3.6 van de Awb als het gaat om de
bekendmaking van besluiten en natuurlijk in de Wet openbaarheid van bestuur. Afdeling
4.1.2 van de Awb geeft een bestuursorgaan daarnaast opdracht om betrokkenen voor het
nemen van een besluit te horen, geheel in lijn met de waarde participatie. Omtrent deze
waarde is het ook interessant om te kijken naar het in juni 2012 in werking getreden
Aanvullende protocol bij het Europees Handvest inzake Lokale Autonomie, waarin het recht
op participatie is vastgelegd.1 De waarde verantwoording is op nationaal niveau vertaald in
bijvoorbeeld de regel van de ministeriele verantwoordelijkheid, maar ook in de verplichting
om jaarverslagen op te stellen zoals bijvoorbeeld is vastgelegd in de kaderwet zbo’s.

1

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/trb-2009-227.html
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De waarden die horen bij behoorlijk bestuur zijn tevens terug te vinden in het bestuursrecht. De waarde behoorlijke contacten met burgers komt terug in onder andere het
vertrouwensbeginsel (een burger moet kunnen vertrouwen op gewekte verwachtingen) en
het consistentiebeginsel (burgers moet een lijn kunnen herkennen in de acties van de
overheid). En ook de waarde rechtmatigheid is deels vastgelegd in het (ongeschreven) recht,
onder andere in het legaliteitsbeginsel en het verbod op misbruik van bevoegdheid (art. 3:3
Awb). Ook eisen aan een onkreukbaar bestuur zijn vastgelegd in wetgeving. Art 2.4 Awb stelt
bijvoorbeeld dat personen bij een bestuursorgaan die een persoonlijk belang bij een besluit
hebben, de besluitvorming niet mogen beïnvloeden. Dit kan worden gezien als een
uitwerking van de waarde integriteit.
De waarden die vallen onder de noemer presterend bestuur zijn nog het minst terug te
vinden in het geschreven en ongeschreven bestuursrecht. Alleen efficiëntie is volgens
Addink (2012) vastgelegd in de Comptabilitietswet, waarin de Rekenkamer de opdracht
krijgt om te beoordelen of gelden op de juiste wijze zijn besteed. Bovendien - en dit geldt
voor alle publieke waarden - stelt artikel 4:84 Awb dat een bestuursorgaan zich dient te
houden aan waarden die het zichzelf oplegt in beleidsregels. Wanneer bijvoorbeeld een
gemeente een waarde dus zelf duidelijk vastlegt in beleidsregels, kan zij hier juridisch aan
gehouden worden.
Samenvattend komen veel van de publieke waarden die genoemd worden in de nationale
code ook terug in het bestuursrecht. Wel is het zo dat ze concreter zijn gemaakt en daarmee
minder omvangrijk zijn qua werkingssfeer: de waarden zijn uitgewerkt in concrete normen
waar het bestuur zich bij bepaalde handelingen aan dient te houden. Deze normen gelden
niet alleen voor een formeel handelende overheid, maar ook voor een overheid die op een
meer informele manier probeert invulling te geven aan haar taak (zie Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2011).
De Nederlandse rechters, die zich eerder nadrukkelijk bezighielden met de ontwikkeling van
de beginselen van behoorlijk bestuur, lijken voorlopig nog niet de noodzaak te zien om zelf
verdere invulling te geven aan de beginselen van goed bestuur (Addink, 2012, p. 73). Dit in
tegenstelling tot de Nationale Ombudsman en de Algemene Rekenkamer die, alhoewel
soms onder andere benamingen, wel uitgebreid bestuurlijk handelen toetsen aan de hand
van eisen van goed bestuur (Addink, 2010). Interessant in dit licht is ook het verschil tussen
de nationale en Europese rechtspraak (Addink, 2012). Von Danwitz (2010) beschrijft hoe het
recht op goed bestuur is vastgelegd in artikel 41 van het Verdrag van Lissabon en hoe de
Europese rechters al langer invulling geven aan de verschillende waarden die deel uitmaken
van het good governance concept.
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2.1.4 Relatieve belang van publieke waarden
De vraag of alle waarden uit de codes goed bestuur van even groot belang zijn, wordt
regelmatig gesteld. Beck Jørgensen en Bozeman (2007) opperen bijvoorbeeld dat er een
onderscheid gemaakt zou kunnen worden tussen morele waarden (waarden die een doel op
zich zijn) en instrumentele waarden (waarden die nagestreefd worden om een doel te
bereiken). Een dergelijk onderscheid wordt echter verworpen door bijvoorbeeld Huberts &
Van der Wal (in druk), wanneer zij stellen dat het in de praktijk niet aan te geven is welke
waarde dan tot welke categorie zal behoren.
Een mogelijkheid die wel door verschillende auteurs wordt onderschreven is het beschrijven van het relatieve belang van waarden in relatie tot verschillende aspecten van het
openbaar bestuur. Zijn er bijvoorbeeld bepaalde waarden die erg belangrijk zijn bij de
vorming van beleid, waarden die meer van belang zijn voor de inhoud van beleid en
waarden die vooral een rol spelen bij de uitvoering van beleid? Dit is met name interessant
omdat de verschillende groepen die in het empirische gedeelte van dit onderzoek centraal
staan ook andere taken hebben binnen een gemeente: bestuurders zijn meer bezig met de
vorming, vaststelling en inhoud van beleid, beleidsambtenaren voornamelijk met de
vorming van beleid en uitvoerders en handhavers meer met de uitvoering van beleid.
Op dit gebied zijn er twee interessante theoretische indelingen die we tegen het licht
kunnen houden. Huberts (in druk) legt een link tussen publieke waarden en verschillende
fases in de beleidscyclus: agendavorming, beleidsvorming, beleidsvaststelling en beleidsuitvoering. Ook onderscheidt hij een aantal waarden die gelden voor governance in het
algemeen. Hendriks & Drosterij (2012) maken een vergelijkbare indeling, waarbij ze
waarden onderscheiden die vooral zien op de voorkant van het beleidsproces, de achterkant
van het beleidsproces en algemene proceswaarden.

Tabel 3: het belang van waarden in verschillende fasen van het beleidsproces
Agendavorming

Beleidsvoorbereiding

Beleidsvaststelling

Beleidsuitvoering

Integriteit
Behoorlijke contacten
Openheid
Professionaliteit
Participatie
Legitimiteit
Rechtmatigheid
Doelgerichtheid
Doelmatigheid
Verantwoording
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Op basis van beide typologieën en de uitleg bij verschillende waarden in de code, kunnen we
voorzichtig reflecteren op de mate waarin deze waarden van belang zouden zijn in verschillende fasen van het beleidsproces. Ten eerste zien we een aantal algemene waarden waarvan we
verwachten dat ze altijd van belang zijn in ons openbaar bestuur. Hierbij gaat het ten eerste om
integriteit. Het gezag van ons openbaar bestuur is er immers mede op gebaseerd dat er altijd op
een integere manier gehandeld wordt, zowel in het voorbereiden, vaststellen als uitvoeren van
beleid. Ook behoorlijke contacten met burgers zou volgens ons schema een algemene waarde
zijn: burgers fatsoenlijk behandelen is van belang in elke fase van het beleidsproces. Openheid
beschouwen we als een derde algemene waarde: voor alle betrokkenen moet constant duidelijk
zijn waar ze aan toe zijn. Ten slotte past in dit rijtje ook professionaliteit, wat vooral staat voor
een organisatie die altijd bezig is met mogelijkheden voor verbetering.
In de fase van agendavorming en beleidsvoorbereiding verwachten we daarnaast specifieke
aandacht voor participatie. Zoals in de code vermeld, gaat participatie over “het betrekken
van burgers en belangrijke partijen uit de omgeving bij het vormen of bijstellen van beleid”.
Legitimiteit - in de zin van het zoeken naar maatschappelijk draagvlak - zou ook vooral van
belang zijn bij het voorbereiden en vaststellen van beleid. Rechtmatigheid staat wellicht nog
niet direct centraal bij agendavorming, maar gaat vervolgens wel een belangrijke rol spelen.
Tijdens het voorbereiden en vaststellen van beleid moet immers gekeken worden of het past
binnen bestaande regelgeving. Tijdens de beleidsuitvoering gaat rechtmatigheid vooral over
het volgen van de inmiddels vastgestelde beleidsregels. Doelgerichtheid en doelmatigheid
zijn waarden die, theoretisch gezien, ook vooral in de latere fasen van het beleidsproces een
rol gaan spelen. In de beleidsvaststelling moet al nagedacht worden over de doelgerichtheid
van verschillende beleidsmaatregelen en de manier waarop doelen doelmatig behaald
kunnen worden. In de beleidsuitvoering moet hier vervolgens concreet invulling aan worden
gegeven. Ten slotte verwachten we dat verantwoording vooral centraal staat bij het vaststellen en uitvoeren van beleid. Tijdens de vaststelling en uitvoering moet het bestuur verantwoording afleggen over gemaakte keuzes en eventuele problemen bij de uitvoering.
Van der Wal (2008) wijst er op dat niet alleen iemands positie in de beleidscyclus, maar ook
de inhoud van de beslissing van invloed is op de waarden die een rol spelen. Hij onderscheidt
beslissingen die vooral gaan over de interne organisatie (waarbij onder andere doeltreffendheid, doelmatigheid en openheid belangrijk zijn), beslissingen die van invloed zijn op, of
mede genomen worden door, externe organisaties (integriteit, openheid en doelmatigheid
zijn van belang), financiële/begrotingsmatige beslissingen (wederom doelmatigheid) en
politieke beleidsbeslissingen (doelgerichtheid en doelmatigheid, maar vooral ook
verantwoording).

2.1.5 Specifieke waarden in de zorg
Zoals vermeld in de Nederlandse code voor goed openbaar bestuur (p. 24) is de code in de eerste
plaats gericht op de besturen van gemeenten, provincies, waterschappen en de nationale
overheid en kan deze ook gebruikt worden in organisaties als de politie en de brandweer.
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Een semipublieke organisatie zoals een ziekenhuis valt dus niet direct onder de code.
Aangezien één van de twee casestudies in dit onderzoek een ziekenhuis betreft, is het dus
interessant om te reflecteren op de vraag of we mogen verwachten dat in een dergelijke
organisatie dezelfde of andere waarden een rol spelen.
Een logisch startpunt van die zoektocht is de eigen governancecode van de zorgsector.
Eerste richtlijnen omtrent governance in de zorg werden door de branche zelf ontwikkeld in
1999, waarna vanaf 1 januari 2006 de eerste Zorgbrede Governancecode van kracht werd.
Vanaf 2010 is een geüpdate versie van de code van kracht, die ingaat op de verantwoordelijkheden van zowel bestuurders als toezichthouders van zorginstellingen (Brancheorganisaties
Zorg, 2010). Hierbij passeert een uitgebreide set van publieke waarden de revue.
Ten eerste wordt gesteld dat de hoofddoelstelling het verlenen van verantwoorde zorg is.
Onder verantwoord wordt verstaan dat de zorg cliëntgericht, veilig en betaalbaar is, en
bovendien geleverd wordt via een doelmatige en transparante bedrijfsvoering. Verderop
wordt ook nog gesteld dat middelen effectief moeten worden ingezet en dat de zorg moet
voldoen aan eigentijdse kwaliteitseisen. De governancecode bevat ook eisen over transparantie en participatie: belanghebbenden, zoals cliënten, moeten worden geïnformeerd
en/of geraadpleegd over belangrijke ontwikkelingen. Middels een jaardocument dient het
bestuur van een zorginstelling ook verantwoording af te leggen aan de buitenwereld.
Integriteit komt ook terug in de code, bijvoorbeeld wanneer gesteld wordt dat de Raad van
Bestuur integer moet zijn en zich toetsbaar op moet stellen. Rechtmatigheid is tevens van
belang, want de Raad van Toezicht dient te controleren of wet- en regelgeving door de
zorginstelling wordt nageleefd. De bepalingen over evaluaties door de Raad van Toezicht en
Raad van Bestuur lijken er bovendien op te wijzen dat professionaliteit ook als belangrijke
waarde wordt gezien.
Kortom, de governancecode biedt zicht op een omvangrijke lijst met waarden.

Tabel 4: de waarden uit de zorgbrede governancecode per dimensie van goed bestuur
Centrale dimensies goed bestuur

Waarden Zorgbrede Governancecode

Democratisch bestuur

Openheid
Participatie
Verantwoording

Behoorlijk bestuur

Rechtmatigheid

Onkreukbaar bestuur

Integriteit

Presterend bestuur

Doelgerichtheid
Doelmatigheid
Professionaliteit
Verlenen verantwoorde zorg
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De Zorgbrede Governancecode bevat vooral richtlijnen voor de organisatie als geheel en
meer in het bijzonder voor de bestuurders en toezichthouders van zorginstellingen. In dit
onderzoek zullen we echter niet alleen de top van de organisatie bestuderen, maar ook de
lagen daaronder. Van der Wal, Van Hout, Kwak & Oude Vrielink (2007) en De Bruijn &
Noordegraaf (2010) beschrijven dat zowel in het academische als het publieke debat vaak
wordt gesuggereerd dat de waarden van de managers in de zorg op gespannen voet staan
met de traditionele waarden van de klassieke professionals (zoals artsen). In dat licht is het
dus ook interessant om te kijken wat de waarden zijn die bij deze professionals centraal
staan.
De belangrijkste waarden voor artsen staan in de Eed van Hippocrates, die artsen bij hun
toetreding tot de beroepsgemeenschap uitspreken. De tekst van deze eed is in 2003
vernieuwd (zie onderstaand tekstvak). Uit deze eed zijn verschillende waarden af te leiden
die ook terugkwamen in de Zorgbrede Governancecode. In de eerste alinea komt het idee
van kwalitatief hoogwaardige zorg terug en in de tweede alinea de cliëntgerichte benadering. Ook openheid, verantwoording, integriteit en professionaliteit komen wederom ter
sprake.
De eed bevat ook een aantal waarden die specifiek voor artsen gelden. Geheimhouding van
vertrouwelijke patiëntinformatie komt bijvoorbeeld naar voren in de tweede alinea. Aan
het einde van dezelfde alinea beloven artsen zich ook in te zetten voor de beschikbaarheid
en toegankelijkheid van de zorg.
Opvallend is ook dat een aantal waarden vaak genoemd wordt in de governancecode, maar
niet in de artseneed. Met name doelgerichtheid en doelmatigheid komen niet terug in de
eed. Zoals Van der Wal et al. (2007) beschrijven, wordt vaak ook aangenomen dat het rond
deze waarden is dat de schoen wringt: de manager die de nadruk legt op effectiviteit en
efficiëntie tegenover de arts die op basis van zijn expertise autonoom wil handelen, zonder
bij het kiezen van een behandeling gebonden te zijn aan richtlijnen vanuit de top van de
organisatie. Een interessante vraag is dan ook of de waarden uit de Eed van Hippocrates
belangrijker zijn voor de individuele specialist dan voor de bestuurder van een ziekenhuis.
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Artseneed van de KNMG en VSNU, met tussen haakjes de achterliggende
waarden toegevoegd
“Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste
van mijn medemens (leveren kwalitatief hoogwaardige zorg). Ik zal zorgen voor
zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.
Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen (cliëntgerichte benadering). Ik zal aan de patiënt geen schade doen. Ik luister en zal hem
goed inlichten (openheid). Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd (geheimhouding vertrouwelijke patiëntinformatie).
Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen (professionaliteit). Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar
opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving (openheid en
verantwoording). Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de zorg
bevorderen (stimuleren beschikbaarheid en toegankelijkheid zorg).
Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk (integriteit).
Ik zal zo het beroep van arts in ere houden.
Zo waarlijk helpe mij God almachtig
of
dat beloof ik.”

Naast de traditionele professional arts en de nieuwe professional manager, is er nog een
derde belangrijke partij binnen het ziekenhuis: de verpleegkundige. Noordegraaf (2007)
beschrijft een paradoxale trend waarbij de traditionele professionals onder druk komen te
staan door maatschappelijke en organisatorische ontwikkelingen, terwijl tegelijkertijd
andere beroepen een voorbeeld nemen aan de traditionele professies en hun instituties en
waarden proberen te imiteren. Verpleegkundige is een voorbeeld van een beroep waarin
geprobeerd wordt verder te professionaliseren. De nationale beroepscode die werd
opgesteld door twee beroepsverenigingen van verpleegkundigen en verzorgenden kan als
onderdeel hiervan worden gezien. In de inleiding van de code wordt al beschreven welke
waarden centraal staan: “respect, vertrouwelijkheid, eerlijkheid, weldoen, geen schade
toebrengen, autonomie en rechtvaardigheid” (V&VN/NU’91, 2007).
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Verschillende van de publieke waarden die van belang zijn in de gezondheidszorg zijn
overigens niet alleen terug te vinden in gedragscodes. De wetgever heeft verschillende
waarden ook in formele rechtsregels omgezet. Zo luidt artikel 2 van de Kwaliteitswet
zorginstellingen: “De zorgaanbieder biedt verantwoorde zorg aan. Onder verantwoorde
zorg wordt verstaan zorg van goed niveau, die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en
patiëntgericht wordt verleend en die afgestemd is op de reële behoefte van de patiënt.”
In deze wet is ook de verplichting opgenomen verantwoording af te leggen in een jaarverslag. Bovendien is een waarde als participatie terug te vinden in de Wet Medezeggenschap
Cliënten Zorginstellingen, waarin de positie van cliëntenraden is gewaarborgd. Ten slotte is
de waarde geheimhouding vastgelegd in artikel 88 van de Wet op de beroepen in de
individuele gezondheidszorg en is het niet naleven van het beroepsgeheim ook strafbaar
gesteld in artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht.
De artseneed, beroepscode van verpleegkundige en juridische borging van verschillende
waarden, wijzen gezamenlijk een aantal waarden aan die niet direct voorkomen in de
Zorgbrede Governancecode. Aangezien we interviews zullen houden in alle lagen van
de organisatie, is het dus nodig om een aantal waarden toe te voegen aan ons eerdere
framework. We kiezen hierbij voor twee waarden: ten eerste de geheimhouding van
vertrouwelijke informatie. Deze waarde komt immers terug in zowel de artseneed als de
beroepscode voor verplegers en het niet naleven van deze waarde is bovendien strafbaar.
Daarnaast voegen we de waarde beschikbaarheid en toegankelijkheid van zorg toe.
Deze waarde komt immers niet alleen terug in de artseneed, maar ook in de beroepscode
van verplegers (“als verpleegkundige heb ik als uitgangspunt dat iedere zorgvrager recht
heeft op zorg”).

Tabel 5: de waarden in de zorg per dimensie van goed bestuur
Centrale dimensies goed bestuur

Waarden in de zorg

Democratisch bestuur

Openheid
Participatie
Verantwoording
Beschikbaarheid en toegankelijkheid zorg

Behoorlijk bestuur

Rechtmatigheid

Onkreukbaar bestuur

Integriteit
Geheimhouding vertrouwelijke informatie

Presterend bestuur

Doelgerichtheid
Doelmatigheid
Professionaliteit
Verlenen verantwoorde zorg
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2.2 Botsende waarden in de praktijk
De vorige paragraaf heeft zicht gegeven op de publieke waarden die volgens de theorie, de
codes en wetgeving centraal zouden moeten staan in het openbaar bestuur en de zorg. De
laatste jaren is er ook steeds meer onderzoek gedaan naar de vraag welke waarden politici,
bestuurders en ambtenaren inderdaad van belang vinden en tussen welke waarden zij
botsingen ervaren.

2.2.1 Van lijstjes naar rankings
Een eerste belangrijk empirisch onderzoek naar het belang van publieke waarden is dat van
Van den Heuvel et al. (2002). Middels een enquête onder politici en ambtenaren kwamen zij
tot een ranking van publieke waarden. Als gevraagd wordt waarden een cijfer te geven,
eindigen bij de ambtenaren deskundigheid, eerlijkheid, onkreukbaarheid en rechtmatigheid in de top 4. Politici geven de voorkeur aan eerlijkheid, onkreukbaarheid, openheid en
rechtmatigheid. Zeer grote verschillen tussen de twee groepen zijn er dus niet, ook gezien
het feit dat zowel ambtenaren als politici gehoorzaamheid en profijtelijkheid het laagst
inschalen.
Een recentere grote studie naar publieke waarden uitgevoerd door Van der Wal (2008) lijkt dit
beeld te bevestigen. Bij ambtenaren eindigen eerlijkheid, rechtmatigheid en onkreukbaarheid wederom in de top, vergezeld door andere waarden als accountability, betrouwbaarheid
en transparantie. Profijtelijkheid eindigt opnieuw onderaan en ook gehoorzaamheid scoort
wederom zeer laag. Een studie van De Graaf & Paanakker (2012) onder topambtenaren
onderschrijft de stelling dat waarden die gerelateerd zijn aan integriteit en onkreukbaarheid
erg belangrijk zijn. Zoals een topambtenaar zegt: “je integriteit kan je maar één keer
verliezen”. Interessant voor ons onderzoek is dat Van der Wal (2008) niet alleen keek naar
publieke organisaties, maar ook naar organisaties op het snijvlak tussen publiek en privaat.
Een voorname conclusie is dat in publieke organisaties (zoals een gemeente) responsiviteit
en rechtmatigheid belangrijker worden gevonden dan in organisaties op het snijvlak
(zoals een ziekenhuis), waar efficiëntie, effectiviteit en verantwoording belangrijker
worden gevonden.
In een vervolgstudie laat Van der Wal (2012) zien dat er wel een kanttekening bij deze
resultaten geplaatst moet worden. Verschillende respondenten kunnen namelijk hetzelfde
waardeconcept op een andere manier interpreteren. In zijn onderzoek blijkt bijvoorbeeld
dat bestuurders transparantie voornamelijk zien als iets dat ondergeschikt is aan efficiëntie
en effectiviteit. Topambtenaren vinden transparantie echter meer van belang gekoppeld
aan het idee dat transparantie nodig is om verantwoording af te leggen.
Een recente studie van Hendriks & Drosterij (2012) - waarbij vooral gekeken wordt naar
projecten in plaats van individuen - laat zien dat een proceswaarde als integriteit naar de
achtergrond schuift in het hedendaagse stedelijk bestuur. In plaats daarvan is er een grotere
Publieke waarden

31

aandacht voor ofwel een goede input (responsiviteit), ofwel een daadkrachtige output
(effectiviteit). In lijn met Pierre (2009) beschrijven Hendriks & Drosterij (2012) een spanning
tussen een sterke focus op effectiviteit enerzijds en democratie anderzijds.

2.2.2 Botsingen
De spanning tussen waarden die gerelateerd zijn aan presterend bestuur (effectiviteit en
efficiëntie) en waarden die gerelateerd zijn aan behoorlijk, democratisch en onkreukbaar
bestuur (integriteit, rechtmatigheid, transparantie enz.) wordt vaak benoemd in het
onderzoek naar publieke waarden. Van den Heuvel et al. (2002) legden dilemma’s voor aan
respondenten waarin de snelle realisatie van een bouwproces op gespannen voet stond met
waarden als integriteit, openheid en dienstbaarheid. De Graaf & Paanakker (2012) benoemen de spanning tussen proces en output als een spanning tussen integer zijn (proceswaarden) en presteren (outputwaarden). Van der Wal et al. (2011) hebben het in dit kader over
een botsing tussen de klassieke bureaucratische waarden als integriteit en rechtmatigheid
en de nieuwe bedrijfsmatige waarden zoals innovatie, efficiëntie en effectiviteit. En ook in
onderzoek naar publiek-private samenwerkingen staat het onderscheid centraal (Heldeweg
& Sanders, 2011; Weihe, 2008). De hypothese daarbij is dat een samenwerking tussen private
en publieke partijen goed is voor effectiviteit en efficiëntie, maar ten koste kan gaan van
bijvoorbeeld legitimiteit en rechtsgelding (Heldeweg & Sanders, 2011, p. 34). Tot slot laat
Van der Wal (2012) in empirisch onderzoek zien dat bestuurders de botsing tussen rechtmatigheid en effectiviteit ook wel degelijk ervaren in de praktijk. Waar ambtenaren rechtmatigheid meer zien als het volgen van de letter van de wet, zien bestuurders het soms meer als
“sta in de weg” voor het bereiken van hun doelen.
De eerdere indeling van waarden uit de Nederlandse code aan de hand van de vier criteria
van Bovens et al. (2001) kunnen we visualiseren. Onderstaand figuur geeft weer hoe
verschillende opvattingen over goed bestuur - of verschillende nadrukken op bepaalde
aspecten van goed bestuur - met elkaar kunnen botsen. Hierbij onderscheiden we drie
waardenclusters:
• behoorlijk bestuur: er is sprake van goed bestuur wanneer er gehandeld wordt in lijn met
geschreven en ongeschreven regels. De overheid dient het goede voorbeeld te geven waar
het gaat om fatsoensnormen en het zijn van een betrouwbare actor.
• responsief bestuur: goed bestuur betekent dat de wensen en verlangens van burgers zijn
terug te zien in het handelen van de publieke sector. Maatschappelijk draagvlak is dus van
belang, net als openheid, participatie van burgers en het afleggen van verantwoording
over publieke bevoegdheden.
• resultaatgericht bestuur: er is een duidelijke visie op de maatschappelijke doelstellingen
en hetgeen de organisatie moet doen om die doelstellingen te bereiken. Bestuur is goed
wanneer men zich in keuzes laat leiden door waarden als effectiviteit en efficiëntie.
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Figuur 1:

botsingen tussen verschillende waardenclusters

Behoorlijk bestuur

Resultaatgericht bestuur

• Integriteit
• Rechtmatigheid
• Gelijkheid

• Effectiviteit
• Efficiëntie

Responsief bestuur
•
•
•
•

Openheid
Participatie
Verantwoording
Legitimiteit

In empirisch onderzoek in de zorg komt vooral het botsen van efficiëntie enerzijds en
waarden omtrent het leveren van kwalitatieve en cliëntgerichte zorg anderzijds naar voren.
Garretsen (2010) beschrijft in zijn scriptie hoe vooral het middenmanagement worstelt met
dit soort conflicten. De bestuurders aan de top van het ziekenhuis hebben niet het gevoel
dat zij een keuze moeten maken: zij moeten nu eenmaal efficiëntieslagen maken die de
minister hen oplegt. Van Hout (2007) beschrijft een soortgelijke situatie naar aanleiding van
zijn onderzoek in verpleeg- en verzorghuizen. Daar zijn het vooral de operationeel
leidinggevenden bij wie het botst tussen efficiëntie enerzijds en eigen ideeën over gelijkheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg anderzijds.
Verder empirisch onderzoek laat zien dat ook in andere organisaties vooral op het uitvoerende niveau dit soort waardenbotsingen worden ervaren. De Graaf & Paanakker (2012)
stellen dat topambtenaren nauwelijks dilemma’s ervaren: de minister maakt de afwegingen
en zij voeren die uit. Steenhuisen (2009) beschrijft hoe bestuurders van nutsbedrijven de
botsingen tussen waarden voornamelijk oplossen door verschillende afdelingen verantwoordelijk te maken voor verschillende waarden. Resultaat is dat zij zelf de waardenbotsingen niet direct ervaren, maar de uitvoerders wel degelijk afwegingen moeten maken tussen
botsende waarden. Van Hout (2007) plakt hier een naam op door het te hebben over een
strategie van laissez faire: bestuurders leggen de keuzes in de organisatie.
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2.3 Copingstrategieën
Met de idee van een laissez-faire strategie zijn we aangekomen bij het volgende thema in dit
hoofdstuk: hoe gaan bestuurders, managers en uitvoerders om met de waardenbotsingen
die zij ervaren?

2.3.1 Strategieën in theorie
Vanuit een juridisch perspectief is het redelijk helder hoe er met botsende normen en
beginselen moet worden omgegaan. De hogere regel gaat voor op de lagere regel en de
bijzondere regel gaat voor op de algemene regel. Het is echter de vraag of mensen in de
praktijk botsingen tussen waarden ook linken aan deze juridische werkelijkheid. Niet alle
waarden zijn immers voor elke situatie juridisch geborgd en, als dit wel zo is, is men
bovendien niet altijd hiervan op de hoogte. Voor we ingaan op de verschillende strategieën
die er dus zijn om waardenbotsingen te managen, is het belangrijk om eerst aandacht te
besteden aan drie benaderingen van publieke waarden. Verschillende auteurs (Charles,
Ryan, Castillo & Brown, 2008; Koppenjan, Charles & Ryan, 2008; Van der Wal, De Graaf &
Lawton, 2011 en De Graaf et al., 2011) beschrijven deze benaderingen:
• universele benadering: waarden zijn absoluut en moeten verdedigd worden. In het geval
dat verschillende waarden botsen, moet een heldere hiërarchische keuze worden
gemaakt waarbij één waarde voorrang krijgt. Merk op dat dit niet kan bij het waardenpluralisme, omdat waarden incommensurabel zijn.
• stakeholderbenadering: waarden zijn dynamisch en relatief. Het belang dat aan verschillende waarden wordt gehecht, hangt af van een politiek proces. Wanneer waarden
botsen, wordt er gezocht naar werkbare trade-offs.
• institutionele benadering: de keuze voor waarden en het belang dat aan waarden gehecht
wordt, is afhankelijk van de institutionele omgeving. De waardensystemen in verschillende instituties bepalen wat er gebeurt wanneer verschillende waarden botsen.
De meeste auteurs verwerpen de universele benadering en stellen dat waarden in verschillende contexten andere betekenissen hebben en in verschillende mate belangrijk worden
gevonden. Vervolgens gaan ze op zoek naar strategieën die passen binnen de stakeholderen institutionele benadering: hoe worden conflicten tussen waarden hanteerbaar gemaakt?
Als er niks gebeurt dreigt er verlamming: doordat niemand tegen een belangrijke waarde
durft te kiezen, gebeurt er niks. Steenhuisen (2009) beschrijft vele vormen van copinggedrag, maar een vaak gebruikte indeling van zes strategieën (zie bijvoorbeeld Van der Wal et
al., 2011; Steenhuisen & Van Eeten, 2008; De Graaf et al., 2011) is ontwikkeld door Thacher &
Rein (2004) en later aangevuld door Stewart (2006). De zes strategieën die zij beschrijven,
zijn:
• bias: mensen proberen er voor te zorgen dat één waarde constant de overhand krijgt.
Stewart (2006) onderscheidt twee manieren waarop dit gerealiseerd kan worden. Ten
eerste via beleidsparadigma’s waarin bepaalde waarden het debat compleet beheersen.
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Ten tweede via ‘technicization’: doordat men dingen rationeel en meetbaar wil benaderen krijgt een waarde als efficiëntie de bovenhand boven meer procesgerichte waarden
waarvan de resultaten lastig meetbaar zijn.
firewalls: botsingen tussen verschillende waarden worden voorkomen door de waarden
institutioneel te scheiden. Eén organisatie, afdeling of persoon wordt verantwoordelijk
voor het nastreven van één waarde, terwijl een andere organisatie, afdeling of persoon het
belang van een andere waarde moet behartigen. Thacher & Rein (2004, p. 469) geven het
voorbeeld van een krant: een afdeling is verantwoordelijk voor de inhoud, een andere
voor het verdienen van geld en de twee afdelingen bemoeien zich niet met elkaars keuzes.
cycling: om duidelijkheid te scheppen wordt een tijd lang de nadruk op een bepaalde
dominante waarde gelegd. Dit gaat goed totdat het te veel ten koste gaat van andere
waarden. Dit leidt tot ontevredenheid hierover en op een bepaald moment wordt dit
erkend waarna een omslag volgt. Een voorbeeld dat in veel organisaties voorkomt is de
wisselende focus op centralisatie en decentralisatie.
casuistry: in plaats van algemene keuzes te maken voor bepaalde waarden, wordt er per
situatie bekeken wat de beste oplossing is. Mensen beslissen op basis van eerdere
ervaringen en hun inschatting van de actuele situatie wat de beste handelswijze is.
Rechters die oordelen over het gebruik van opsporingsmethoden maken bijvoorbeeld per
geval de afweging of een inbreuk op de privacy gerechtvaardigd is ten behoeve van het
tegengaan van criminaliteit.
incrementalisme: om waardenbotsingen zonder al te veel gedoe op te lossen, worden er
steeds voorzichtige stapjes genomen. Er is wel een lijn in de verschillende stapjes te
herkennen, maar elk afzonderlijk stapje is zo klein dat het niet leidt tot grote ontevredenheid bij mensen die het er niet mee eens zijn.
hybridization: vaak worden waarden naar verloop van tijd aangevuld met andere
waarden. Gevolg daarvan is dat ze vermengd worden en mensen moeten handelen in
overeenstemming met verschillende waarden. Stewart (2006, p. 188) noemt het voorbeeld van de introductie van New Public Management in de publieke sector. Hierdoor
moesten ambtenaren proberen de traditionele bureaucratische waarden en nieuwe
bedrijfsmatige waarden te combineren.

Huberts & Van Hout (2011) beargumenteren dat er drie hoofdstrategieën zijn, waarbinnen je
deze zes strategieën kan plaatsen. Mensen kunnen duidelijk keuzes maken voor bepaalde
waarden (in lijn met bias en firewalls). Ook kan men laveren waarbij soms de ene waarde de
voorkeur krijgt en dan weer de andere waarde (cycling, casuistry en incrementalisme).
Ten slotte kan men ook proberen meerwaarde te creëren door de waarden te combineren
(hybridization).
Een interessante aanvulling wordt gemaakt door Steenhuisen (2009). Hij constateert dat er
een verschil is tussen situaties waarin mensen bewust een bepaalde strategie kiezen deliberate
coping) en situaties waarin er in de loop van de tijd een copingmechanisme ontstaat (emergent
coping). Zijn proefschrift laat immers zien dat het zeker niet zo is dat mensen elke waardenbotsing ook zo ervaren. In zo’n geval ontstaat vaak door de jaren heen een strategie om met
de ontstane situatie om te gaan, zonder dat daar een bewuste keuze aan ten grondslag ligt.
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2.3.2 Strategieën in de praktijk
Er is weinig onderzoek gedaan naar de mate waarin de genoemde copingstrategieën
voorkomen in de praktijk. In zijn scriptie beschrijft Garretsen (2010) dat casuistry de
meest gebruikte strategie is op verschillende niveaus in ziekenhuizen. Zowel op strategisch,
tactisch en operationeel niveau maken managers gebruik van deze strategie: bij elke
waardenbotsing bekijkt men voor- en nadelen en komt men zo tot een afgewogen oordeel.
Wat betreft de specialisten constateert Garretsen (2010) dat zij uiteindelijk toch altijd het
belang van de patiënt en een kwalitatief hoogwaardige behandeling voorop stellen. Een
citaat als “Bij een conflict wordt toch de patiëntenzorg voorrang gegeven… er wordt bewust
een afweging gemaakt door niet naar de rentabiliteit te kijken” (Garretsen, 2010, p. 43) lijkt er
op te wijzen dat er bij artsen en specialisten een bias is ten faveure van één bepaalde waarde.

De zes strategieën van Stewart (2006) bij de NS
(Bron: Steenhuisen & Van Eeten, 2008)
• B
 ias: punctualiteit staat voorop en alles wordt gedaan om zoveel mogelijk
treinen op tijd te laten arriveren. Dit leidt tot inflexibiliteit en het schrappen van
treinen, terwijl dit wellicht niet er voor zorgt dat de reizigers gemiddeld eerder
thuis zijn.
• Firewalls: een commerciële afdeling is verantwoordelijk voor klanttevredenheid
en verkoop, een operationele afdeling voor kosten en kwaliteit.
• Cycling: Bij de introductie van een nieuwe dienstregeling staat betrouwbaarheid
centraal, maar vervolgens probeert men er gedurende de jaren weer meer
treinen tussen te krijgen. Dit gaat goed, tot het te veel ten koste gaat van de
weerbaarheid van de dienstregeling. Vervolgens start de cirkel weer van voor af
aan.
• Casuistry: individuele conducteurs maken voortdurend afwegingen tussen
veiligheid en punctualiteit: wacht je als conducteur op de politie om de iets wat
lastige reizigers uit de trein te halen, of zorg je dat de overvolle trein gewoon op
tijd vertrekt?
• Incrementalisme: de normen voor wat een ‘volle’ trein is worden steeds een
beetje bijgesteld en het comfort gaat dus steeds een beetje achteruit. Omdat het
langzaam gaat, raken mensen er aan gewend en is het geen schok voor ze.
• Hybridization: conducteurs proberen twee belangrijke taken (het controleren op
zwartrijden en het zijn van een gastheer voor de reizigers) te combineren.

Steenhuisen & Van Eeten (2008) laten zien dat voorbeelden van alle zes de strategieën van
Stewart (2006) een aantal jaar geleden terugkwamen in een organisatie als de NS (zie
tekstkader hierboven). In zijn proefschrift lijkt Steenhuisen (2009) er vervolgens op te
wijzen dat in nutsbedrijven op macroniveau vooral voor firewalls wordt gekozen: institutio36
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nele inbedding van verschillende waarden in verschillende afdelingen. Bestuurders hebben
hiermee het gevoel dat ze een waardenbotsing getackeld hebben door mensen verantwoordelijk te maken voor bepaalde waarden of duidelijke normen op te stellen voor hoe er
gehandeld moet worden. Uitvoerders voelen vervolgens de waarden toch botsen in de
praktijk en gaan dan meestal over tot een vorm van casuistry: op basis van hun ervaring en
een inschatting van de situatie maken zij telkens een nieuwe afweging.

2.4 Verklaringen voor waardensets en copingstrategieën
Dit onderzoek is niet alleen beschrijvend (in de zin dat we proberen te beschrijven welke
waarden botsen en hoe men daar mee omgaat), maar ook verklarend van aard. Daarbij zijn
twee vragen van belang. Ten eerste waarom mensen bepaalde waarden belangrijk vinden en
dus de voorkeur geven aan die waarden wanneer ze een waardenbotsing ervaren. Ten
tweede welke factoren bepalen of mensen wakker liggen van waardenbotsingen en of
mensen deze botsingen dus ook actief en vanuit een holistische blik tegemoet treden.
Steenhuisen (2009, p. 189) suggereert immers dat zo’n actieve en holistische benadering
wenselijker is.

2.4.1 Intrinsieke en extrinsieke beïnvloeding van waardensets
Voor de eerste vraag is in het onderzoek naar publieke waarden nog relatief weinig aandacht
geweest. Het is daarom interessant om ook te kijken in andere takken binnen de wetenschap die proberen te verklaren hoe mensen met waardenbotsingen omgaan. Een interessant gebied wat dit betreft is dat van de street-level bureaucracy. Loyens & Maesschalck
(2010) beschrijven dat in het onderzoek naar de besluitvorming door uitvoerders (zoals
agenten en jongerenwerkers) een groot aantal factoren is aangedragen dat hun gedrag
wellicht kan verklaren. Deze factoren kan men indelen aan de hand van vier categorieën:
individuele kenmerken, organisatiekenmerken, kenmerken van de omgeving en kenmerken van de specifieke casus of cliënt. Het onderzoek dat er tot nu toe gedaan is naar
verklarende factoren voor de rol van en omgang met publieke waarden in de publieke sector
lijkt aan te sluiten bij deze categorieën:
• Individuele kenmerken: vanuit deze invalshoek zou de veronderstelling zijn dat de
waarden die mensen nastreven vooral gelinkt zijn aan hun intrinsieke motivatie voor hun
werk. Een concept dat het laatste decennium sterk in opkomst is in de publieke sector is
Public Service Motivation. De idee is dat mensen die in de publieke dienstverlening
werkzaam zijn andersoortige, meer intrinsieke motivaties en drijfveren hebben dan
mensen in de private sector (Steen & Rutgers, 2011). Deze motivatie kan uitmonden in een
voorkeur voor bepaalde publieke waarden. In extreme gevallen kan dit volgens Steen &
Rutgers (2011, p. 356) zelfs leiden tot een soort bias waarbij mensen met een hoge PSM
bepaalde principes op zij zetten om de samenleving maar te kunnen dienen. Het meeste
onderzoek op het gebied van PSM richt zich echter niet op de inhoud van beslissingen,
maar meer op de gevolgen die PSM heeft voor werkmotivatie en prestaties. De link tussen
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persoonlijke drijfveren en de manier waarop men omgaat met waardenbotsingen is dus
tot nu toe nog maar weinig onderzocht. Wel laat de literatuur over street-level bureaucracy zien dat persoonlijke opvattingen, professionele waarden en groepsprocessen
tijdens de uitvoering soms zo sterk zijn dat mensen beleid en wensen van de organisatie
negeren (zie Loyens & Maesschalck, 2010; Sandfort, 2000).
• Organisatiekenmerken: een andere veronderstelling is dat de institutionele omgeving
bepalend is voor de waarden die van belang worden geacht. Hierbij kan worden gedacht
aan drie factoren: leiderschap, gedragscodes en formele instituties. In het theoretische
hoofdstuk in zijn proefschrift beschrijft Van der Wal (2008) hoe de leider van een
organisatie zijn waarden kan verkondigen en verspreiden in de organisatie. Lasthuizen
(2008) beschrijft in dit kader dat ethisch leiderschap kan bijdragen aan het verminderen
van integriteitsschendingen, al concludeert ze ook dat leiderschap niet het Eureka
concept is dat zomaar alle zorgen rondom integriteit kan laten verdwijnen. Ten tweede
kunnen ook gedragsregels of codes van invloed zijn. Kernaghan (2003) onderzoekt
bijvoorbeeld hoe in vier Westminster-landen de publieke waardestatements van de
overheid de waarden in organisaties beïnvloeden. Paanakker (2007) beschrijft de
gemengde resultaten van eerder onderzoek naar de invloed van gedragscodes en
concludeert op basis van haar eigen onderzoek dat de codes wel degelijk het gedrag
beïnvloeden. Ten derde kunnen we veronderstellen dat de formele structuur van een
organisatie bepalend is voor het belang dat aan waarden wordt gehecht. Een laatste
interessante studie in dit verband is van Martinsen & Beck Jørgensen (2010). Zij concluderen dat organisatiekenmerken van de Europese Commissie (grote functionele specialisatie en een belangrijke rol voor networkgovernance) voorkomen dat accountability een
belangrijke waarde wordt in die organisatie.

Leiderschap en integriteit
In het onderzoek naar de invloed van leiderschap op integriteit is gebleken dat
verschillende aspecten van leiderschap van belang zijn (Huberts, Kaptein &
Lasthuizen, 2007):
• D
 e leider als rolmodel: het geven van het goede voorbeeld.
• De handhavende leider: goed gedrag belonen en slecht gedrag straffen.
• De open leider: de leider moet eerlijk zijn en openstaan voor discussie.

• Kenmerken van de omgeving: als we naar waarden kijken vanuit de stakeholderbenadering, mogen we verwachten dat de omgeving van invloed is op het belang dat gehecht
wordt aan publieke waarden. ‘De omgeving’ is natuurlijk een veelomvattend begrip. De
Graaf & Paanakker (2012) focussen op één actor in die omgeving en concluderen dat de
media een grote rol spelen in de waardenbotsingen die bestuurders in Nederland ervaren.
Onderzoek naar publiek-private samenwerkingen gaat er daarnaast soms van uit dat de
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waarden van een organisatie beïnvloed worden door de waarden van organisaties waar
mee wordt samengewerkt. Tot slot is in de literatuur stilgestaan bij de mogelijkheid dat
het belang van publieke waarden varieert onder druk van veranderende wensen en
opvattingen in de maatschappij over de rol van de overheid (zie bijvoorbeeld Van der Wal,
2008). Waardensets zijn ten slotte niet statisch, maar kunnen veranderen naar gelang de
omstandigheden. Zijn de waarden in de publieke sector bijvoorbeeld veranderd door de
introductie van New Public Management? En wat betekent een economische crisis voor
het belang dat aan verschillende waarden wordt gehecht?
• Kenmerken van de specifieke casus: tot slot is in dit hoofdstuk al vaker aandacht besteed
aan de mogelijkheid dat de specifieke casus van invloed is op de waarden die mensen van
belang vinden. Hierbij kan zowel gekeken worden naar de inhoud van de casus, als de
plaats van de casus in het beleidsproces. Het proefschrift van Van der Wal (2008) biedt de
meeste nieuwe inzichten wanneer we het hebben over de inhoud. Hij stelt dat doelmatigheid en doelgerichtheid vrijwel altijd van belang zijn, maar dat andere waarden bij
bepaalde beslissingen ook nadrukkelijker aan bod komen: bij beslissingen over de eigen
organisatie is dit met name openheid, terwijl bij beslissingen die van invloed zijn op
externe organisaties daarnaast ook integriteit van belang is. Bij politieke beleidsbeslissingen speelt verantwoording een belangrijke rol.
Ook de fase in het beleidsproces waarin een casus zich bevindt kan van belang zijn voor de
dominante waardensets. Participatie is meer van belang is in de voorbereiding, legitimiteit
vooral bij de vaststelling en verantwoording vooral achteraf tijdens de uitvoering.

2.4.2 Verklaringen voor aanpak waardenbotsingen
Eerder onderzoek naar waardenbotsingen laat zien dat niet iedereen bewust omgaat met
conflicterende waarden. De Graaf & Paanakker (2012) beschrijven hoe topambtenaren
eigenlijk vrijwel geen dilemma’s ervaren. Garretsen (2010) beschrijft hoe ziekenhuisbestuurders wel zien dat bezuinigen kan botsen met kwalitatief hoogwaardige zorg, maar dit niet
als conflict ervaren: zij moeten immers gewoon aan bezuinigingen voldoen. Steenhuisen
(2009, p. 236) schetst het meest vergaande beeld: “Een opvallende bevinding was dat
infrastructuurbedrijven een reeks conflicten en afwegingen tussen publieke belangen
structureel niet onderkennen.”
De redenen voor het niet bewust aanpakken van waardenbotsingen verschillen dus. Soms
worden de waardenbotsingen niet eens onderkent, in andere gevallen laat men keuzes aan
anderen over. Een vraag die wij ons nadrukkelijk stellen tijdens dit onderzoek is of bestuurders bewust omgaan met waardeconflicten en, zo niet, wat dit voor gevolgen heeft.
Steenhuisen (2009) suggereert immers dat het een negatieve uitwerking zou kunnen hebben
wanneer bestuurders niet bewust de confrontatie met waardenbotsingen aangaan en dat de
stress voor uitvoerders, die deze waardenbotsingen aan den lijve ondervinden, daardoor
oploopt. De vraag is of dit in onze organisaties ook het geval is en waarom mensen niet
bewust een strategie kiezen. Heeft dit bijvoorbeeld te maken met onwetendheid (ze
onderkennen de botsing niet) of met onwil (ze willen niemand tegen het hoofd stoten)?
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2.5 Reflectie
De afgelopen jaren is veel geschreven over publieke waarden. In dit hoofdstuk hebben we
gezien wat verstaan wordt onder waarden (principes of standaarden die gewicht hebben bij het
maken van keuzes) en welke waarden in eerdere onderzoeken en in codes uit verschillende
landen genoemd worden als specifieke publieke waarden. Hierbij hebben we ook aandacht
besteed aan de relatie tussen goed en behoorlijk bestuur en de waarden die meer specifiek
een rol spelen in de gezondheidszorg. Deze elementen vormen de basis voor onze keuze van
de waarden die centraal staan in ons onderzoek (en die we hebben voorgelegd in de
interviews in dit onderzoek). Ook hebben we gezien dat verschillende auteurs verwachten
dat er een verband is tussen fases in het beleidsproces en het belang dat gehecht wordt aan
specifieke waarden. Dit is iets wat bepalend is geweest bij onze selectie van respondenten
en wat later ook terugkomt in onze analyse.
In het tweede deel van het hoofdstuk zijn we dieper ingegaan op de huidige kennis over
botsende waarden. We hebben laten zien dat verschillende auteurs menen dat er vooral een
botsing is tussen verschillende soorten bestuur (bijvoorbeeld prestatiegericht vs. behoorlijk
bestuur), wat het lastig maakt om in concrete situaties te voldoen aan alle publieke waarden
die passen bij goed bestuur. Voor ons onderzoek betekende dit dat we in de interviews
probeerden te ontdekken of deze botsingen inderdaad herkend worden of dat er juist andere
botsingen een centrale plek innemen. Ook hebben we gezien hoe in eerder onderzoek
verschillende copingstrategieën aan het licht zijn gekomen. Met deze strategieën in het
achterhoofd hebben wij in het empirische onderzoek de antwoorden van respondenten over
de omgang met botsingen geanalyseerd. In de analyse zullen we dan ook teruggrijpen op de
beschreven strategieën en analyseren in hoeverre ze ook in ons onderzoek zichtbaar zijn.
Tot slot hebben we de huidige kennis over de achtergrond van waarden samengevat. Dit is
belangrijke input geweest voor de vragen die we in onze interviews hierover hebben gesteld.
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3 Onderzoeksaanpak
3.1 Onderzoeksobject
Gezien het exploratieve karakter van dit onderzoek, is gekozen voor een tweetal casestudies
voor het empirische onderzoek. Elke onderzoeksmethodiek brengt voor- en nadelen met
zich mee, zo ook de casestudie. Het is een geschikte vorm om de empirie in een bepaalde
omgeving rijk te beschrijven, maar het stuit vaak op vragen met betrekking tot de (on)
mogelijkheid van generaliseerbaarheid naar andere cases. Hier streven we naar theoretische
generaliseerbaarheid (Swanborn, 2010). Dit wil zeggen dat we niet streven naar kwantitatieve uitspraken over het belang dat in de hele publieke sector gehecht wordt aan bepaalde
waarden of het aantal waardenconflicten waarmee bijvoorbeeld wethouders in Nederlandse
gemeenten worstelen. Wel willen we een beeld schetsen van de verschillende waardeprofielen en de factoren die leiden tot het bestaan van bepaalde waardenbotsingen.
Zoals al eerder vermeld is gekozen voor twee cases: één gemeente (hier genoemd X) en één
ziekenhuis (Y). Gemeente X is een grote gemeente in het Westen van Nederland. Ziekenhuis Y
is een middelgroot algemeen ziekenhuis, tevens gelegen in het westen van het land.
We verwachten dat de keuze voor deze specifieke organisaties voornamelijk op het niveau
van de bestuurders van invloed kan zijn op de herkenbaarheid van een deel van de resultaten.
Voor de meeste uitvoerders (bijvoorbeeld een verpleegkundige), is de specifieke organisatie
nauwelijks van invloed op de aard van de werkzaamheden en de waardenbotsingen die
daarbij een rol spelen. De keuzes waar bestuurders voor staan en de waardenbotsingen die
daarbij een rol spelen zijn waarschijnlijk meer afhankelijk van de context van de organisatie.
De taken van een algemeen middelgroot ziekenhuis verschillen immers van die van
bijvoorbeeld een groot academisch ziekenhuis. Ook het soort aanstelling van specialisten
(zijn die in loondienst of vormen ze maatschappen?) zal van invloed zijn op de vraagstukken
waar het bestuur mee kampt.
De casestudies bestaan uit enige documentenstudie en semi-open interviews. Deze
interviews zijn gehouden op verschillende niveaus in de organisatie: zowel bestuurders,
het middenmanagement als uitvoerders zijn geïnterviewd. Gezien het geplande aantal
interviews was er ruimte om zowel binnen de gemeente als het ziekenhuis verschillende
kolommen van de organisatie te kiezen. Een tweetal inzichten uit de literatuur speelden
mee bij de keuze voor specifieke afdelingen binnen de gemeente. Ten eerste de hiervoor
(zie tabel 3) weergegeven notie dat het belang dat aan specifieke publieke waarden wordt
gehecht, afhangt van de fase in het beleidsproces. Om dit idee te toetsen, was het dus nodig
om mensen te spreken uit alle fasen van de beleidscyclus. Ten tweede het feit dat de
discussie over publieke waarden van goed bestuur vooral is ingegeven door de veranderende
rol van de overheid (van government naar governance). Voor ons onderzoek betekende dit dat
de voorkeur ging naar een groep respondenten die voornamelijk ervaring heeft met de
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traditionele positie van de overheid en een groep respondenten die meer een belichaming
vormt van de veranderende positie en rol van de overheid in de samenleving.
In samenspraak met de gemeente is de keuze uiteindelijk gevallen op drie afdelingen van de
gemeente: Wijken, Handhaving en Werk & Inkomen. Bij deze laatste twee hebben we ons
gericht op de beleidsuitvoerders. In het geval van Handhaving gaat het om inspecteurs van
de gemeente die kijken of bedrijven en burgers zich wel houden aan vergunningvoorschriften. In het geval van Werk & Inkomen gaat het om ambtenaren die de verzoeken van
burgers voor het krijgen van een uitkering moeten beoordelen. Dit zijn taken die al geruime
tijd door de gemeentelijke overheid worden uitgevoerd en waarbij de uitvoerders in de
academische literatuur vaak worden betiteld als street-level bureaucrats (zie Lipsky, 1980;
Maynard-Moody & Musheno, 2003). Zij moeten de door de gemeente opgestelde regels
uitvoeren in het directe contact met de klant/burger. Daarbij lopen zij er soms tegen aan dat
de concrete individuele situatie niet past bij de algemene regels en hebben zij bovendien
een bepaalde mate van discretionaire ruimte om zelf afwegingen te maken. Bij de afdeling
Wijken hebben we gefocust op de wijkmanagers van de gemeente. Wijkmanagers zijn
relatief nieuw in veel gemeenten in Nederland en hebben in de jaren ’90 of ’00 hun intrede
gedaan bij de invoering van wijk- of gebiedsgericht werken (Peeters, Van der Steen & Van
Twist, 2010). Wijkmanagers zijn ambtenaren die de verbinding leggen tussen twee werelden: die van de eigen ambtelijke organisatie en die van de wijk. Zij zijn zodoende een
representant van de overheid in haar nieuwe rol, waarbij een gemeente samen met burgers
en andere partijen maatschappelijke effecten probeert te realiseren. Voor de wijkmanager
leidt deze positie tussen twee werelden (en daarmee twee logica’s) tot spanningen. Uit
onderzoek van Peeters et al. (2010) blijkt dat ze steeds per casus op zoek moeten naar het
gedrag dat gepast is in de specifieke context waarin ze functioneren. De wijkmanagers zijn
ook niet direct te linken aan één fase van het beleidsproces. Zij zijn zowel bezig met het
vormen als het uitvoeren van beleid. De bestuurlijk verantwoordelijken voor de drie
kolommen kunnen daarnaast zicht geven op de waarden die een rol spelen bij de beleidsvaststelling in de verschillende sectoren. In totaal zijn in de gemeente in de laatste maand
van 2012 en de eerste maand van 2013 19 interviews afgenomen.
In het ziekenhuis is niet specifiek naar de kolommen van de organisatie gekeken, aangezien
deze ook minder nadrukkelijk aanwezig zijn dan in het organogram van een gemeente. In
plaats daarvan hebben we gesproken met allerlei mensen met verschillende functies, van de
bestuurlijke top van de organisatie tot aan de verpleegkundige aan het bed van de patiënt,
om zo een beeld te krijgen van de waardensets en waardenbotsingen die zichtbaar zijn op
verschillende plekken in de organisatie. Meer specifiek hebben we gesproken met twee
bestuurders en één lid van de raad van toezicht, drie medisch specialisten, zes (hoofd)
verpleegkundigen en vier mensen in verschillende beleidsfuncties (sommige meer op
financieel gebied, andere meer gerelateerd aan de kwaliteit van de zorg). In totaal zijn
in het ziekenhuis dus 16 interviews afgenomen in de eerste twee maanden van 2013.
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De selectie van individuele respondenten verliep op verschillende manieren. Sommige
respondenten kwamen automatisch in ons vizier: de keuze voor een bepaalde afdeling van
de gemeente betekende automatisch dat we de wethouder moesten spreken die dit
beleidsterrein in de portefeuille had. Bij de keuze van uitvoerende ambtenaren zijn de
respondenten soms aangedragen door een afdelingshoofd en soms konden mensen zelf
reageren op een uitnodiging om mee te werken. In het contact met het ziekenhuis is in
onderling overleg bepaalt hoeveel personen met verschillende functies geïnterviewd
zouden worden. Het ziekenhuis heeft vervolgens gezocht naar mensen die bereid waren
mee te werken.

3.2 Dataverzameling
De vragenlijst van de interviews is terug te vinden in bijlage 1. Vanuit eerder onderzoek
weten we dat veel geïnterviewden de rol van waarden in hun werk nogal abstract vinden.
Er zijn wellicht bepaalde waarden die ze van belang vinden en die zichtbaar zijn in hun
acties, maar ze zijn zich hier zelf niet direct van bewust of kunnen niet direct opsommen
welke waarden ze belangrijk vinden en waarom. Waarden waren vooral de bril waardoor wij
als onderzoekers hebben gekeken naar de praktijk van de respondenten, zonder dat zij zich
hier in het dagelijkse handelen bewust door laten leiden. Gebleken is echter dat respondenten wel in staat zijn de waarden meer transparant te maken - voor zichzelf en voor onderzoekers - als concrete dilemma’s worden besproken. Dat helpt om conflicterende, tegengestelde, en soms problematische keuzes aan te duiden in het proces van ‘waardeprioritering’.
We hebben er dus voor gekozen om niet gelijk te beginnen met vragen over waardenbotsingen, maar hebben respondenten eerst gevraagd wat moeilijke beslissingen zijn in hun
dagelijkse werk. Geleidelijk ging het gesprek dan dieper op deze beslissingen in en kwamen
de waarden tevoorschijn die bij deze beslissingen een rol spelen. Soms was het hierbij
nodig om eerst duidelijk te maken wat we onder waarden verstaan. Welke specifieke
dilemma’s bestuurders en uitvoerders zelf zien is van groot belang voor ons project.
Met name uit de manier waarop ze hun keuzes verantwoorden (Boltanski & Thévenot, 1999,
2006) en framen (Schön & Rein, 1994) is veel af te leiden. Daarbij hebben we ook gevraagd
in hoeverre de beginselen van behoorlijk bestuur en wet- en regelgeving van belang waren
in hun keuzeproces.
Wanneer de respondenten eenmaal gewend waren aan het praten over dilemma’s en
waarden, vroegen we ze in te gaan op hun interpretatie van een aantal specifieke waarden.
De waarden die we voorlegden zijn afgeleid van de Nederlandse code voor goed openbaar bestuur.
In hoofdstuk 2 hebben we geconcludeerd dat er tien publieke waarden worden genoemd in
deze code. Dit zijn dan ook de waarden die expliciet zijn voorgelegd aan de respondenten.
We hebben hierbij wel de keuze gemaakt om de waarde ‘behoorlijke contacten met burgers’
te specificeren. Naar ons idee komt het feit dat burgers fatsoenlijk en met respect behandeld
moeten worden al deels terug in de waarden integriteit en professionaliteit. Eén bepaald
aspect van behoorlijke contacten, namelijk gelijkheid in de contacten met burgers, verdient
in onze ogen echter expliciete aandacht in onderzoek naar publieke waarden. Dit wordt
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gerechtvaardigd door de verwachting dat gelijkheid een waarde is die bij uitstek een rol
speelt in het werk van street-level bureaucrats en medewerkers in de zorg: in hoeverre is het
belangrijk dat je gelijke gevallen gelijk behandelt en hoe belangrijk is de waarde gelijkheid
in relatie tot het bewaken van de toegankelijkheid van de zorg? Bij het ziekenhuis hebben
we daarnaast bij het voorleggen van de waarde openheid ook altijd nadrukkelijk gevraagd
hoe zich dit verhoudt tot de geheimhouding van vertrouwelijke informatie.
Zowel in de gemeente als het ziekenhuis hebben we bij elke waarde gevraagd naar wat de
respondent onder de waarde verstaat, hoe hij deze terug ziet komen in zijn werk en of hij
botsingen ondervindt tussen deze en andere waarden. Dit stelde ons ten eerste in staat een
beeld te vormen van de waardenset van een persoon. Daarnaast bood het zicht op de
waardenbotsingen en ook op de strategieën waarmee iemand omgaat met een dergelijke
botsing.
Vervolgens hebben we gevraagd in hoeverre de waardenset van de respondent in zijn of
haar ogen correspondeert met de waardensets van anderen binnen de gemeente of het
ziekenhuis: vinden bestuurders en collega’s dezelfde waarden belangrijk? Hierbij is in elk
interview ook aandacht geweest voor de burgers of patiënten. Het doel van dit onderzoek is
niet om een beeld te schetsen van wat burgers verstaan onder goed bestuur, maar het is wel
interessant om te zien of respondenten het idee hebben of hun waardenset aansluit bij dat
wat burgers van hen verwachten. We hebben dan ook steeds gevraagd of de respondent
dacht dat burgers bepaalde waarden meer of minder van belang vindt dan zijzelf. Ten slotte
hebben we het met respondenten gehad over de mate waarin een aantal factoren hun
‘waardeprioritering’ beïnvloeden. Hierbij hebben we specifiek aandacht besteed aan hun
persoonlijke drijfveren, gedragscodes, signalen vanuit leidinggevenden van de organisatie
en de invloed van de media.
Na deze open vragen hebben we de respondenten tot slot de vraag over hun waardenset nog
eens expliciet voorgelegd in de vorm van een Q-studie. Dit houdt in dat we de respondenten
kaartjes gaven met de 10 waarden uit de code goed bestuur (inclusief onze omschrijving van
de betekenis) en hen vroegen deze te rangschikken volgens een quasi-normale verdeling.
Ze konden aangeven welke waarde de grootste rol speelt in hun werk en welke twee
waarden vervolgens de belangrijkste rol spelen. Aan de andere kant van met midden
konden ze één waarde bestempelen als de waarde die het minst een rol speelt en twee
waarden als waarden die vervolgens de kleinste rol spelen. De uiteindelijke verdeling wordt
een Q-sort genoemd en geeft in dit onderzoek een beeld van de waardenset van de
respondent. Bij een Q-studie worden de verschillende waardensets vervolgens vergeleken
om te ontdekken of er overeenkomstige standpunten zijn (zie De Graaf & Van Exel, 2009;
Brown, 1993). De individuele Q-sorts zijn aan een factor analyse onderworpen met behulp
van PQMethod 2.112 (extractie methode: centroid; rotatie methode: varimax; beide
standaard in de Q-methodologie) om op zoek te gaan naar overeenkomstige
2
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waardepatronen.Q-methodologie is een gemengde kwalitatieve en kwantitatieve ‘smallsample’ methode die de wetenschappelijke basis vormt van de systematische studie naar
subjectiviteiten zoals opinies, attitudes, voorkeuren, etc.3 Binnen een Q-studie worden de
resultaten niet theoretisch geconstrueerd door de onderzoeker - ze komen veeleer uit de
empirie naar voren; ze zijn ‘operant’. Q-methodologie kan karakteristieken van een
onderzoekspopulatie aantonen onafhankelijk van de relatieve verdeling. Dit wil zeggen dat
we bijvoorbeeld één waardenset kunnen vinden die duidelijk afwijkt van de andere,
ondanks dat deze set wellicht niet onder een zeer groot gedeelte van de respondenten
voorkomt. Bovendien leidt een Q-studie in tegenstelling tot een survey - dat leidt tot
patronen van variabelen - tot patronen van personen (in dit geval van waardenprofielen).
We kijken dus niet naar één waarde en wie die belangrijk vindt, maar juist naar de samenhang tussen verschillende waarden in het waardeprofiel van respondenten.

3.3 Data-analyse
In de analyse van de interviews zijn we op zoek gegaan naar overeenkomsten en verschillen
in de antwoorden van respondenten. Eisenhardt (1989, p. 541) raadt aan om bij het vinden
van cross-case patronen in exploratieve studies, technieken te gebruiken die maken dat de
onderzoeker verder kijkt dan alleen de eerste indrukken: “Overall, the idea behind these cross-case
searching tactics is to force investigators to go beyond initial impressions, especially through the use of
structured and diverse lenses on the data. These tactics improve the likelihood of accurate and reliable theory,
that is, a theory with a close fit with the data. Also, cross-case searching techniques enhance the possibility
that the investigators will capture the novel findings which may exist in the data.”
Om te voorkomen dat we af zouden gaan op de eerste indrukken, zijn alle interviews ten
eerste volledig getranscribeerd. Dit resulteerde in een enorme hoeveelheid data. Met het
programma ATLAS.ti hebben we de interviews vervolgens gecodeerd. Op deze manier
worden de interviews opgeknipt in kleine stukjes, waarna alle antwoorden van respondenten over één onderwerp makkelijk vergeleken kunnen worden. In haar boek over analyse
van kwalitatieve data noemt Boeije (2010, p. 8) dit ook het wel het proces van constant
comparison. Bij een eerste vergelijking van de antwoorden van verschillende respondenten
ontstaan initiële observaties. Bij de vergelijking met een tweede set van respondenten gaat
dit voorzichtig over van vergelijken in het zoeken naar bevestiging, verwerping of verfijning
van die initiële ideeën. Na bestudering van de antwoorden van alle respondenten ontstaan
op deze manier beelden en conclusies die nauw aansluiten bij de verzamelde data en de
realiteit van de praktijk van het openbaar bestuur.

3

Een interessant voorbeeld van een Q-studie komt van Selden, Brewer & Brudney (1999). Zij leggen aan
ambtenaren van alle niveaus stellingen voor over de rol en verantwoordelijkheden van ambtenaren. De
ambtenaren delen deze stellingen in naar de mate waarin zij het met de stellingen eens zijn. De analyse
laat zien dat er vijf verschillende manieren zijn waarop ambtenaren hun rol zien. Sommige ambtenaren
zien zich als bewakers van het publieke belang, andere zien het vooral als hun rol om de overheid
efficiënter en effectiever te maken.
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4 Waardensets
Dit hoofdstuk is het eerste van drie hoofdstukken waarin we de resultaten van ons onderzoek beschrijven. De in totaal 35 interviews met bestuurders, middenmanagers en uitvoerders in de gemeente en het ziekenhuis leveren een gemêleerd beeld op van het belang van
verschillende waarden en de mate waarin verschillende waarden botsen. Terwijl de meeste
respondenten zich niet dagelijks bezig houden met de waarden die een grote rol spelen in
hun werk, wisten ze gedurende het interview over het algemeen goed te reflecteren op hun
dagelijkse praktijk en de rol van verschillende waarden daarin. Op het eind van het
interview waren ze dan ook goed in staat om in een rangschikking aan te geven welke
waarden een grotere en minder grote rol spelen in hun werk. Onze analyse beginnen we in
dit hoofdstuk met de resultaten van deze Q-studie. Hieruit kwamen zes waardensets naar
voren, waarbij we zien dat er een duidelijke koppeling is tussen de context waarin iemand
werkzaam is en de waarden die een grote rol spelen in iemands werk. Dit zal inhoudelijk
verder worden toegelicht in paragraag 4.2, na een meer cijfermatige reflectie in paragraaf
4.1. In de hoofdstukken 5 en 6 zullen we vervolgens per casus nadrukkelijker ingaan op de
betekenis die de 10 waarden uit de Q-studie in de dagelijkse praktijk hebben. Dit laat meer
in detail zien wat op verschillende plekken verstaan wordt onder de voorgelegde waarden
en waarom deze al dan niet een grote rol spelen in het werk. Daarbij gaan we ook dieper in
op de waardenbotsingen die door respondenten worden ervaren en de copingstrategieën
die gehanteerd worden om met die botsingen om te gaan. Op deze manier worden de
verschillende centrale vragen in de komende hoofdstukken beantwoord, waarna het
rapport wordt afgesloten met een conclusie in hoofdstuk 7.

4.1 Zes factoren: cijfermatig
Zoals gezegd komen uit de analyse zes factoren naar voren; zes verschillende waardenpatronen (zie de tweede tabel van bijlage twee). De eerste tabel in bijlage 2 laat zien dat er een
relatief lage correlatie is tussen de zes factoren. Dit wil zeggen dat er duidelijke verschillen
zijn tussen de gevonden waardensets. Opvallend is dat factor D negatief correleert met alle
andere factoren, met name factor C en E. Dit betekent dat de waarden die een grote rol
spelen voor de respondenten die hoog scoren in factor D juist een kleine rol spelen voor de
respondenten die hoog scoren in factor C en E. Zoals nader toegelicht in de volgende
paragraaf, wordt dit veroorzaakt door het belang dat respondenten in factor D hechten aan
effectiviteit en efficiëntie, waarden die bij andere factoren juist een kleine rol spelen in het
werk.
In bijlage 2 is ook een tabel opgenomen met de factorladingen van de respondenten: hoe
hoger de factorlading, hoe meer de waarderangschikking van de respondent overeenkomt
met de ideaaltypische factor. Een negatieve factorlading betekent dat de waarderangschikking van een persoon juist het tegenovergestelde is van de ideaaltypische factor.
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Opvallend is dat de meeste factoren duidelijk van toepassing zijn op één van de twee
casussen. De vijfde en zesde factor (E en F) staan voor waardensets die vooral terugkomen
bij de respondenten van het ziekenhuis. Bij E zijn er nog wel enkele gemeentelijke respondenten met opvallend hoge (maar niet significante) ladingen, bij factor F scoren veel
respondenten van de gemeente laag en één zelfs significant negatief. Factor B heeft
daarentegen alleen hoge ladingen van respondenten van de gemeente (en lage ladingen bij
het ziekenhuis), terwijl voor factor A en C geldt dat zij ook overwegend hoog scoren onder
de gemeente, maar wel nog enkele opvallende geestverwanten in het ziekenhuis hebben.
Ten slotte valt factor D op. Zoals hiervoor al toegelicht is dit een duidelijk eigen factor.
Zowel in de gemeente als het ziekenhuis is er één persoon met een significante lading op
deze factor. In tegenstelling tot de gemeente, zijn er binnen het ziekenhuis daarnaast ook
nog diverse andere respondenten die hoog scoren op de factor.

4.2 Zes factoren: inhoudelijk
Waardeconstellatie A: Behoorlijke klantmanagers

In waardecluster A staat integriteit voorop - handelen richting burgers in lijn met geldende
normen en waarden - gevolgd door verantwoording en rechtmatigheid. “Ik wijs mijn
wethouder altijd op de rechtmatigheid van procedures. Voor de rest is het dan aan hem of haar wat die daar
dan in besluit of wat het college besluit.”; “Ze hebben de ambtseed weer ingevoerd en daar is integriteit wel
weer een belangrijk item geweest. We hebben onlangs iemand op de afdeling ontslagen na aanleiding van
een integriteitschending. Dus dat daar zwaarder aan getild wordt, merk je wel; terecht vind ik”.4
De respondenten die vallen binnen deze factor vinden het belangrijk verantwoording af te
leggen door eerlijk en consistent de beslissingen uit te leggen die burgers raken. Direct
begrip van de burgers waar contact mee is, wordt belangrijk gevonden. “Als consulent ben je
toch gewoon vooral met de klant bezig, en niet zozeer wat nou de organisatie wenst… je bent meer met je
werk en je klant bezig, dan dat je denkt ‘Nou, wat heeft het MT hier nou voor visie op?’ Lekker boeiend.” Ze
worden dan ook minder gestuurd door resultaatgerichte waarden als effectiviteit en
efficiëntie en participatie speelt een nog minder belangrijke rol; het gaat om de individuele
klant en niet om het betrekken van een ruimer geheel: ”Soms moet je ook dingen doen waar geen
maatschappelijk draagvlak voor is. Dus die vind ik minder belangrijk.”; “Als ik nu kijk hoe beleid tot stand is
gekomen, dan is daar niet de burger bij betrokken geweest van ‘goh, wat vinden jullie hiervan?’.”
Waardeconstellatie A wordt in de gemeente met name teruggevonden bij consulenten en
handhavers; ambtenaren die dicht tegen de burger staan en er veel direct contact mee
hebben. Het gaat dan vaak om de belangen van één klant, niet zozeer van de straat of de
wijk. Handelen in lijn met wet- en regelgeving speelt daarbij een belangrijke rol. “Ik heb zelf
het idee dat je dit werk gaat doen omdat je een bepaalde binding voelt met de mensen waarvoor je je werk
doet … omdat je een soort mensenmens bent, zeg maar.”
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Alle in het rapport weergegeven quotes blijven zo dicht mogelijk bij de originele tekst van de respondent.
Aanpassingen zijn alleen gedaan met het oog op anonimisering en het vergroten van de leesbaarheid.
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Waardeconstellatie B: Autonome klantmanagers

Waardecluster B heeft een hoge correlatie met cluster A en wederom zijn het voornamelijk
respondenten vanuit Werk & Inkomen en Handhaving die zich er in kunnen vinden. Ook
binnen dit cluster spelen integriteit en rechtmatigheid een grote rol in het werk. Een
consulent Werk & Inkomen: “Ik zeg wel eens tegen mensen: Ik wil ook heel graag bijzondere bijstand
verstrekken maar ik kan het niet. De regels zijn zo en hoe vervelend ik het soms vind, want ik zie echt wel
schrijnende gevallen, ik kan het niet. Ik moet me aan de regels houden.” Grootste verschil met cluster A
is de bereidheid acties uit te leggen en te rechtvaardigen tegenover stakeholders. De
respondenten die hoog scoren in waardencluster B vinden hun eigen professionaliteit een
grotere rol spelen en vinden verantwoording, als enige van de zes clusters, de waarde die de
minst grote rol speelt. “Je moet verantwoording kunnen afleggen naar je leidinggevende. Daar ben ik op
zich niet altijd het schoolvoorbeeld van omdat ik geloof dat wat ik doe, dat ik dat zo goed mogelijk doe en dat
ze daar op kunnen vertrouwen.” Deze waardenconstellatie staat dus voor respondenten die op
een professionele en behoorlijke manier (integer en rechtmatig) de zaken met burgers
afhandelen. Daarbij zijn zij gehecht aan hun vrijheid en het vertrouwen in hun professionaliteit en hebben ze bovendien niet de behoefte om over alles wat ze doen verantwoording af
te leggen.

Waardeconstellatie C: Responsieve verbinders

Dit derde ‘gemeentelijke waardencluster’ treffen we sterk aan bij de wijkmanagers die we
geïnterviewd hebben. Van groot belang voor hen is open zijn naar betrokkenen over
procedures en besluiten en de omgeving betrekken bij het maken van besluiten. “Openheid,
participatie en integriteit vind ik de drie belangrijkste; dat zijn de kerndingen van ons werk. Integriteit is iets
wat ik heel erg meeneem. Gewoon open zijn in het hoe, waarom en hoe alles in elkaar steekt. Dat helpt mij
heel erg in de relatie met de mensen met wie ik samenwerk in de wijken.“; “Participatie is wat mij betreft
bewoners betrekken bij de overheid, maar ook andersom. Dat bewoners ons als overheid betrekken bij wat zij
doen. Twee kanten op. Ja, het is de essentie van wijkmanager zijn, participatie bevorderen.” De respondenten in deze waardeconstellatie maken zich dus sterk voor rechtstreekse inspraak; de
nadruk ligt op horizontale democratie en niet op de formele verticale democratie. Regels
die uit die laatste vorm voortvloeien staan de responsiviteit vaak alleen maar in de weg. Dit
is dan ook het enige cluster waarin rechtmatigheid de minst belangrijke waarde is: “Dat is het
universele wat ons wijkmanagers bindt: regeltjes breken.”
Een respondent in het ziekenhuis scoort eveneens hoog op deze factor. Deze respondent
heeft een functie die redelijk vergelijkbaar is met die van wijkmanager: zij onderhoudt veel
contact met partijen buiten het ziekenhuis (huisartsen, verpleeg- en verzorghuizen,
thuiszorg etc.) en verbindt hen met de ziekenhuisorganisatie.
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Waardeconstellatie D: Resultaatgerichte middenmanagers

Dit is een waardencluster waarin resultaat voorop staat: effectiviteit en efficiëntie zijn van
het allergrootste belang. Opvallend is dat alle waardeclusters er negatief mee correleren en
slechts twee respondenten in de waardeconstellatie zijn ingedeeld; een middenmanager
Handhaving van de gemeente en een middenmanager in de verpleging van het ziekenhuis.
De respondenten voelen de druk van boven om voorzichtig met geld om te gaan en voelen
zich verantwoordelijk hier bij ondergeschikten op te letten. “Ik moet efficiënt werken en ik moet
ook over alle werkzaamheden nadenken, dat ze dat efficiënt doen en dat er efficiënt met onze spullen wordt
omgegaan en dat is wel een leidraad door mijn functie heen”. De respondenten (voornamelijk
middenmanagers) die hoog scoren op deze waardenconstellatie zijn ook degenen die
moeten beslissen hoe het schaarse budget zo effectief mogelijk in te zetten. Rechtmatigheid
scoort niet zo hoog in dit cluster omdat soms van de regels moet worden afgeweken om iets
te bereiken: “Ik denk dat verpleegkundigen meer dan ik handelen conform wet- en regelgeving. Daar zijn
zij natuurlijk heel erg mee bezig en minder met effectiviteit en efficiëntie.” Ook responsieve waarden als
openheid en participatie komen daarbij wat meer op de achtergrond.

Waardeconstellatie E: Open professionals

De vijf respondenten die significante ladingen hebben op deze factor werken allemaal in
het ziekenhuis, met uiteenlopende verantwoordelijkheden: een specialist, twee verpleegkundigen, een bestuurder en een hygiënist. Net als bij waardenconstellatie C in de
gemeente staat open zijn naar betrokkenen voorop; daar hebben patiënten en/of medewerkers recht op. “Openheid en transparantie over datgene wat er met die patiënt aan de orde is naar de
patiënt toe, en als de patiënt dat wil naar zijn familie, is een vanzelfsprekendheid”; “Mijn hele manier van
werken is gebaseerd op openheid en transparantie. (…) Iedereen weet hier precies waar ik mee bezig ben. En
ik geloof daar ook in, want openheid en transparantie is voor mij de basis waarop ik de samenwerking in de
organisatie probeer te bouwen.” In tegenstelling tot bij waardeconstellatie C gaat het hier dus
om gerichte openheid (naar patiënten of medewerkers) en niet zozeer om openheid naar
grote groepen in de samenleving als onderdeel van participatie en een zoektocht naar
legitimiteit. Of ergens maatschappelijk draagvlak voor is, is irrelevant; als enige cluster
komt legitimiteit hier als minst belangrijke waarde naar voren.
De respondenten handelen dus niet op basis van de aanwezigheid van maatschappelijk
draagvlak, maar in plaats daarvan op basis van hun eigen professionaliteit: “Tegenwoordig valt
het op als je geen pijnstilling hebt gehad. Dus vanuit de maatschappij is dat legitiem, heb je daar recht op.
(…) Maar vanuit mijn rol als professional wetende wat de risico’s zijn van ruggenprikken et cetera, denk ik
daar anders over.“ Professionaliteit en integriteit zijn dus van groot belang volgens de
respondenten: “Professionaliteit omvat al die andere waarden.”; “Integriteit is heel belangrijk omdat je
namelijk niet meer rustig wordt in je hoofd wanneer je ermee speelt.” Aan de andere kant worden
efficiëntie en effectiviteit als killere waarden gezien die een minder grote rol spelen
“Efficiëntie is een belangrijk punt, alleen het is gewoon zo moeilijk. Je probeert zo efficiënt mogelijk te
werken, maar dat is niet altijd haalbaar.”
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Waardeconstellatie F: Verantwoordingsgerichte relatiemanagers

Bij een tweede waardeconstellatie die vooral steun vindt binnen het ziekenhuis vinden we
twee verantwoordelijken aan de top van het ziekenhuis terug die geen direct contact
hebben met de patiënt. In dit ‘bestuurdersdiscours’ staat verantwoording (de bereidheid
acties uit te leggen en te rechtvaardigen tegenover de vele voor een ziekenhuis relevante
stakeholders) voorop. “Verantwoording is belangrijker geworden naar buiten toe. Inspectie, kwaliteitsindicatoren die geregistreerd moeten worden, verzekeraars. Dat vraagt de maatschappij.”; “Een specialist zal
verantwoording minder belangrijk vinden, denk ik”. In hun vele contacten met stakeholders zijn (na
verantwoording) integriteit en openheid van groot belang. Openheid heeft daarbij vooral te
maken met openheid naar de organisatie over de zaken die spelen op bestuurlijk niveau: “Je
merkt dat mensen daardoor aangehaakt raken.“ Integriteit wordt vooral van belang gevonden
omdat je aan de top goed moet kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie: “Ik vind dat ik
integer moet zijn in die zin dat mensen bij mij terecht moeten kunnen met dingen die ze iemand anders niet
toevertrouwen of die ze, dat klinkt een beetje zwaar, maar dat ze hun hart moeten kunnen luchten bij mij, ook
al denken ze ‘Hmm…kan ik dit wel allemaal zeggen.’”
Gelijkheid (in de zin van gelijke gevallen gelijk behandelen) is een waarde die het minst van
belang is in deze waardeconstellatie. Op dit bestuurlijk niveau gaat het niet om het gelijk
behandelen van patiënten, maar om de manier waarop je omgaat met stakeholders. Daarbij
kan je best differentiëren: “Gelijkheid heb ik dus niet zo; ik vind dat je uitzonderingen moet kunnen
maken, dat is ook onze rol.“ Dat is heel anders dan in een dienst werk en inkomen, wat mede
verklaart waarom een van de respondenten daar significant negatief scoort op deze factor.
Ook resultaatgerichte waarden als effectiviteit en efficiëntie spelen in deze bestuurlijke
factor een minder grote rol: “Ik vind het belangrijk, maar ik zie ze in mijn eigen werk meer in het
stimuleren daarvan dat anderen het doen dan dat ik daar nou zelf heel nadrukkelijk mee bezig ben. “

4.3 Reflectie
Wat er vooral toe lijkt te doen in de resultaten van de Q-studie is dat de context – de
specifieke organisatie, taak en functie – voor een groot gedeelte bepaalt welke waarden een
grote rol spelen in het werk van een respondent. Dat betekent dus ook dat de factoren
grofweg uiteenvallen in gemeentefactoren en ziekenhuisfactoren en dat daarbinnen de
specifieke functie bepalend is. Zeker binnen de gemeente zien we dat de koppeling aan
functie resulteert in verschillende waardeprofielen waarbij duidelijk andere prioriteiten
worden gelegd. Alleen de factor van de resultaatgerichte middenmanager lijkt zowel in de
gemeente als in het ziekenhuis een belangrijke rol te spelen. De middenmanagers worden
nadrukkelijk geleid door de wens om efficiënter en effectiever bestuur; iets dat kennelijk
universeel is voor (semi-)publieke organisaties waar de middelen onder druk staan.
Het feit dat waardepatronen lijken samen te vallen met organisaties en functies wil niet
direct zeggen dat ze ook gevormd worden door deze omgeving. Persoonlijke factoren en
achtergronden lijken wellicht minder leidend te zijn, maar een alternatieve verklaring zou
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kunnen zijn dat mensen met bepaalde persoonlijkheden juist geselecteerd worden voor
functies die daarbij passen. Hoe dan ook, de Q-studie laat aan het begin van de resultatensectie van dit onderzoek zien dat er duidelijke verschillen zijn tussen de gemeente en het
ziekenhuis wat betreft waardensets. In de volgende twee hoofdstukken zullen we per casus
dieper ingaan op de waarden en waardenbotsingen. Wat verstaan verschillende respondenten in de twee organisaties onder de waarden, welke waarden botsen in concrete situaties
en hoe gaat men daar mee om? Vervolgens zullen we in een slothoofdstuk reflecteren op de
daarbij geschetste verschillen en overeenkomsten en de implicaties die de resultaten
hebben voor wetenschap en praktijk.
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5 (Botsende) waarden in gemeente X
In dit hoofdstuk zullen we de antwoorden uiteenzetten op onze onderzoeksvraag voor de
casus gemeente. Welke waarden vinden bestuurders, managers en uitvoerders in een
gemeentelijke organisatie van belang? Welke waardenbotsingen ervaren zij tijdens hun
werk en hoe gaan zij om met deze botsingen? Dit hoofdstuk laat net als de resultaten van de
Q-studie zien dat het antwoord op deze vragen deels afhangt van de sector waarin een
ambtenaar werkzaam is en ook nauw verbonden is met het niveau dat iemand heeft in de
hiërarchie van de organisatie. Voor we inzoomen op de waarden, zullen we eerst (zoals ook
in de interviews is gedaan) een beeld schetsen van de werkzaamheden in de verschillende
sectoren. Dit doen we door te kijken naar de momenten waar het er om spant: wat zijn nu
de lastige beslissingen waarmee de respondenten te kampen hebben?

5.1 Lastige beslissingen
Respondenten vonden het over het algemeen niet moeilijk aan te geven welke beslissingen
zij lastig vinden in hun werk. Een deel van de genoemde beslissingen had puur te maken
met de inhoud: soms moet er gewoon veel uitgezocht worden wat betreft de exacte
omstandigheden en verschillende beleidsregels voor een beslissing kan worden genomen.
Uit de antwoorden op de vraag wat lastige beslissingen zijn in het werk kwamen daarnaast
25 beslissingen naar voren die niet alleen lastig worden gevonden vanwege de gecompliceerde inhoud, maar ook vanwege botsingen van verschillende waarden.

5.1.1

Wijkmanagement

Wijkmanagers zijn een verbindende schakel tussen de buitenwereld (per wijkmanager één
of meerdere specifieke wijken) en de gemeente. Zij proberen dus aan de ene kant, bijvoorbeeld via subsidies, plannen te ondersteunen die ontstaan vanuit bewoners. Ook proberen
ze er voor te zorgen dat de gemeente reageert op klachten of suggesties van bewoners die
het niveau van de losliggende stoeptegel overstijgen. Daarnaast zijn ze ook betrokken bij
burgerparticipatietrajecten (inspreekavonden e.d.) wanneer de gemeente ruimtelijke
plannen heeft in een wijk.
In dit werk lopen de wijkmanagers en hun leidinggevenden tegen verschillende lastige
beslissingen aan. Soms komen bewoners met goede plannen, die dan echter niet helemaal
binnen de regels passen. De vraag is dan of je de regels even ‘ruimer’ interpreteert. Een
voorbeeld illustreert dit dilemma: “Als mensen een straatspeeldag organiseren en ze hebben geen
afsluiting van de weg georganiseerd, dan is dat lastig. Dan zijn de regels dat je dat drie weken van tevoren
moet aanvragen en dan roepen we tegen de collega’s beneden van ‘joh, kan het ook in één dag, want het is
een beetje zonde als het niet doorgaat?’ Dan is het antwoord ‘nee’. En dan ga ik niet in de wijk zeggen van ‘je
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moet je dag afzeggen’. Dan regelen we ergens hekken en dan sluiten we het illegaal af. Dus het is een beetje
pragmatisch omgaan met wat kan en mag.” Hierbij botst effectiviteit dus met rechtmatigheid.
Andersom gebeurt het ook dat bewoners volgens de regels ergens recht op hebben, maar dit
voor uitvoerders of managers binnen wijkmanagement niet goed voelt. Rechtmatigheid
botst in zo’n situatie met rechtvaardigheid: “Een ingewikkelde beslissing is dat je conform de
subsidieverordening eigenlijk niet anders kunt dan toekennen. Terwijl ik eigenlijk denk, de leefbaarheid is hier
absoluut niet mee gediend. (…) Dat is echt tenenkrommend. Ja, vreselijk.”
De wijkmanagers, voor wie participatie met burgers een belangrijk onderdeel is van hun
werk, vinden de exacte inrichting van een participatieproces soms lastig. Te weinig
participatie kan ten koste gaan van de effectiviteit omdat er niet genoeg draagvlak voor een
besluit is, maar te veel participatie kan ten koste gaan van de efficiëntie omdat er niet
doorgepakt wordt. Aan de andere kant kan participatie ook botsen met rechtmatigheid
wanneer bewoners iets willen dat niet past binnen de algemene regels die zijn vastgesteld
door de gemeenteraad: “Wat is dan leidend? Zijn dat de algemene beleidstukken die door
de gemeenteraad zijn vastgesteld? Of zijn dat die uitkomsten van die participatieavonden
waarbij eigenlijk het tegenovergestelde gewenst wordt? Dat is ook weer een besluit waarvan
je denkt ja, hoe daar nu mee om te gaan?”

5.1.2 Handhaving
Binnen de afdeling Handhaving houden verschillende inspecteurs zich bezig met het
controleren van gebruikers van vergunningen. Houden horecagelegenheden zich aan de
eisen die vastzitten aan hun horecavergunning, zijn panden wel veilig voor huurders en zijn
de afmetingen van een schuur wel conform de verstrekte vergunning?
Er zijn twee type beslissingen die hierbij echt als lastig worden ervaren door inspecteurs en
hun managers. Ten eerste is het nemen van een handhavingbeslissing vaak lastiger wanneer
er hele grote belangen op het spel staan. Wanneer dit de grote belangen van belangrijke
organisaties zijn, zie je dat deze organisaties ook direct op bestuurlijk niveau verhaal halen.
Het college moet dan een afweging maken tussen economische belangen en het strikt
volgen van de regels. Een inspecteur ligt toe: “Nou, die dwangsom komt dan bij bedrijf A terecht en
dat is heel vervelend want dan gaat bedrijf A bellen met de burgemeester, van: ‘Wat is dat nou? We krijgen
een dwangsom van jullie.’ Dat ligt heel gevoelig.” Voor de individuele inspecteurs valt een handhavingsbeslissing ook zwaarder wanneer zij direct zien dat het grote persoonlijke gevolgen
heeft voor de persoon in kwestie. “Dan moet je op een gegeven moment zeggen van: ‘meneer of
mevrouw, u mag hier niet meer wonen in deze schuur, zoek een andere woonruimte’. Dan besef ik wel terdege
dat ik dan iemand zijn woning afpak. Ja, dat zijn de regels.”
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Daarnaast vinden respondenten het lastig wanneer zij keurig de regels volgen en handhaven, maar de gevolgen daarvan in hun ogen onrechtvaardig zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld
om een zeer kleine overtreding, die geen gevaar oplevert en waar niemand last van heeft,
maar waarbij het herstellen wel grote kosten met zich meebrengt voor de persoon in
kwestie. Tegelijk weten de respondenten dat niet handhaven in zo’n geval een precedent
schept en dat anderen gelijk behandeld willen worden. “Ik ben erg voor gelijke monniken,
gelijke kappen. (…) Tegelijkertijd merk je dat dat beleid inderdaad in een aantal gevallen
onrechtvaardig uitwerkt. Dat is wel een heel groot woord, maar dat je echt denkt van nou
wacht even, (…) het was een mooi beleid, maar hier schuurt het toch wel erg naar een
individueel belang, waarvan je zegt, dat individuele belang is in dit geval misschien niet
helemaal bovenschikkend aan het algemeen belang, maar in ieder geval nevenschikkend.
Dat vind ik dan wel eens lastig inderdaad.”

5.1.3 Werk & Inkomen
De afdeling Werk & Inkomen verzorgt een aantal klassieke overheidstaken, zoals het
verstrekken van uitkeringen. Daarnaast proberen een aantal consulenten ook samen met
bewoners een schuldsaneringtraject op te starten om hen uit de schulden te helpen.
Er is één type beslissing dat door consulenten, middenmanager en bestuurders lastig wordt
gevonden wanneer het over Werk & Inkomen gaat. Net als bij Handhaving gaat het dan om
beslissingen waarbij de regels op zich duidelijk zijn, maar er grote belangen voor de
bewoners op het spel staan. Alle respondenten noemen als voorbeeld van een lastige
beslissing een huisuitzetting. Op zich zijn er regels voor wanneer de gemeente iemand niet
langer kan helpen, maar of er overgegaan wordt tot huisuitzetting blijft toch een lastige
beslissing. “Niemand wil dat die kinderen op straat komen te staan. Maar op een gegeven moment houdt
het een keer op, voor iedereen. Dus dat is wel een lastige.”
Lastig is het ook wanneer het volgen van de beleidsregels leidt tot een situatie die niet in
overeenstemming is met het doel van de regels; wanneer rechtmatigheid dus botst met
effectiviteit. Een middenmanager geeft hier een voorbeeld van en stelt: “Dat zijn wel lastige
keuzes, maar gezond verstand kom je ook nog wel een heel eind mee. Alleen, ik zit dan wel op het niveau dat
je dat soort dingen iets makkelijker kan doen. Voor een consulent is dit veel ingewikkelder, want die moet
gewoon de boodschap vertellen die volgens de regels telt.”
Tot slot moet door het middenmanagement een beslissing worden genomen over de
besteding van schaarse middelen. De grote nadruk op efficiëntie betekent dat er keuzes
moeten worden gemaakt die ten koste gaan van effectiviteit. “Het wordt steeds schaarser qua
middelen. Je kunt je voorstellen op dit moment dat er steeds meer mensen in de bijstand komen dus de
werkdruk neemt toe. Waar zet je nu welke middelen op in? Dus dat vind ik nog wel eens een ingewikkelde om
daar de juiste keuze in te maken.”
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5.2 Waarden en regels
Vele condities zijn van invloed op de ervaring van lastige beslissingen. Voor we in de
interviews dieper ingingen op specifieke waarden, hebben we meer algemeen gevraagd aan
mensen om zelf aan te geven welke waarden ze van belang vinden in hun werk. Uit de
antwoorden komt een redelijk gevarieerd beeld naar voren. Voor de wijkmanagers is er één
waarde die een aantal keer in verschillende vormen terugkomt: luisteren naar bewoners en
dat doen waarvoor draagvlak is onder bewoners. Daarnaast is er een uiteenlopende lijst van
waarden die door steeds één persoon binnen wijkmanagement worden genoemd:
efficiëntie, rechtmatigheid zonder gelijkheid, samen delen, objectiviteit, geloofwaardigheid gemeente, daadkracht, algemeen belang in de gaten houden, integriteit en een
probleem van verschillende kanten bekijken. Los van het luisteren naar bewoners komt er
op het eerste gezicht niet direct één duidelijke lijn naar voren in de waarden die men van
belang vindt.
Binnen Handhaving is dit anders. Hier worden een aantal op het eerste gezicht samenhangende waarden vaker genoemd. Ten eerste rechtmatigheid: binnen Handhaving zijn de
regels leidend in het werk. Over deze regels moet ook transparantie zijn: voor burgers moet
duidelijk zijn wat ze kunnen verwachten, zodat de overheid ook als betrouwbare partner
wordt gezien. Respondenten vinden het daarbij belangrijk dat burgers er van uit kunnen
gaan dat ze gelijk behandeld zullen worden en inspecteurs dienen dan ook onafhankelijk/
integer te zijn. Inspecteurs vinden het daarnaast belangrijk dat bewoners afspraken
nakomen en één inspecteur geeft aan het een belangrijke waarde te vinden dat goed om
wordt gegaan met verschillende culturen.
Binnen Werk & Inkomen is ook meer eenduidigheid in de antwoorden over belangrijke
waarden. Een fatsoenlijke en transparante omgang met klanten wordt meerdere malen
genoemd als belangrijk uitgangspunt, net als een objectieve/gelijke behandeling. Daarnaast
noemen twee respondenten integriteit als belangrijk uitgangspunt en vinden respondenten
het ook belangrijk dat hun werk uiteindelijk resulteert in oplossingen die eerlijk en
rechtvaardig aanvoelen.
Het is voor respondenten vaak lastig om te reflecteren op de herkomst van deze waarden.
Veel respondenten denken dat het deels heeft te maken met hun persoonlijke drijfveren of
de waarden die ze van huis uit hebben meegekregen. Hoewel er duidelijke verschillen zijn
tussen de waardepatronen in verschillende sectoren, geeft vrijwel geen van de respondenten aan dat zijn of haar waarden zijn beïnvloed of gevormd door zijn of haar collega’s.
Wellicht gebeurt dit wel maar is het een onbewust proces of gaan mensen juist werken in
een functie die past bij hun al bestaande waardepatroon. Een enkele respondent geeft aan
dat een (oud-)leidinggevende invloed heeft gehad op het belang dat aan verschillende
waarden wordt gehecht. Daarnaast spelen bewoners soms ook een belangrijke rol.
Verschillende respondenten geven aan dat de contacten met bewoners hen scherp houden
omdat deze vaak de vraag stellen of iets niet efficiënter of effectiever kan.
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5.2.1 Beginselen behoorlijk bestuur
Voor de respondenten binnen wijkmanagement spelen de beginselen van behoorlijk bestuur
niet direct een grote rol in hun werk in zijn algemeenheid en bij het nemen van lastige
beslissingen in het bijzonder. Verschillende respondenten geven aan de beginselen niet
direct te kennen of te kunnen opnoemen. Binnen Handhaving en Werk & Inkomen en op
bestuurlijk niveau zijn ze duidelijk van groter belang. Gevraagd naar het belang van de
beginselen geven respondenten ook concrete voorbeelden van beginselen die leidend zijn
voor hun handelen. Bijvoorbeeld het vertrouwensbeginsel, wanneer er door een voorganger
vertrouwen is gewekt dat een bepaalde overtreding gedoogd zou worden. Of het gelijkheidsbeginsel, waarbij de gemeente besluit alle overtreders op een gelijke manier aan te pakken.
Ook het zorgvuldigheidsbeginsel en motiveringsbeginsel wordt genoemd: het is belangrijk
dat besluiten over bijvoorbeeld uitkeringen goed zijn voorbereid en goed worden onderbouwd. Uiteindelijk moeten alle besluiten immers stand kunnen houden voor de rechter.

5.2.2 Gedragscode
Niet alle respondenten hebben direct op hun netvlies staan of er een gedragscode vanuit de
gemeente is waarin bepaalde regels zijn vastgelegd over hoe zij zich moeten gedragen.
Sommige geven aan dat ze wel degelijk een verklaring hebben moeten ondertekenen, maar
zeggen tegelijkertijd dat deze geen grote rol speelt in hun werk. De zaken die daar instaan
beschouwen zij als algemene fatsoensnormen waar je jezelf sowieso aan dient te houden.
Ze gaan bij hun acties dus meer uit van hun interne kompas dan van de richtlijnen uit een
gedragscode.

5.3 Waarden uit de code
Los van de waarden waar respondenten zelf mee kwamen, hebben we het met elke
respondent ook gehad over 10 specifieke waarden. Hierbij vroegen we steeds naar de rol die
deze waarden in de beleving van de respondent speelde in zijn of haar werk (belicht in deze
paragraaf ) en de mate waarin het nastreven van de waarde kan botsen met andere waarden
(verderop in dit hoofdstuk). Meer dan eens waren duidelijke verschillen zichtbaar in de
manier waarop door respondenten binnen verschillende sectoren of op verschillende
niveaus in de organisatie een waarde werd geïnterpreteerd en welk belang aan de specifieke
waarde werd gehecht. Waar dit het geval is, wordt hier expliciet aandacht aan geschonken in
onderstaande tekst.
Voor we dieper ingaan op de exacte betekenis van de verschillende waarden voor de
gemeentelijke respondenten, memoreren we eerst even aan de resultaten van de Q-studie.
Bij de factoren waarop respondenten van de gemeente significant scoren, zagen we vooral
integriteit vaak terugkeren als waarde die een grote rol speelt. Voor een deel van de
respondenten was ook rechtmatigheid van groot belang, andere gaven aan dat met name
participatie en openheid een grote rol spelen.
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5.3.1 Openheid
De betekenis van openheid, vooral wat betreft naar wie men open moet zijn, is sterk
afhankelijk van de persoon en functie. Voor de handhavers van vergunningen en consulenten binnen Werk & Inkomen betekent openheid vooral duidelijkheid geven aan de cliënt
over wat zijn situatie is en wat er gaat gebeuren. “Ik vind ook dat ik naar de cliënt open moet zijn.
Wat ga ik doen? Hoe ga ik het doen? En op welke manier moet ik het gaan doen?”; “Dat er aan het begin van
het project gewoon goed uitgelegd wordt van waar ga je aan beginnen en wat betekent het.”
Bij wijkmanagers staat openheid wellicht nog hoger in het vaandel; twee wijkmanagers
geven zelfs aan dat deze waarde in hun werk de grootste rol speelt. Dit komt wellicht omdat
openheid in hun werk naar eigen zeggen niet alleen van belang is om bewoners duidelijkheid te geven, maar ook om draagvlak te verzamelen: “Een voorbeeld: je moet een weg herinrichten
waarvan je weet dat dat tot heel veel dilemma’s en discussies gaat leiden. Dan probeer je dat zo open en
transparant mogelijk te doen om de mensen ook gewoon mee te nemen in de afwegingen die wij maken om
op die manier een zo breed mogelijk draagvlak te hebben.”
Respondenten die in het middenmanagement zitten, vatten openheid vaak tweeledig op.
Aan de ene kant onderschrijven zij het belang van de openheid naar de cliënt die centraal
staat in het werk van hun medewerkers. Aan de andere kant zien zij ook nadrukkelijk het
belang van openheid naar boven: naar hun eigen leidinggevende en via het college naar de
politiek. “Ik heb geen verborgen agenda richting de politiek. Ik vind dat ze alle informatie die ik heb, dat ze
die moeten hebben zodat ze een goede afweging moeten kunnen maken. Dat is wat ik versta onder
transparantie.” Op bestuurlijk niveau wordt openheid vooral gezien als openheid naar de raad
en, al dan niet via de raad, naar de samenleving in het algemeen.

5.3.2 Participatie
Zoals ook in de Q-studie naar voren kwam, is participatie binnen wijkmanagement een zeer
belangrijke waarde. Zoals een wijkmanager stelt: “(ik beschouw participatie) als een groot goed.
Als een onderlegger voor mijn werk. Als datgene waar je het voor doet (…).” Binnen wijkmanagement
wordt participatie nadrukkelijk gelinkt aan het betrekken van bewoners bij de besluitvorming over hun wijk. Dankzij participatie krijg je een beter zicht op wat bewoners willen en
meer draagvlak voor besluiten, zo is de gedachte.
Binnen de andere sectoren levert de term participatie meer diverse reacties op en wordt het
niet als waarde gezien die een zeer grote rol speelt. Sommigen denken bij participatie
vooral aan interne overleggen waarbij het belangrijk is dat verschillende mensen en
afdelingen betrokken worden. Op die manier ontstaat er binnen de gemeente, of in de
samenwerking met partners als politie en GGD, draagvlak voor bepaalde acties. Anderen
geven aan dat participatie in die zin een rol speelt dat ze in de handhaving ook reageren op
meldingen van bewoners, maar betwijfelen of dat echt participatie genoemd kan worden.
Ten slotte wordt er ook nog gesproken over participatie in de zin van de individuele cliënt
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betrekken in een handhavings- of schuldsaneringstraject en hem daarbij een deel van de
verantwoordelijkheid geven. Zoals een middenmanager binnen Handhaving aangeeft:
“We hebben een vorm van participatie gewoon in het uitvoeringsproces, waarbij iemand die we aanpakken
altijd zijn visie kan geven. Maar wij zijn niet zo zeer betrokken bij participatie zoals dat bij bijvoorbeeld
beleidsafdelingen speelt.” Dit beeld bevestigt de suggestie in ons theoretisch kader dat
participatie vooral in de eerste fasen van het beleidsproces een belangrijke rol speelt
en minder belangrijk is in de uitvoering van beleid.

5.3.3 Verantwoording
Verantwoording wordt door vrijwel iedereen als vanzelfsprekendheid gezien: alles wat je doet,
moet je voor jezelf en je omgeving kunnen verantwoorden. Dit wil niet zeggen dat iedereen
ook een grote druk voelt om zich constant te verantwoorden: vaak wordt het als niet meer dan
normaal gezien dat je goed bijhoudt wat je doet en daar andere over informeert.
De manier waarop verantwoording wordt afgelegd laat duidelijk zien hoe de hiërarchie in
de gemeente is. De bestuurders denken bij verantwoording vooral aan zich verantwoorden
in de gemeenteraad en (in)direct tegenover de burgers in het algemeen. Het middenmanagement legt op zijn beurt verantwoording af aan het college en (in)direct aan de raad.
De uitvoerende ambtenaren leggen verantwoording af aan hun leidinggevenden en (in)
direct aan het college. Daarnaast geven de meeste ambtenaren aan dat zij ook verantwoording schuldig zijn naar de individuele bewoners waarmee zij omgaan: aan hen moeten ze
uit kunnen leggen waarom ze bepaalde stappen zetten.

5.3.4 Legitimiteit
Waar wij in ons theoretisch kader legitimiteit (maatschappelijk draagvlak) onderscheidden
van rechtmatigheid (handelen in lijn met wetten/regels), leggen respondenten toch vaak de
link tussen legitimiteit en het volgen van de regels. Zeker binnen Handhaving en Werk &
Inkomen is dit het geval. “Ja, zolang ik bezig ben met wettelijke bepalingen zal de legitimiteit wel
geborgen zijn.” De regels zijn dus leidend en niet zozeer de vraag of daarvoor maatschappelijk
draagvlak is. Een consulent binnen Werk & Inkomen geeft nadrukkelijk aan dat die laatste
vraag ergens anders gesteld wordt: “Je toetst je beslissingen niet aan maatschappelijk draagvlak? Nee,
omdat die bevoegdheid heel ergens anders ligt.” De waarde legitimiteit met de interpretatie die wij
hanteren in de Q-studie, speelt in deze afdelingen dan ook een minder grote rol.
Bestuurders leggen bij de waarde legitimiteit wel heel nadrukkelijk de link met maatschappelijk of politiek draagvlak. “Legitimiteit betekent dat je vanuit politiek draagvlak beslissingen kunt
nemen.” Binnen wijkmanagement is deze interpretatie, naast het belang van het volgen van
wetten en regels, ook bij uitvoerders terug te vinden. Van alle respondenten speelt
legitimiteit in hun werk de grootste rol. Zij vragen zich bij hun acties dan ook het volgende
af: “Doe je het omdat je van mening bent dat de meerderheid binnen wijken daarachter zou kunnen staan.”
Publieke waarden

59

5.3.5 Effectiviteit en efficiëntie
Deze waarden effectiviteit en efficiëntie behandelen we samen, omdat respondenten vaak
een duidelijke link leggen tussen de twee. Alle respondenten onderschrijven dat effectiviteit
en efficiëntie waarden zijn die ze (zouden moeten) nastreven in hun werk, maar uiteindelijk
spelen ze vooral bij het middenmanagement een grote rol. Hier wordt direct gestuurd op
effectiviteit in de zin van het behalen van de doelen van een afdeling en efficiëntie in de zin
van het behalen van de doelen met zo min mogelijk middelen en geld. Een term als ‘lean
werken’ valt vaak bij middenmanagers. Ook in de uitvoering wordt het belang van efficiëntie onderkend. Een consulent Werk & Inkomen stelt: “Omdat de werkdruk heel hoog is, denk ik dat
als je niet efficiënt werkt, dan red je het niet in dit werk.” Tegelijk vinden veel uitvoerders dat
efficiëntie niet ten koste mag gaan van bijvoorbeeld een zorgvuldige behandeling van de
klant. Binnen wijkmanagement stellen respondenten dat effectiviteit en efficiëntie soms
lastig zijn vast te stellen in hun werk, aangezien de resultaten niet altijd even helder en
meetbaar zijn. Ook wordt door verschillende respondenten aangegeven dat het democratisch proces in een gemeente uit zichzelf op gespannen voet staat met effectiviteit en
efficiëntie. Zoals een middenmanager aangeeft: “Als je dan kijkt naar de effectiviteit dan denk ik dat
die heel vaak te betwijfelen valt. Maar doe je er niet aan mee, dan heb je iets anders uit te leggen. Dus het kan
veel effectiever, datgene wat we doen. En het zou ook een hele belangrijke waarde moeten zijn, maar in de
politieke constellatie telt ie niet altijd als belangrijkste.”

5.3.6 Integriteit
Niet geheel verrassend onderschrijft iedereen het grote belang van integriteit. Wel leggen
mensen in hun antwoorden de nadruk op andere elementen wanneer gevraagd wordt wat
voor hen integriteit is. Ten eerste wordt aangehaald dat je gewoon open en eerlijk naar
jezelf en anderen moet (kunnen) zijn over alles wat je doet. “Voor mij is het heel simpel: kun je
jezelf nog in de spiegel aankijken?”
Bij een tweede interpretatie staat het begrip objectiviteit centraal: als bestuurder, manager
en uitvoerder moet je onbevooroordeeld en zonder verborgen belangen beslissingen
nemen. “Je moet gewoon niet de één boven de ander voortrekken, laat ik het zo zeggen.”
Een derde interpretatie heeft te maken met het gebruik van gemeentelijke eigendommen
en het aannemen van giften. “Integer handelen is heel erg open zijn over het gebruik van mijn en dijn.”,
aldus een wijkmanager. Een inspecteur binnen Handhaving vertelt dat een cliënt hem een
keer wilde bedanken met een gift. “Hij stond met een kerstpakket voor de deur. Ik zei van: ‘Nou, neem
die maar lekker mee’. Dat vind ik puur integriteit.”
Ten slotte wordt integriteit gezien als het hebben van een voorbeeldfunctie. Dit geldt met
name voor de momenten waarop respondenten directe contacten hebben met burgers.
Bijvoorbeeld voor de wijkmanagers die zelf regelmatig aanwezig zijn in de wijk en het
belangrijk vinden dat ze zich dan houden aan de regels (bijvoorbeeld verkeersregels) die
voor iedereen gelden.
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5.3.7 Rechtmatigheid
Rechtmatigheid kent twee componenten in de ogen van respondenten. Aan de ene kant de
rechtmatige besteding van middelen die erg van belang is, aan de andere kant het naleven
en handhaven van wetten en regels. Hier focussen we op dit laatste aspect, waarbij er
duidelijke verschillen zijn in de waarde die hieraan gehecht wordt. Zoals ook uit de Q-studie
naar voren kwam, vindt binnen wijkmanagement met name een deel van de wijkmanagers
de waarde rechtmatigheid niet altijd even belangrijk. “Ik denk dat regels zeer ter ondersteuning van
zijn, maar niet per definitie leidend.”; “Volgens mij is dat wel het universele wat ons (de wijkmanagers, red.)
bindt: regeltjes breken.” In het middenmanagement en bestuur vindt men het naleven van
regels op het eerste gezicht belangrijker. Een manager haalt een voorbeeld aan waarbij een
wijkmanager iets doet zonder de correcte procedure te doorlopen: “Ik kan me voorstellen dat ze
dat in een bepaald geval zo doen. Maar het is niet rechtmatig, het heeft niet mijn voorkeur.”
Opvallend is dat binnen Werk & Inkomen en Handhaving een omgekeerde balans zichtbaar
is: juist de uitvoerders leggen sterk de nadruk op het volgen van wetten en regels. Een
inspecteur binnen Handhaving stelt bijvoorbeeld: “Naleving van de wet is sowieso het
allerbelangrijkste.” Een consulent binnen Werk & Inkomen geeft aan dat de regels nu
eenmaal leidend zijn en je soms dus iemand niet kan helpen al zou je het willen: “Het is
soms ook gewoon echt, al zou je wat willen, kan je echt gewoon niks.“ Hoger in de
organisatie is soms wel de mogelijkheid om af te wijken van de regels. Zoals een inspecteur
aangeeft: “Kijk, het bestuur kan op een gegeven moment van die regelgeving afwijken. Wij
kunnen dat niet.” Dit wordt ook erkend in het middenmanagement en bestuur. Bepaalde
wetten heb je je gewoon aan te houden, maar op onderdelen is er speelruimte en mag je die
ook benutten wanneer je dat goed motiveert: “Naarmate je hoger in de hiërarchie komt,
heb je meer vrijheid om dingen zelf te bepalen of uitzonderingen te maken.”; “Regels
spelen een belangrijke rol. Die heb je ook nodig. (…) Alleen het gaat om de uitzonderingen.
De gevallen waar ieder normaal denkend mens van zegt: ‘Ja, maar hier schieten de regels
toch echt hun doel voorbij’. Daar moet je de ruimte weten te creëren om dan ook een
fatsoenlijke oplossing te bedenken. En dat is natuurlijk ook meteen het meest
ingewikkelde.”

5.3.8 Professionaliteit
Professionaliteit is een breed begrip, zoals ook blijkt uit de antwoorden van de respondenten. Binnen Handhaving is men het meest eensgezind over het belang van professionaliteit
en zijn de antwoorden op de vraag wat het betekent ook redelijk eenduidig: als inspecteur
dien je op de hoogte te zijn van de regelgeving, van wat wel en niet mag, en dien je op een
professionele manier om te gaan met cliënten. “Professionaliteit is weten waar je over praat, weten
wat je doet en je ernaar gedragen.” Daarbij heeft professionaliteit ook te maken met het vinden
van een balans tussen aan de ene kant handhaven met sancties en aan de andere kant
ruimte geven aan de cliënt om de overtreding zelf op te lossen.

Publieke waarden

61

Binnen Werk & Inkomen zien we soortgelijke interpretaties terugkomen. “Dat je je vak bijhoudt
en dat je investeert in je eigen ontwikkeling.” Tegelijk heeft professionaliteit ook te maken met het
fatsoenlijk omgaan met klanten en met de informatie die zij geven. Volgens het middenmanagement houdt professionaliteit ook in dat je niet alleen maar blind je werk doet, maar
ook aankaart wanneer iets niet goed uitpakt: “Als je het werkelijk niet eens bent met die regels, dan
vind ik dat je de professionaliteit moet hebben om dat aan te kaarten en daar wat mee te doen.” Voor de
middenmanagers zelf, heeft professionaliteit daarnaast te maken met het zorgen voor een
efficiënte en effectieve afdeling.
Binnen wijkmanagement is professionaliteit een begrip dat veel reactie oproept, vooral
omdat er nog erg naar gezocht wordt. “Ik vind dat heel belangrijk. Juist in deze functie,
omdat wij bij tijd en wijle van die hele hardwerkende, goedwillende, ongeleide projectielen
zijn, verzoek ik wel eens om meer professionaliteit binnen onze club.” Aangezien de functie
van wijkmanager niet duidelijk ingekaderd is, speelt professionaliteit nu nog geen erg grote
rol, maar de respondenten vinden het juist daarom belangrijk om met elkaar in gesprek te
blijven over professionaliteit. Aan de ene kant om van elkaar te leren, maar ook om ervoor
te zorgen dat ze niet allemaal compleet anders handelen. “Kijk, het belangrijkste is dat je
een rode draad hebt lopen waar alle wijkmanagers zich aan proberen te houden.” Nog meer
dan kennis, gaat het hierbij om vaardigheden in bijvoorbeeld het contact met bewoners en
belangengroepen.

5.3.9 Gelijkheid
Gelijkheid blijkt een lastige waarde te zijn. Aan de ene kant heeft het te maken met een
objectieve behandeling van burgers: deze zijn allemaal gelijkwaardig en op het moment dat
ze voor de eerste keer zich melden, moeten ze dus ook op dezelfde manier behandeld
worden. Als dat niet zo is, kan dit het aanzien van de gemeente schaden.
Een aantal respondenten haalt daarnaast het gezegde “gelijke monniken, gelijke kappen”
aan. Soms om aan te geven dat dit belangrijk is, soms ook om aan te geven dat het lastig is.
“Er bestaan heel weinig gelijke monniken, vind ik.”, aldus een respondent. Binnen
wijkmanagement vindt men het juist goed dat er bij verschillende wijken een andere inzet
kan worden gepleegd, afhankelijk van de toestand van de wijk. Binnen Handhaving zijn
daarnaast juridisch gezien weinig exact gelijke casussen. Zoals een middenmanager daar
stelt: “Juridisch is gelijkheid wat anders dan politiek. Juridisch is gelijkheid redelijk
uitgekleed. Het is al heel snel niet vergelijkbaar. Politiek is heel wat anders. (…) Die zeggen
van nou moet je goed luisteren, dit is hetzelfde gebied en het gaat ook over een schuur, alles
over één kam.” Binnen Werk & Inkomen zijn soortgelijke patronen te ontdekken: in
principe zouden gelijke gevallen een zelfde behandeling moeten krijgen, maar over de
vraag wanneer gevallen gelijk zijn (en of er überhaupt gelijke gevallen zijn) kan getwist
worden.
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5.3.10 Veranderende waarden
Er zijn verschillende waarden die volgens respondenten de laatste jaren belangrijker zijn
geworden in het werk binnen een gemeente, maar niet één waarde die er absoluut
uitspringt. De waarden die genoemd zijn, zijn ten eerste efficiëntie en effectiviteit waar, in
de huidige tijd van bezuinigingen, meer aandacht voor is. Daarnaast ook integriteit en
rechtmatigheid; mede door een aantal schandalen in het land wordt er meer aandacht
gegeven aan de vraag of alles ook volgens de (morele) regels gebeurt. Ook geven sommigen
aan dat openheid (in het algemeen en specifiek naar een individuele burger) en participatie
van burgers een grotere rol zijn gaan spelen. Tot slot geeft men aan dat de media niet zozeer
invloed hebben op de waarden die centraal staan, maar wel op het werk van de gemeente:
een zaak die veel aandacht krijgt in de (lokale) media, krijgt ook veel aandacht binnen de
gemeente. Verschillende respondenten vinden dat dit ten koste gaat van de efficiënte
besteding van hun tijd, omdat de politieke gevoeligheid niet betekent dat het ook echt om
een wezenlijk probleem gaat.

5.3.11 Waarden van anderen
Respondenten zijn niet eenduidig wat betreft de vraag welke waarden burgers van belang
vinden. Alle waarden worden minimaal één keer genoemd en er zijn ook niet direct zeer
grote verschillen tussen de sectoren of lagen in de organisatie. Er zijn vier waarden die vier
keer of meer genoemd worden. Ten eerste gelijkheid. Zeker ambtenaren in de uitvoering
worden vaak geconfronteerd met burgers die vragen waarom een ander iets soortgelijks wel
mag doen. Daar leiden ze uit af dat een burger gelijke behandeling erg belangrijk vindt.
Daarnaast worden openheid en participatie een aantal keer genoemd. Burgers willen weten
waar ze aan toe zijn en zeggen ook dat ze graag een stem willen hebben in besluiten die hen
aangaan. Bovendien verwachten respondenten dat burgers het van belang vinden dat de
gemeente rechtmatig en niet willekeurig handelt.
De respondenten zonder bestuurlijke verantwoordelijkheid denken dat het college van
B&W een aantal waarden belangrijker vindt dan zij. Het gaat dan met name om legitimiteit
en rechtmatigheid. Zij verwachten dat bestuurders meer bezig zijn met de vraag of ergens
maatschappelijk draagvlak voor is en of de procedures goed doorlopen zijn. Bovendien
verwachten zij dat er op bestuurlijk niveau veel belang wordt gehecht aan integriteit en
efficiëntie.
Verschillende respondenten spreken de verwachting uit dat er tussen afdelingen duidelijke
verschillen zijn in het belang dat wordt gehecht aan bepaalde waarden. Het gaat dan met
name om de afdelingen met een sterke juridische achtergrond en afdelingen die meer
beleidsvormend zijn: “Bij Vergunningverlening en bij Juridische Zaken is het meer van worden procedures
op de juiste manier gevoerd? Is de motivering van een besluit juist? Dat besluit moet het houden bij een
rechter.”
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5.4 Botsende waarden
Zoals hierboven wederom blijkt, zijn de in de code opgenomen waarden op zichzelf
allemaal nastrevenswaardig. Dit neemt echter niet weg dat de verschillende waarden in
concrete situaties niet altijd verenigbaar zijn. Dat bleek ook wel toen wij aan respondenten
vroegen in hoeverre het nastreven van een waarde ten koste kan gaan van het nastreven van
andere waarden. Tijdens het analyseren van de interviews hebben we de hierbij genoemde
voorbeelden geanalyseerd en (voor zover de respondent dat zelf niet expliciet deed) vertaald
in een botsing tussen twee waarden.

Figuur 2

waardenbotsingen in gemeente X

Behoorlijk bestuur
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De waardenbotsingen die binnen de gemeente door minimaal drie respondenten werden
genoemd, zijn weergegeven in bovenstaand schema dat voortkomt uit ons theoretisch
kader. Deze botsingen komen grotendeels overeen met de in dat kader verwachtte botsingen. Wel hebben we naar aanleiding van de genoemde botsingen besloten rechtvaardigheid
toe te voegen, een begrip dat ook al vaak terugkwam bij de beschreven lastige beslissingen.
In deze paragraaf zullen alle pijlen uit het onderstaande schema toegelicht worden aan de
hand van door respondenten aangehaalde voorbeelden uit de praktijk.
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5.4.1 Behoorlijk vs. Resultaatgericht bestuur
Het volgen van morele en wettelijke normen kan botsen met het snel behalen van doelen.
Dat blijkt uit de verschillende waardenbotsingen tussen de clusters rondom behoorlijk en
resultaatgericht bestuur.
Ten eerste kan een grote nadruk op integriteit soms ten koste gaan van effectiviteit. Hierbij
wordt vooral verwezen naar het feit dat een te grote nadruk op integriteit er toe kan leiden dat
mensen geen initiatieven meer durven te nemen of de grenzen niet meer durven op te zoeken.
“Je ziet dat medewerkers of bestuurders bij integriteit bang zijn om in de buurt te komen van een kritische grens.
Die is soms ook flinterdun. Maar door er heel ver vandaan te blijven, benut je ook niet de mogelijkheden die een
organisatie heeft.” Voor wijkmanagers speelt bijvoorbeeld concreet de vraag of zij ingaan op de
uitnodiging van een wijkoverleg voor een eindejaarsetentje: “Ja, ga je wel of niet mee? Voor de
relatie is het heel goed om mee te gaan, maar als je ziet wat voor bedragen er doorheen gaan op zo’n avond en
wat er gegeten en gedronken wordt, dan kun je je afvragen van wil ik daar mee geassocieerd worden?”
Ten tweede geven respondenten aan dat een te grote nadruk op gelijkheid kan leiden tot
inefficiënte besteding van middelen. Deze botsing wordt vooral beschreven door de
respondenten binnen wijkmanagement. Vanuit de politiek en maatschappij wordt hen vaak
voorgehouden dat alle wijken evenveel inzet en geld zouden moeten krijgen. In hun ogen
zou het echter efficiënter zijn om dat geld meer gericht in te zetten op de plekken waar het
het hardst nodig is. “Kijk, een wijk met veel mensen met hoge inkomens waar het allemaal op zich prima
gaat, heeft de neiging om heel veel aandacht van ons te vragen als het gaat over de openbare ruimte.
De vraag is: moet je die geven?.” Ook binnen Werk & Inkomen wordt herkend dat de efficiëntie
er bij gebaat zou zijn als er meer gekeken zou worden naar de complete situatie van een
cliënt en de vraag of hij bepaalde zaken niet ook zelf kan betalen.
De meest genoemde spanning tussen behoorlijk en resultaatgericht heeft betrekking op
rechtmatigheid en effectiviteit. Deze is ook terug te vinden in alle drie de sectoren.
Binnen wijkmanagement gaat het om regels die opzij worden gezet omdat men het realiseren
van het maatschappelijk effect belangrijker vindt: “De mensen moeten eigenlijk zes weken van tevoren
een subsidieverzoek indienen. Als ze dat één week van tevoren doen, dan regel ik het in één week als ik het een
belangrijk initiatief vind.” Binnen Handhaving en Werk & Inkomen beschrijft men rondom deze
botsing vooral gevallen waarin het strikt volgen van de regels leidt tot onwenselijke maatschappelijke situaties. “Je komt ook wel eens dingen tegen die niet kunnen, maar waarbij handhaving ook niet
evenredig is. (…) Kies je dan voor de formele weg, regel is regel, of kies je dan voor de belangen daarachter?.”
Tot slot kan het strikt volgen van de regels botsen met een efficiënte aanpak: de regels
volgen kost soms veel tijd. Een wijkmanager noemt het voorbeeld van de aanleg van een
aantal parkeerplaatsen. “Officieel volgens het bestemmingsplan mag dat niet, want dat is
een groenbestemming. Nou, als je daar een heel traject voor moet voeren… (…) Dat komt
misschien heel vreemd over, maar dat is ook praktijk. Geen haan die daarnaar kraait. Die
bewoners zijn zeer tevreden. Maar als je het volgens de regels zou doen, dan zou je het
helemaal in procedure moeten brengen.”
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5.4.2 Behoorlijk vs. Responsief
Responsief besturen kan ook botsen met behoorlijk besturen. Dit zit hem bijvoorbeeld in
de botsing tussen participatie en rechtmatigheid die met name binnen wijkmanagement
wordt herkend. Respondenten uit die sector proberen bewoners vaak te betrekken bij het
maken van besluiten, waarbij de bewoners soms initiatiefnemer zijn en soms door de
gemeente om een reactie worden gevraagd. De wensen van de bewoners kunnen dan echter
botsen met de regels die op een rechtmatige manier door de gemeenteraad zijn vastgesteld.
“Participatie kan dus ook conflicteren met het stelsel wat wij hanteren, namelijk een gemeenteraad en een
college. De gemeenteraad is de stem van het volk en op het moment dat je dan gaat participeren, dan kan dat
met elkaar conflicteren op basis waarvan je voor de keuze staat: gaan we de algemene beleidslijnen volgen of
gaan we de specifieke wijkwensen volgen?”
Ook openheid kan botsen met rechtmatigheid. Je kan heel open willen zijn richting burgers
en de media, maar bepaalde dingen kan je simpelweg niet vertellen aangezien deze de
privacy van een burger kunnen schaden. Dit wordt echter niet als een erg lastige botsing
beschouwd: het beschermen van de privacy is altijd leidend, aldus de respondenten.

5.4.3 Responsief vs. Resultaatgericht
Een groot aantal respondenten herkent botsingen tussen responsief besturen en resultaatgericht besturen. Dit zit hem ten eerste in de tijd en geld die besteed moet worden aan
verantwoording. Dit maakt soms dat verantwoording ten koste gaat van efficiëntie: “Maar
om aanspraak te maken op dat budget, daar hebben we ook wel 6 formuliertjes voor ontwikkeld. Dan denk ik
van ja, dan heb je het geld allemaal opgemaakt.” Soms gaat efficiënt werken en het maken van
keuzes ook ten koste van verantwoording: “Het werk wat ik doe, zou je met zijn drieën moeten doen.
(…) Dus ja, dan moet je maar zelf prioriteiten stellen en soms blijft de verantwoording dan achter.” Waar
sommige respondenten menen dat verantwoording nu eenmaal gewoon hoort en het dus
niet zo zeer zien botsen met efficiëntie, vinden anderen het doorgeslagen: “Verantwoording
speelt een hele grote rol, maar ik vind het eigenlijk zonde van het geld.”
Ook openheid kent zijn grenzen, namelijk wanneer het ten koste gaat van het effectief
optreden van de gemeente. Voornamelijk op bestuurlijk niveau heeft dit in de eerste plaats
betrekking op situaties waarin de gemeente bijvoorbeeld in onderhandelingen zit. Zoals
een bestuurder aangeeft: “Ik ben misschien soms wel te open. Want als je te open bent, kan dat ook de
kwaliteit van de besluitvorming in het belang van de gemeente wel eens schaden. (…) Onderhandelingen over
de verkoop of koop van iets, vestiging van iets. Met name op economisch gebied speelt dat dan.” Binnen
Handhaving kan grote openheid ten koste gaan van de effectiviteit van de handhaving en
vooral wijkmanagers zien dat openheid ook indirect ten koste gaan van het resultaat
doordat het slecht is voor een relatie met een partner van de gemeente. “Je mag ook wel een
sausje tact over de openheid gooien. Op het moment dat je een reactie van iemand vervelend vindt, kun je wel
zeggen dat je het een vervelende reactie vindt op basis daar en daar van. Maar je hoeft niet al te open te zijn
over wat je van mensen persoonlijk vindt.” Daarnaast kan openheid ook botsen met het imago van
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en vertrouwen in de gemeente, en daarmee de effectiviteit op de lange termijn. Ook binnen
een gemeente worden fouten gemaakt en daar open over zijn kan ten koste gaan van
vertrouwen dat burgers hebben in de gemeente. In een dergelijke situatie kan de vraag
gesteld worden in hoeverre je actief of passief openheid geeft.
Tot slot geven respondenten aan dat ook participatie niet altijd samen gaat met het (snel)
behalen van resultaten. Participatie gaat ten koste van efficiëntie omdat het nu eenmaal
vaak lang duurt, aldus vrijwel alle respondenten binnen wijkmanagement. Een middenmanager geeft aan: “Juist als participatie jouw kerntaak is, daar zitten heel veel gevoelsmatig
overbodige stappen in. Je bent continu bezig; een stapje vooruit en dan weer een stapje
opzij of terug. (…) Dus efficiënt werken, ik kan niet zeggen dat we dat doen.”; “Je moet als
overheid natuurlijk ook daadkrachtig zijn en goede besluiten zo snel mogelijk laten vallen
en participatie kan daarin wel wat vertragend zijn.” Ook binnen de gemeente betekent het
feit dat veel mensen meepraten over bepaalde stukken dat er uiteindelijk niet altijd even
efficiënt wordt gewerkt: “Het is gewoon wel zo dat het een hele route moet lopen, dat is
gewoon gebruik hier.” Het feit dat zoveel mensen ergens iets over te zeggen hebben
betekent volgens sommige niet alleen dat het proces minder efficiënt is, maar ook dat het
uiteindelijk besluit soms minder effectief is: “Overheidsorganen hebben het vervelende dat
iedereen er wat over te zeggen heeft (…). Vooral als ze pas gekozen zijn vindt iedereen zich
een specialist ergens in en dat maakt het soms minder effectief.”; “Het (effectiviteit, red.)
zou ook een hele belangrijke waarde moeten zijn, maar in de politieke constellatie telt ie
niet altijd als belangrijkste. (…) Nee, ik vind dat ik dingen doe waarvan ik zelf betwijfel of dat
altijd even effectief is.”

5.4.4 Overige botsingen
Los van de botsingen die in lijn zijn met het theoretische schema dat we presenteerden in
hoofdstuk 2, zijn er nog drie andere botsingen die meerdere keren genoemd worden door
respondenten. Ten eerste de botsing tussen effectiviteit en efficiëntie. Efficiënter werken wat vaak verlangd wordt wanneer minder tijd en geld beschikbaar is - betekent volgens veel
respondenten dat er uiteindelijk ook minder effect kan worden gerealiseerd. “Wij moeten
efficiënter gaan werken, dus wij moeten meer doen dan in de tijd die we eigenlijk hebben. Dat gaat je niet
lukken.” Volgens veel respondenten binnen Handhaving en Werk & Inkomen dreigt efficiëntie bovendien ten koste te gaan van de zorgvuldigheid van hun handelen. “Het (efficiëntie) kan
ten koste gaan van zorgvuldigheid in je dossierbehandeling. Daar waken wij dus voor. Er is best wel druk
vanuit de organisatie. Wat wij vaak horen is van ‘jullie spelen altijd zo op safe, jullie zijn zo voorzichtig.’”;
“En dan ben ik liever zorgvuldig dan dat ik zeg van ‘we proberen zoveel mogelijk zaken er doorheen te
rammen.’”
Ook binnen het cluster van de responsieve bestuurder is een botsing zichtbaar tussen twee
waarden. Participatie kan botsen met legitimiteit. Dit zit hem vooral in het feit dat het bij
het betrekken van burgers bij besluitvorming altijd maar de vraag is of zij ook representatief
zijn voor de maatschappij. In zo’n situatie kan de nadruk leggen op het belang van
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participatie dus leiden tot het feit dat de gemeente iets doet waar eigenlijk geen maatschappelijk draagvlak voor is. Een bestuurder licht dit toe met een voorbeeld waarin bewoners
vroegen om het kappen van grote bomen: “Wij hadden het voorstel dan kappen we ze allemaal en
dan gaan we een kleinere soort terugzetten. (…) Ze bezworen ‘allemaal stonden we daarachter’. Maar goed,
toen was het gepubliceerd en toen kwamen er wel mensen, die waren het er helemaal niet mee eens.”
Ook zien we, net als bij de lastige beslissingen die al eerder waren beschreven, dat rechtmatigheid kan botsen met rechtvaardigheid. Ambtenaren kunnen het gevoel hebben dat zij
een besluit volgens de regels nu eenmaal zo moeten nemen, maar dat ze het persoonlijk
niet rechtvaardig vinden. Bijvoorbeeld wanneer handhaving van een specifieke regel in hun
ogen niet redelijk is of wanneer ze iemand een uitkering moeten verlenen terwijl ze heel
sterk het gevoel hebben dat de persoon fraudeert. In de praktijk wordt dan in eerste
instantie altijd het rechtmatige besluit genomen, maar kan de casus wel extra aandacht
krijgen (bij het vermoeden van fraude) of voorgelegd worden aan een leidinggevende
(wanneer de regels onredelijk uitwerken).

5.5 Copingstrategieën
Waardenbotsingen zijn dus zeker aanwezig in het werk binnen de gemeente. In de manier
waarop met deze botsingen wordt omgegaan, zien we verschillende soorten copingstrategieën terugkomen.
Ten eerste zien we dat er binnen de organisatie verschillende ‘firewalls’ zijn. Er lijkt een
soort scheidslijn te lopen tussen een afdeling als Wijkmanagement (die moet proberen de
wensen van burgers naar binnen te halen en te realiseren) en bijvoorbeeld Vergunningen en
Handhaving (die vooral de regels moeten naleven/handhaven). Bij de eerste afdeling staan
waarden als participatie en legitimiteit meer centraal, bij de andere staan rechtmatigheid en
professionaliteit hoger op de agenda. Door deze scheidslijn (een organisatiebreed mechanisme) is het voor de individuele ambtenaar duidelijker wat belangrijk is: wijkmanagers
moeten wensen van bewoners realiseren, handhavers moeten zorgen dat de regels
nageleefd worden. In concrete situatie kan het door deze scheiding echter nog wel eens
botsen tussen de afdelingen.
Voor uitvoerende inspecteurs en consulenten zijn de regels soms een soort ‘bias’; een
houvast dat ze niet los willen laten bij het nemen van een beslissing: “En dan kan je voor die
kindjes nog zo graag willen dat je wat regelt, maar alle regeltjes en ook het beleid en alles eromheen zegt
gewoon: ‘Het kan niet.’ Ook al zou je over het beleid heen stappen, zegt de wet gewoon: ‘Het kan niet.’ Het
houdt dus dan gewoon op. Dus het maakt het, in die zin, wat makkelijker door vooral te kijken naar: ‘Kunnen
we überhaupt wat?’” Ze stellen dus eerst de vraag kunnen en mogen we wat, voor ze naar de
wenselijkheid kijken. Het vasthouden aan de regels voorkomt dat uitvoerders zelf lastige
afwegingen moeten maken, aangezien deze afwegingen in de regels al voor hen gemaakt
worden. Dit stelt ze ook in staat om naar zichzelf en anderen uit te leggen waarom ze een
bepaalde actie ondernemen.
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Wanneer verschillende afdelingen (waartussen firewalls bestaan) er in overleg niet
uitkomen of wanneer de individuele ambtenaar zijn bias voor het volgen van regels niet kan
rijmen met zijn gevoel voor rechtvaardigheid, wordt de oplossing vaak hogerop gezocht.
Wij hanteren hier de naam ‘opschalen’ voor deze copingstrategie. Het is een strategie die
specifiek voor het individuele niveau is (waar firewalls op organisatie/institutioneel niveau
plaatsvinden). Waar bestuurders geen duidelijke keuze maken tussen conflicterende en
incommensurabele waarden en de waarden in het algehele beleid naar beneden meegeven
- papier is immers geduldig - kunnen in concrete gevallen bij de uitvoering van beleid de
waardebotsingen weer terug omhoog naar de top van de organisatie worden gestuurd. Een
respondent vertelt over situaties waarin afdelingen botsen: “Maar er zijn ook genoeg momenten
dat we gewoon zeggen van joh, weet je, wij komen er met elkaar niet uit. Jullie willen niet wat ik vind dat er
wel gedaan moet worden, dus schaalt het op. Dan gaat het via de leidinggevende of het gaat via de
wethouder en dan gebeurt het toch op die manier.” Een soortgelijk mechanisme is dus ook te zien in
het geval dat het uitvoeren van de regels leidt tot potentieel onwenselijke situaties. Een
leidinggevende licht toe: “Op het moment dat het over de grenzen heen gaat, dan komt het bij mij. Dus
daar waar het niet standaard is, daar waar het niet binnen de lijntjes past.” Het middenmanagement
en zeker de bestuurders hebben dan de bevoegdheid om meer belangen mee te wegen en
dus ook wel eens de keuze te maken om de regels niet strikt te volgen. Het betrekken van de
hogere lagen in de organisatie gebeurt ten slotte ook in het geval van politiek gevoelige
beslissingen. Voor de individuele ambtenaar is het fijn om daarin de steun vanuit het
college te hebben voordat een besluit wereldkundig wordt gemaakt en bovendien voorkomt dit dat collegeleden verrast worden door onrust over een besluit van de gemeente.
Een logische vervolgvraag is hoe de middenmanagers en bestuurders naar wie opgeschaald
wordt vervolgens tot een afweging komen. Zij worden immers vooral geconfronteerd met
de echt lastige gevallen waarbij het voor de uitvoerder(s) niet duidelijk is wat de meest
wenselijke oplossing is. Het beeld dat uit de interviews ontstaat is niet eenduidig, maar lijkt
te wijzen op een vorm van ‘casuistry’: voor elke casus proberen managers en bestuurders de
informatie uit de organisatie en van buiten te verzamelen om vervolgens per geval een
oordeel te vellen. Daarbij houden ze ook altijd in hun achterhoofd het idee dat ze hun
besluit moeten kunnen verantwoorden naar de gemeenteraad en het bredere publiek.
Overigens zien we ‘casuistry’ ook terugkomen in de uitvoering bij Werk & Inkomen, maar
vooral binnen Handhaving en Wijkmanagement speelt dit mechanisme een grote rol voor
de situaties waarin geen regels bestaan. In zo’n geval speelt de beoordeling van alle
relevante facetten uit de context een belangrijke rol bij het komen tot een beslissing. Deze
strategie zie je bijvoorbeeld terugkomen wanneer handhavers voor de vraag staan om wel of
geen (en zo ja, hoeveel) tijd te geven aan een cliënt voor het zelf ongedaan maken van een
overtreding. Deze keuze maakt de inspecteur elke keer weer opnieuw voor een nieuwe
casus, op basis van zijn inschatting van de situatie (grootte en gevaar overtreding) en zijn
contact met de overtreder. Hetzelfde geldt voor de wijkmanager die beoordeeld in hoeverre
hij actie gaat ondernemen naar aanleiding van een klacht of melding van een individuele
bewoner.
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5.6 Reflectie
Zoals we al zagen in de uitwerking van de Q-studie zijn de waarden die een grote rol spelen
in het werk context afhankelijk. Een deel van de uitvoerders wordt voornamelijk geleid door
integriteit en rechtmatigheid, een deel vooral door openheid en participatie. Hierbij lijkt
een verband te zijn met de fase in het beleidsproces: een waarde als rechtmatigheid is
vooral van belang in de uitvoering, participatie en legitimiteit zijn meer van belang tijdens
de beleidsvorming. Op het niveau van het middenmanagement spelen effectiviteit en
efficiëntie vaker een grote rol, waar de uitvoerders deze waarden meer in hun achterhoofd
hebben. Voor het bestuurlijk niveau is het lastiger om een duidelijke conclusie te trekken
(geen van de bestuurders heeft een significante lading op een van de waardeprofielen uit de
Q-studie). Wellicht heeft dit er mee te maken dat de rol en taken van een bestuurder minder
afgebakend zijn dan die van bijvoorbeeld een uitvoerder. Een bestuurder heeft verschillende
portefeuilles en is bezig met beleidsvorming en –vaststelling, maar krijgt ook concrete
gevallen uit de beleidsuitvoering voorgelegd. De waarden uit de code goed bestuur, die ten
slotte in eerste instantie is opgesteld voor bestuurders van onder andere gemeenten, komen
dus allemaal afwisselend voorbij in het werk van de bestuurder.
De waardenbotsingen binnen de gemeenten zijn rijkelijk aanwezig, maar concentreren zich
met name op een aantal waarden. Ten eerste rechtmatigheid: hoewel regels in de uitvoering
soms worden ervaren als een fijn houvast, kan het strikt volgen van regels ook de effectiviteit in de weg staan en botsen met het eigen rechtvaardigheidsgevoel. Ten tweede participatie en openheid: open zijn naar burgers en ze betrekken is nastrevenswaardig, maar het kan
processen vertragen, leidt soms tot wensen die botsen met algemene regels en kan
bovendien ten koste gaan van de effectiviteit van de gemeente. Tot slot effectiviteit en
efficiëntie: verschillende respondenten hebben het gevoel dat efficiëntie wordt belemmerd
bij grote nadruk op verantwoording en gelijkheid, maar de twee resultaatgerichte waarden
botsen in de praktijk ook met elkaar. De vraag is of er oplossingen bestaan om deze
waardenbotsingen weg te nemen of dat ze inherent zijn aan hetgeen we van een gemeente
verwachten. De laatste paragraaf van het hoofdstuk liet zien dat zowel uitvoerders,
managers als bestuurders ieder hun eigen strategieën hanteren om de botsingen in ieder
geval hanteerbaar te houden in hun dagelijkse praktijk.
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6 (Botsende) waarden in ziekenhuis Y
In de analyse van de Q-studie in hoofdstuk 4 zagen we dat de waardensets in het ziekenhuis
duidelijk verschillen van die in de gemeente. In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de
ziekenhuiscasus, waarbij we de centrale vragen in dit onderzoek proberen te beantwoorden: welke waarden vinden bestuurders, managers en uitvoerders in een ziekenhuis van
belang? En welke waardenbotsingen ervaren zij tijdens hun werk en hoe gaan zij om met
deze botsingen?
In de analyse van de gemeentecasus maakten we dankbaar gebruik van de heldere bureaucratische structuur van een gemeente waardoor we respondenten konden indelen aan de
hand van drie sectoren en drie niveaus. Voor de respondenten in de ziekenhuiscasus is een
dergelijke indeling lastiger. Een verpleegkundige is duidelijk uitvoerend en een bestuurder
behoort tot het bestuur. Specialisten zijn echter bijvoorbeeld aan de ene kant uitvoerende
zorgverleners, maar hebben gezien hun positie in een maatschap ook een bestuurlijke rol.
Teamleiders van verpleegkundigen behoren aan de ene kant tot het middenmanagement,
maar werken aan de andere kant een deel van hun tijd nog gewoon aan het bed. Daarnaast
hebben we een aantal mensen uit de staf gesproken die ook niet eenduidig vallen onder
bestuur, middenmanagement of uitvoering. We zullen in deze analyse dan ook een
respondent afhankelijk van de inhoud van de beschreven situatie onder uitvoering (directe
zorgcontacten met patiënten), middenmanagement (aansturing van uitvoerend personeel,
besteding middelen) en bestuur (strategische vraagstukken) laten vallen.

6.1 Lastige beslissingen
Gevraagd naar de lastige beslissingen in hun werk, noemden de respondenten 25 gevallen
die niet alleen complex waren qua inhoud, maar waarbij ook verschillende waarden een rol
spelen. Zeker op het uitvoerende niveau gaat het om een diverse set aan lastige afwegingen.
Hier proberen we de grote lijn te schetsen om zodoende te laten zien waar mee geworsteld
wordt op de verschillende niveaus in het ziekenhuis.

6.1.1 Strategische beslissingen
Aan de top van het ziekenhuis en in de maatschappen wordt door iedereen geworsteld met
de onzekerheid en grote dynamiek in de omgeving van het ziekenhuis. Dit maakt dat het
lastig om strategische beslissingen te nemen over de toekomst van het ziekenhuis. “Het is
soms lastig omdat je zo afhankelijk bent van hap-snapbeleid om je heen. Dat vind ik het
lastigste eigenlijk. Kijk, als buiten de zorg, buiten het ziekenhuis, laten we maar zeggen ‘de
politiek’ één lijn zou hebben waarbij je weet als zorgverleners van ‘nou, dat is gewoon de
lijn waarlangs het de komende jaren zal worden uitgevoerd’, dan kun je daar natuurlijk
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gewoon heel goed anticiperend lokale politiek van maken. Maar het probleem is dat het
gewoon per anderhalf jaar of zo radicaal verandert.” De vraag die hierbij ook speelt is in
hoeverre je als ziekenhuis een eigen standpunt kan innemen in deze omgeving dat niet
direct overeenkomt met de gangbare opvatting in de buitenwereld. Verschillende waarden
zoals rechtmatigheid (handelen in lijn met overheidsregels) en efficiëntie (niet nodeloos
investeren) spelen hierbij een belangrijke rol. “En in die onzekere situatie moet een besluit
vallen of het verantwoord is om X miljoen te investeren. Ja, dat vind ik heel moeilijk. Dat
vind ik de lastigste beslissingen waar ik mee bezig ben.” Daarnaast spelen ook het persoonlijke imago en dat van het ziekenhuis een rol, en kunnen zulke strategische beslissingen
bovendien nog wel eens lastig vallen in de eigen organisatie: “Dus je moet een strategische
beslissing nemen die uiteindelijk voor het ziekenhuis goed is, waarvan je weet dat een
aantal mensen dat echt niet leuk zullen vinden.”

6.1.2 Beslissingen in het middenmanagement
De lastige afweging die het vaakst terugkomt op het niveau van het middenmanagement is
die tussen efficiëntie enerzijds en kwaliteit van zorg en motivatie van het personeel anderzijds. Dit vraagstuk komt vooral terug in beslissingen over de inzet van extra verpleegkundigen wanneer afdelingen aangeven dat ze een tekort hebben. “Een lastige beslissing om te nemen
vind ik dat je op operationeel niveau merkt dat er middelen nodig zijn om de kwaliteit van zorg te waarborgen
en ook de prettige werkomgeving voor je medewerkers te borgen, maar dat van het midden- en het hoger kader
de boodschap komt dat de personele kosten vooral gedrukt moeten worden. (…) Dat wordt ook door de
directeur gezegd in de Nieuwjaarsspeech: “De kwaliteit van zorg mag er vooral niet onder leiden, onder de
bezuinigingen.” Maar ondertussen wordt er wel heel veel gesneden en moet je daar heel veel keuzes in maken
door poppetjes te schuiven of te lenen. Maar ergens houdt die flexibiliteit op.” Tegelijk geven de respondenten ook aan dat die nadruk op efficiëntie ook leidt tot innovatieve oplossingen en
hechtere samenwerking binnen het ziekenhuis die anders niet gerealiseerd zouden worden.
Voor specialisten speelt een soortgelijk vraagstuk soms wat betreft de inzet van dure
behandelingen: “Wij hebben een aantal patiënten die zijn uitstekend te behandelen. Dat weet ik gewoon
op grond van wetenschappelijke kennis (…). Nou, dat gaat alleen met bepaalde medicijnen die te duur zijn en
dat betekent dus dat je op een gegeven moment moet gaan kiezen, soms de ene patiënt wel, de andere niet.
(…) ik lig eigenlijk nooit wakker moet ik zeggen, maar dit is het dichtste bij”
Beslissingen over personeel worden soms ook lastig gevonden. Aan de ene kant het
aannemen van personeel, maar vooral ook het ontslaan van personeel: “Daar lig ik ook van
wakker want dat is vreselijk. Die mensen komen niet één, twee, drie meer aan de bak. (…) Nee, maar dat is
vreselijk, dat is een persoonlijk drama. Maar als je niet functioneert, dan moet je gewoon eruit.”
Tot slot is het voor middenmanagers soms ook lastig om in te schatten in hoeverre zij de
vrijheid hebben om zelf bepaalde zaken aan te pakken en in hoeverre zij hiervoor eerst
toestemming moeten vragen aan hun leidinggevende. Dit speelt vooral in gevallen waar
een actie mogelijk onvrede kan opleveren bij andere betrokkenen.
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6.1.3 Beslissingen in de uitvoering
Op de werkvloer is het voor verpleegkundigen in eerste instantie lastig wanneer er zich
situaties voordoen waarbij het protocol geen uitkomst biedt. Wat doe je wanneer je het
gevoel hebt dat er met een pasgeboren baby iets aan de hand is, maar je dit niet kan
onderbouwen? En wat doe je wanneer op het gebied van infecties zich een situatie voordoet
waarbij het voorgeschreven gedrag niet in het protocol is vastgelegd?
Soortgelijk zijn beslissingen waarbij er in het ziekenhuis afspraken zijn gemaakt over de
gastvrije behandeling van patiënten, maar dit in het individuele geval niet handig lijkt. Een
verpleegkundige noemt het voorbeeld van een net bevallen moeder die volgens het beleid
van het ziekenhuis onbeperkt mensen op bezoek mag ontvangen: “Aan de ene kant is dat
ongelooflijk gastvrij en leuk. Maar als je een zieke moeder hebt die eigenlijk wat meer rust nodig heeft (…) dan
vind ik het lastig van, we hebben nu dit afgesproken van die vrije bezoektijden, maar eigenlijk zou ik iets
anders willen adviseren en dan moet ik dit nu wel gaan vertellen.“ Verschillende waarden zoals
kwaliteit van zorg, gastvrijheid en het nakomen van gemaakte afspraken, staan in zo’n
situatie op het spel.
Hoewel artsen door de jaren er meer ervaring in opdoen, blijft het opgeven van een patiënt
een beslissing die altijd lastig blijft: “Oudere mensen met aandoeningen, kanker, moet je die wel of
niet behandelen? Dat vind ik ook moeilijke dingen. Of juist jonge mensen om die te zeggen van ja, het is niet
goed. Dat hakt erin.” Het omgaan met de familie van patiënten kan sowieso tot lastige situaties
leiden. Vooral wanneer de familie wil dat de behandeling wordt doorgezet, terwijl de arts
ziet dat de situatie uitzichtloos is: “Als het echt uitzichtloos is en dat wil gewoon niet vallen bij de
familie, hoe ver ga je dan toch nog om ook die familie een goed gevoel te geven bij het overlijden van hun
ouders?” Het feit dat je patiënten en hun familie niet tegen het zere been wil stoten, blijkt
ook uit het verhaal van een arts die het vooral lastig vindt wanneer patiënten klachten
indienen: “Überhaupt het meest lastige is op het moment dat mensen een klacht hebben. (…) Dat vind ik
echt één van de moeilijke dingen in mijn vak, omdat je je vaak ook ongelooflijk onrechtvaardig behandeld
voelt in die zin. (…) Dat vind ik vaak heel moeilijk om mee om te gaan, als mensen overal kritiek op hebben,
maar jij als hulpverlener mag geen kritiek op de patiënt hebben, want dan ja, als je niet uitkijkt, slaat dat
door en sta je voor het gerecht.”
Ten slotte noemen artsen nog verschillende ethische beslissingen die ze lastig vinden.
Bijvoorbeeld wanneer je een situatie meldt bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
of wanneer je morfine toedient tegen de pijn, maar weet dat daardoor de patiënt eerder zal
overlijden: “helemaal rationeel weet je wel dat dat goede dingen zijn, maar, nou dat geldt dan voor mij
persoonlijk, (krijg je) een gevoel van: “Ja, ik mag niet doden”. Dat je toch het idee hebt dat je daar niet goed
aan doet.”
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6.2 Waarden en codes
De respondenten in het ziekenhuis zijn zeer goed in staat om, mede op basis van de
geschetste lastige beslissingen, zelf te formuleren welke waarden ze het meest van belang
vinden in hun werk. Volgens sommige is het mede te danken aan de opleidingen dat men
een sterk bewustzijn heeft van de waarden die belangrijk zijn in het werk. Andere geven aan
dat de door hen genoemde waarden toch vooral voortkomen uit dat wat ze persoonlijk
belangrijk vinden. Ook geven verschillende respondenten aan dat ze tijdens hun werkende
leven veel ervaring op hebben gedaan in het contact met patiënten en dat dit de waarden
die ze belangrijk vinden op sommige punten heeft veranderd. Een aantal waarden die men
noemt heeft dan ook puur betrekking op het verlenen van zorg aan de patiënt, een aantal
speelt vooral een rol in het management en bestuur en een aantal waarden geldt meer in
zijn algemeenheid.
Naar de patiënt moet openheid zijn over zijn situatie en behandeling en waar het kan zou
de patiënt ook mee moeten kunnen praten over het behandelplan. Ook noemen sommige
respondenten gastvrijheid als belangrijke waarde (‘soms net even wat extra aandacht
geven’) en het op een respectvolle manier omgaan met patiënten van verschillende
culturen. Zorginhoudelijk vindt men het vooral van belang dat de patiënt één integrale
behandeling krijgt en dat daarbij aandacht is voor de veiligheid van zowel patiënt als
medewerkers.
Waarden die zowel worden genoemd waar het gaat om uitvoering als om bestuur, zijn ten
eerste het leveren van kwalitatief goede zorg en het kunnen voldoen aan de zorgvraag van
de patiënt. Zowel de arts als de bestuurder willen dat dit mogelijk is. Daarnaast is de waarde
die totaal het meest genoemd wordt openheid en eerlijkheid binnen het ziekenhuis. Er zou
wederzijds respect moeten zijn onder werknemers en een hechte samenwerking. Bij zowel
het verlenen van zorg als het managen van het huis noemen een aantal mensen het
belangrijk dat men lol heeft in zijn werk. Deskundigheid is ook zowel van belang voor de
dokter als de bestuurder.
In de top van het ziekenhuis wordt door verschillende mensen expliciet het leveren van zorg
tegen lage kosten (of het betaalbaar houden van de zorg) als belangrijke waarde genoemd.
Los van openheid naar de organisatie over plannen, noemen verschillende respondenten
ook het creëren van draagvlak als belangrijke waarde. Integriteit en zorgen dat mensen het
vertrouwen hebben om fouten te melden zijn eveneens belangrijke waarden. Ook het
volgen van de vastgelegde bestuurlijke procedures, het naar binnen halen van ontwikkelingen uit de omgeving en het bewaken van het voortbestaan van de organisatie worden door
een respondent genoemd als zaken die nagestreefd worden in het werk.
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6.2.1 Beroepscode
Artsen leggen bij het aanvaarden van hun artsbevoegdheid een eed af. Het is echter niet zo
dat zij deze er nog bijpakken wanneer ze met lastige keuzes zitten: “Dus dat gedrag, dat is je
normale gedrag geworden. Daar sta ik helemaal niet meer bij stil.” Naar eigen zeggen heeft men dus
de inhoud van de artseneed geïnternaliseerd. Wanneer zij niet kunnen voldoen aan de code
(bijvoorbeeld wanneer ze onbewust schade hebben aangericht bij een patiënt), geeft dit
zeker een ongemakkelijk gevoel.
Ook de beroepscode voor verpleegkundigen wordt niet vaak nageslagen tijdens het werk.
Respondenten gaan er van uit dat ze handelen in lijn met de code, maar kunnen niet in detail
aangeven wat er in staat. “Ik moet eerlijk zijn dat dat heel erg ver weggezakt is. Ik heb dat in de opleiding
wel gehad, maar dat is echt ja, als ik hem zou lezen dan zou ik echt heel veel oh ja momentjes hebben.”
Op bestuurlijk niveau noemt een respondent de Zorgbrede Governancecode als belangrijke
leidraad voor het handelen. “daar let ik wel nadrukkelijk op. (…) Ja, die pak ik er wel eens bij.”

6.2.2 Codes organisatie
De gedragscode van de eigen organisatie die het meest op het netvlies staat heeft te maken
met kledingvoorschriften voor het personeel. Het gaat dan bijvoorbeeld om het niet dragen
van ringen. Daarnaast geven verschillende respondenten aan dat er ook gedragscodes zijn
over de manier waarop er met elkaar en met patiënten wordt omgegaan, maar ook een code
voor de patiënt. Vooral aan die codes over omgangsvormen zou volgens de respondenten
nog meer aandacht mogen worden besteed.
Daarnaast heeft het ziekenhuis zelf een aantal centrale waarden benoemd. Opvallend is dat,
hoewel we in elk interview vroegen naar belangrijke waarden, dit lijstje waarden maar in
twee gesprekken aan de orde kwam.

6.3 Waarden uit de code
De 10 waarden die we voorlegden aan de respondenten in de gemeente hebben we ook
voorgelegd aan de respondenten in het ziekenhuis. Hierbij stelden we wederom drie
vragen: wat verstaat u onder deze waarde, welke rol speelt deze in uw werk en kan het
nastreven van deze waarde ten koste gaan van een andere waarde? Aan het slot van de
paragraaf zullen we ook nog aandacht besteden aan de vraag of waarden meer of minder
belangrijk zijn geworden en hoe respondenten aankijken tegen de waarden van collega’s.
Voor we de waarden afzonderlijk behandelen, refereren we nog naar de resultaten van de
Q-studie. Hierin zagen we dat respondenten uit het ziekenhuis aangaven dat vooral
waarden zoals professionaliteit, openheid, verantwoording en integriteit naar hun mening
een grote rol spelen in hun werk.
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6.3.1 Openheid
Openheid is belangrijk in het ziekenhuis, maar krijgt een andere invulling op de verschillende niveaus. Op bestuurlijk niveau reageren respondenten vooral met in hun achterhoofd
de openheid in beleidsvormingsprocessen. Door open te zijn over wat er speelt worden
mensen niet verrast, kunnen ze aanhaken bij discussies en krijg je bovendien meer nuttige
input die de besluitvorming kan versterken. “In het clusteroverleg komen af en toe behoorlijk
gevoelige stukken waar nog geen besluit over is genomen. (…) Maar wel belangrijk is dat ze dan ook weten
wat er speelt, en ik krijg daar goede informatie uit. (…) Je merkt dat mensen daardoor aangehaakt raken.”
Tegelijk geven een aantal respondenten aan dat je ook best kan ‘filteren’ wanneer het over
openheid gaat, ook omdat je in bepaalde discussies gewoon een belang hebt of iets wilt
bereiken. Een specialist: “Daar heb ik de neiging om het wel een beetje te filteren. Ik zal nooit een
verhaal vertellen dat niet klopt (…), maar om nou gelijk alles transparant neer te leggen zodat iedereen
ernaar kan kijken en erop kan schieten, dat doe ik zeker niet.”
Voor respondenten die zorg leveren gaat openheid vooral over de contacten met de patiënt
en met collega’s op de werkvloer. Zij vinden openheid belangrijk omdat de patiënt (en zijn
of haar familie) moet weten hoe het er voor staat: “Openheid en transparantie vind ik in principe
een vanzelfsprekendheid in het patiëntencontact.” Openheid komt daarbij wel met een sausje tact
(zie ook de waardenbotsingen hieronder). Daarnaast beamen de zorgverleners dat openheid tussen verpleegkundigen en artsen onderling ook cruciaal is omdat zij nu eenmaal
samen voor een patiënt moeten zorgen. Ook verwachten ze openheid vanuit de top: “Leg uit
waarom er dingen gedaan worden en waarom er dingen beslist zijn. Dat kweekt begrip en samenwerking.
(…) Daar hebben ze het wel veel over, maar sommige beslissingen worden genomen zonder uitleg waarom.”
In het middenmanagement worden beide werelden verenigd: openheid is zowel belangrijk
in de directe contacten met de patiënt als in de organisatie van het ziekenhuis als geheel.
Hierbij wordt meerdere malen benadrukt dat dit vooral van belang is wanneer er fouten
gemaakt worden of abnormale procedures worden gevolgd.

6.3.2 Participatie
Participatie wordt op de verschillende niveaus opgevat als een verlengde van openheid. Op
bestuurlijk niveau gaat het er dus om dat men niet alleen open is naar de organisatie over
plannen en besluiten, maar daar ook middels participatie steun en draagvlak voor zoekt.
Met name specialisten zijn hierin cruciaal, maar het kan ook gaan over verpleegkundigen en
patiënten. Niet iedereen is er van overtuigd dat dit nu altijd goed lukt: “Dan lijkt het echt heel
erg vanuit de top van de organisatie te komen, de innovatie. Ik bedoel dat kan dat je volgt. Maar echt
deelnemen aan dat hele proces, dat dat iets gezamenlijks is, daar zou ik nog wel wat mee kunnen hoor.”
Op het niveau van middenmanagers en zorgverleners wordt zowel de interne participatie als
de participatie van de patiënt (en de familie) in het behandelplan belicht. Dat laatste is
volgens velen sterk toegenomen en dat is naar hun mening ook een belangrijke verbete76
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ring. Daarnaast zien middenmanagers participatie van verpleegkundigen in beleidsvormende processen als belangrijk, aangezien ze daarmee andere vaardigheden ontwikkelen, meer
betrokkenheid voelen en verantwoordelijkheid krijgen. “Mensen voelen zich dan ook
betrokken. Dan gaan ze ook meedenken en snappen ze ook hoe dingen werken (…). Dat
vind ik heel belangrijk.”

6.3.3 Verantwoording
Verantwoording is een complexe waarde in de zorg. Iedereen is er van overtuigd dat
verantwoording belangrijk is en dat men dus verantwoording dient af te leggen. Dit gebeurt
dan ook over het reguliere proces langs de normale hiërarchische lijnen: verpleegkundigen
leggen verantwoording af aan afdelingshoofden; afdelingshoofden en stafmedewerkers
leggen verantwoording af aan het bestuur; het bestuur legt verantwoording af aan de Raad
van Toezicht. Bovendien leggen verpleegkundigen en artsen ook onderling en naar de
patiënt verantwoording af over de manier waarop ze zorg verlenen. Verantwoording is hierbij
ook belangrijk omdat zaken goed vastgelegd moeten zijn voor het geval dat er iets misgaat.
Buiten dit reguliere proces is er echter veel discussie over de manier waarop verantwoording
moet worden afgelegd en naar wie het moet worden afgelegd (zie verderop ook de botsende
waarden). Op bestuurlijk niveau wordt bijvoorbeeld geworsteld met de vraag hoe door een
ziekenhuis verantwoording aan de maatschappij kan worden afgelegd. Daarnaast is het een
uitdaging om het ziekenhuis als geheel niet alleen verantwoording af te laten leggen over
financiën, maar ook over kwaliteit van zorg. “Ik vind verantwoording in de gezondheidszorg
zwak ontwikkeld.”; “De sturing zit heel erg op de (financiële, red.) resultaten, dus mensen
verantwoorden zich ook over de resultaten.”; “Artsen zijn van oudsher niet gewend om
transparantie ten aanzien van kwaliteit te leveren.” Deze verantwoording naar buiten over
de kwaliteit krijgt in de beleving van artsen al snel de vorm van een heleboel lijstjes en
vragen die ze voor elke patiënt moeten invullen, waarvan ze zelf niet direct het nut inzien.
“Ik word liever (door collega-artsen, red.) aangesproken op het feit dat ze zeggen van ‘Joh,
waarom heb je dat gedaan voor die patiënt? ’ Dat voelt als verantwoording die terecht
vragen stelt over wat die patiënt aangaat.”

6.3.4 Legitimiteit
Legitimiteit is een waarde die veel respondenten eigenlijk nauwelijks iets zegt. De vraag of
er maatschappelijk draagvlak voor bepaalde keuzes is, speelt nauwelijks een rol op de
werkvloer van het ziekenhuis. “Niet in mijn inhoudelijke keuzes. Want die keuzes zijn gebaseerd op je
professionaliteit, dus je protocollen en de afspraken die gemaakt zijn, of je het er nu wel mee eens bent of
niet.” Als er al gekeken wordt naar maatschappelijk draagvlak, dan is het de maatschappij in
het klein. “Onze maatschappij is maar heel klein denk ik. Ik denk dat wij met oogkleppen op kijken naar
onze patiënt, de ouders van die patiënt en de omgeving, mantelzorgers desnoods. Maar de maatschappij in
het algemeen, ik denk dat dat besef er veel minder is.”
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Alleen op het bestuurlijk niveau geven verschillende respondenten aan dat legitimiteit wel
een rol speelt in het bepalen van de koers van het ziekenhuis. “We hebben ingevoerd dat wij
hier alleen maar medisch specialistische zorg leveren en alles wat niet direct nodig is,
daarbij proberen wij de patiënt niet binnen te laten komen of zo snel mogelijk weer weg te
sturen. (…) Dat vind ik een stukje invulling van die legitimiteit (…) Wij zijn dus geen
vijfsterrenhotel.”; “Ik vind dat je daarmee echt ontzettend je maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Om gewoon als het (bepaalde zorg, red.) hier niet hoeft, het ook gewoon
niet hier te organiseren, omdat het hier gewoon duurder is.”

6.3.5 Efficiëntie
Alle respondenten onderschrijven het belang van efficiëntie in de zorg. “Ja, we moeten met zijn
allen bezuinigen, dus we moeten efficiënter worden, dus dat is inderdaad wel erg belangrijk.” Op het
niveau van het middenmanagement is er het meeste duidelijkheid over hoe dit vertaald
wordt in de praktijk en speelt de waarde ook de grootste rol in het werk. Hier probeert men
concreet taakstellingen te halen door mensen en middelen zo efficiënt mogelijk in te
zetten: “Efficiënt werken is niet alleen kijken naar heb ik genoeg geld en heb ik genoeg personeel. Maar ook
hoe lopen onze werkprocessen en kunnen we daar weer wat aan doen om te verbeteren?”; “Efficiëntie is ook
heel belangrijk, juist in deze tijd van bezuinigingen. Hoe ga ik heel efficiënt met mijn mensen en middelen
om, om toch goede zorg te kunnen blijven verlenen?”.
Deze laatste uitspraak maakt duidelijk dat er ook grenzen zitten aan efficiëntie. Op
bestuurlijk niveau wordt dit ook duidelijk erkend; efficiëntie is belangrijk, maar niet ten
koste van alles: “De besparingen die je wilt realiseren of het verstandig omgaan met die euro’s die je hebt in
de zorg, mogen nooit ten koste gaan van kwaliteit en veiligheid.” Vanuit het bestuurlijk niveau is het
vooral een uitdaging om efficiëntie in de zorg meer inzichtelijk te maken en ook te zorgen
dat er niet alleen wordt gekeken naar de efficiëntie van één deel van de behandeling, maar
juist van de hele zorgketen. In het besturen van het ziekenhuis zelf is efficiëntie lastig te
behalen: “Als je niet een geboren bestuurder bent is het natuurlijk dat je denkt van ‘potverdomme, (…) nou
heb ik al anderhalf uur zitten kletsen, wat is er nou eigenlijk gebeurd?”
Voor verpleegkundigen en specialisten betekent efficiëntie vooral het goed organiseren van
het zorgproces zodat er geen tijd wordt verspeeld aan nodeloze handelingen. In het directe
zorgcontact met een patiënt spelen de kosten echter nauwelijks een rol: “Daar denken we
heel weinig over na, over kosten. Als twee behandelingen even goed zijn dan voel ik me
zeker verantwoordelijk om de goedkoopste te kiezen. (…) Maar individueel, als wij gewoon
bezig zijn om een patiënt zo goed mogelijk beter te maken, dan kijken wij daar heel weinig
naar. (…) Ik vraag ook wel eens bij ons aan de controller van: ‘Nou, je kunt dit op twee
manieren behandelen. Ze zijn allebei even goed, patiënten worden er even goed beter van.
Vertel mij maar welke van de twee gewoon het minst duur is.’ Dan wil ik daar graag aan
tegemoet komen. Maar als de apotheek mij belt en zegt ‘Joh, die immunoglobulinen voor
de behandeling van die en die ziekte die zijn zo duur. Kun je dat niet wat minder doen?’,
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dan zeg ik van ‘Nou, als die ziekte minder voorkomt dan kan ik dat best minder doen, maar
nee, anders niet. Sorry.’”

6.3.6 Effectiviteit
Effectiviteit is een waarde die wat minder reactie oproept. De meeste respondenten vatten
het op als het behalen van de doelen in hun werk. Op bestuurlijk niveau kan dit zijn samen
werken aan verbeteringen in het ziekenhuis of zelfs het bewaken van het voortbestaan van
het ziekenhuis. In het middenmanagement betekent het vooral dat het zorgproces effectief
georganiseerd moet zijn. Voor de individuele specialist of verpleegkundige betekent het
vooral dat er goede zorg wordt geleverd (dus de goede diagnose stellen en de behandeling
goed uitvoeren), wat resulteert in tevreden patiënten.

6.3.7 Integriteit
In het ziekenhuis is integriteit een belangrijke waarde, zoals we dat ook in de gemeente
zagen. Wel verschillen de betekenissen die men geeft aan integriteit. Een aantal zaken
komen daarbij vaak terug. Ten eerste het vertrouwelijk omgaan met de informatie die je
krijgt. Dit geldt zowel voor mensen op bestuurlijk niveau die verhalen horen over wat er in
de organisatie speelt, maar zeker ook voor artsen en verpleegkundigen die persoonlijke
verhalen van patiënten horen. “De manier waarop je over patiënten praat, maar ook het feit dat je in de
lift niet met elkaar over patiënten praat waar andere bezoekers bij staan, maar dat je even wacht tot je achter
gesloten deuren bent.”
Een tweede betekenis heeft te maken met een diversiteit aan culturen en bijbehorende
waarden en normen. Voor sommige respondenten betekent integriteit ook dat je in je
gedrag rekening houdt met dit soort verschillen.
Vooral op bestuurlijk niveau wordt integriteit gekoppeld aan eerlijkheid. Integriteit
betekent dan dat je open bent over wat je wil en eerlijk tegen iemand zegt hoe je ergens
over denkt. Daarbij komt ook het idee van afspraken nakomen regelmatig terug. “Als ik met
jou iets afspreek en dat is A, dan moet jij niet met jouw collega opeens B gaan afspreken. Dat vind ik niet
integer.”
De betekenis van integriteit in de zin van het voorkomen van belangenverstrengeling is
alleen bij specialisten terug te vinden. “Je moet ervan op aan kunnen (…) dat die hulpverlener niet
essentieel geleid wordt (…) door andere drijfveren dan de zorg voor die individuele patiënt te optimaliseren.”
De specialist moet dus alleen het belang van de patiënt voor ogen hebben.
Tot slot is er nog een vijfde interpretatie van integriteit. Deze behelst dat het personeel van
het ziekenhuis een zekere mate van loyaliteit naar de organisatie zou moeten tonen. “Ik
krijg mijn salaris netjes elke maand dus ik vind ook dat ik daar wat voor terug moet doen (…)
Ik ga niet op Facebook zetten van vandaag weer een rotdag op mijn werk gehad, dat
ziekenhuis deugt ook niet. (…) Dat is voor mij ook een stukje integriteit.”
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6.3.8 Rechtmatigheid
Voor een deel van de respondenten is rechtmatigheid een belangrijke waarde. Dit is ten
eerste voornamelijk het bestuurlijke niveau van het ziekenhuis, waarbij men zeker rondom
bijvoorbeeld financiën veel te maken heeft met regelgeving. “Je kunt niet in strijd met de wet
handelen. Dat kan je niet. Dus dat (rechtmatigheid, red.) moet dan wel hoog zitten.” Rechtmatigheid
hoeft echter niet altijd te betekenen dat de wet strikt naar de letter wordt uitgevoerd: “regels
dienen een bepaald doel en dat doel is heilig, daar toets ik ook de rechtmatigheid aan. Maar als ik vind dat in
een bepaalde situatie dat doel gewoon (…) absoluut niet bereikt wordt, dan zal ik altijd weer overleggen met
de Raad van Bestuur van ‘joh, hier wijken wij af’. Dan leggen we dat ook vast.”
Op het niveau van het middenmanagement speelt rechtmatigheid op twee gebieden.
Ten eerste wat betreft het nakomen van bijvoorbeeld een CAO en andere arbeidsgerelateerde regels. “Daar heb ik me aan te houden en zo niet word ik teruggefloten.” Daarnaast linkt men
rechtmatigheid aan de protocollen voor behandelwijzen zoals die in de zorg bestaan.
Die zijn leidend, ook voor verpleegkundigen: “Protocollen dat is echt een hot item hier op de
afdeling. Alles gaat via protocollen. (…) Die protocollen zijn er om kwaliteit van zorg te leveren, maar ook
voor veiligheid en duidelijkheid en eenduidigheid. Dus ik moet dat gewoon volgen.” Volgens het
middenmanagement vinden verpleegkundigen dit ook fijn: “Het is ook wel prettig.
(…) geeft wel een veilig gevoel.”
Specialisten kijken heel anders tegen rechtmatigheid aan. “Rechtmatigheid wordt in de zorg
wat mij betreft uitsluitend bepaald door de medisch inhoudelijke afwegingen.”; “Die weten regelgeving is er wel en op een gegeven moment dat je in de gevangenis zit omdat je iets
gedaan hebt, dat kun je natuurlijk niet veroorloven. Maar ik denk dat dokters heel ver gaan
in ‘wat is goed voor de patiënt?’ En die regelgeving hobbelt daar ver achteraan.” Het feit dat
de inhoud en kwaliteit van de zorg voor een patiënt voorgaat op een waarde als rechtmatigheid (in de zin van het volgen van regels), blijkt ook uit de manier waarop sommige
specialisten tegen protocollen aankijken. “Ik durf de stelling te verdedigen dat de zorg
slechter wordt door alle protocollen. (…) De protocollen die er zijn die worden steeds meer,
zeg maar, vereisten waar je aan moet voldoen. Afvinken. (…) Als ik afwijk van een protocol
dan hang ik, tenzij ik een uitvoerige hoeveelheid administratie, waar ik geen zin in heb
natuurlijk, ga plegen. (…) Dus die protocollen worden om die reden gevolgd en dat is ten
nadele van de individuele patiënt, de individualisering van het zorgadvies. Dus dat is één
punt. Het tweede punt is dat de mensen die niet boven de stof staan die denken: “Weet je
wat, we gaan al die vinkjes in de protocollen zetten en dan ben ik gedekt.” Maar misschien
gaan ze wel via een verkeerde entry dat protocol in.”

6.3.9 Professionaliteit
Niet geheel onverwacht vinden vooral specialisten, verpleegkundigen en hun directe
leidinggevenden professionaliteit een zeer belangrijke waarde. Uit hun reacties komt ook
een redelijk helder beeld naar voren van wat er verstaan wordt onder professionaliteit.
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Ten eerste deskundigheid en die ook blijven versterken: “Dat je een vak geleerd hebt (…) en heel
veel kennis hebt op dat gebied. Dat je die kennis op dat gebied ook bijhoudt.”; “Als je niet openstaat voor
ontwikkelingen en nieuwe ideeën en innovatie, dat is een beetje jammer. (…) Wat je heel snel hebt is
beroepsblindheid (…) Als je net komt zie je iets dat je denkt ‘Waarom is dat zo?’ en nu denk je ‘nou het zal
wel’.” Daarbij komt ook een stukje medische vaardigheden kijken en een belangrijk derde
aspect - waar veel respondenten aandacht aan besteden - is een professionele attitude.
Hieronder valt bijvoorbeeld dat je beleefd met patiënten omgaat en rekening houdt met
hun achtergrond en situatie. “Dat ik ook als ik onheus bejegend word, dat ik beleefd blijf en de
vaardigheden heb om daarmee om te gaan.” Ook gaat het daarbij om afstand kunnen houden van
het emotionele aspect dat altijd met zorgverlening meekomt. “Dus dat is wel een stukje wat ik
versta onder professionaliteit, de dingen niet te dicht bij mezelf laten komen.” Professionaliteit is
kortom een breed begrip. Zoals een respondent aangeeft: “Professionaliteit is alles wat je als
leidinggevende of als verpleegkundige bent. Dat betekent dat je verantwoording aflegt over wat je doet, je
handelt volgens alle wetten en regels en procedures en protocollen, dat je transparant en open bent, integer
en ja, je hoort alles te zijn wat daar ligt eigenlijk, als je professional bent.”
Op bestuurlijk niveau is professionaliteit een wat diffuser begrip. “Ja, wanneer ben je een
professionele bestuurder? Daar denk ik nooit zo over na.” Uit de antwoorden lijkt het vooral
te gaan om aan de ene kant het bijhouden van kennis over bijvoorbeeld ontwikkelingen in
de zorg en aan de andere kant om vaardigheden zoals het goed communiceren. Ook waarden
als integriteit en op financieel gebied het streven naar rechtmatigheid en efficiëntie worden
gezien als invulling van professionaliteit bij de bestuurlijke bovenkant van een ziekenhuis.

6.3.10 Gelijkheid
Bij de waarde gelijkheid wordt in het ziekenhuis opvallend vaak gedacht aan de respectvolle
omgang tussen verschillende beroepsgroepen binnen een ziekenhuis. Verschillende
mensen geven ook voorbeelden van situaties waarbij deze gelijkwaardigheid er niet was en
ze mensen aangesproken hebben op een onrespectvolle omgang met andere.
Het belang van de definitie die wij in de Q-studie aan gelijkheid gaven (gelijke gevallen,
gelijk behandelen), wordt vooral onderschreven door hen die direct betrokken zijn bij het
zorgproces. “Een paar jaar geleden speelde dat nog iets meer, dat mensen nog klassenverzekerd konden zijn ook en dat ze dus recht hadden op een eenpersoonskamer en wat meer
privileges hadden. (…) Dat is niet leuk. (…) En dat gebeurt gelukkig steeds minder.” De
zorgverleners geven dus ook aan dat zij voor alle patiënten dezelfde inspanningen willen
leveren om hen beter te maken. Dit neemt niet weg dat je meer een klik kan hebben met de
ene patiënt dan met de andere patiënt. “Ik voel me niet meer of minder verantwoordelijk
voor de een of de ander. Ik voel me misschien in sommige gevallen wel meer of minder
verdrietig als iets niet goed gaat naarmate mensen meer op je lijken.” Een soortgelijke
benadering is te zien bij middenmanagers wanneer zij de waarde gelijkheid beschouwen
met betrekking tot de omgang met hun medewerkers. Natuurlijk liggen sommige mensen
je beter dan andere, dat is menselijk. Maar als het er echt op aankomt, probeer je iedereen
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gelijk te behandelen: “Gelijkheid zie ik meer in als (…) iets geregeld moet worden, dat ik ze
allemaal op één lijn trek en niet dat ik de één voortrek en de ander niet.”

6.3.11 Veranderende waarden
In de zorg zijn een drietal grote trends zichtbaar die maken dat een aantal waarden belangrijker zijn geworden. Ten eerste het kostenvraagstuk. Veel respondenten geven aan dat het
maatschappelijke debat over de kosten in de zorg maakt dat er de afgelopen jaren veel meer
nadruk op efficiëntie is komen te liggen. Ten tweede de toegenomen mondigheid van de
patiënten. Hierdoor zijn zowel openheid naar patiënten als de participatie van de patiënt in
beslissingen over zijn behandeling een grotere rol gaan spelen. Ten slotte de toenemende
externe controle op kwaliteit van zorg. Dit heeft er voor gezorgd dat openheid maar vooral
ook verantwoording een grotere rol zijn gaan spelen in het werk binnen een ziekenhuis.

6.3.12 Waarden van anderen
In de organisatie heerst het beeld dat op bestuurlijk niveau een aantal waarden een grotere
rol spelen dan op de werkvloer. Ten eerste legitimiteit, aangezien het bestuur toch ook meer
bezig is met de positie van het ziekenhuis in de omgeving. Daarnaast ook rechtmatigheid:
vooral een bestuur moet zorgen dat alles volgens wet- en regelgeving gebeurt. Daarnaast
verwachten verschillende respondenten dat op het bestuurlijk niveau meer aandacht is voor
de effectiviteit en met name de efficiëntie van het ziekenhuis. Tot slot wordt ook gesteld dat
openheid naar de organisatie en verantwoording naar de omgeving zaken zijn die op
bestuurlijk niveau een grotere rol spelen.
Van het middenmanagement wordt verwacht dat er vooral nadruk ligt op de resultaatgerichte waarden, zoals effectiviteit en efficiëntie. Ook verwachten respondenten dat
middenmanagers de professionaliteit van hun medewerkers cruciaal vinden.
Van een specialist wordt door vrijwel iedereen verwacht dat deze professionaliteit de
belangrijkste waarde vindt: een specialist wil vanuit zijn kennis en vaardigheden patiënten
beter maken. In die zin verwachten respondenten dat de specialist effectiviteit ook een
belangrijke waarde vindt. Daarnaast verwachten ze dat efficiëntie ook een grote rol speelt in
het werk van een specialist. Niet zozeer in de zin van het reduceren van het algemene
kostenniveau in de zorg, maar vooral in de zin van het efficiënt organiseren van de eigen
maatschap.
Ook van verpleegkundigen wordt verwacht dat vooral professionaliteit een grote rol speelt
in hun werk. Verder verschillen ze volgens de rest van het ziekenhuis echter wel duidelijk
van specialisten. Verschillende respondenten geven aan dat verpleegkundigen waarschijnlijk een stuk minder bezig zijn met efficiëntie. Wel vinden zij het belangrijk om zich aan de
regels te houden: rechtmatigheid en verantwoording afleggen zouden zij dan ook belangrij82
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ker vinden. Het open zijn naar en betrekken van de patiënt zou voor verpleegkundigen ook
een grote rol spelen, evenals het op een gelijke manier behandelen van patiënten en de
gelijkheid in het ziekenhuis.
Over het algemeen lijken de beelden die respondenten van elkaars waarden hebben goed te
kloppen. Veel van de verwachtingen komen overeen met de beschrijving van de eigen
waarden zoals die te lezen was in de voorgaande pagina’s. Tot slot wordt van patiënten
verwacht dat zij in het ziekenhuis op zoek zijn naar professionaliteit, dat ze mee willen
praten over hun behandeling (participatie), duidelijkheid willen over hun situatie en
eventuele fouten (openheid), in vertrouwen iets tegen een arts kunnen zeggen (integriteit),
snel en goed geholpen kunnen worden (effectiviteit/efficiëntie) en een gelijke behandeling
krijgen als andere patiënten (gelijkheid).

6.4 Botsende waarden
Zoals blijkt uit onderstaande schema, troffen we in het ziekenhuis minder waardenbotsingen aan dan in de gemeente. Aangezien we ‘slechts’ twee organisaties hebben onderzocht,
is het lastig om op basis hiervan uitspraken te doen over de mate waarin waardenbotsingen
meer of minder voorkomen in alle gemeenten ten opzichte van alle ziekenhuizen. Wel is
het opvallend om te zien dat vooral de waarden vanuit het cluster behoorlijk bestuur en het
cluster responsief bestuur in de praktijk van een ziekenhuis minder lijken te botsen. Het
draait in het ziekenhuis meer om de waarden effectiviteit en efficiëntie bij de botsende
waarden: men wil doelmatig en kwalitatief hoogwaardige zorg leveren, maar dit botst in
sommige situaties met andere belangrijke waarden.

Behoorlijk bestuur
Integriteit

Resultaatgericht bestuur
Effectiviteit

4
4

Gelijkheid

9

Efficiëntie
Rechtmatigheid
14

Professionaliteit

3

Participatie

Openheid

Legitimiteit

Verantwoording

6

Responsief bestuur
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6.4.1 Botsingen rondom goede en betaalbare zorg
Effectiviteit (wat we hier zien als het leveren van kwalitatief hoogwaardige, veilige en
gastvrije zorg) kan botsen met verschillende zaken. De belangrijkste botsing is die met
efficiëntie: het besparen op middelen en personeel kan leiden tot mindere kwaliteit van
zorg. Volgens sommige is deze botsing louter hypothetisch: “Ik heb hier nog niet gemerkt dat wij
nou minder behandelen of dat we slechtere kwaliteit leveren. Nee, gelukkig niet”. Een specialist bevestigt
dit: “Natuurlijk wordt er gekort en moet er efficiënter gewerkt worden, maar weet je, als het (investeren in
zorg, red.) echt moet, dan gebeurt het. Daar heb je uitleg voor nodig en onderbouwing voor nodig en daar
moet je je best voor doen, maar ik heb hier geen dingen meegemaakt waarvan ik zeg van ‘nou daar zijn we echt
tegen problemen aangelopen omdat er een financiële streep door heen ging’.” Er zijn echter ook andere
geluiden, vooral vanuit verpleegkundigen en hun management: “In de nachtdienst zitten we in
principe alleen en soms kan dat gewoon echt niet (…) Dan kaarten wij dat aan (…) maar dat gaat niet erg
makkelijk om zoiets extra te regelen tegenwoordig.”; “Soms schuurt dat tegen de kwaliteit van zorg. Dan komt
dus die kwaliteit van zorg in het gedrang. (…) Te weinig (verpleegkundigen, red.) op teveel patiënten. Aan de
andere kant, als je niet efficiënt werkt, heb je ook dat de kwaliteit van zorg in het gedrang komt.”
Efficiënt zorg verlenen botst volgens sommigen ook met het belang dat aan verantwoording
wordt gehecht. Verantwoording slaat soms door, waardoor een keuze gemaakt moet
worden tussen tijd besteden aan het bed met de patiënt en tijd besteden aan het bureau met
papieren.”Vroeger schreef je gewoon in een dossier en dan was je binnen 10 minuten klaar. En nu ben je
bijna een half uur aan het schrijven voor één patiënt. En dat slaat door.”; “Je moet allerlei lijstjes bijhouden,
registeren. Op een gegeven moment ja, kom je bij wijze van spreken aan de gezondheidszorg zelf doordat we
omkomen in regels.”
Ook moet er soms een afweging gemaakt worden tussen openheid naar de patiënt en de
effectiviteit van de zorgverlening. Soms creëer je met openheid over een situatie of diagnose
alleen maar onrust bij de patiënt, die zijn situatie uiteindelijk niet ten goede komt. Dit
zorgvuldige inschatten is een belangrijke taak van het zorgverlenend personeel. “Dat is een
afweging die je moet maken. (…) Sommige families schrikken al van een hoge bloedsuiker. Dan denk je soms
‘nou, misschien moet ik deze uitslag gewoon even niet vertellen en behandelen we deze bloedsuiker, over drie
uur is ie weer goed en dan hoeven ze ziet zo ongerust te worden’.”; “Je moet het individualiseren. Dus als je
tegenover een patiënt zit die ik al langer ken bijvoorbeeld, dat ik denk van ‘nou, als ik hier de zaak gewoon ga
presenteren zoals die nu ligt, dan is ie straks gewoon onder de trein’…. “
Het nastreven van participatie van de patiënt in het behandelproces kan ook botsen met de
professionaliteit van de arts of verpleegkundige. De wens van een patiënt is immers niet
altijd de keuze die volgens de professional ook medische de verstandigste is of die de arts
kan verenigen met zijn professionele normen en waarden. Soms moet dan dus een keuze
gemaakt worden over de vraag in hoeverre je meegaat met de wensen van de patiënt en/of
zijn familie. “Dat is altijd wel weer een overweging, hoe ver ga je mee met de familie?”; “Als iets heel erg
indruist tegen mijn eigen gevoel of als ik met mijn medische kennis weet dat het besluit dat een patiënt wil
nemen, dat die daar alleen maar slechter van wordt, dan kan ik wel eens… (…) Dat vind ik best moeilijk om
dat te weigeren.”
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Het leveren van goede zorg kan in de beleving van respondenten ook botsen met rechtmatigheid. Aan de ene kant rondom het strikt volgen van protocollen: “Officieel kan een onderzoek
aanvragen alleen op voorschrift van de arts. Ik ben inmiddels wel zo ver dat ik het gewoon vaak zelf aanvraag
en dat wordt vaak achteraf alleen maar gewaardeerd.” Meer richting de top van het ziekenhuis
worstelt men met wet- en regelgeving die het leveren van bepaalde zorg in het ziekenhuis in
de weg kan staan. Het ziekenhuis moet dan bepalen hoe het omgaat met wet- en regelgeving: “Wat het punt is, vanuit de Mededingingswet mag je niet met andere ziekenhuizen gaan zitten
kwartetten van als jullie nou die ingreep doen, dan doen wij die ingreep. (…) Tegelijkertijd zijn er allerlei
kwaliteitsnormen waar we aan moeten voldoen en daar kun je alleen maar aan voldoen als je samenwerkt
met anderen.”

6.4.2 Bestuurlijke effectiviteit
Ook op bestuurlijk niveau kan effectiviteit botsen. De belangrijkste beschreven botsing is
die met openheid. Heel erg open zijn naar anderen over je belangen en plannen kan
betekenen dat zij daar op inspelen, wat de belangen van het eigen ziekenhuis of de eigen
maatschap kan schaden. “Er zijn echt wel dingen die ik weet qua samenwerking met andere ziekenhuizen
of waarom we bepaalde dingen echt niet willen, die ik gewoon niet zonder meer zal vertellen.” Net als bij
de gemeente zien we ook in het ziekenhuis een spanning tussen openheid en het vertrouwen in het ziekenhuis. Openheid over alles wat gebeurt in het ziekenhuis kan potentieel
schadelijk zijn voor het ziekenhuis en de bestuurlijke effectiviteit. Dit heeft bijvoorbeeld te
maken met het melden van complicaties. “Ik wil er geen gedoe over hebben, dan ga ik aan de veilige
kant zitten. Maar het leidt tot discussie met de medische staf want die is het daar niet altijd mee eens.”; “En
dan denk ik: ‘Ja, nou ja, laten we het gewoon maar eerlijk zeggen. Jongens, er is een fout gemaakt.’ Dat vond
ik echt spannend. Dan zit je echt met samengeknepen billen (…) Straks combineert iemand dat met wat ie ooit
ergens anders heeft gehoord over ons wat ook misschien nog wel eens niet goed ging en dan staan we volop in
de media en dan worden we afgebrand.” Niet alleen openheid naar buiten kan soms botsen met
effectiviteit, dit geldt ook voor openheid intern. Zoals een arts kan denken dat openheid
naar de patiënt alleen maar onnodige onrust veroorzaakt, kan men op bestuurlijk niveau
denken dat openheid naar de organisatie hetzelfde doet: “Dus niet omdat we iets te verbergen
hebben, maar wel omdat je sommige besluiten of overwegingen in hun kader moet kunnen zien en ik het
gewoon zonde vind als verpleegkundigen zich druk gaan maken over iets waar ze zich niet druk over hoeven te
maken.”
In de beleving van sommigen kan bij het omgaan met personeel een te grote nadruk op
gelijkheid ook ten koste gaan van effectiviteit. Zij vinden dat je best voor bepaalde mensen
wat extra’s mag doen wanneer dat een belangrijke bijdrage levert aan de organisatie. “Soms
heerst hier het gevoel van iedereen is gelijk. Dus iedereen moet op dezelfde manier beloond worden en
gefaciliteerd worden. Ja, ik ben het daar gewoon niet mee eens. (…) het zou ten koste gaan van medewerkers
die het gewoon heel goed doen en die talent hebben, die je heel graag wilt behouden voor de organisatie.”
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6.5 Copingstrategieën
Bij het maken van lastige afwegingen zien we ook in het ziekenhuis verschillende copingmechanismen. Zoals we eerder al in de gemeente zagen dat uitvoerders een ‘bias’ kunnen
hebben op het gebied van regels, zien we dat protocollen voor verpleegkundigen als een
soort ‘bias’ werken. Het strikt volgen van de protocollen betekent dat men niet constant zelf
afwegingen hoeft te maken. “Je moet natuurlijk wel weten wanneer je moet afwijken van een protocol,
maar ze (verpleegkundigen, red.) moeten wel houvast hebben.” Het risico hiervan is dat mensen niet
meer verder kijken dan het protocol en de afwegingen die gemaakt kunnen worden dus
over het hoofd zien: “Verpleegkundigen houden het liefst vast aan een protocol, die hebben zoiets van,
als het zo staat, dan is het wel goed. We gaan daar wel eens voorbij, dat is weer de valkuil, aan dat het ook
iets anders kan. Maar dan krijg je ook heel vaak: ‘Ja, het staat toch in het protocol?’ Ja, maar heb je dan ook
gekeken naar … En dát is kwaliteit.”
Artsen lijken meer een vorm van ‘casuistry’ te beschrijven. Ze houden minder vast aan
protocollen en standaarden en geven aan dat ze vanuit hun eigen professionaliteit een
situatie proberen te beoordelen: op basis van hun kennis en kunde proberen ze de patiënt
die voor hen ligt de beste behandelingen te bieden. Wanneer zij in de spreekkamer zitten of
aan de operatietafel staan, spelen andere waarden (efficiëntie en rechtmatigheid bijvoorbeeld) een ondergeschikte rol aan professionaliteit. In tegenstelling tot de gemeentelijke
organisatie komt het idee van ‘opschalen’ weinig voor in het ziekenhuis. Wanneer er op de
werkvloer lastige keuzes gemaakt moeten worden, vraagt men niet aan de bestuurders wat
de keuze zou moeten zijn. Dit gebeurt hooguit in het middenmanagement van de verpleegkundigen wanneer strakke budgetten dreigen te botsen met de kwaliteit van zorg. In plaats
daarvan vragen actoren bij echt lastige keuzes om raad van collega’s. De organisatie bestaat
uit professionals (artsen en verpleegkundigen) en als zij in de uitvoering ergens niet
uitkomen, is de meest gehanteerde strategie om dit te bespreken met collega’s. Op die
manier probeert men dan samen te bepalen wat de beste handelswijze is voor een bepaalde
casus.
Ook op het bestuurlijk niveau is deze vorm van ‘casuistry’ ook aanwezig. Bestuurders die
lastige knopen door moeten hakken hebben hier vanuit hun professionaliteit vaak een
duidelijke visie op (waarbij ze ook proberen vast te houden aan de uitgezette strategie),
maar proberen tegelijk te overleggen om te kijken of het in de specifieke context ook een
haalbare keuze is. Zoals een bestuurder aangeeft over de lastige strategische keuzes die
gemaakt moeten worden: “Daar heb ik steun in gezocht.” De steun wordt gezocht bij collegabestuurders en toezichthouders, maar ook bij de eigen organisatie (en met name de
specialisten) die de gemaakte afwegingen uiteindelijk in de praktijk moeten brengen.
“Dan blijven we net zo lang doorpraten tot we een weg hebben gevonden waarbij we allebei denken van
‘dit is gezien de situatie nu de verstandigste stap’”.
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6.6 Reflectie
Op basis van de Q-studie en de analyse van de interviews kunnen we concluderen dat de
waarden die een grote rol spelen ook in het ziekenhuis deels afhankelijk zijn van de functie.
Vooral in het middenmanagement krijgen effectiviteit en efficiëntie een duidelijke
betekenis in de dagelijkse praktijk, terwijl de mensen aan het bed met name professionaliteit en openheid waarderen. In tegenstelling tot bij de gemeente krijgen we in het ziekenhuis ook meer zicht op een aantal waarden die van belang zijn in het bestuur van het
ziekenhuis. Het gaat daarbij vooral om openheid en daarmee samenhangend verantwoording naar zowel de eigen organisatie als actoren daarbuiten.
Waardenbotsingen lijken in het ziekenhuis in mindere mate aanwezig dan in de gemeente.
De aangetroffen waardenbotsingen concentreren zich voornamelijk rondom effectiviteit,
efficiëntie, openheid en verantwoording. Een verklaring voor het feit dat er nauwelijks
spanningen ervaren worden rondom en tussen behoorlijk en responsief bestuur zou te
maken kunnen hebben met het uitvoerende en semi-publieke karakter van een ziekenhuis.
Een gemeente heeft een duidelijke politieke en democratische component (responsief
bestuur) en een belangrijke verantwoordelijkheid rondom het handhaven van regels
(behoorlijk bestuur). Het ziekenhuis heeft hier deels mee te maken, maar is toch vooral een
uitvoerende organisatie (resultaatgericht bestuur) en men loopt er dus vooral tegen aan dat
een aantal factoren die vlotte uitvoering in de weg staan.
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7 Conclusie en reflectie
Het doel van dit onderzoek zoals vastgelegd in ons onderzoeksvoorstel is “inzicht te
verkrijgen in hoe door verschillende actoren in de praktijk invulling wordt gegeven aan
publieke waarden van goed bestuur.” Om dit inzicht te verkrijgen en daarmee bij te dragen
aan de discussie rondom goed bestuur die op vele plaatsen in ons openbaar bestuur wordt
gevoerd, zijn we op zoek gegaan naar een antwoord op de volgende vragen: welke waarden
vinden bestuurders, managers en uitvoerders in het openbaar bestuur (en meer bijzonder
binnen een gemeente en ziekenhuis) belangrijk, welke spanning tussen publieke waarden
ervaren ze en hoe gaan ze daar in de praktijk mee om? In de Code goed openbaar bestuur is
door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in 2009 aangegeven dat
het handelen in lijn met een aantal kernwaarden zal leiden tot goed bestuur. De vraag hier
is of deze waarden niet alleen op papier, maar ook in de praktijk een grote rol spelen. En is
het wel zo simpel om altijd in lijn met alle waarden te handelen, of vergt goed bestuur het
maken van lastige afwegingen? Aanvullend is van belang hoe bestuurders, managers en
uitvoerders deze afwegingen maken. In deze conclusie geven we eerst antwoord op deze
centrale vragen door de resultaten van het onderzoek samen te vatten. Vervolgens gaan we
in op aanbevelingen voor de praktijk en verder onderzoek. Wat betekenen de resultaten
voor het debat over goed bestuur en nieuw beleid daaromtrent? En hoe kan vervolgonderzoek inspelen op de beperkingen van dit onderzoek en de kennisvragen die open blijven?

7.1 Antwoord op centrale vragen
In het inleidende hoofdstuk concludeerden we dat goed bestuur niet alleen gaat om het
handelen in lijn met een set aan vooraf benoemde waarden. Abstracte waarden kunnen in
theorie allemaal nastrevenswaardig zijn, maar zullen in de praktijk altijd botsen. Goed
bestuur zien we hier dus “als het management van spanningen tussen verschillende
publieke waarden” (Huberts & Van Hout, 2011, p. 54). De vraag is dan ook welke waarden
een grote rol spelen, tussen welke waarden het vooral botst en hoe bestuurders, managers
en uitvoerders omgaan met dergelijke botsingen.
In dit onderzoek zijn we op zoek gegaan naar het antwoord op deze vragen middels twee
casestudies: één bij een grote gemeente en één bij een middelgroot algemeen ziekenhuis.
In beide organisaties hebben we interviews afgenomen met zowel bestuurders, middenmanagers als uitvoerders. In deze in totaal 35 interviews stond de dagelijkse praktijk van de
respondenten centraal. Daarbij lag de focus op de lastige beslissingen die zij moeten
nemen, de rol die verschillende publieke waarden daarbij spelen en de manier waarop zij
omgaan met botsingen tussen die waarden. Middels een Q-studie vroegen we de respondenten tegen het eind van elk gesprek ook tien eerder in het gesprek behandelde waarden
te rangschikken naar de mate waarin ze een rol spelen in hun werk.
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Het bleek niet voor alle respondenten makkelijk om uit zichzelf te praten over de waarden
die zij nastreven in hun werk. Wel kunnen respondenten goed aangeven wat ze belangrijk
vinden in hun handelen en wat ze willen realiseren, wat vervolgens vertaald kan worden
naar belangrijke waarden. Wanneer de waarden uit de Code goed openbaar bestuur worden
voorgelegd, onderschrijven vrijwel alle respondenten het belang van de verschillende
waarden. Vooral integriteit (in de gemeente) en professionaliteit en openheid (in het
ziekenhuis) worden door een zeer groot deel van de respondenten als zeer belangrijk
gezien. Voor een aantal andere waarden geldt dat een deel van de respondenten ze zeer
belangrijk vindt, maar een deel ook aangeeft dat ze een beperkte rol speelt in hun dagelijkse
werk. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om rechtmatigheid, gelijkheid, legitimiteit en participatie. Tot slot zijn er een aantal waarden waarvan eigenlijk iedereen zegt dat ze belangrijk
zouden moeten zijn, maar dat ze soms in concrete situaties wel eens ondersneeuwen in de
dagelijkse praktijk. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld effectiviteit, efficiëntie en
verantwoording.
De precieze rol en de betekenis van publieke waarden hangt sterk samen met de positie en
taak van een persoon in onze publieke sector. De Q-studie en interviews lieten in de
gemeente verschillende waardeprofielen zien: voor sommige respondenten betekent goed
bestuur met name behoorlijk bestuur, voor anderen vooral responsief bestuur en weer
anderen worden met name gedreven door resultaat. Hierbij zagen we ook een duidelijke
koppeling met de fase in het beleidsproces. Uitvoerders die betrokken zijn bij beleidsvorming vonden over het algemeen waarden als legitimiteit en participatie belangrijker;
rechtmatigheid speelde daarentegen een grotere rol in de uitvoering van beleid. De
waardenset van bestuurders, die betrokken zijn bij het hele beleidsproces, is minder
eenduidig. Middenmanagers worden in de gemeente en vooral het ziekenhuis overwegend
geleid door resultaatgerichtheid: effectiviteit en efficiëntie speelt een belangrijke rol in hun
werk. Voor hen die aan het bed van de patiënt staan spelen vooral professionaliteit en
openheid een belangrijke rol. Bij bestuurders in het ziekenhuis speelt daarnaast ook
verantwoording een grote rol.
Hoewel medewerkers met dezelfde functies sterk gelijkende waardensets hebben, hebben
respondenten niet het idee dat hun afdeling of collega’s bepalend zijn voor de waarden die
ze belangrijk vinden. Sowieso vinden respondenten het lastig te reflecteren op de factoren
die van invloed zijn op de waarden die een grote rol spelen in hun werk. Veel respondenten
geven aan wel het idee te hebben dat de waarden die een grote rol spelen gekoppeld
kunnen worden aan hun persoonlijke eigenschappen of drijfveren. Zorgverlenend
personeel heeft daarnaast het idee dat een deel van de waarden ook duidelijk voortkomt uit
hun opleiding en de ervaring die ze hebben opgedaan in hun carrière. Daarnaast is de rol
die waarden spelen in het werk mede afhankelijk van maatschappelijk ontwikkelingen. In
de huidige crisistijd wordt er bijvoorbeeld meer nadruk gelegd op efficiëntie, integriteit
staat volop in de aandacht bij gemeenten en door maatschappelijke druk zijn openheid en
verantwoording de afgelopen jaren belangrijker geworden in de zorg.
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Zowel in de gemeente als het ziekenhuis zien we dat in de praktijk situaties ontstaan waarin
verschillende waarden niet tegelijkertijd gerealiseerd kunnen worden. Een aantal waarden
is vaker in het geding bij dergelijke botsingen dan andere waarden. Het gaat daarbij met
name om effectiviteit, efficiëntie, openheid, participatie, verantwoording en
rechtmatigheid.
Zowel in de gemeente als het ziekenhuis botst effectiviteit met efficiëntie: wanneer is sprake
van goed bestuur als je moet bezuinigen maar tegelijkertijd nog kwalitatief hoogwaardig
werk wil leveren? In een vergelijkbare studie kwamen De Graaf & Paanakker (2012) al tot de
conclusie dat deze botsing ook binnen de rijksoverheid in ruime mate herkend wordt. Zeker
in huidige tijden waarin bezuinigd moet worden, is dit een botsing die leeft in organisaties,
zowel bij bestuurders, middenmanagers als uitvoerders.
Een tweede botsing die we zowel in gemeente als ziekenhuis veel terugzien is die tussen
openheid en effectiviteit. Aan de ene kant heeft dit te maken met imagoschade: openheid
over fouten kan soms niet in het belang zijn van de organisatie en het vertrouwen in de
publieke sector. Vaker heeft het te maken met mogelijke onrust die ontstaat naar aanleiding
van openheid die in de ogen van de respondent onnodig is. De vraag wanneer openheid
leidt tot ‘onnodige’ onrust is echter discutabel en dus ook de vraag wanneer openheid wel
of niet op zijn plek is.
Ten derde zien we zowel in de gemeente als het ziekenhuis hoe met name uitvoerders
ervaren dat verantwoording soms botst met efficiëntie. Is er sprake van goed bestuur als
uitvoerders het idee hebben dat verantwoording over hun acties hen belemmert om tijd te
steken in de daadwerkelijke uitvoering? Wederom is de vraag gerechtvaardigd wanneer het
gaat om ‘onnodige’ verantwoording. Zeker in de zorg horen we ook het standpunt dat meer
verantwoording juist nodig is om inzichtelijker te maken wat er gebeurt en waar het dus
efficiënter kan in de toekomst.
Een vierde botsing die in het ziekenhuis en vooral de gemeente wordt onderkend is die
tussen effectiviteit en rechtmatigheid. Regels kunnen in de beleving van respondenten de
realisatie van maatschappelijke doelen in de weg staan. Is het goed bestuur om soms de
regels opzij te schuiven om zo wel een doel te kunnen behalen? Of dient men zich juist in
de (semi-)publieke sector altijd aan die regels te houden?
Daarnaast zien we nog twee waardenbotsingen in de gemeente waarin participatie een rol
speelt. Ten eerste de botsing van participatie en efficiëntie. Een participatieproces kost vaak
veel tijd en het is dus de vraag of het goed bestuur is om die extra tijd te nemen wanneer dit
de daadkracht niet ten goede komt. Vooral in de beleidsvoorbereiding zijn dit vragen die
regelmatig terugkomen. Wanneer participatie met bewoners eenmaal plaatsvindt, kan dit
daarnaast botsen met rechtmatigheid. Wat is goed bestuur als een hele straat vraagt om
oplossing A terwijl de gemeentelijke beleidsregels oplossing B voorschrijven? Hier botst de
wens om aan de ene kant een sterke representatieve democratie (verticale democratie) te
hebben met de wens tot meer directe invloed van burgers (horizontale democratie).
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Dat deze laatste twee botsingen in het ziekenhuis nauwelijks terugkomen, toont ons inziens
aan dat het karakter van een organisatie een belangrijke factor is. Een uitvoerende organisatie zoals een ziekenhuis heeft minder te maken met bepaalde eisen aan behoorlijk en
responsief bestuur. In een gemeente (en waarschijnlijk ook een provincie en ministerie) zijn
dit echter aspecten waarmee meer nadrukkelijk rekening moet worden gehouden.
Dat waardeconflicten voorkomen is onvermijdelijk en het is alleen maar positief wanneer
men zich bewust is van de aard van deze conflicten. Het gevaar van waardenbotsingen is
immers dat ze leiden tot verlamming; dat er niet tegen een bepaalde waarde durft te worden
gekozen en er niks gebeurt. Het onderzoek laat zien dat in de praktijk verschillende copingstrategieën ontstaan om de bovengenoemde waardeconflicten hanteerbaar te maken. Het is
immers ondoenlijk om constant lastige waardenafwegingen te moeten maken. In de
gemeente en het ziekenhuis zijn respectievelijk beleidsregels en protocollen op uitvoerend
niveau een belangrijk copingmechanisme. Door duidelijke regels op te stellen over hoe in
bepaalde situaties gehandeld moet worden, hoeft niet bewust de afweging gemaakt te
worden tussen verschillende waarden. Dit kan voor uitvoerders een fijn en veilig gevoel zijn,
maar tegelijkertijd worden vraagtekens gezet bij het strikt volgen van dergelijke regels: is er
dan nog wel aandacht voor de beste oplossing in de specifieke situatie?
In de gemeentelijke organisatie zijn daarnaast ook firewalls zichtbaar: verschillende
afdelingen richten zich op verschillende waarden, waardoor het voor de individuen in de
afdeling duidelijker is wat zij in concrete situaties moeten doen. Onvermijdelijk leidt dit
incidenteel ook tot conflicten tussen de verschillende waarden/afdelingen. Opschalen is
dan een snel gehanteerd copingmechanisme: wanneer verschillende waarden echt gaan
botsen moet er op hoger niveau een besluit genomen worden.
Op dat hogere niveau moeten bestuurders (in gemeente en ziekenhuis) uiteindelijk wel een
besluit nemen. Hierbij is het copingmechanismen casuistry zichtbaar: bestuurders kijken per
casus wat de voor- en nadelen zijn, kijken naar verschillen en overeenkomsten bij eerdere
vergelijkbare besluiten, en vormen een oordeel over de beste oplossing. Vervolgens proberen
ze steun te zoeken voor de door hen geprefereerde richting in overleg met collega’s.
In het ziekenhuis is opschalen minder waarneembaar. Hier hebben artsen in hun dagelijkse
werk duidelijk één waarde voorop staan: professionaliteit. Zij zoeken per situatie naar de
best mogelijke behandeling en in de behandelkamer speelt al het andere even nauwelijks
een rol. Wanneer zij toch een botsing ervaren, zoeken ze het antwoord niet hogerop, maar
juist horizontaal bij collega’s.
Elk onderzoek kent zijn beperkingen. Zo ook deze studie. In hoofdstuk 3 hebben we al
aangekaart dat kwantitatieve generaliseerbaarheid op basis van deze case-studies niet
mogelijk is, maar dat het wel mogelijk is om theoretisch te generaliseren. Dit houdt in dat
we op basis van de theorie zoals beschreven in hoofdstuk 2 en de resultaten van onze eigen
studie bepaalde verbanden zien waarvan we verwachten dat deze ook in andere gemeenten
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en ziekenhuizen bestaan. Ook daar zijn waardenconflicten sterk afhankelijk van de functie
en organisatie en bestaan vergelijkbare copingstrategieën. De spanning tussen efficiëntie
en effectiviteit wordt - zeker in tijden van bezuinigingen - overal gevoeld. Ook bevestigen
onze resultaten dat er een duidelijk verband is tussen waarden en fases in het beleidsproces,
wat maakt dat we verwachten dat bijvoorbeeld participatie ook in andere organisaties
vooral een rol zal spelen bij beleidsvormers. Ook het feit dat in een uitvoerende organisatie
als een ziekenhuis bepaalde botsingen (rondom participatie bijvoorbeeld) minder
voorkomen dan in de gemeente, verwachten we terug te zien bij andere uitvoerende
organisaties. Meer onderzoek is echter nodig om deze hypotheses te bevestigen. Hierbij zou
het interessant zijn om ook te kijken naar andere (semi-)publieke organisaties. Worden de
door ons gevonden resultaten herkend in bijvoorbeeld provincies en woningcorporaties?
Een tweede uitdaging is het verzamelen van meer longitudinale data. Meer onderzoek is
nodig om éénduidige en generaliseerbare uitspraken te kunnen doen over de verandering
in waardepatronen. Hierbij moet vooral gedacht worden aan kwantitatief onderzoek waarin
respondenten kunnen aangeven welke waarden een grote rol spelen in hun werk. Bij een
grote groep respondenten zou dan gedurende de jaren te zien moeten zijn of de waarden
die een rol spelen bij specifieke functies en in de publieke sector in het algemeen veranderen. Daarnaast zouden (als de respondenten al voor hun werkzame leven gevolgd worden)
conclusies kunnen worden getrokken over de herkomst van waarden: hebben mensen met
gelijke functies dezelfde waarden omdat ze daar op geselecteerd worden of omdat die pas
gevormd worden tijdens hun werk in die functie?

7.2 Aanbevelingen voor praktijk en wetenschap
De resultaten van dit onderzoek resulteren in verschillende aanbevelingen voor het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het openbaar bestuur in het
algemeen.
Ten eerste rijst de vraag of er niet meerdere gespecialiseerde codes voor goed openbaar
bestuur nodig zijn. De analyse laat zien dat de waarden die een rol spelen in het werk sterk
gebonden zijn aan iemands specifieke rol en functie. Het is dan ook interessant om te zien
dat bijvoorbeeld in de zorg aparte codes bestaan voor verpleegkundigen en artsen en er
daarnaast bovendien een Zorgbrede Governancecode is die vooral op bestuurders van
toepassing is. De vraag is of het wenselijk is om ook voor bijvoorbeeld wijkmanagers,
inkomensconsulenten en afdelingshoofden specifieke codes op te stellen, waarin met
name aandacht wordt besteed aan de waarden die een rol spelen in hun praktijk. Dit moet
ook gezien worden in het licht van een tweede aandachtspunt. Respondenten geven aan
nauwelijks gebruik te maken van gedragscodes wanneer zij in hun werk geconfronteerd
worden met botsende waarden. Codes (of andere hulpmiddelen) zouden waarschijnlijk nog
nuttiger zijn wanneer ze meer expliciet en uitgebreid ingaan op mogelijke dilemma’s en
waardenbotsingen en de manier waarop men daarmee om kan gaan. Op dit moment
beschrijft bijvoorbeeld de Code goed openbaar bestuur alleen nog de idealiter nagestreefde
waarden. Wanneer iemand echter geconfronteerd wordt met een situatie waarin twee van
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die waarden botsen, biedt de code geen handvaten die de betrokkenen ondersteunen om
daarmee om te gaan. Bovendien zou het opnemen van dergelijke vraagstukken er voor
zorgen dat een code meer een levend document wordt: het is niet iets wat je moet lezen en
in je achterhoofd moet opslaan, maar het nodigt uit tot actieve discussie en reflectie.
Tegelijk past op dit punt enige relativering. Om nuttig te zijn zouden de beschreven
waardenbotsingen aan moeten sluiten bij de dagelijkse praktijk, wat een extra argument is
voor het uitwerken van de algemene code in meer specifieke codes (zie de alinea hiervoor).
Daarnaast blijft ook hier het oude adagium ‘A code is nothing, coding is everything’
relevant: een code op zich is niets, als deze niet is opgesteld door en voor hen die er
invulling aan moeten geven. Het gezamenlijk aandacht besteden aan waarden, de botsingen daartussen en hoe daarmee om te gaan, blijft essentieel voor zowel het invullen van
codes als het laten aansluiten van de uitgangspunten bij de beschreven botsingen van
waarden in de praktijk. Daarnaast is het bij de aanbeveling voor meer specifieke codes
belangrijk om de functie van een code goed in het oog te houden. Bij het doen van deze
aanbeveling zien wij een code nadrukkelijk als een ‘tool’ die mensen in de praktijk kan
ondersteunen bij hun werk. In lastige situaties zou een code houvast moeten bieden en een
basis moeten zijn aan de hand waarvan een discussie kan worden gevoerd over de te maken
afwegingen. Wanneer een code echter wordt gezien als een document waarin normen van
goed bestuur zijn vastgelegd waarop een burger of bedrijf zich in juridische procedures kan
beroepen, is het maar de vraag of het creëren van meerdere specialistische codes met daarin
een reflectie op mogelijke botsingen wenselijk is. In onze ogen zou een nationale code
kunnen blijven bestaan naast meer specialistische codes. Deze nationale code kan zicht
geven op de kernwaarden van de publieke sector (in lijn met algemene ideëen over
ambtelijk en bestuurlijk vakmanschap). Daarbij is het wel belangrijk dat ook in die
algemene code ruimte wordt gemaakt voor het idee dat waarden botsen in de praktijk en de
mogelijkheid dat waarden veranderen.
Een derde aanbeveling heeft te maken met de copingstrategieën die we aantroffen in de
praktijk van de publieke sector. Deze copingmechanismen zijn belangrijk voor de keuzes die
uiteindelijk gemaakt worden in het geval van waardenbotsingen en bepalen dus in grote
mate of er sprake is van goed bestuur. Het is dan ook belangrijk dat mensen zich bewust zijn
van de copingmechanismen die ze hanteren - of door de organisatie wordt gehanteerd - en
de verschillende voor- en nadelen van die mechanismen. Wat zijn bijvoorbeeld de nadelen
van een bias op regels en procedures en hoe kan je zorgen dat het copingmechanisme de
praktijk hanteerbaar houdt, maar voorkomen dat het leidt tot onwenselijke situaties? Die
dilemma’s doen zich in de beleids- en uitvoeringspraktijk vaak voor en dat wijst op het
belang van het organiseren van onderling overleg en intervisie. Dit zou ook zicht kunnen
bieden op andere copingstrategieën. Zo is het voorstelbaar dat lastige waardenbotsingen
niet alleen door uitvoerders hoger in de organisatie worden gelegd (‘opschalen’), maar dat
ook een strategie herkenbaar is waarbij bestuurders de lastige waardenbotsingen juist over
laten aan de uitvoerders van de organisatie. Een dergelijke strategie van ‘doorschuiven’ werd
immers geconstateerd in eerdere studies, bijvoorbeeld die van Steenhuisen (2009). Komen
de concrete situaties waarin opgeschaald wordt niet voort uit eerdere algemene beslissin94
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gen waarin het bestuur de waardenbotsing juist doorschoof de organisatie in? Daarnaast
zijn we nu op zoek gegaan naar de waardenbotsingen die mensen ervaren, maar is het ook
mogelijk dat copingstrategieën bestaan die er voor zorgen dat actoren zich niet eens meer
realiseren dat de botsingen bestaan. Wellicht zijn er voor specifieke situaties bepaalde
routines waardoor de achterliggende waardenbotsing uit het zicht raakt. Vervolgonderzoek
naar zowel de mogelijkheid van ‘doorschuiven’ als ‘routines’ zou zeer interessant zijn. Dat
onderzoek zou specifiek gericht kunnen zijn op het opstellen van een normatief kader voor
copingstrategieën van besturen, waarin de mogelijkheden maar ook de nadelen van
verschillende strategieën worden geschetst. Dit kan dan uitmonden in bijvoorbeeld een
advies aan het bestuur van ziekenhuizen hoe met de verschillende waardenconflicten in het
ziekenhuis het beste kan worden omgegaan.
Ten vierde zegt het onderzoek iets over de huidige praktijk in het openbaar bestuur en de
botsingen die niet alleen nu, maar ook de komende tijd een rol zullen spelen. Gezien de
economische situatie zal efficiëntie de komende jaren een belangrijke waarde blijven in
publieke en semi-publieke organisaties. Dit is bijvoorbeeld duidelijk zichtbaar in de grote
decentralisatieoperaties met taakoverheveling naar gemeenten, die steeds ook gepaard
gaan met forse bezuinigingen. Daarnaast is er een duidelijk trend zichtbaar van een
terugtredende overheid, hetgeen gevolgen met zich meebrengt voor het werk en wellicht
ook de waarden van actoren in de publieke sector. Opvallend is dat in de interviews vrijwel
iedereen het belang van efficiënt werken onderkent, maar het uiteindelijk vooral bij de
middenmanagers een grote rol speelt in het werk. Onze verwachting is dan ook dat verdere
bezuinigingen ten eerste zullen zorgen voor grotere druk op het middenmanagement.
Middenmanagers worden verantwoordelijk gehouden voor de efficiëntie en effectiviteit van
hun organisatiedeel en ervaren nu al de druk om aan een taakstelling te voldoen en toch
goede kwaliteit te leveren: “dat is continu een afstemming met de consulent, met de teamleiders, met de
financiële mensen, van nou, past het nog?”; “En als je een taakstelling krijgt van dit is de begroting van
verleden jaar, maar er moet nog eens in bezuinigd worden, dan wordt het lastig om keuzes te maken van,
waar doe je dan goed aan.” De spanningen die dit oplevert komen ook terug op de werkvloer
waar de uitvoerders soms het gevoel hebben dat de druk op efficiëntie ten koste gaat van de
kwaliteit van hun werk of de kwaliteit van de zorg. Dit werpt vragen op rondom aantrekkelijk werkgeverschap: hoe zorg je in tijden van bezuinigingen dat werknemers toch trots
kunnen blijven op de kwaliteit en het nut van hun werk?
In dit licht zal bij elke bezuiniging waarbij efficiëntie het belangrijkste motief is op het
bestuurlijk niveau goed na moeten worden gegaan hoe de kwaliteit van de uitvoering niet
alleen op papier maar ook in de praktijk geborgd blijft en of middenmanagers en uitvoerders wel voldoende tools hebben om met de toenemende druk om te gaan. Of anders moet
expliciet worden afgewogen dat minder middelen ten koste gaan van andere doelen
(waarden) en moet de nieuw gecreëerde waardebotsing niet naar de werkvloer worden
doorgeschoven. Zelf zien middenmanagers het daarbij vooral als een uitdaging om
medewerkers mee te laten denken over de mogelijkheden om aan een taakstelling te
voldoen en ze daarbij niet het gevoel te geven dat ze tot nu toe nog niet hard genoeg
gewerkt hebben.
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Een tweede risico aan de druk op efficiënter werken, heeft te maken met de vaker aangehaalde spanning tussen efficiëntie en verantwoording. Uitvoerders die een grote druk
ervaren om efficiënt te werken en vanuit hun professionaliteit vooral gedreven zijn om de
burger of patiënt te helpen, zijn geneigd om minder tijd te steken in het verantwoorden van
hun acties. Dit betekent dat er in tijden van bezuinigingen niet alleen nagedacht moet
worden over het efficiënter uitvoeren van de kernwerkzaamheden, maar ook over slimmere
verantwoordingsmechanismen.
Verder verdienen de vele botsingen rondom rechtmatigheid expliciet aandacht. Zoals ook al
beschreven in de eerste hoofdstukken van dit rapport is rechtmatigheid een belangrijke
waarde in de publieke sector. Het is in publieke organisaties van belang dat democratisch
vastgestelde regels uitgevoerd worden zodat burgers weten waar ze aan toe zijn en ook
gelijk behandeld worden. Tegelijkertijd merken zowel bestuurders, managers als uitvoerders dat het strikt volgen van regels in de praktijk kan wringen. Het kan botsen met hun
eigen gevoel voor rechtvaardigheid, met de wensen van burgers die ze bij de beleidsvorming
willen betrekken of met een snelle en daadkrachtige realisatie van gewenste maatschappelijke effecten. De vraag in welke mate regels de doorslag moeten geven en in hoeverre
maatwerk geleverd moet kunnen worden, blijft actueel in de praktijk van het openbaar
bestuur. Het zoeken van een balans hierin is een cruciaal aspect van de zoektocht naar goed
bestuur en zou in onze ogen ook nadrukkelijk verbonden moeten worden met discussies
over de maatschappelijke legitimiteit van het openbaar bestuur.
De geschetste discussie over botsende waarden en hoe bestuurders, managers en uitvoerders daar in de praktijk mee om (kunnen) gaan, hangt dus direct samen met diverse
debatten die anno 2013 over de kwaliteit van het openbaar bestuur en de publieke sector
spelen. Dan gaat het bijvoorbeeld om de discussies en beleidsontwikkeling over ‘good
governance’ in met name ook de semi-publieke sectoren (zoals de zorg, maar ook het
onderwijs en de volkshuisvesting), als ook om boeiende debatten over de invulling van
ambtelijk vakmanschap (cq. professionaliteit). Dit onderzoek naar een gemeente en een
ziekenhuis leert dat voor die debatten het nadenken over relevante waarden en het besef
van het belang van de spanning tussen die waarden van groot belang kan zijn. Goed
besturen en vakmanschap houden in de kern (ook) in dat adequaat wordt omgegaan met
waarden en waardenbotsingen, met aanvullend als inzicht dat waarden en waardenbotsingen zich op verschillende wijzen manifesteren in de diverse contexten of publieke sectoren.
Het verbinden van de discussies over waarden, goed besturen en vakmanschap kan dus ook
bevruchtend werken, hetgeen ook geldt voor een passende onderzoeksagenda.
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Bijlage 1 Vragenlijst interviews
Introductie

Allereerst hartelijk bedankt voor uw medewerking aan dit onderzoek.
Onze/ mijn naam --- en positie ---.
Dit gesprek maakt onderdeel uit van een onderzoek naar de waarden en goed besturen
binnen de publieke sector, in opdracht van het ministerie van BZK, uitgevoerd door de
onderzoeksgroep Kwaliteit van Beturen van de VU. Er zijn zo’n 35 interviews gepland met
medewerkers binnen een gemeente en een ziekenhuis.
Centraal staat uw eigen praktijk, de beslissingen die u dag in dag uit neemt en wat daarvoor
belangrijk is. Daarna richten we ons wat meer op de waarden die daarbij spelen en hoe die
zich tot elkaar verhouden. We zijn met name geïnteresseerd in vragen als welke publieke
waarden u van groot belang acht in uw werk, of verschillende publieke waarden wel eens
met elkaar botsen, en zo ja, hoe u daar dan mee omgaat.
In totaal zal het interview ongeveer een uur duren. Als u daar geen bezwaar tegen heeft,
willen we het interview graag opnemen om het zorgvuldig te kunnen uitwerken. U krijgt die
tekst ook nog toegestuurd om het verslag op feitelijke onjuistheden te controleren. Maar
los daarvan zal er in publicatie omtrent dit onderzoek op geen enkele wijze een relatie
gelegd kunnen worden tussen u en uw uitspraken.
Als u op dit moment verder geen vragen heeft, dan zouden wij graag willen beginnen.

Vragenlijst

1. Kunt u uw werk kort typeren? Wat is precies uw taak en functie?
2. Wat voor soort beslissingen neemt u dagelijks / wat voor beslissingen zijn typerend voor
uw werk?
3. Wat vindt u de meest lastige afwegingen in uw werk? In andere woorden, welke keuzes
vindt u het moeilijkst om te maken (dilemma’s)?
4. Gaat het daarbij in uw beleving ook om waarden en zo ja welke waarden botsen er
volgens u in de genoemde keuzes?
5. Hoe komt u vervolgens tot een beslissing bij dit soort lastige afwegingen / tot een
afweging van die waarden(botsingen)?
6. Wat is er in uw beleving al geregeld in uw werk in bijvoorbeeld wetgeving zoals de awb of
gemeentelijke regelgeving?
Hoe zit het in dit verband met de geschreven en ongeschreven beginselen van behoorlijk
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bestuur uit het bestuursrecht en de nieuwe beginselen van goed bestuur? (Bij ziekenhuis:
Hoe zit het in dit verband met de Eed van Hippocrates of de Nationale beroepscode voor Verpleegkundigen
en Verzorgenden?)
Hoe zit het in dit verband met gedragscodes of soortgelijke richtlijnen vanuit uw
organisatie? Kent u die en zijn ze van belang?
7. Graag neem ik met u een aantal waarden door die nogal eens worden genoemd in
discussies over het openbaar bestuur/gezondheidssector.
a) wat u onder de waarde verstaat
b) welke rol die waarde speelt in uw werk
c) welke conflicten u ziet tussen deze waarde en andere waarden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

openheid/transparantie
participatie
verantwoording
legitimiteit
effectiviteit
efficiëntie
integriteit
rechtmatigheid
professionaliteit
gelijkheid

8. U heeft nu een beeld geschetst van welke waarden u belangrijk vindt en welke waarden
volgens u botsen.
Denkt u dat een wethouder/afdelingshoofd/ambtenaar/burger een vergelijkbaar beeld
zou schetsen of dat deze bepaalde waarden belangrijker of minder belangrijk zou vinden?
(Bij ziekenhuis: Denkt u dat een bestuurder/specialist/verpleegkundige/patiënt een vergelijkbaar beeld zou
schetsen?)
In hoeverre zijn die waarden de laatste jaren veranderd? Zijn er bepaalde waarden
belangrijker of juist minder belangrijk geworden?
9. Welke factoren beïnvloeden volgens u welke waarden u van belang vindt in uw werk?
a. Persoonlijke drijfveren/waarden
b. Opvattingen/gedrag leidinggevenden
c. Verwachtingen vanuit omgeving (burgers)
d. (Sociale) media
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Q-studie

We hebben in het gesprek een aantal publieke waarden de revue laten passeren. Op deze
kaartjes staan deze waarden met een korte uitleg. Onze vraag is of u deze waarden zou
kunnen rangschikken naar de mate waarin zij een rol spelen in uw werk. Lees ze eerst rustig
door en maak twee stapeltjes: een met waarden waarvan u zegt dat ze een grote rol spelen,
een met waarden waarvan u zegt dat ze een minder grote rol spelen. Vervolgens kan u de
stapeltjes onderverdelen. Onder +2 mag u de waarde leggen die volgens u de grootste rol
speelt in u werk en onder +1 de twee waarden die vervolgens de grootste rol spelen in uw
werk. Aan de andere kant van het schema mag u hetzelfde doen, maar dan voor de waarden
die de minst grote rol spelen in uw werk. In het midden is plek voor 4 waarden die volgens u
noch een erg grote, noch een erg kleine rol hebben in uw werk.
De waarden zijn:
• openheid: open zijn naar betrokkenen over procedures en besluiten.
• participatie: de omgeving en betrokkenen betrekken bij het maken van besluiten.
• verantwoording: bereid zijn acties uit te leggen en te rechtvaardigen tegenover relevante
stakeholders.
• legitimiteit: dat doen waar maatschappelijk draagvlak voor is.
• effectiviteit: handelen om de gestelde doelen te realiseren.
• efficiëntie: het maximale rendement halen uit de beschikbare middelen.
• integriteit: handelen in lijn met de geldende morele waarden en normen.
• rechtmatigheid: handelen in lijn met wet- en regelgeving.
• professionaliteit: deskundig handelen, mede door te leren van fouten.
• gelijkheid: gelijke gevallen gelijk behandelen.

<- Speelt het minst een rol in mijn werk
-2
(1)

-1
(2)

Speelt het meest een rol in mijn werk ->
0
(4)

+1
(2)

+2
(1)
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Bijlage 2 Analyse Q-studie
Correlatie tussen verschillende factoren
A

B

C

D

E

F

A

1

B

0.483

1

C

0.056

-0.027

1

D

-0.038

-0.114

-0.267

1

E

0.303

0.213

0.328

-0.217

1

F

0.476

-0.032

0.242

-0.161

0.171

1

Geïdealiseerde factorscores van de 10 waardenstatements
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A

B

C

D

E

F

1.	Openheid. Open zijn naar betrokkenen over
procedures en besluiten

0

0

2

-1

2

1

2.	Participatie. De omgeving en betrokkenen
betrekken bij het maken van besluiten

-2

-1

1

-2

0

0

3.	Verantwoording. Bereid zijn acties uit te
leggen en te rechtvaardigen tegenover
relevante stakeholders

1

-2

0

0

0

2

4.	Legitimiteit. Dat doen waar maatschappelijk
draagvlak voor is

0

0

0

0

-2

0

5. E ffectiviteit. Handelen om de gestelde
doelen te realiseren

-1

-1

0

2

-1

-1

6.	Efficiëntie. Het maximale rendement halen
uit de beschikbare middelen

-1

0

-1

1

-1

-1

7.	Integriteit. Handelen in lijn met de geldende
morele waarden en normen

2

2

1

0

1

1

8.	Rechtmatigheid. Handelen in lijn met de
wet- en regelgeving

1

1

-2

-1

0

0

9.	Professionaliteit. Deskundig handelen,
mede door te leren van fouten

0

1

-1

1

1

0

10.	Gelijkheid. Gelijke gevallen gelijk
behandelen

0

0

0

-1

0

-2
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Factor Matrix van de 34 respondenten met hun ladingen op de 6 factoren, met een X als indicatie
van een ‘Defining Sort’5

Respondenten casus gemeente

Respondenten5

5

Ladingen
A

B

C

D

E

F

1 MM/Wijk

-0.09

0.18

0.10

-0.51

0.11

0.22

2 Uitv/Wijk

-0.05

-0.06

0.86X

-0.01

0.45

0.06

3 Uitv/Wijk

0.38

0.10

0.82X

-0.09

-0.01

-0.00

4 Uitv/Wijk

-0.14

0.14

0.89X

-0.08

-0.20

-0.06

5 Uitv/Wijk

0.12

-0.41

0.45

-0.60

0.42

0.16

6 MM/Handh

0.21

0.74X

-0.22

-0.29

-0.04

-0.26

7 Uitv/Handh

0.21

0.92X

0.02

-0.00

0.04

-0.04

8 Uitv/Handh

0.49

-0.28

0.03

0.04

0.55

0.08

9 Uitv/Handh

0.48

0.32

0.31

-0.04

0.64

0.28

10 Uitv/Handh

0.81X

0.23

0.10

0.22

0.14

0.06

11 MM/Wijk

0.63X

0.10

-0.25

0.07

-0.17

0.14

12 Best

0.56

0.14

-0.06

-0.53

0.41

-0.41

13 MM/Handh

0.03

0.01

-0.13

0.87X

-0.21

-0.31

14 Best

0.03

0.54

0.12

0.00

0.21

0.55

15 MM/W&I

-0.09

0.16

0.10

0.22

0.40

-0.70X

16 MM/W&I

0.27

0.10

0.50

0.51

0.29

0.15

17 Uitv/W&I

0.32

0.65X

-0.04

0.09

0.51

0.09

18 Uitv/W&I

0.83X

0.25

-0.04

0.04

0.03

0.16

Best = bestuurder; MM = middenmanagement; Uitv = uitvoerende; Wijk = wijkmanagement;
Handh = handhaving; W&I = Werk & Inkomen; Verpleegk = Verpleegkundige;
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Ladingen
A

B

C

D

E

F

19 Verpleegk

-0.37

-0.14

0.19

0.40

0.73X

-0.21

20 MM

0.13

0.32

-0.64X

0.43

-0.09

0.14

21 MM

-0.15

-0.15

-0.09

0.77X

-0.01

0.52

22 Staf

0.18

-0.03

0.33

0.14

0.69X

0.39

23 Best

-0.06

0.04

0.10

-0.32

0.84X

0.11

24 Specialist

0.21

0.16

0.31

0.27

0.86X

-0.13

25 MM

0.46

-0.23

-0.06

0.55

0.34

0.30

26 MM

0.19

0.04

-0.06

0.57

0.45

0.12

27 Best

0.41

0.19

0.32

0.15

0.32

0.76X

28 Specialist

0.61

0.08

0.24

0.58

0.46

-0.03

29 Staf

0.11

0.36

-0.57

0.54

0.35

-0.09

30 Best

0.80X

0.10

0.15

-0.16

0.56

0.11

31 Staf

-0.04

-0.09

0.87X

-0.09

0.32

0.28

32 Best

0.41

-0.28

0.09

-0.15

0.23

0.75X

33 Specialist

-0.19

-0.42

0.68

0.18

0.47

0.28

34 Verpleegk

0.20

0.20

-0.10

-0.27

0.80X

-0.00

% expl. Var.
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16
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19
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Woord vooraf van
de minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
Beginselen van de democratische rechtsstaat vormen in Nederland het kader van ons functioneren. Burgers
en overheid moeten er samen invulling aan geven. De overheid kan dit niet zonder de burgers; de burgers
kunnen dit niet zonder de overheid. In die wederkerigheid is een juiste balans nodig van rechten en plichten
van de burger enerzijds, en van de overheid anderzijds.
De rechten en plichten van burgers liggen vast in formele wetten en regels. Daarnaast doet het Handvest
verantwoordelijk burgerschap een informeel, moreel beroep op burgers om actief en verantwoordelijk in de
maatschappij te staan.
Er zijn ook veel formele wetten en regels die het functioneren van het openbaar bestuur vastleggen. Deze
wetten en regels nodigen – juist door hun formele karakter – niet per se uit tot zelfreflectie. Daardoor zouden
we bijna uit het oog verliezen waarom we al die wetten en regels hebben: om te voorzien in maatschappelijke
behoeften binnen het kader van de democratische rechtsstaat.
In deze code voor goed openbaar bestuur is te vinden wat de basale beginselen van goed openbaar bestuur
zijn in onze democratische rechtsstaat. Het is een informeel instrument dat een beroep doet op de eigen
verantwoordelijkheid van besturen om een gewetensvolle invulling te geven aan hun taken en
verantwoordelijkheden in het openbaar bestuur. Het nodigt uit tot zelfreflectie en vertaling naar de
dagelijkse praktijk.
Speciale aandacht vraag ik daarbij voor integriteit. We kunnen nog zoveel vastleggen in formele wetten en
regels en informele codes; uiteindelijk is de individuele en collectieve integriteit van bestuurders essentieel.
Net als de individuele en collectieve integriteit van hen die de bestuurders controleren. Helaas zijn er ook in
het openbaar bestuur af en toe voorbeelden van gebrek aan integriteit en de negatieve gevolgen daarvan.
Juist de mensen die individuele en collectieve taken en verantwoordelijkheden vervullen in het openbaar
bestuur, die ons aller belang dienen; juist zíj moeten het goede voorbeeld geven. Zó verdienen we het
vertrouwen van de burger in de overheid. Zó stimuleren we actief en verantwoordelijk burgerschap. Zó
kunnen overheid en burgers samen invulling geven aan het functioneren van onze democratische
rechtsstaat.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

Mevrouw dr. G. ter Horst
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Woord vooraf van de staatssecretaris
van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties
De afgelopen jaren is veel werk verzet om de kwaliteit van het openbaar bestuur te verbeteren. Iedere
overheidsorganisatie heeft daarin zijn eigen verantwoordelijkheid maar zij zullen door de burgers in hun
gezamenlijkheid beoordeeld worden. De waardering van de dienstverlening door de burgers is dan ook
afhankelijk van de samenwerking van overheden.
Voor u ligt de Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. In de code staan de uitgangspunten voor het
professioneel functioneren van de besturen van gemeenten, waterschappen, provincies en het rijk.
Deze overheden zijn al goed bezig. Uit een eerste meting van de tevredenheid van burgers met de
dienstverlening door de overheid, uitgevoerd in 2008, bleek dat burgers redelijk tevreden zijn over de
dienstverlening van individuele organisaties.
De dienstverlening door de overheid als geheel evenwel wordt minder positief beoordeeld. De Nationale
ombudsman komt met ongeveer gelijke conclusies over samenwerking in ketens van overheidsorganisaties
in zijn jaarverslag over 2008.
Dat betekent dus dat we onszelf voortdurend kritisch moeten beschouwen en inzien dat het altijd beter kan
en dat, om goede dienstverlening aan burgers te kunnen leveren, de professionele onderlinge
samenwerking nodig is van alle overheidsorganisaties.
Terecht is ‘behoorlijk contact met burgers’ een van de uitgangspunten in deze code. Goede dienstverlening
begint inderdaad met hoffelijk en dienstbaar gedrag naar de burger toe.
Een verdere uitwerking van dit beginsel zou de toepassing van de BurgerServiceCode kunnen zijn.
Belangrijke elementen hieruit die bijdragen aan een behoorlijk contact tussen overheid en burger zijn: de
vrije keuze voor het kanaal waarlangs burgers de overheid benaderen: telefoon, internet en balie, het
principe van eenmalige gegevensverstrekking en actieve betrokkenheid en participatie van burgers.
Er zijn daarnaast nog andere instrumenten denkbaar waarmee de beginselen van goed bestuur in praktijk
worden gebracht in elke organisatie in het openbaar bestuur. Te denken valt aan het gebruik van de
internetspiegel en benchmarks voor het zelfreinigend en lerend vermogen van organisaties. Uiteraard denk
ik dan ook aan het verminderen van regeldruk voor burgers.
Ik nodig besturen van organisaties in het openbaar bestuur uit om in de geest van de code te handelen en
daarbij ook gebruik te van bestaande instrumenten en initiatieven. De burger heeft immers recht op een
professionele en dienstvaardige overheid.

DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten
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Inleiding
Goed openbaar bestuur is essentieel voor het functioneren van onze democratische rechtsstaat. Zonder
goed openbaar bestuur kan er geen gezonde wisselwerking plaatsvinden tussen overheid en samenleving
en kan de overheid niet in maatschappelijke behoeften voorzien.
In deze code is te vinden wat goed openbaar bestuur betekent voor besturen van individuele organisaties in
het openbaar bestuur in Nederland, zowel op centraal als decentraal niveau.
Goed openbaar bestuur is zelfs in een welvarend en ontwikkeld land als Nederland geen
vanzelfsprekendheid. Ook het feit dat politieke en maatschappelijke belangen democratisch gelegitimeerd
worden afgewogen, biedt wat dit betreft geen absolute waarborg. Deze code drukt besturen van organisaties
in het openbaar bestuur op het hart beginselen van goed bestuur in de dagelijkse praktijk levend te maken
en levend te houden, en biedt een referentiekader voor anderen om hen hierop aan te spreken.
De code bevat geen juridisch afdwingbare normen. Er is al veel wet- en regelgeving die het optreden van de
overheid reguleert, waaronder de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De waarden die aan deze
wet- en regelgeving ten grondslag liggen worden in de code expliciet gemaakt. Het zijn de gezamenlijke
waarden op basis waarvan het openbaar bestuur functioneert. De code nodigt uit tot vertaling van deze
waarden naar de eigen situatie en tot het nemen van actie: het actief uitdragen binnen en buiten de
organisatie, een voorbeeld willen zijn en aanspreekbaar willen zijn op goed bestuur. Hiertoe kan worden
aangesloten bij bestaande initiatieven.
De beginselen moeten in elkaars verband worden gezien. In de praktijk zullen beginselen soms tegen elkaar
afgewogen moeten worden. Zo hoeft bijvoorbeeld een legitieme beslissing niet altijd de meest doelmatige
beslissing te zijn. Belangrijk is dat besturen hun afwegingen bewust maken en daarover open zijn. Het
publieke belang staat daarbij altijd voorop: het openbaar bestuur is er vóór en namens burgers.
Goed openbaar bestuur vergt onderhoud en continue aandacht. De code ‘leeft’ als besturen hem
gewetensvol toepassen en daarvan regelmatig publiekelijk verslag doen.

Den Haag, januari 2009
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Beginselen
1.

Openheid en integriteit

Het bestuur is open en integer en maakt duidelijk wat het daaronder verstaat. Het bestuur geeft in zijn
gedrag het goede voorbeeld, zowel binnen de organisatie als daarbuiten.

2. Participatie
Het bestuur weet wat er leeft in de maatschappij en laat zien wat het daarmee doet.

3. Behoorlijke contacten met burgers
Het bestuur zorgt ervoor dat hijzelf en de organisatie zich behoorlijk gedragen in contacten met burgers.

4. Doelgerichtheid en doelmatigheid
Het bestuur maakt de doelen van de organisatie bekend en neemt de beslissingen en maatregelen die nodig
zijn om de gestelde doelen te behalen.

5. Legitimiteit
Het bestuur neemt de beslissingen en maatregelen die het mag nemen en die in overeenstemming zijn met
geldende wet- en regelgeving. De beslissingen zijn te rechtvaardigen.

6. Lerend en zelfreinigend vermogen
Het bestuur verbetert zijn prestaties en die van de organisatie, en richt de organisatie hier op in.

7. Verantwoording
Het bestuur is bereid zich regelmatig en ruimhartig jegens de omgeving te verantwoorden.
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Toelichting bij de beginselen

1.

Openheid en integriteit

Beginsel: Het bestuur is open en integer en maakt duidelijk wat het daaronder verstaat. Het bestuur geeft in
zijn gedrag het goede voorbeeld, zowel binnen de organisatie als daarbuiten.
Toelichting: Het bestuur – ook en vooral de individuele leden daarvan – geeft het goede voorbeeld en maakt
medewerkers bewust van integriteit. Alleen op die manier kunnen de organisatie en de mensen die voor de
organisatie werken geloofwaardig zijn.
Openheid betekent in ieder geval dat het bestuur open is over procedures en besluiten. Ook maakt het
bestuur relevante informatie toegankelijk. Openheid vraagt om een ontvankelijke houding; dat wil zeggen
dat het bestuur ontvankelijk is voor signalen uit de omgeving en dat het laat zien wat het met die signalen
doet. Die ontvankelijke houding is ook nodig als het gaat om signalen uit de eigen organisatie. Het bestuur
schept een veilig klimaat in de organisatie waarin die signalen kunnen worden afgegeven en geeft ook
overigens invulling aan goed werkgeverschap.
Het is vanzelfsprekend dat het bestuur wet- en regelgeving naleeft, juist als (mede-)wetgever. Integriteit
betekent ook gewetensvol handelen. Wat dat voor de specifieke organisatie betekent, maakt het bestuur
duidelijk in een integriteitbeleid.

2. Participatie
Beginsel: Het bestuur weet wat er leeft in de maatschappij en laat zien wat het daarmee doet.
Toelichting: Participatie betekent het betrekken van burgers en belangrijke partijen uit de omgeving bij het
vormen of bijstellen van beleid. Participatie vraagt van het bestuur interactief te zijn met zijn omgeving,
daadwerkelijk te luisteren naar vragen en ideeën van betrokkenen over een concreet onderwerp en zich
tegenover hen te verantwoorden wat het daarmee heeft gedaan.

3. Behoorlijke contacten met burgers
Beginsel: Het bestuur zorgt ervoor dat hijzelf en de organisatie zich behoorlijk gedragen in contacten met
burgers.
Toelichting: Een overheidsorganisatie kan verschillende rollen hebben. Soms treedt een overheidsorganisatie
op als handhaver, soms als partner, soms als dienstverlener. In elke rol staat behoorlijk contact met burgers
voorop. Het bestuur geeft daarbij zelf het goede voorbeeld.
In de rol van de organisatie als dienstverlener zorgt het bestuur voor een goede kwaliteit van
dienstverlening. Het bestuur maakt duidelijk wat de burger mag verwachten.

4. Doelgerichtheid en doelmatigheid
Beginsel: Het bestuur maakt de doelen van de organisatie bekend en neemt de beslissingen en maatregelen
die nodig zijn om de gestelde doelen te behalen.
Toelichting: De burger mag erop vertrouwen dat zijn belastinggeld goed wordt besteed ten behoeve van het
bereiken van de doelen. Het bestuur zorgt voor het behalen – en waar nodig bijstellen – van de gestelde
doelen. Het bestuur neemt de verantwoordelijkheden die het heeft en werkt doelgericht samen met andere
(overheids-)organisaties.
Het besturen gebeurt doelgericht. Dat wil zeggen dat het bestuur zorgt voor afstemming van de doelen met
partijen in en om de organisatie en de doelen vertaalt in uitvoerbaar en handhaafbaar beleid. Het bestuur

11

maakt duidelijk wie bestuurlijk verantwoordelijk is voor welke doelen. Het bestuur richt de organisatie
effectief in op het bereiken van de doelen en is daarop aanspreekbaar.

5. Legitimiteit
Beginsel: Het bestuur neemt de beslissingen en maatregelen die het mag nemen en die in overeenstemming
zijn met geldende wet- en regelgeving. De beslissingen zijn te rechtvaardigen.
Toelichting: Het bestuur neemt beslissingen en maatregelen die in overeenstemming zijn met geldende
wet- en regelgeving en waartoe het bestuur bevoegd is. Het bestuur zorgt ook voor rechtmatige inning,
beheer en besteding van de middelen.
Elke beslissing vraagt haar eigen afweging. De beslissingen en maatregelen zijn inhoudelijk en procedureel
te rechtvaardigen. Dit dient ter legitimiteit van het gevoerde beleid, ook voor degenen die het ermee
oneens zijn.

6. Lerend en zelfreinigend vermogen
Beginsel: Het bestuur verbetert zijn prestaties en die van de organisatie, en richt de organisatie hier op in.
Toelichting: Het bestuur verbetert zijn prestaties door te leren van eventuele fouten en andere ervaringen. Het
bestuur laat zich controleren op zijn functioneren en is daar op aanspreekbaar. Zo ontstaat de nodige
‘hygiëne’ in de organisatie.
Het bestuur schept een klimaat waarin de organisatie leert van eventuele fouten en andere ervaringen, zoals
ervaringen van andere (overheids-)organisaties. Ontvankelijkheid voor signalen uit de omgeving draagt bij
aan het zelfreinigend en lerend vermogen.

7. Verantwoording
Beginsel: Het bestuur is bereid zich regelmatig en ruimhartig jegens de omgeving te verantwoorden.
Toelichting: Het afleggen van verantwoording door besturen is essentieel voor het functioneren van de
democratische rechtsstaat. Het dragen van verantwoordelijkheden vraagt om het afleggen van
verantwoording. Om de (democratische) controle mogelijk te maken heeft het bestuur de bereidheid
ruimhartig verantwoording af te leggen hoe het zijn verantwoordelijkheden draagt en invult.
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Advies bij de

Nederlandse code voor
goed openbaar bestuur

Den Haag, januari 2009
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1 Aanleiding
Laten we eerlijk zijn: in Nederland is in internationaal vergelijkend perspectief sprake van goed openbaar
bestuur (Wereldbank 2007). In 2006 vond de meerderheid van de Nederlandse bevolking dat de overheid
goed functioneert (SCP 2007). Zowel met wet- en regelgeving als door middel van beleid werken
organisaties in het openbaar bestuur al jaren aan onder meer de eigen integriteit, wijze van dienstverlening,
betrokkenheid van burgers en het afleggen van verantwoording.
Toch is er aanleiding om goed openbaar bestuur op de agenda én levend te houden.

1.1 Publiek belang dienen vraagt kritische (zelf-)reflectie
Het vervullen van een verantwoordelijke taak in het openbaar bestuur is niet hetzelfde als het vervullen van
een taak in de private sector. Het dienen van het publieke belang met de monopolies op belasting, geweld
en regelgeving in de hand, vraagt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en een gewetensvolle invulling van
de taken en verantwoordelijkheden. Een gewetensvolle invulling betekent dat besturen van organisaties in
het openbaar bestuur zich niet alleen houden aan wet- en regelgeving, maar ook intrinsiek gemotiveerd
zijn om altijd ten dienste van het publieke belang te functioneren en dat in hun functioneren laten zien.
Gelukkig zijn er veel mensen met een (politiek-)bestuurlijke functie in het openbaar bestuur die hun
verantwoordelijkheden gewetensvol dragen en nemen. Verschillende bestuurders en leidinggevenden
hebben in ronde tafelgesprekken over de code aangegeven te vinden dat zij zich al houden aan waarden van
goed bestuur.1 Maar het blijft mensenwerk. Helaas zijn er ook voorbeelden van minder gewetensvol
handelen. Hierover praten binnen het openbaar bestuur of op organisatieniveau blijkt in de praktijk lastig
– bijvoorbeeld vanwege politieke of electorale belangen of omdat de in de organisatie heersende cultuur
niet zelfreinigend, veilig of ontvankelijk is.
De effecten van het ontbreken van goed bestuur worden door burgers gemerkt. Uit onderzoek onder
burgers naar de code komen reacties naar voren als “ik vind het te mooi om waar te zijn” en worden
voorbeelden gegeven waarin volgens hen géén sprake is van goed bestuur. Zo wordt het voorbeeld
gegegeven van iemand die aan zijn huis wil aanbouwen, daarvoor een vergunning aanvraagt, welke
aanvraag wordt afgewezen, terwijl andere mensen in de buurt die hebben aangebouwd zónder
toestemming te vragen, niet worden gecontroleerd of gehandhaafd. Ook hebben burgers soms de indruk
dat bekenden van politici worden voorgetrokken, maar zij kunnen hier niet de vinger op leggen. Dit blijkt
niet alleen uit de reacties van burgers tijdens het consultatietraject van de code, maar ook uit zogenaamde
‘burgerbrieven’ (brieven van bezorgde mensen) aan de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.
Ook (of juist) als bestuurders en leidinggevenden een code niet nodig vinden, omdat zij stellen al aan de
waarden te voldoen, is het belangrijk scherp te blijven op het eigen functioneren. Omdat het dienen van het
publieke belang een dusdanige verantwoordelijkheid is, dat het continue kritische (zelf-)reflectie vraagt.

1.2 Nationale ombudsman constateert problemen
Ondanks veel en goede inspanningen van de overheid komen mensen nog problemen tegen in contact met
de overheid. Volgens onderzoek van de Nationale ombudsman zijn de meest voorkomende problemen bij
de uitvoering van taken door de overheid:
- behandelingsduur;
- informatieverstrekking;
- in acht nemen van algemeen verbindende voorschriften;
- belangenafweging/redelijkheid;

1 Overheersend signaal tijdens ronde tafelgesprekken met bestuurders en leidinggevenden uit het openbaar bestuur in het kader van het consultatietraject,
zie bijlage 2.
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- vereiste van administratieve nauwkeurigheid;
- bejegening.
De ombudsman constateert dat de behandelingsduur, informatieverstrekking en administratieve
onnauwkeurigheid problemen zijn die samenhangen met ‘het massale verwerkingsproces dat grotere,
bureaucratische organisaties dikwijls typeert’. Het niet in acht nemen van algemeen verbindende
voorschriften, belangenafweging/redelijkheid en bejegening zijn problemen die betrekking hebben op de
verhouding tussen de overheid en mensen in specifieke, individuele gevallen.
Ook het werk van de overheid is mensenwerk. Maar uitgangspunt is dat de overheid, die wetgevende en
regelgevende macht heeft, zich zélf houdt aan de regels. En dat een overheid die van de mensen correct
gedrag vraagt (bijvoorbeeld met een handvest voor verantwoordelijk burgerschap) zélf het goede voorbeeld
geeft.

1.3 Goed besturen in een veranderende maatschappij
Het dienen van het publieke belang vraagt om goed bestuur. Dat is geen nieuwe notie. Al in de 14e eeuw
maakte Ambrogio Lorenzetti in Siena de inmiddels beroemde fresco’s met een symbolische uitbeelding van
het goede en het slechte bewind. Deze fresco’s in de vredeszaal in het Palazzo Pubblico herinnerden de
bestuurders aan de toen heersende deugden van goed bestuur: vrede, kracht, bezonnenheid,
grootmoedigheid, matigheid en rechtvaardigheid. De beginselen van goed bestuur zijn fundamenteel en
lijken daardoor wellicht tijdloos. Maar het in praktijk brengen van goed bestuur vraagt in ieder tijdvak
specifieke invulling. De Nederlandse maatschappij is aan diverse veranderingen tegelijk onderhevig. Het
vervullen van een bestuurlijke functie ten behoeve van het publieke belang vraagt bewustzijn van die
veranderingen in de maatschappij. Het vraagt een open, lerende en dus actieve houding van besturen om
de beginselen van goed bestuur in de huidige context en met oog op de toekomst zo goed mogelijk in
praktijk te brengen.
Hoe ziet die veranderende maatschappij er uit?
Veel mensen zijn individualistischer en mondiger geworden. Ook zijn de mensen in Nederland onderling
diverser geworden qua culturele achtergrond. 40% van de Nederlanders vindt dat er te veel mensen met een
andere nationaliteit in Nederland wonen (SCP 2007). Dat is een minderheid, maar wel een grote. Etnische
distantie is er niet alleen tussen autochtonen en de verschillende allochtone groepen, maar ook tussen
allochtone groepen onderling. Zoals de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft gesteld:
een moderne samenleving staat voor de opgave de grote mate van pluriformiteit te laten samengaan met
voldoende eenheid en gemeenschappelijkheid (WRR 2003).
Ook het politieke speelveld is de laatste tijd aan verandering onderhevig. Nieuwe politieke partijen
verschijnen op het toneel van volksvertegenwoordiging en bestuur. Zij nemen hun eigen mores mee als het
gaat om gedrag en taalgebruik. Ongeacht de discussie hierover (sommigen vinden scherp taalgebruik
onwenselijk, anderen zien het juist als onderdeel van verlevendiging van het politieke debat); vóórop staat
dat de waarden van goed openbaar bestuur door alle partijen gedeeld moeten worden. Politieke partijen
kunnen ervoor zorgen dat de (kandidaat-) volksvertegenwoordigers en bestuurders de waarden van goed
bestuur kennen en uitdragen.
Tegelijkertijd verandert de relatie tussen mensen en de door hen gekozen volksvertegenwoordigers. In deze
geïndividualiseerde, mondige en diverse maatschappij is het steeds onduidelijker wat de verbinding is
tussen mensen en de volksvertegenwoordigers waarop zij hebben gestemd. De ombudsman staat meer op
het netvlies dan de (lokale) volksvertegenwoordigers.2 Dat betekent dat besturen niet alléén moeten
luisteren naar volksvertegenwoordigingen, maar ook open moeten staan voor signalen van mensen zelf. De
noodzaak meer direct te luisteren naar signalen uit de samenleving moet zich vertalen naar de ambtenaren.
Hoewel ambtenaren zelf ook als mensen zich verhouden tot andere mensen in de maatschappij en tot
(overheids-) instellingen, is (echt) luisteren naar signalen uit de maatschappij bij de voorbereiding en
uitvoering van beleid nog niet vanzelfsprekend.3
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Ten slotte staan ook de ontwikkelingen op het terrein van de media niet stil. In een democratische
rechtsstaat vormen de traditionele media (krant, radio, TV) de belangrijke schakel tussen mensen en
politiek. De media hebben een signaleringsfunctie zowel voor mensen over wat er gebeurt en leeft in de
politiek, als voor de politiek over wat er gebeurt en leeft bij mensen. Dankzij de ontwikkeling van
informatie- en communicatietechnologie vindt in toenemende mate informatie-uitwisseling plaats zonder
tussenkomst van de traditionele media. Denk aan blogs. Organisaties in het openbaar bestuur en mensen
hebben de mogelijkheid zelf te kiezen welke informatie hoe aan te bieden c.q. tot zich te nemen. Bij een
veranderende rol van de onafhankelijke media dienen organisaties in het openbaar bestuur zich af te
vragen hoe de signaleringsfunctie wordt ingevuld. Dat is immers de basis waarop de overheid beslissingen
neemt voor de maatschappij en waarop de mensen een beeld van de overheid vormen.

1.4 Kortom
Organisaties in het openbaar bestuur hebben een grote verantwoordelijkheid: het dienen van het publieke
belang. Het dragen van (politiek-) bestuurlijke verantwoordelijkheid in het openbaar bestuur vraagt om
kritische (zelf-) reflectie. Om bestaande problemen op te lossen die mensen tegenkomen in contact met de
overheid. En om te voorzien in maatschappelijke behoeften in een veranderende maatschappij. Goed
bestuur lijkt vanzelfsprekend en tijdloos, maar dient continu levend te worden gehouden.

2 Burgeronderzoek consultatietraject code voor goed openbaar bestuur, d.d. 6 en 11 november 2008, zie bijlage 2.
3 Zie bijvoorbeeld het onderzoek van de Burgerlijke Raad voor het Regeringsbeleid naar de reacties van ambtenaren op burgerinitiatieven
http://www.burger-raad.nl/burger
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2 Leeswijzer
Dit advies is het begeleidende document bij de Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Het geeft de
mening van de werkgroep weer.4 Het advies is primair gericht aan de minister en staatssecretaris van het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Waar de werkgroep concrete aanbevelingen doet
aan de bewindslieden is dit in de tekst expliciet gemarkeerd als aanbeveling. Daarnaast is het advies een
verantwoordingsdocument aan alle partijen die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de code
en dit advies. Het document is verder publiekelijk toegankelijk via de website van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
In dit document leest u eerst wat het doel is van de code en voor wie de code bedoeld is. Daarna volgt een
toelichting op de manier waarop de code in de praktijk gaat werken. Daarbij is er onder meer aandacht voor
de vragen hoe de code geïmplementeerd kan worden en welke randvoorwaarden de werkgroep signaleert.
Ten slotte geeft de werkgroep een toelichting op het document zelf: welk karakter heeft het, welke status
heeft het en hoe verhoudt de code zich tot bestaande regels en instrumenten. In de bijlagen verantwoordt
de werkgroep zich over de uitvoering van de opdracht, evenals over het consultatietraject dat belangrijke
signalen heeft opgeleverd voor de totstandkoming van de code en dit advies.

4 Zie bijlage 1 voor meer informatie over de werkgroep.
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3 Waarom deze code?
De werkgroep heeft bij haar opdracht (zie bijlage 1) geen inhoudelijke of contextuele randvoorwaarden
meegekregen. De werkgroep heeft daarom zelf de doelen van de code geformuleerd.
Doel van de code:
- vergroten vertrouwen van burgers en instellingen in de overheid;
- vergroten zelfbewustzijn binnen en trots op de overheid;
- vergroten professionaliteit en ‘esprit de coeur’ binnen overheid;
- vergroten transparantie over kerntaken.

3.1 Vertrouwen
De werkgroep realiseert zich dat er geen één op één relatie is tussen de code en het vertrouwen van burgers
en instellingen in de overheid. Dat vertrouwen wordt door vele factoren beïnvloed. De code kan wel één van
de factoren zijn die het vertrouwen positief beïnvloeden.
Daarbij is de werkgroep zich bewust van mogelijke, onbedoelde effecten die de introductie van de code kan
hebben. Uit het consultatietraject is gebleken dat de code een gevoel op kan roepen dat er kennelijk iets
mis is, waardoor de code nodig is. Ook kan de code – ten onrechte – de indruk wekken dat er eerder nog
niet aan goed bestuur is gewerkt. Burgers geven bovendien aan niet actief geïnformeerd te hoeven worden
over een code en aanverwante activiteiten van de overheid om aan goed bestuur te werken. Het is van
belang dit in acht te nemen bij de introductie en implementatie van de code (zie hoofdstuk 6).
Er ís een manier waarop de code wél kan bijdragen aan het vertrouwen in de overheid. Burgers geven aan
dat zij vooral het effect willen merken van de inspanningen die de overheid pleegt ten aanzien van haar
eigen functioneren. Dus als de invoering van de code het functioneren van de overheid positief beïnvloedt,
dán draagt de code bij aan vertrouwen in de overheid.

3.2 Zelfbewustzijn
Om het eigen functioneren waar nodig te verbeteren, is eerst zelfbewustzijn nodig. De code dient als
aanleiding voor zelfreflectie en dialoog over het functioneren van besturen van organisaties in het
openbaar bestuur. Door als besturen zelf lerend vermogen te tonen en actief eraan te werken een
professionele overheid te zijn, veronderstelt de werkgroep dat dit een positief effect heeft op het
zelfbewustzijn en de professionaliteit van de overheid.

3.3 Professionaliteit
De professionaliteit in het openbaar bestuur wordt niet alleen bepaald door besturen, maar ook door
ambtenaren. De code is primair gericht aan besturen.5 Mogelijk heeft de code ook een positief effect op de
professionaliteit en trots van ambtenaren wanneer besturen actief met de beginselen van goed bestuur aan
het werk zijn. Net zoals ethisch leiderschap een positief effect kan hebben op integriteit in een organisatie
(Lasthuizen 2008). Er is een positief uitgangspunt: 84,3% van de ambtenaren vindt dat een code voor goed
openbaar bestuur belangrijk is om te werken aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van het openbaar
bestuur. Een kleiner percentage, maar nog altijd een meerderheid (61,9%), is het eens met deze stelling:
“Het zou mij als medewerker motiveren in mijn werk als het bestuur van mijn organisatie de code zou
toepassen.”6

5 Voor een visie op een beroepscode voor ambtenaren zij verwezen naar het advies van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid over beroepscodes (ROP 2008).
6 Blijkens uitkomsten Flitspanel®, november 2008, zie bijlage 2.
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3.4 Transparantie
Het vergroten van de transparantie over kerntaken ten slotte kan op twee manieren bereikt worden. Ten
eerste doordat het beginsel openheid onderdeel uitmaakt van de code. Ten tweede omdat door bewustzijn
over de beginselen van goed openbaar bestuur, tegelijkertijd meer op het netvlies staat wat de
basismotivatie is voor besturen in het openbaar bestuur: het dienen van het publieke belang en het daarop
aanspreekbaar zijn. Vanuit die basismotivatie kan ook steeds kritisch naar de taken worden gekeken: (hoe)
dienen we hiermee het publieke belang?
In het consultatietraject is gebleken dat deze doelen breed worden gesteund. Tegelijkertijd is tijdens het
consultatietraject regelmatig de vraag gesteld wat de toegevoegde waarde is van de code.

3.5 Toegevoegde waarde
De overheid vraagt van de mensen zich verantwoordelijk en respectvol te gedragen. Zo is er de campagne
tegen agressie en geweld tegen mensen met een publieke taak.7 Ook ontwikkelt het kabinet een handvest
voor verantwoordelijk burgerschap.8 Dergelijke initiatieven zijn alleen geloofwaardig wanneer de overheid
zelf het goede voorbeeld geeft. In de Troonrede 2008 werden het handvest en de code voor goed openbaar
bestuur dan ook in elkaars verlengde genoemd.9 Ook los van deze wederkerigheid in de relatie tussen
overheid en burger, moet de burger erop kunnen vertrouwen dat besturen in het openbaar bestuur de
bijzondere verantwoordelijkheid die zij dragen, gewetensvol invullen. Daarom hebben besturen een
instrument nodig dat de aanleiding vormt om te reflecteren op het eigen functioneren. Wet- en regelgeving
vormen formele kaders die aangeven wat besturen moeten doen, maar nodigen niet uit tot zelfreflectie. De
code is juist een informeel instrument dat helpt bij dit soort zelfreflectie; anders gezegd, ter vergroting van
het bewustzijn van de eigen missie. Hij vraagt aandacht voor de waarden – de motivatie – die ten grondslag
liggen aan het behartigen van het publieke belang. Dat deze waarden gezamenlijk door en voor het hele
openbaar bestuur zijn geformuleerd heeft een belangrijke meerwaarde.

7 www.veiligepublieketaak.nl
8 Beleidsprogramma 2007-2011, pijler 6.
9 www.regering.nl/Het_kabinet/Troonrede_2008
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4 Wat voor soort document is de code?
4.1 Status
De code is een vrijwillig te omarmen instrument. Wanneer het bestuur van een organisatie zich aan de code
verbindt, is toepassing van de code niet vrijblijvend. Vanaf dat moment mogen immers de controlerende
organen de besturen aanspreken op de wijze waarop besturen de code implementeren. De code is echter
geen garantie voor goed bestuur. Besturen is mensenwerk. Maar de besturen die actief aan de slag gaan met
de code laten zien waar zij voor staan en dat zij werken aan hun eigen functioneren.
De code heeft geen juridische status, het is een ‘zacht’ instrument. Het is niet uit te sluiten dat de code na
verloop van tijd ‘hard’ wordt, bijvoorbeeld wanneer deze door de rechter gebruikt zou worden bij toetsing
van het handelen van de overheid. Daarbij moet echter bedacht worden dat de code in de huidige vorm
weinig concrete normen bevat en daarmee als toetsingsinstrument niet direct voor de hand ligt.

4.2 Karakter
De code bevat de gemeenschappelijke waarden van goed openbaar bestuur in een democratische
rechtsstaat. Deze waarden zijn een vertaalslag van bestaande wet- en regelgeving, afspraken, instrumenten
en initiatieven in de overkoepelende waarden die daaraan ten grondslag liggen. Vandaar dat ze voor
sommigen een ‘open deur’ gehalte hebben. Toch is het relevant deze waarden te expliciteren en erover in
gesprek te gaan. Want verschillende mensen ontlenen aan dezelfde waarden verschillende normen en
gedragsregels – voor zover wet- en regelgeving daarvoor ruimte laat – en/of hebben daarbij verschillende
ambitieniveaus. Als behartigers van het publieke belang is het belangrijk dat besturen van organisaties in
het openbaar bestuur niet alleen de gezamenlijke waarden delen, maar ook langs die waarden reflecteren
op hun eigen functioneren.

4.3 Formulering
De werkgroep heeft gestreefd naar een korte en heldere formulering van de code. Het gaat om de
formulering van de belangrijkste waarden van goed openbaar bestuur. Dat moet kort en duidelijk
geformuleerd kunnen worden op een ‘gemiddeld’ niveau, zodat het voor mensen met diverse
achtergronden begrijpelijk is. Uit het burgeronderzoek dat onderdeel uitmaakte van het consultatietraject
is gebleken dat burgers met zowel hoog- als laagopgeleide achtergrond goed met de tekst uit de voeten
kunnen. Er is in het consultatietraject waardering geuit dat de code zo duidelijk en eenvoudig is geworden.

4.4 Opbouw
De opbouw van de code is als volgt. Eerst is er een inleiding waarin de noodzaak om te werken aan goed
openbaar bestuur wordt geschetst. Daarna volgen de beginselen op één A4. Vervolgens is er een iets meer
uitgewerkte versie van de code met een korte toelichting. Zo kan het ene A4 worden gebruikt als kort
referentiekader, en de versie met toelichting als basis voor nadere concretisering en operationalisering.
Organisaties kunnen de code naar de eigen context verder uitwerken. De politie heeft een dergelijke insteek
gekozen bij de Code Blauw (zie hoofdstuk 7). Bij de uitwerking van de Code Blauw is gekozen voor
invalshoeken, zoals “ik als agent op straat…”. De werkgroep heeft ervoor gekozen de code voor goed
openbaar bestuur, die de gezamenlijke beginselen voor het hele openbaar bestuur verwoordt, niet zelf uit
te werken. Ten eerste omdat top-down opleggen van een blauwdruk nu juist niet past bij het karakter en
doel van de code. Op overkoepelend niveau is ook niet te zeggen wanneer een beginsel goed is ingebed in
een bestuur of organisatie. Besturen hebben de ruimte nodig om zelf – eventueel in samenwerking met
besturen van andere organisaties – invulling te geven aan de beginselen voor hun specifieke situatie. Die
exercitie op zich levert al een belangrijke bijdrage aan zelfbewustzijn en professionaliteit.
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5 Voor wie is de code bedoeld?
Aanbeveling: besturen zijn doelgroep van de code
De toepassing van de code is een primaire verantwoordelijkheid van besturen, waarop controlerende
organen hen mogen aanspreken. Besturen zorgen ervoor dat zij zelf de waarden toepassen in hun eigen
handelen. Daarmee vervullen zij een voorbeeldfunctie naar hun ambtelijke leidinggevenden en
medewerkers toe. Besturen zorgen ervoor dat de beginselen van goed bestuur in de organisatie zijn
ingebed. De code werkt ook door naar verzelfstandigde organisatieonderdelen en
samenwerkingsverbanden. Uiteindelijk is het de burger die de effecten van goed bestuur moet merken.
Politieke partijen worden uitgenodigd de beginselen van goed openbaar bestuur uit te dragen naar
(kandidaat-)bestuurders en (kandidaat-) volksvertegenwoordigers.
Toelichting

De code is primair een instrument voor besturen. Dat wil in verband met deze code zeggen10: colleges van
burgemeester en wethouders bij gemeenten; gedeputeerde staten bij provincies; dijkgraaf en (hoog)
heemraden (dagelijks bestuur) bij waterschappen; het kabinet op rijksniveau. Analoog aan deze doelgroep
kan de code eveneens worden gebruikt door feitelijke dagelijkse besturen, zoals de korpschef bij de politie
en de regiocommandant bij de brandweer.
Goed bestuur komt alleen tot stand in een gezonde verhouding met het orgaan dat het bestuur controleert
dan wel medebestuurt. In het staatsrecht zijn de verhoudingen tussen enerzijds bestuur en anderzijds
controlerende of medebesturende organen verschillend. In dit advies wordt het onderscheid gemaakt
tussen besturend en controlerend orgaan, en daarbij worden met controlerende organen ook die organen
bedoeld die volgens de wet meebesturen. Het gaat namelijk om de verhouding van macht en tegenmacht of
het zelfreinigend vermogen van een organisatie. Ook in een verhouding van bestuur en medebestuur mag
zelfreinigend vermogen worden verwacht.
De volgende organen worden uitgenodigd de besturen van hun organisaties aan te spreken op goed
bestuur: gemeenteraad bij gemeenten; provinciale staten bij provincies; algemeen bestuur bij
waterschappen; het parlement (Eerste en Tweede Kamer) op rijksniveau.
Besturen zorgen ervoor dat de code ook doorwerkt in hun organisatie. Uiteraard betreft dit ook de
individuele bestuurders die van het bestuur deel uitmaken. Bestuurders hebben een belangrijke
voorbeeldfunctie richting ambtelijke leidinggevenden en medewerkers. Bestuurders dienen de organisatie
te kennen, te weten wat er leeft en in die context goed bestuur in te bedden.
De werkgroep vindt het wenselijk dat de doorwerking van de code ook (ver)zelfstandig(d)e
organisatieonderdelen en samenwerkingsverbanden betreft. Allereerst omdat het handelen volgens
beginselen van goed bestuur niet iets is wat je het ene moment wel doet, en het andere moment niet. Het is
een grondslag en motivatie voor het zijn van goed bestuur. Maar ook is doorwerking wenselijk omdat de
burger in aanraking komt met dergelijke onderdelen en verbanden. De burger kan geen onderscheid maken
naar soorten onderdelen van de overheid.11 Dat onderscheid is vaak van organisatietechnische of
administratieve aard. Het zegt niets over de waarden die aan het functioneren van die onderdelen ten
grondslag liggen. Ook in samenwerkingsverbanden dragen besturen (of vertegenwoordigers ervan) de
beginselen van goed bestuur uit. De controlerende organen spreken de besturen daarop aan, voor zover het
het handelen van het bestuur in de samenwerking betreft. Partijen in een samenwerkingsverband kunnen
desgewenst beslissen of zij de code willen toepassen.
De code is niet in eerste instantie gericht tot hoge colleges van staat en semi-publieke organisaties. Deze
organisaties worden wel uitgenodigd de code als inspiratiebron te hanteren.
10 Formeel beschikken de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van waterschappen ook over bestuursbevoegdheden. De uitoefening van het
dagelijks bestuur berust echter bij de colleges van burgemeester en wethouders respectievelijk gedeputeerde staten respectievelijk dagelijks bestuur.
11 Burgeronderzoek consultatietraject code voor goed openbaar bestuur, d.d. 6 en 11 november 2008, zie bijlage 2.
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6 Hoe gaat de code werken?
6.1 Implementatie

Aanbeveling: implementatie top-down en bottom-up
Top-down:
- Gezamenlijke introductie van de code door middel van een bijeenkomst met onder meer koepels
en brancheverenigingen.
Bottom-up:
- Eigen verantwoordelijkheid van besturen voor concretisering en operationalisering van de code in
de eigen context.

Toelichting

Voor een daadwerkelijke ‘landing’ van de code is zowel top-down als bottom-up geëngageerdheid nodig.
Top-down gaat het om verbinding aan de code als zodanig; bottom-up om nadere concretisering en
operationalisering in de eigen context.12
Top-down blijkt de geëngageerdheid van koepels en brancheverenigingen uit een gezamenlijke
bijeenkomst waarin de code officieel wordt geïntroduceerd. Daarmee wordt de aftrap gegeven voor het in
de praktijk aan de slag gaan met de code. De werkgroep beveelt aan dit nog in 2009 te laten plaatsvinden,
zodat organisaties zo snel mogelijk met de code aan de slag kunnen gaan.
Bottom-up concretisering en operationalisering betreft het geven van betekenis aan de beginselen voor de
eigen context door besturen van organisaties in het openbaar bestuur. De werkgroep beveelt aan dat
organisaties (al dan niet gefaciliteerd door koepels en brancheverenigingen) zelf een implementatieplan
maken waarmee nog in 2009, of uiterlijk 1 januari 2010 gewerkt gaat worden.

6.2 Implementatieplan

Aanbeveling: implementatieplan op organisatieniveau
Mogelijke onderdelen implementatieplan:
- gesprek binnen bestuur (concretisering, operationalisering, zelfevaluatie)
- gesprek tussen bestuur en controlerend orgaan
- gesprek tussen bestuur en medewerkers
- workshops op specifieke onderdelen naar behoeften
- vorm van verantwoording over toepassing code
Spiegelen en uitwisselen tussen organisaties onderling:
- binnen sector (visitatie) en intersectoraal

Toelichting

Uitgangspunten voor implementatie bottom-up zijn:
- Concretisering en operationalisering van de code is nodig in de organisationele context;
- Besturen van organisaties in het openbaar bestuur hebben een eigen verantwoordelijkheid om de code te
concretiseren en operationaliseren;
- Sectoren (koepels, brancheorganisaties, beroepsverenigingen) kunnen hierbij een stimulerende en
faciliterende rol spelen;
- Bij de concretisering en operationalisering wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande initiatieven
en trajecten.

12 Zie ook ROP 2008.
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De code dient als aanleiding voor kritische (zelf-)reflectie. De politie heeft hier al ervaring mee opgedaan
aan de hand van de Code Blauw (zie hoofdstuk 7). Deze ervaring leert dat het vooral gaat om het gesprek
over toepassing van beginselen in de praktijk, bijvoorbeeld aan de hand van voorbeelden en dilemma’s. Dit
gesprek kan zowel op bestuurlijk niveau, in relatie tot het controlerend orgaan, als in wisselwerking met de
ambtelijke organisatie plaatsvinden. Ook de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en
Rampenbestrijding benadrukt dat concretisering en operationalisering nodig is. “De ontwikkeling van
praktische instrumenten en een intensief informatie- en communicatietraject, afgestemd op de
verschillende doelgroepen maar tegelijkertijd gericht op wat ons bindt in het openbaar bestuur, is daarbij
van cruciaal belang. Wij zijn dan ook voornemens om de definitieve code op brandweerspecifieke
onderdelen, nader te concretiseren en operationaliseren. Dit wordt zoveel mogelijk gekoppeld aan
bestaande initiatieven.” Een concreet implementatieplan is dus nodig, en kan op organisatieniveau worden
ingevuld.
Uit onderzoek onder ambtenaren is gebleken dat zij zich medeverantwoordelijk voelen voor goed bestuur
(81%). Ambtenaren zijn echter slechts in minderheid van plan hun besturen erop aan te spreken als zij de
code niet toepassen (26%). Voor een goede inbedding van goed bestuur in de organisatie is een gezond
klimaat in de organisatie belangrijk. Daarom suggereert de werkgroep in het implementatieplan onder
meer de verhouding met ambtenaren te betrekken.
Een vorm van verantwoording is wenselijk, zodat het bestuur aangesproken kan worden op haar inzet op
dit vlak. Maar een aparte verantwoordingsstructuur voor de code vindt de werkgroep onwenselijk.
Aangesloten kan worden bij bestaande verantwoordingsstructuren, zoals het jaarverslag.
Zowel in de werkgroep zelf als tijdens het consultatietraject hebben diverse mensen vastgesteld dat
uitwisseling van kennis en ervaring over sectorgrenzen heen (onder sectoren verstaan we dan: rijk,
provincies, gemeenten enzovoort) bijzonder waardevol kan zijn. Daarom dat de werkgroep uitwisseling
over sectorgrenzen heen aanbeveelt als onderdeel van het implementatieplan. Dit sluit ook aan bij de
behoefte van de Unie van Waterschappen: de Unie geeft aan het meest behoefte te hebben aan ‘good
practices’ van andere sectoren, omdat er voor vrijwel alle onderwerpen in de code al trajecten lopen in de
waterschapsector. De politie vindt een intersectorale aanpak eveneens gewenst.
In de implementatie hoeft naar de mening van de werkgroep geen apart traject richting de burger te worden
opgenomen. De uitkomst van het burgeronderzoek op dit punt was te duidelijk en eenduidig om te
negeren.

Aanbeveling: aansluiting bij benchmarks en
bestuurskrachtmetingen
Benchmarks en bestuurskrachtmetingen helpen organisaties het eigen functioneren te toetsen.
Toelichting

Na concretisering en operationalisering kunnen organisaties zelf beoordelen in hoeverre kan worden
aangesloten bij een benchmark of een bestuurskrachtmeting. Deze instrumenten zijn er om te leren en te
verbeteren, niet om af te rekenen. Benchmarks worden op sectorniveau ingezet, maar in nauwe
samenwerking tussen die sectoren: rijk, provincies en gemeenten. Bestuurskrachtmetingen worden op
organisatieniveau ingezet.
Programma Krachtig Bestuur

In het programma Krachtig Bestuur van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
staan twee begrippen centraal: doen en leren. “Op de langere termijn willen wij een context creëren
waarbij een leerproces tot stand kan komen dat verbeteringen realiseert die bijdragen aan een nog
krachtiger bestuur. Daarbij spelen bestuurskrachtmetingen en benchmarks een belangrijke rol. Niet als
instrument op zichzelf, maar als middel om van elkaar te leren.
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Aanbeveling: zorg in elke sector en/of organisatie voor
eenambassadeur/voortrekker
Een ambassadeur/voortrekker draagt persoonlijk de waarden uit en is de motor achter bewustwording
van de waarden van goed bestuur binnen een sector c.q. organisatie. De ambassadeur/voortrekker
heeft ook een adviserende rol. Deze functie kan eventueel periodiek rouleren.
Toelichting

Voorstelbaar is dat ambassadeurs of voortrekkers een positieve invloed hebben als het gaat om het levend
houden van ‘goed bestuur’ als expliciet aandachtpunt voor besturen in het openbaar bestuur. Een
mogelijkheid is dat een ambassadeur op bestuurlijk niveau binnen een organisatie (denk aan een heemraad
bij een waterschap) zorgt voor twee workshops per jaar over de waarden van goed bestuur in het algemeen
en/of enkele specifieke thema’s. Zulke gesprekken kunnen in ieder geval gaan over dilemma’s en
praktijkvoorbeelden.

6.3 Monitoring

Aanbeveling: monitoring
De Raad van State breidt de periodieke beschouwing van de Code Interbestuurlijke Verhoudingen uit
met een beschouwing van de Code voor goed openbaar bestuur.
Toelichting

Diverse partijen hebben tijdens het consultatietraject gewezen op het belang de discussie over goed
openbaar bestuur levend te houden. Uitkomsten van monitoring zijn een goede aanleiding die discussie
levend te houden. Ook voor monitoring hoeft geen aparte structuur te worden ingesteld. Het
Interprovinciaal Overleg heeft de suggestie gedaan dat wordt aangesloten bij de periodieke beschouwing
van de Raad van State over het naleven van de code interbestuurlijke verhoudingen. De werkgroep neemt
deze suggestie graag over. Daarbij zij aangetekend dat de code interbestuurlijke verhoudingen alleen
betrekking heeft op de onderlinge verhoudingen tussen rijk, provincies en gemeenten, terwijl de code voor
goed openbaar bestuur in meer sectoren wordt ingezet.
Raad van State

De Raad van State stelt zich ten doel om door advisering aan wetgever en bestuur en door
bestuursrechtspraak bij te dragen aan behoud en versterking van de democratische rechtsstaat en
bewaakt de eenheid, legitimiteit en kwaliteit van het openbaar bestuur in brede zin.
www.raadvanstate.nl

6.4 Geen nieuwe controle- en handhavingsmechanismen

Aanbeveling: geen nieuwe controle- en handhavingsmechanismen
Het vastleggen van de code in wet- en regelgeving heeft geen zin. De code gaat niet over harde normen
(die zijn er al) maar om bewustwording van waarden. Harde controle en handhaving op waarden is niet
mogelijk vanwege het abstractieniveau en niet wenselijk omdat het gaat om verinnerlijking van
waarden.
Toelichting

Bij burgers roepen de beginselen de indruk op een recht te zijn.13 Er zijn dan ook vragen wie op naleving
gaat toezien. Burgers noemen uit zichzelf de ombudsfunctie. De werkgroep neemt deze suggestie niet over.

13 Blijkens burgeronderzoek, zie bijlage 2.
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Er zijn al vele controle- en handhavingsmechanismen om het openbaar bestuur scherp te houden op haar
functioneren. Zowel via het recht, als via horizontale en interbestuurlijke mechanismen. Denk aan het
bestuursrecht, rekenkamers en interbestuurlijk toezicht. De werkgroep ziet geen heil in het opzetten van
nieuwe controle- en handhavingsmechanismen voor de code voor goed openbaar bestuur. Dat past ook
niet bij het karakter van de code die immers gaat over wat besturen zijn. Het aan de slag gaan met de code
heeft als doel verinnerlijking van de beginselen van goed bestuur. Concretisering en operationalisering
vinden niet voor niets bottom-up plaats.
De werkgroep wil er tegelijkertijd op wijzen dat bestaande mechanismen beter benut zouden kunnen
worden bij het reflecteren op het eigen functioneren door besturen van organisaties in het openbaar
bestuur. Controle- en handhavingsmechanismen dreigen als administratieve verplichtingen (en lasten) te
worden weggezet, en worden dan niet benut als kwaliteitsinstrument.
Aanbeveling: maak beter gebruik van bestaande mechanismen

Gebruik bestaande momenten van afleggen van verantwoording, evenals onderzoeken en benchmarks,
om oprecht te reflecteren en te leren.

Toelichting

Goed bestuur moet zich natuurlijk wel uiten in zichtbare resultaten en verbeteren aan de hand van relevante
informatiebronnen. Daarvoor zijn verschillende bestaande mechanismen beschikbaar. Onderzoeken van de
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Wereldbank bijvoorbeeld
leveren (prestatie-)gegevens op over de Nederlandse publieke sector in internationaal vergelijkend
perspectief. De Raad van Europa levert relevante rapporten, richtsnoeren en aanbevelingen voor het
openbaar bestuur. Op nationaal niveau zijn de onderzoeken van de Algemene Rekenkamer een belangrijke
bron van informatie over het functioneren en presteren van het Nederlandse openbaar bestuur.14 Ook
rapporten van het Centraal Bureau voor de Statistiek en Sociaal en Cultureel Planbureau zijn zinvolle
informatiebronnen. Op horizontaal niveau vervullen benchmarks een steeds belangrijkere rol. Denk aan
www.waarstaatjegemeente.nl. Op organisatieniveau leveren stakeholderonderzoeken en
klachtenprocedures mede informatie over het functioneren van besturen.
Ook het werk van de Nationale ombudsman zou beter benut kunnen worden als spiegel. Weliswaar een
spiegel waar niet op het door een bestuur zelf gewenste moment in kan worden gekeken, maar een relatief
vriendelijke spiegel: de ombudsman benoemt de problemen waar mensen tegenaan lopen in contacten
met de overheid, geeft mogelijke oplossingen en dat zonder te sanctioneren.

6.5 Randvoorwaarden
Kortweg signaleert de werkgroep dat in ieder geval de volgende factoren randvoorwaarden zijn als het gaat
om succesvolle implementatie van de code:
- gezamenlijke introductie van de code in het openbaar bestuur, over sectorgrenzen heen;
- geëngageerdheid bottom-up, dat wil zeggen: besturen willen zich verbinden aan de code en zijn bereid
tot zelfreflectie;
- implementatieplan en inspanningen dit plan ten uitvoer te brengen;
- ambassadeurs/voortrekkers om goed bestuur op de agenda en levend te houden;
- bereidheid bij controlerende en meebesturende organen om besturen aan te spreken;
- veilig klimaat voor dialoog binnen de organisatie;
- ontvankelijkheid van bestuur voor signalen uit de omgeving;
- werken aan interbestuurlijke verhoudingen op organisatie- en sectorniveau.

14 Zie voor de werkzaamheden van de Algemene Rekenkamer de huidige strategie (AR 2003).
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De Nationale Ombudsman, dhr. Benninkmeijer, tijdens een rondetafelgesprek over de code voor goed openbaar bestuur op
27 november 2008 te Utrecht.

Nationale ombudsman

“Het instituut van de Nationale ombudsman is ingesteld om de burger een mogelijkheid te geven om
klachten over de uitvoering van taken door de overheid voor te leggen aan een onafhankelijke en
deskundige instantie. Deze mogelijkheid staat naast andere voorzieningen, zoals de
volksvertegenwoordiging, de rechterlijke macht, en interne procedures van klachtbehandeling. Het werk
van de Nationale ombudsman kan leiden tot het (alsnog) nemen van een maatregel en heeft uiteindelijk
tot doel bij te dragen aan herstel van geschonden vertrouwen. Met het oog op deze functie naar de burger
toe is in de Wet Nationale ombudsman gekozen voor een vorm waarin één persoon, de Nationale
ombudsman, de naar buiten herkenbare exponent is van het instituut, als tegenwicht van een vaak
anonieme bureaucratie. Het is aan de betreffende overheidsinstelling om aan het oordeel van de
Nationale ombudsman gevolgtrekkingen te verbinden. Daarin verschilt het oordeel van de Nationale
ombudsman van de uitspraak van de rechter. Uitspraken van de Nationale ombudsman kunnen niet
worden afgedwongen, de Nationale ombudsman moet het dus hebben van zijn gezag. Dat gezag wordt
vooral bepaald door de kwaliteit van het werk: een zorgvuldig onderzoek naar de feiten, een goed
onderbouwde en overtuigende beoordeling en een rapportage in leesbare vorm.”
www.ombudsman.nl
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7 Hoe verhoudt de code zich tot bestaande regels en
instrumenten?
7.1 Verhouding tot bestaande wet- en regelgeving
Zoals beschreven zijn de waarden in de code een vertaalslag van bestaande wet- en regelgeving en andere
maatstaven. De code is een ethisch of moreel document, niet een juridisch document. De code komt dus
niet in de plaats van bestaande wet- en regelgeving en is ook zelf geen nieuwe regelgeving.

7.2 Verhouding tot behoorlijkheidsvereisten Nationale ombudsman
De Nationale ombudsman toetst of een overheidsorganisatie zich al dan niet behoorlijk heeft gedragen.
Deze toetsing baseert hij op de behoorlijkheidsvereisten. Het derde beginsel in de code is een directe
verwijzing naar deze behoorlijkheidsvereisten.

7.3 Verhouding tot governancecodes
Er zijn in de laatste jaren meerdere governancecodes ontwikkeld, in verschillende sectoren. Na de
Nederlandse code voor corporate governance (‘code Tabaksblat’) zijn in Nederland vergelijkbare codes
ontwikkeld voor onder meer de sectoren zorg, onderwijs, sociale woningbouw, cultuur, pensioenfondsen
en omroepen.
Corporate governance heeft betrekking op individuele organisaties, te weten beursgenoteerde
vennootschappen, in de private sector. De Nederlandse code voor corporate governance gaat voornamelijk
over checks and balances in de organisatie, evenals in enige mate over transparantie en integriteit van
bestuur en toezicht. Sectorale governance codes in Nederland hebben in navolging van de corporate
governance code betrekking op individuele organisaties, vaak semi-publieke organisaties. In dat verband
wordt wel gesproken over public governance. De codes verschillen per sector, maar zijn vergelijkbaar met de
Nederlandse corporate governance code omdat ze voornamelijk checks and balances organiseren.
Met de code voor goed openbaar bestuur wordt recht gedaan aan het specifieke karakter van het openbaar
bestuur. De code voor goed openbaar bestuur regelt geen checks and balances, omdat macht en tegenmacht
in het openbaar bestuur al bij wet geregeld zijn via democratische legitimering. Deze code heeft dus een
ander karakter en is als zodanig niet te vergelijken met de code Tabaksblat en sectorale governance codes.

7.4 Verhouding tot andere codes
De term ‘code’ wordt in meer verbanden gebruikt dan bij governance alleen. Naast de governancecodes zijn
er ook gedragscodes, die betrekking hebben op integriteit, dat als beginsel van goed bestuur in de code is
opgenomen. In zoverre kunnen de gedragscodes als concrete toepassing worden gezien van een beginsel
van goed bestuur. Belangrijk is dan wel dat de gedragscode niet alleen formeel bestaat als een
administratieve ‘check’, maar dat er bewust een gewetensvolle invulling aan wordt gegeven.
De politie heeft voor de eigen sector de Code Blauw ontwikkeld. Dit is een beroepscode bedoeld voor
iedereen die bij de Nederlandse politie werkt. De code bevat waarden die aansluiten bij de twee centrale
begrippen in de missie van de politie: ‘waakzaam en dienstbaar’. De Code Blauw wordt ingezet als
richtinggevend kader voor denken, gedrag en handelen. Richting en concretisering wordt gegeven aan de
beginselen door uit te gaan van invalshoeken. Deze invalshoeken worden gebruikt om situaties te
onderscheiden, waarin het ene beginsel meer leidend is dan het andere. Denk aan ‘ik als leidinggevende’ of
‘ik in mijn vrije tijd’. Zo kan de code op meerdere fronten ingezet worden en wordt duidelijk hoe ieder een
onderwerp – zoals respect – toe kan passen in de eigen context. De ervaring van de politie met de
implementatie van de beroepscode is dat een richtinggevend kader het mogelijk maakt om het gesprek over
de beginselen te initiëren. Het gaat niet om het document, maar om de manier waarop de mensen het tot
leven laten komen.
Een andere code is de code interbestuurlijke verhoudingen. Deze code is in 2004 tussen rijk, provincies
(Interprovinciaal Overleg) en gemeenten (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) vastgesteld. De visie op
de interbestuurlijke verhoudingen is gebaseerd op drie uitgangspunten: probleemgericht werken, een
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scherpe verdeling van taken en beleidsvrijheid voor decentrale overheden. Deze code gaat over de
verhouding tussen rijk, provincies en gemeenten op een overkoepelend niveau, maar kan ook als inspiratie
dienen voor samenwerking tussen individuele overheidsorganisaties onderling. Werken aan de
interbestuurlijke verhoudingen, zowel binnen als over sectorgrenzen heen, is een randvoorwaarde voor
goed bestuur.

7.5 Verhouding tot government governance
De term governance wordt ook gebruikt in het verband van government governance. Government
governance waarborgt de onderlinge samenhang van de manier van sturen, beheersen en toezicht houden
van een overheidsorganisatie. Het ministerie van Financiën heeft hierover in 2000 een publicatie
uitgebracht (ministerie van Financiën 2000). Government governance betreft een meer bedrijfsmatige
benadering van organisatieprocessen op rijksniveau. Bij de code voor goed openbaar bestuur gaat het om
een morele benadering van het functioneren van het bestuur van een organisatie in het openbaar bestuur.
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Bijlage 1 – Verantwoording werkgroep
Samenstelling werkgroep
Mevr. Drs. A.C. van Es
Dhr. Mr. M.J.H. Marijnen
Dhr. A.J. Meijboom
Dhr. Dr. S.C. Peij
Mevr. Drs. K.M.H. Peijs
Mevr. Mr. M. Sarucco
Dhr. Dr. Ir. P. Verlaan
Mevr. Drs. J.M. de Vries
Dhr. Drs. R. van Zwol

Directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties, ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (voorzitter)
Burgemeester gemeente Roosendaal
Korpschef Politie Rotterdam-Rijnmond
Extern adviseur voor de werkgroep, directeur Governance University
Commissaris van de Koningin provincie Zeeland
Directeur Openbare Orde en Veiligheid, gemeente Amsterdam
Regionaal commandant Brandweer Veiligheidsregio Midden- en
West-Brabant
Dijkgraaf Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 15
Secretaris-generaal ministerie van Algemene Zaken

Het secretariaat is gevoerd door dhr. Dr. M.H. Klijnsma en mevr. Drs. J.G. Dullemond van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.16

Opdracht
De werkgroep brengt een gezamenlijk advies uit aan de minister en staatssecretaris van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties (BZK) in de vorm van de code, met bijbehorende toelichting: hoe de code is
opgebouwd, hoe deze zou kunnen/moeten worden toegepast en overige, mogelijk relevante opmerkingen.
Daarbij maakt de werkgroep waar mogelijk gebruik van principes uit sectorale codes die in de praktijk al
worden toegepast. Nadat het advies aan de bewindspersonen is voorgelegd, besluiten zij of zij het advies
aanvaarden.

Uitvoering opdracht
De werkgroep is in 2008 bijeen geweest op 16 april, 2 juli en 10 september, en op 21 januari 2009. Daarnaast
heeft het secretariaat, samen met de extern adviseur van de werkgroep, bilaterale gesprekken gevoerd met
de werkgroepleden tussen de eerste en tweede vergadering. Verder heeft er tussentijds mail- en telefonisch
contact plaatsgevonden tussen het secretariaat en de werkgroepleden.
De werkgroep heeft in de loop van het ontwikkelingstraject gekozen voor een Nederlandse naamgeving aan
de code: ‘Code Good Governance’ werd ‘Nederlandse code voor goed openbaar bestuur’.
Gebruik maken van principes uit sectorale codes is lastig gebleken. Sectorale governance codes zijn er, in
navolging van de corporate governance code (‘Code Tabaksblat’), voornamelijk voor het organiseren van
checks and balances in een organisatie. Binnen het openbaar bestuur zijn checks and balances al
georganiseerd in de wet- en regelgeving. Macht en tegenmacht bestaan door het systeem van de
democratische rechtsstaat. Wel heeft de Code Tabaksblat ter inspiratie gediend qua helderheid van
formuleren. Daarnaast hebben de werkgroep en het secretariaat zich laten inspireren door enkele andere
voorbeelden, waaronder de Britse Standard for Good Public Governance en de Essentialia van goed
openbaar bestuur van de Algemene Rekenkamer (AR 2005).
In september 2008 is een concept code vastgesteld. Om te weten hoe de doelgroep de code zou beoordelen
– alsmede belanghebbenden zoals volksvertegenwoordigingen/controlerende organen, ambtenaren en
burgers – heeft de werkgroep eind 2008 een breed consultatietraject laten uitvoeren. De uit het
consultatietraject verkregen reacties zijn verwerkt in dit advies en de code. Een verantwoording over de
verkregen reacties en bevindingen, en de consequenties die de werkgroep daaraan heeft verbonden, is in
bijlagen 2 en 3 opgenomen.

15 Scheidend dijkgraaf per 1 januari 2009.
16 Mevr. Drs. M.J. Kalverda was betrokken tot en met april 2008.
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In één van de ronde tafelgesprekken die deel uitmaakten van het consultatietraject, is de suggestie gedaan
een tussenfase in te lassen in het totstandkomingstraject van de code. Die tussenfase zou bestaan uit het
terugkoppelen aan de geconsulteerden over de uitkomsten van de consultatie en de consequenties die de
werkgroep daaraan verbindt. De werkgroep kiest ervoor niet aan deze oproep gehoor te geven. Het gaat
namelijk niet zozeer om de code zelf – de inhoud wordt blijkens het consultatietraject breed gedragen –
maar om de gesprekken die naar aanleiding van de code gevoerd gaan worden. Het levend houden van goed
bestuur lukt niet door op abstract niveau te praten over een document, maar door het te hebben over de
betekenis ervan in de dagelijkse praktijk. De werkgroep hoopt dat de code en dit advies daartoe de aftrap
vormen.
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Bijlage 2 – Verantwoording consultatietraject
Onderdelen van het traject
In opdracht van de werkgroep heeft het secretariaat een breed consultatietraject uitgevoerd c.q. laten
uitvoeren. Het consultatietraject omvatte de volgende onderdelen:
Doelgroep

Methode

Uitvoerende

Datum

Burgers

4 groepsgesprekken, 2 in
Utrecht en 2 in Den Bosch.
Selectie mensen naar
opleiding (laag/hoog) en
leeftijd (40-/40+)

CO-efficiënt m.m.v.
secretariaat, adviseur
werkgroep en directie
Communicatie en Informatie,
ministerie van BZK

6 en 11
december
2008

Ambtenaren
Flitspanel®
		
		

Directie Arbeidszaken
Publieke Sector, ministerie
van BZK m.m.v. secretariaat

4-18
november
2008

Bestuurders en
Ronde tafelgesprekken
leidinggevenden openbaar 		
bestuur, Nationale 		
ombudsman, Raad voor het 		
openbaar bestuur		

Secretariaat m.m.v.
Stadskasteel Oudaen
(locatie en catering),
QMS (verslaglegging) en
VOOG (fotografie)

27 november
2008

(Vertegenwoordigingen van)
Schriftelijk advies
besturen in het openbaar 		
bestuur		

VNG, IPO, UvW, ministers
(onderraad), KBB-RHC, NVBR

Oktober december
2008

Afkortingen in deze bijlage
BZK
IPO
KBB
NVBR
RHC
UvW
VNG

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Interprovinciaal Overleg
Korpsbeheerdersberaad
Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding
Raad van Hoofdcommissarissen
Unie van Waterschappen
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Verkregen reacties op hoofdlijnen
Vertegenwoordigingen besturen

Datum
Wie
5-11-2008
VNG
18-11-2008
IPO
		
26-11-2008
KBB-RHC
		
5-12-2008
Rijk
		
		
		

Reacties samengevat
Pas de 12 Principles of Good Democratic Governance at local level toe.
Code met aandacht voor politieke context en verhoudingen tussen
bestuurslagen kan bijdrage leveren.
Instemming met code. Belangrijk duidelijkheid te creëren overhanteerbaarheid beginselen. Intersectorale aanpak en niet verplichtend.
Concept code is via overleg van secretarissen-generaal en ambtelijk
voorportaal besproken in onderraad. Geluiden uit de gremia zijn kritisch:
discussie over goed bestuur is belangrijk, maar toegevoegde waarde van
code wordt betwijfeld.
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9-12-2008
NVBR
		
6-1-2009
UvW
		
		
		
		

NVBR herkent zich in doelen en inhoud code, en vraagt vooral aandacht
voor het verband met vergelijkbare codes en operationalisering.
Unie onderschrijft belang en (goeddeels) inhoud code; is voorstander van
gezamenlijke vaststelling van de code door openbaar bestuur; vindt dat
sectoren zelf verantwoordelijk zijn voor landen en levend houden code, met
een faciliterende rol van BZK; legt code voor aan nieuwe besturen van alle
waterschappen.

Burgeronderzoek
Op donderdag 6 november te Utrecht en dinsdag 11 november te ’s-Hertogenbosch hebben in totaal vier
gesprekken plaatsgevonden met burgers, naar leeftijd (45-/45+) en opleiding (laagopgeleid/hoogopgeleid).
De gesprekken waren in alle groepen levendig en constructief. Dit leverde de volgende bevindingen op:
- zonder de code te hebben gezien en gevraagd naar wat zij onder goed openbaar bestuur verstaan, komen
burgers met een opsomming die bijzonder nauw aansluit bij de code;
- als zij de code zien zijn burgers het er inhoudelijk mee eens. De code is duidelijk en begrijpelijk
geschreven. Het wordt op prijs gesteld dat het openbaar bestuur zich van een goede kant laat zien;
- alle waarden zijn belangrijk, maar in de gesprekken ligt het accent op ‘openheid en integriteit’ en
‘participatie’;
- de code roept wel vragen op. Het is zo vanzelfsprekend dat gevraagd wordt waarom deze waarden
geëxpliciteerd of geformaliseerd worden. Het wekt de indruk dat het nu niet goed gaat;
- de beginselen roepen de indruk op een recht te zijn. Er zijn dan ook vragen wie op naleving gaat toezien.
Elke groep noemt uit zichzelf de ombudsman;
- burgers hoeven niet actief te worden geïnformeerd over de manier waarop het openbaar bestuur bezig is
met goed bestuur. Zij willen het vooral in de praktijk merken (maar betwijfelen dat tegelijk);
- NB burgers hebben geen helder beeld wat het openbaar bestuur is en denken o.m. aan UWV,
Belastingdienst, ziekenhuizen, woningcorporaties.

Onderzoek onder ambtenaren
1.842 ambtenaren uit het Flitspanel® uit de sectoren rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en politie
hebben tussen 4 en 18 november een vragenlijst ingevuld over de code. Dit betekende een respons van
37,8%. Enkele uitkomsten:
- het beginsel ‘openheid en integriteit’ wordt relatief als meest belangrijk gezien (98% vindt het belangrijk
tot zeer belangrijk);
- het beginsel ‘participatie’ wordt relatief als minst belangrijk gezien, maar nog altijd vindt 84% het
belangrijk tot zeer belangrijk;
- 91% is het eens tot helemaal eens met de stelling dat alle besturen van alle overheidsorganisaties
dezelfde beginselen van goed openbaar bestuur moeten toepassen;
- 84% vindt een code belangrijk om te werken aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van het openbaar
bestuur;
- 81% vindt dat zij als medewerkers net zo verantwoordelijk zijn voor goed openbaar bestuur als het
bestuur van hun organisatie;
- 47% is het eens met de stelling ‘het is goed dat de code vrijwillig is, want de motivatie om aan goed
openbaar bestuur te werken moet uit besturen zelf komen en niet worden opgelegd’. 37 % is het oneens
en de overige 16% is het eens noch oneens;
- 26% is van plan het bestuur van de organisatie erop aan te spreken als het de code niet uit zichzelf gaat
toepassen.
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Ronde tafelgesprekken met bestuurders en leidinggevenden
Donderdag 27 november vonden in Stadskasteel Oudaen te Utrecht twee ronde tafelgesprekken plaats over
de concept code. Deelnemers waren enkele bestuurders, en verder vooral leidinggevenden uit het openbaar
bestuur, alsmede de Nationale ombudsman en Raad voor het openbaar bestuur (zie ook volgende
paragraaf ). De sfeer was overwegend negatief-kritisch, met enkele meer constructieve geluiden.
Enkele veel geuite signalen:
Meer positief zijn deze signalen geuit:
- ‘Je kunt er niet tegen zijn’ en ‘Dit doen we toch al’;
- De code kan relevante aanleiding zijn om
- Wat is de toegevoegde waarde ten opzichte van al 		 met elkaar in gesprek te gaan (binnen
bestaande wet- en regelgeving en instrumenten?		 bestuur, tussen bestuur en organisatie,
- Geen behoefte aan een nieuw papiertje dat in de la 		 tussen bestuur en
verdwijnt;		 volksvertegenwoordiging/controlerend
- Doelgroep is onduidelijk;		 orgaan);
- Winnen we hiermee het vertrouwen van de burger?
- De politie heeft positieve ervaring met
- Het hebben van een code betekent niet dat mensen 		 de vergelijkbare Code Blauw;
zich eraan houden;
- De code kan houvast bieden aan
- Te weinig nieuwe elementen of ambitie.		 (beginnende) bestuurders;
		
- De code biedt een richtinggevend kader
			 en kan bijdragen aan professionalisering.
Tegenstrijdige signalen:

Meningen variëren: de één vindt dat de code getoetst moet worden door een onafhankelijke partij (zoals de
Nationale ombudsman). De ander vindt dat de code een zacht, intern instrument moet zijn waar derden
geen rechten aan kunnen ontlenen. Daarbij wordt erop geattendeerd dat ook een zacht instrument op
termijn ‘hard’ kan worden.
Enkele adviezen aan de werkgroep:

- Vergelijk met andere codes en Vlaamse deontologie voor democratie;
- Doelgroep: bestuurders én volksvertegenwoordigers/controlerend orgaan;
- Betrek politieke partijen bij dit traject vanwege selectie kandidaten;
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-

Sluit een convenant als basis voor implementatie;
Zorg bij implementatie voor een link met toepassing in de praktijk;
Wijs één verantwoordelijke aan in de organisatie die zich eraan verbindt;
Houd de discussie levend;
Zorg voor een tussenfase in het totstandkomingstraject van de code, met terugkoppeling van consultatie
en aanpassing code en advies en/of praktijkvoorbeelden.

Raad voor het openbaar bestuur
De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) schreef d.d. 2 december 2008 op eigen initiatief een advies,
gericht aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De toonzetting is opbouwend
kritisch. De Rob adviseert om duidelijker te maken voor wie de code is bedoeld, in de toelichting aandacht
te besteden aan geschreven en ongeschreven rechtsnormen en de probleemstelling, doelstelling en functies
van de code beter te onderscheiden. Tevens geeft zij wat ideeën mee voor de implementatie van de code.

Handvestgroep
Dhr. E. Stoové heeft als voorzitter van de Handvestgroep de Code Goed Bestuur van de Handvestgroep
Publiek Verantwoorden toegestuurd. De Handvestgroep bestaat uit de zelfstandige bestuursorganen CFI,
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, College Voor Zorgverzekeringen, Centrum voor Werk en Inkomen,
IB-Groep, Kadaster, ProRail, RDW, Staatsbosbeheer, Sociale Verzekeringsbank en UWV. De code van de
Handvestgroep is een vertaling van de code Tabaksblat voor uitvoeringsorganisaties.

Spontane reacties
Dhr. R. ’t Hart (directeur Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement) doet een pleidooi voor
risicomanagement, met verwijzing naar onder meer de Code Tabaksblat.
Dhr. F. Kist (senior management consultant van Corgwell) complimenteert de werkgroep met de code en
vindt het knap dat de code zo eenvoudig is gehouden.
Dhr. W. de Vos zoekt als bezorgde burger contact op met het secretariaat en deelt zijn negatieve ervaringen
met overheidsorganisaties. Hij stelt dat er geen zelfreinigend vermogen is bij overheidsorganisaties.

Met dank aan
Ambtenaren en andere deskundigen hebben via gesprekken, telefonisch contact en emailwisselingen met
het secretariaat bijgedragen aan de totstandkoming van de code en het advies. De werkgroep dankt de
volgende mensen:
Mevr. N. Bakker (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)
Dhr. A. Cremers (destijds: provincie Noord-Holland)
Dhr. H. Dekker (Onderzoekbureau Bestuurlijke Kwaliteit)
Dhr. W. Dekking (Unie van Waterschappen)
Dhr. H. Dijkstal (o.a. voorzitter Commissie Integriteit Publieke Omroep)
Mevr. M. Hanrath (voorziening tot samenwerking Politie Nederland)
Mevr. G. van Hoogdalem (voorziening tot samenwerking Politie Nederland)
Dhr. R. Jansen (Veiligheidsregio/Brandweer Midden- en West-Brabant)
Dhr. L. Kerstjens (Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding)
Dhr. P. van der Knaap (Algemene Rekenkamer)
Dhr. C. van Montfort (Algemene Rekenkamer, Universiteit Tilburg)
Dhr. R. Rutjens (Unie van Waterschappen)
Dhr. R. Schoemaker (voorziening tot samenwerking Politie Nederland)
Mevr. Y. Sinnige (Interprovinciaal Overleg)
Mevr. B. Steenbergen (destijds: gemeente Den Haag)
Dhr. K. Vos (Koninklijk Nederlands Instituut voor Registeraccountants)
en betrokkenen van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Buitenlandse Zaken,
Financiën, Verkeer & Waterstaat, Landbouw Natuur & Voedselkwaliteit; Bureau Integriteitsbevordering
Openbare Sector; ICTU; Rijksvoorlichtingsdienst; Inspraakpunt.
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Bijlage 3 – Verwerking verkregen reacties
Deze bijlage bevat een overzicht van de verkregen reacties uit de consultatieronde op de concept code van
september 2008. Deze reacties zijn geordend naar de opbouw van de code. In dit document is cursief
aangegeven welke wijzigingen de werkgroep heeft doorgevoerd in de concept code van september 2008
naar aanleiding van de uit het consultatietraject verkregen reacties.
In de kaders is de tekst van de concept code per beginsel opgenomen. Wanneer tekst is verwijderd, is deze
tekst doorgehaald. Wanneer tekst is toegevoegd, is deze tekst cursief weergegeven.

Nederlandse code voor goed openbaar bestuur
Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur

Algemeen te verwerken in de inleiding en/of advies

• Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onderschrijft doel, maar is van mening dat al het nodige
wordt gedaan op dit terrein onder verwijzing naar de twaalf ‘Principles of Good Democratic Governance
on local level’ van de Raad voor Europa. Alle lidstaten van de Raad van Europa, waaronder Nederland, hebben zich
politiek gecommitteerd aan de strategie voor goed lokaal bestuur waar de 12 principes onderdeel van uitmaken. In vijf
lidstaten lopen nu pilots. In Nederland nog niet. De werkgroep ziet Nederlandse aansluiting bij de pilots als mogelijke
uitwerking/nadere invulling voor gemeenten.
• Interprovinciaal Overleg (IPO) vraagt de beginselen meer in relatie tot de politieke context te beschrijven
en vraagt aandacht voor verhoudingen tussen bestuurslagen. In de inleiding is nu verwezen naar de politieke
context. Voor de verhoudingen tussen de bestuurslagen wordt verwezen naar de code interbestuurlijke verhoudingen.
Hiermee is rekening gehouden in de toelichting van beginsel 4 met de zinsnede “het bestuur zorgt voor afstemming van de
doelen met partijen in en om de organisatie”. Daarnaast is in die toelichting een nieuwe zinsnede opgenomen over
samenwerking met andere (overheids-) organisaties.
• Korpsbeheerdersberaad – Raad van Hoofdcommissarissen (KBB-RHC) ziet verband met de eigen
beroepscode, de Code Blauw. Vorm en inhoud van deze code kan als richtinggevend kader een bijdrage
leveren aan goed openbaar bestuur. Ook ziet KBB-RHC een relatie met het advies van de Raad voor
Overheidspersoneelsbeleid aan de minister van BZK d.d. 23 mei 2008. De werkgroep neemt kennis van het
advies van de Rop en gebruikt dit mede ter inspiratie voor het advies bij de code. De werkgroep ziet de Code Blauw en het
bijbehorende implementatietraject als mogelijk voorbeeld.
• Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) erkent en herkent de doelen
die nagestreefd worden met de code en herkent zich in beginselen. Van belang is dat de verbinding met
bestaande codes wordt aangegeven. In het begeleidende advies is dit gebeurd. De code moet breed
geoperationaliseerd worden. De ontwikkeling van praktische instrumenten en een intensief informatieen communicatietraject zijn cruciaal. Brandweerspecifiek zal dit zoveel mogelijk gekoppeld worden aan
bestaande initiatieven. Het advies van de werkgroep sluit hierop aan.
• Op rijksniveau bestaat aarzeling bij de code. Er is onduidelijkheid over de verhouding met de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur. Gevraagd is de term ‘code’ te heroverwegen ten gunste van
bijvoorbeeld de term ‘kernwaarden’. De werkgroep heeft mede naar aanleiding hiervan overwogen
‘beginselen’ of zelfs ‘code’ te vervangen door ‘kernwaarden’. De werkgroep heeft besloten de naam ‘code’ en
‘beginselen’ te blijven hanteren, om drie redenen. De naam ‘kernwaarden’ lijkt te verwijzen naar onveranderlijke, universele
waarden. De code pretendeert dit niet. De naam code is bovendien internationaal herkenbaar. Ten slotte is een code feitelijk
een zelf opgelegde richtlijn; ‘zo spreken we dat af met elkaar’ en dat sluit aan bij het karakter dat de werkgroep aan de code
verbindt.
Wat betreft de verhouding tot bestaande wet- en regelgeving (waaronder de algemene beginselen van behoorlijk bestuur): de
inleiding is hierop aangescherpt en het advies besteedt hier aandacht aan.
• Unie van Waterschappen (UvW) onderschrijft belang en (goeddeels) inhoud van de code. Unie is
voorstander van gezamenlijke vaststelling van code met andere overheidskoepels en kabinet in een
bijeenkomst met de nodige publiciteit. Voor het landen en levend houden van de code zijn sectoren zelf
verantwoordelijk; BZK kan een faciliterende rol spelen. Unie gaat code aan ieder waterschap sturen als
vertrekpunt in het gesprek in het nieuwe bestuur over het functioneren en over het aansturen van de
organisatie. Het advies sluit aan bij de aanbevelingen van de Unie.
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• Bestuurders en leidinggevenden tonen tijdens de rondetafelgesprekken (‘RTG’) overwegend weinig
enthousiasme voor de code. Het wordt niet gezien als een oplossing voor bestaande problemen, maar
kan wel een aanleiding zijn met elkaar in gesprek te gaan. De werkgroep maakt in het advies duidelijk wat volgens
haar de toegevoegde waarde is van de code. Ook is de inleiding aangescherpt.
• Burgers herkennen de waarden in de code en komen zelf spontaan met vergelijkbare beginselen. Ze zijn
het er inhoudelijk mee eens en kunnen meerdere voorbeelden noemen van afwegingen en dilemma’s
tussen beginselen. Wel gaat het er volgens burgers met name om hoe deze waarden in de praktijk
worden gebracht. Burgers hebben geen behoefte actief geïnformeerd te worden hoe in het openbaar
bestuur aan goed bestuur wordt gewerkt. De werkgroep constateert met instemming dat de beginselen uit de code
herkenbaar zijn en worden ondersteund door burgers. De werkgroep houdt er in haar advies rekening mee dat de burger geen
behoefte heeft actief geïnformeerd te worden.
• Ambtenaren vinden alle beginselen belangrijk tot zeer belangrijk (minimaal 85%, maximaal 98%). Alle
besturen van alle organisaties moeten volgens 91% van hen dezelfde beginselen van goed openbaar
bestuur toepassen. 81% van hen vindt zichzelf hiervoor net zo verantwoordelijk als het bestuur. Slechts
26% is van plan het bestuur op toepassing van de code aan te spreken, maar 67% vindt wel dat een code
hun kan helpen om het bestuur op zijn functioneren aan te spreken. Slechts 38% is van mening dat goed
bestuur in Nederland een vanzelfsprekendheid is en slechts 3% geeft aan dat het eigen bestuur al volledig
aan de beginselen van goed openbaar bestuur voldoet. De werkgroep constateert met instemming dat de gekozen
beginselen belangrijk worden gevonden door ambtenaren en zij zelf een (mede-)verantwoordelijkheid hiervoor voelen.
• Deskundigen (zie ‘met dank aan’ in bijlage 2) geven aan dat het verstandig is duidelijk te maken dat de
code bedoeld is voor besturen met politiek benoemde bestuurders. Voorts dienen zij het uit te dragen
naar ambtelijk leidinggevenden en leidinggevenden van ZBO’s en agentschappen. De werkgroep adresseert
dit in haar advies. Daarnaast geven zij aan dat duidelijk gemaakt mag worden dat het hier het publieke
belang betreft. Het openbaar bestuur is er vóór en namens burgers. Opgenomen in inleiding en advies.
• De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) adviseert om duidelijker te maken voor wie de code is bedoeld
en het aspect van de relatie overheid - burger beter over het voetlicht te brengen. In de inleiding wordt
‘overheidsorganisaties’: ‘organisaties in het openbaar bestuur’. In het advies volgt een toelichting op de doelgroep. In de
inleiding is de relatie tot de burger scherper aangezet. De Rob adviseert voorts in de toelichting op de code
aandacht te besteden aan de verhouding met geschreven en ongeschreven rechtsnormen zoals
grondrechten en de beginselen van behoorlijk bestuur. De inleiding is hierop aangescherpt en in het advies is
hiervoor aandacht.
De Raad adviseert ten slotte de probleemstelling, doelstelling en functies van de code beter te
onderscheiden. De werkgroep adresseert dit in het advies.
De Raad noemt als kritische succesfactor dat de code gaat leven. Wat daarbij kan helpen is als duidelijk
wordt gemaakt wat de code concreet betekent voor bestuurders in een bepaalde sector, bv. aan de hand
van voorbeelden en dilemma’s uit de dagelijkse praktijk. De werkgroep onderstreept dat de code moet gaan leven
en houdt rekening met de suggestie van de Rob in haar advies als het gaat om implementatie.
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Inleiding
Goed openbaar bestuur is essentieel voor het functioneren van onze democratische rechtsstaat. Zonder
goed openbaar bestuur kan er geen gezonde wisselwerking plaatsvinden tussen overheid en
samenleving en kan de overheid niet in maatschappelijke behoeften voorzien.
In deze code staat is te vinden waar wat goed openbaar bestuur voor staat betekent voor besturen van
individuele overheidsorganisaties in het openbaar bestuur in Nederland, zowel op centraal als decentraal
niveau.
Goed openbaar bestuur is zelfs in een welvarend en ontwikkeld land als Nederland geen
vanzelfsprekendheid. Daarom is het nodig dat binnen het openbaar bestuur de beginselen van goed
bestuur scherp op het net vlies staan.17 Ook het feit dat politieke en maatschappelijke belangen democratisch
gelegitimeerd worden afgewogen, biedt wat dit betreft geen absolute waarborg. Deze code drukt besturen van
organisaties in het openbaar bestuur op het hart beginselen van goed bestuur in de dagelijkse praktijk
levend te maken en levend te houden, en biedt een referentiekader voor anderen om hen hierop aan te
spreken.
De code bevat geen juridisch afdwingbare normen. Er is al veel wet- en regelgeving die het optreden van de overheid
reguleert, waaronder de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De waarden die aan deze wet- en regelgeving ten
grondslag liggen worden in de code expliciet gemaakt. Het zijn de gezamenlijke waarden op basis waarvan het openbaar
bestuur functioneert. De code nodigt uit tot vertaling van deze waarden naar de eigen situatie en tot het nemen van actie: het
actief uitdragen binnen en buiten de organisatie, een voorbeeld willen zijn en aanspreekbaar willen zijn op goed bestuur.
Hiertoe kan worden aangesloten bij bestaande initiatieven.
De beginselen moeten in elkaars verband worden gezien. In de praktijk zullen beginselen soms tegen elkaar
afgewogen moeten worden. Zo hoeft bijvoorbeeld een rechtvaardige legitieme18 beslissing niet altijd de
meest doelmatige beslissing te zijn. Belangrijk is dat besturen hun afwegingen bewust maken en
daarover open zijn. Het publieke belang staat daarbij altijd voorop: het openbaar bestuur is er vóór en namens burgers.
Goed openbaar bestuur vergt onderhoud en continue aandacht. De code ‘leeft’ als besturen hem
gewetensvol toepassen en daarvan regelmatig publiekelijk verslag doen.

17 Voorstel secretariaat deze zin te schrappen in verband met nieuwe zin.
18 Voorstel secretariaat in verband met opmerkingen bij beginsel 5.
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Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur
Toelichting bij de beginselen

1.

Openheid en integriteit

• IPO stelt voor aan te sluiten bij de wettelijke basis van integriteit en te verwijzen naar
modelgedragscodes van VNG en IPO. De werkgroep blijft juist weg van juridische termen om ‘juridisering’ van de code
te vermijden. Modelgedragscodes kunnen een rol spelen in de implementatie.
• KBB-RHC vindt de relatie met integriteitbeleid in de toelichting sterk. Mogelijke toevoeging daaraan kan
het cyclisch proces van uitspreken, bespreken, afspreken en aanspreken zijn. De werkgroep ziet de bestaande
omschrijving als voldoende concreet. Het cyclisch proces kan een onderdeel zijn van concretisering en operationalisering op
organisatieniveau.
• UvW: de passages over ontvankelijke houding zouden wellicht (of ook) passen bij het beginsel
participatie. Deze constatering is begrijpelijk maar leidt niet tot aanpassing; uit de tekst bij participatie blijkt in andere
woorden al voldoende dat het om ontvankelijkheid gaat. De zin over naleving van wet- en regelgeving past beter
bij beginsel 5. Bij beginsel 5 staat dit ook in andere woorden; bij integriteit is het een onmisbaar element dat wet- en
regelgeving wordt nageleefd.
• Deskundigen zien goed werkgeverschap eerder onder dit beginsel dan onder 4 en ontvankelijkheid voor
signalen onder 3. Goed werkgeverschap wordt verplaatst; ontvankelijkheid niet. (zie ook voorstel verplaatsen beginsel
participatie naar 2) Het belang dat juist de (mede-)wetgever zich zelf aan de regels houdt, blijkt nog niet uit
de toelichting. Zinsnede is opgenomen.
• Bij dit beginsel gaat het volgens de burgers vooral om het geven van een goed voorbeeld. De werkgroep
constateert met instemming dat het beginsel, en in het bijzonder ‘het goede voorbeeld geven’ door burgers wordt
ondersteund.

1. Openheid en integriteit
Beginsel: Het bestuur is open en integer en maakt duidelijk wat het daaronder verstaat. Het bestuur geeft
in zijn gedrag het goede voorbeeld, zowel binnen de organisatie als daarbuiten.
Toelichting: Het bestuur – ook en vooral de individuele leden daarvan – 19 geeft het goede voorbeeld en maakt
medewerkers bewust van integriteit. Alleen op die manier kunnen de organisatie en de mensen die voor
de organisatie werken geloofwaardig zijn.
Openheid betekent in ieder geval dat het bestuur open is over procedures en besluiten. Ook maakt het
bestuur relevante informatie toegankelijk. Openheid vraagt om een ontvankelijke houding; dat wil
zeggen dat het bestuur ontvankelijk is voor signalen uit de omgeving en dat het laat zien wat het met die
signalen doet. Die ontvankelijke houding is ook nodig als het gaat om signalen uit de eigen organisatie.
Het bestuur schept een veilig klimaat in de organisatie waarin die signalen kunnen worden afgegeven en
geeft ook overigens invulling aan goed werkgeverschap.
Het is vanzelfsprekend dat het bestuur wet- en regelgeving naleeft, juist als (mede-)wetgever. Integriteit
betekent ook gewetensvol handelen. Wat dat voor de specifieke organisatie betekent, maakt het bestuur
duidelijk in een integriteitbeleid.

19 Invoeging door werkgroep d.d. 21 januari 2009.
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2. Participatie
• KBB-RHC mist aandacht voor interne participatie. Bij het eerste beginsel is al aandacht voor ontvankelijkheid
voor signalen uit de organisatie en het creëren van een veilig klimaat daarvoor.
• UvW: de laatste zin gaat over het zich verantwoorden richting de burger, maar dat is punt 7 van de code.
Misschien daarnaar verwijzen. Verantwoording als beginsel op zich krijgt inderdaad de aandacht onder punt 7. Hier
staat verantwoording als expliciet onderdeel van participatie, omdat een essentieel onderdeel van succesvolle en
geloofwaardige participatietrajecten is: de terugkoppeling wat er met de verkregen signalen is gebeurd.
• RTG heeft graag een ‘strakkere’ formulering van beginselen 1 en participatie samen: “De overheid is
interactief met zijn omgeving”. Dit is als aanvulling in de toelichting opgenomen.
• Hier vallen volgens de ondervraagde burgers zaken onder als algemene inspraak van burgers, maar ook
de afstand tussen bestuurders en de samenleving. Het wordt zeer belangrijk gevonden dat het
openbaar bestuur de communicatie over de besluiten goed inricht (duidelijke en tijdige uitleg over het
hoe en waarom). Dit beginsel wordt samen met het eerste beginsel als belangrijkst ervaren. Participatie
is tot 2e beginsel gemaakt, ook vanwege de goede aansluiting op openheid.

2. Participatie
Beginsel: Het bestuur weet wat er leeft in en om de organisatie in de maatschappij en laat zien wat het
daarmee doet.
Toelichting: Participatie betekent het betrekken van burgers en belangrijke partijen uit de omgeving bij
het vormen of bijstellen van beleid. Participatie vraagt van het bestuur interactief te zijn met zijn omgeving,
daadwerkelijk te luisteren naar vragen en ideeën van betrokkenen over een concreet onderwerp en zich
tegenover hen te verantwoorden wat het daarmee heeft gedaan.
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3. Goede dienstverlening
• IPO: het beginsel geeft geen antwoord op wat een overheid doet. De overheid kent meer rollen dan die
van dienstverlener. Deze rollen zijn opgenomen in de toelichting op beginsel.
• KBB-RHC mist de respectvolle omgang als kernonderdeel van dienstverlening en acht meer aandacht
wenselijk voor de uitwerking van de inhoud van dit begrip en het belang van respectvolle omgang en
bejegening. Respectvolle omgang is met andere woorden de kern van het beginsel geworden.
• UvW: de overheid heeft niet alleen een dienstverleningsrelatie met de burger, maar staat ook in een
gezagsverhouding tot de burger. De dienstverleningsrelatie vinden wij wel compleet en goed in de code
tot uitdrukking komen. Het expliciet noemen van de BurgerServiceCode komt het draagvlak bij
organisaties die een ander instrument hanteren niet ten goede. De nadruk komt minder te liggen op de
dienstverleningsrelatie.
• RTG vraagt de werkgroep aandacht te besteden aan rollen van de overheid, zoals de meer harde rol van
handhaver. Voorstel: zie IPO. RTG mist de wijze waarop mensen worden bejegend, bijvoorbeeld ook in
begrijpelijke communicatie. Zie aanpassing beginsel en toelichting.
• Deskundigen vragen burgers en bedrijven expliciet te noemen. De werkgroep kiest ervoor dit niet te doen, omdat
dan ook andere externe belanghebbenden expliciet genoemd moeten worden en algemene aanduiding van burgers in ieder
geval de lading dekt. Verder komt het apart over om te spreken van ‘in de rol van de organisatie als
dienstverlener’ want correcte bejegening mag je altijd van overheid verlangen. Er is ingegaan op de
behoorlijkheid in contacten in het algemeen.
• Burgers noemen bij dit beginsel ook respectvolle bejegening en begrijpelijke communicatie, en met
name voorbeelden over concrete dienstverlening en samenwerking tussen overheidsinstanties (met
opvallende aandacht voor UWV en de Belastingdienst).

3. Behoorlijke contacten met burgers
Beginsel: Het bestuur zorgt voor een goede dienstverlening door de organisatie. Het bestuur zorgt ervoor dat
hijzelf en de organisatie zich behoorlijk gedragen in contacten met burgers.
Toelichting: Een overheidsorganisatie kan verschillende rollen hebben. Soms treedt een
overheidsorganisatie op als handhaver, soms als partner, soms als dienstverlener. In elke rol staat behoorlijk
contact met burgers voorop. Het bestuur geeft daarbij zelf het goede voorbeeld.
In de rol van de organisatie als dienstverlener zorgt het bestuur voor een goede kwaliteit van
dienstverlening. Goede dienstverlening betreft de diensten zelf, maar ook de wijze waarop het contact
met burgers plaatsvindt. Daarbij zijn medewerkers van de organisatie klantgericht, servicegericht,
correct en ontvankelijk. Het bestuur zet zich in voor toepassing van de BurgerServiceCode of de principes
daarin. Het bestuur maakt duidelijk wat de burger mag verwachten.
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4. Doelgerichtheid en doelmatigheid
• IPO: besturen moeten bij hun inzet en taakbehartiging rekening houden met vergelijkbare taken en
belangen van andere organisaties. Zie toevoeging in de toelichting.
• KBB-RHC ziet (vanuit het oogpunt van transparantie) graag meer aandacht in de toelichting voor de
relatie tussen doelen en het behalen van resultaten. De eerste en tweede zin van de toelichting leggen deze relatie
in de optiek van de werkgroep voldoende duidelijk.
• UvW: het invulling geven aan goed werkgeverschap komt op deze plaats wat vreemd over. Dit vereist in
ieder geval meer toelichting. De verwijzing naar goed werkgeverschap is verplaatst naar het eerste beginsel.
De passages over het bepalen en realiseren van doelen worden in één adem genoemd terwijl het
verschillende organen zijn bij de waterschappen die deze ‘taken’ hebben. Gezien de reactie, ook in de RTG, is
de tekst aangepast. In de uitwerking van de code op sector/organisatieniveau is nadere duiding van specifieke organen
mogelijk.
• RTG geeft aan dat niet altijd het bestuur zelf de doelen vaststelt. Zie aanpassing in beginsel en toelichting. RTG
mist moderne en innovatieve uitstraling, bijvoorbeeld door opnemen van een ambitieus mission
statement. De werkgroep voelt zich niet in de positie deze voor de overheid te formuleren. Een mission statement kan
wellicht deel uitmaken van concretisering en operationalisering op organisatieniveau.
• De toelichting op dit beginsel is volgens burgers wel erg vrijblijvend, met name de zinsnede dat de
burger erop mag vertrouwen dat het belastinggeld goed wordt besteed. Hoe en door wie wordt dit
gecontroleerd? In het advies wordt toegelicht welke bestaande controlemechanismen er al zijn, onder meer op de
besteding van middelen.

4. Doelgerichtheid en doelmatigheid
Beginsel: Het bestuur stelt de doelen van de organisatie vast, maakt die de doelen van de organisatie
bekend en richt zich daarop in zijn dagelijkse werk neemt de beslissingen en maatregelen die nodig zijn
om de gestelde doelen te behalen.20
Toelichting: De burger mag erop vertrouwen dat zijn belastinggeld goed wordt besteed ten behoeve van
het bereiken van de doelen. Het bestuur stelt de doelen van de organisatie vast, maakt die doelen
bekend en zorgt voor het behalen – en waar nodig bijstellen – van de gestelde doelen. Het bestuur
neemt de verantwoordelijkheden die het heeft en geeft invulling aan goed werkgeverschap21 werkt
doelgericht samen met andere (overheids-)organisaties.
Het besturen gebeurt doelgericht. Dat wil zeggen dat het bestuur zorgt voor afstemming van de doelen
met partijen in en om de organisatie en de doelen vertaalt in uitvoerbaar en handhaafbaar beleid. Het
bestuur maakt duidelijk wie bestuurlijk verantwoordelijk is voor welke doelen. Het bestuur richt de
organisatie effectief in op het bereiken van de doelen en is daarop aanspreekbaar. De burger mag erop
vertrouwen dat zijn belastinggeld goed wordt besteed ten behoeve van het bereiken van de doelen. 22

20 Zinsnede uit beginsel 5 naar beginsel 4 gehaald.
21 Goed werkgeverschap is nu verwerkt in beginsel 1.
22 De laatste zin is vooraan geplaatst door werkgroep d.d. 21 januari 2009.
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5. Rechtmatigheid en rechtvaardigheid
• IPO mist een adequate beschrijving van het begrip ‘rechtmatigheid’ en stelt voor het begrip
‘rechtvaardig’ te vermijden (de wet is niet per definitie rechtvaardig). Het begrip rechtmatigheid is impliciet
ingevuld door het te verbinden met “nemen van beslissingen die het bestuur mag nemen”. Deze kan worden uitgebreid met
de opmerking dat het in overeenstemming moet zijn met geldende wet- en regelgeving. De werkgroep erkent dat
rechtvaardigheid een lastig begrip is. Zie daarom gewijzigd tekstvoorstel.
• KBB-RHC ziet graag een uitwerking van de betekenis van de gehanteerde begrippen, zoals het maken van
afwegingen en het legitimeren van handelen. Zie boven. Legitimering van het handelen is inderdaad de kern van dit
beginsel; zie aangepast tekstvoorstel.
• Op rijksniveau bestaat aarzeling of rechtmatigheid en rechtvaardigheid onderdeel van de code moeten
uitmaken. Zie gewijzigd tekstvoorstel: het gaat om de legitimering.
• RTG geeft aan dat de beginselen 4 en 5 niet aansprekend zijn voor burgers. De werkgroep heeft dit in de
burgerpeiling niet kunnen constateren. RTG stelt voor de term “rechtvaardige beslissing” te vervangen door
“eerlijke beslissing” en anderzijds “rechtvaardig” te vervangen door “te rechtvaardigen”. Aanpassing: ‘te
rechtvaardigen’ gebruikt. Eerlijk is een lastig te hanteren begrip. RTG geeft aan dat interne en externe zaken door
elkaar heen lopen, bijvoorbeeld bij beginselen 2 en 5. De werkgroep hanteert de visie dat zowel interne als externe
aspecten van goed bestuur aan de orde moeten komen in de code, zonder dat daarbij een expliciete ordening nodig is.
• Deskundigen vinden de uitwerking meer een herhaling van het beginsel. In de toelichting minder herhaling en
meer toelichting opgenomen.
• De voorbeelden die hier door burgers zijn genoemd hebben betrekking op rechtsgelijkheid en een
duidelijke naleving van de regels.

5. Rechtmatigheid en rechtvaardigheid Legitimiteit
Beginsel: Het bestuur neemt de beslissingen en maatregelen die het mag nemen, die rechtvaardig zijn en
die in overeenstemming zijn met geldende wet- en regelgeving en die nodig zijn om de gestelde doelen te
behalen.23 De beslissingen zijn te rechtvaardigen.
Toelichting: Het bestuur neemt de beslissingen en maatregelen die in overeenstemming zijn met geldende wet- en
regelgeving en waartoe het bestuur bevoegd is. De beslissingen en maatregelen zijn rechtvaardig, dat wil
zeggen onpartijdig en rechtszeker. Het bestuur zorgt ook voor rechtmatige inning, beheer en besteding
van de middelen.
Elke beslissing vraagt haar eigen afweging. De beslissingen en maatregelen zijn inhoudelijk en procedureel te
rechtvaardigen. Dit dient ter legitimiteit van het gevoerde beleid, ook voor degenen die het ermee oneens zijn.

23 Deze zinsnede is nu verwerkt in beginsel 4.
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6. Zelfreinigend en lerend vermogen
• IPO stelt voor toe te voegen dat bestuurslagen van elkaar leren. Hieraan wordt reeds aandacht besteed in de
toelichting met de zinsnede “zoals ervaringen van andere (overheids-) organisaties”.
• KBB-RHC herkent het beginsel en ziet de voorbeeldrol hierbij als beeldbepalende positie
• RTG geeft aan dat punt 6 niet echt een beginsel is, maar noodzaak voor de uitvoering van punt 7 en kan
daarom onder 7 gebracht worden. De werkgroep ziet voldoende basis om de twee beginselen afzonderlijk te laten.
Samenvoeging zou in de optiek van de werkgroep beide beginselen aan kracht doen inboeten. Het bestuur ‘bestuurt’ de
organisatie: dit is onduidelijk en in sommige gevallen onjuist. Zie tekstwijziging.
• Deskundigen vragen de rol van de controlerende organen te benadrukken. De werkgroep ziet dit als een
uitwerking van zinsnede “laat zich hierop controleren” en gaat in het advies nader in op de verhouding met de controlerende
organen.
• Bij dit beginsel hebben burgers nog al wat twijfels of het openbaar bestuur het vermogen heeft om zelf
van zijn fouten te leren. Ze stellen dan ook voor dat een extern controlerend (en straffend) orgaan de
besturen op hun gedrag controleert. De werkgroep gaat in het advies bij de code nader op handhaving in.

6. Zelfreinigend en lerend vermogen Lerend en zelfreinigend vermogen 24
Beginsel: Het bestuur bestuurt de organisatie, laat zich hierop controleren en is hierop aanspreekbaar. Het
bestuur verbetert zijn prestaties door te leren van eventuele fouten en andere ervaringen. Het bestuur
verbetert zijn prestaties en die van de organisatie, en richt de organisatie hier op in.
Toelichting: Het bestuur zorgt ervoor dat de organisatie goed werkt. Dat wil zeggen dat taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden goed zijn verdeeld. Het bestuur verbetert zijn prestaties door te leren
van eventuele fouten en andere ervaringen. Het bestuur laat zich controleren op zijn functioneren en is daar op
aanspreekbaar. Zo ontstaat de nodige ‘hygiëne’ in de organisatie.
Het bestuur schept een klimaat waarin de organisatie leert van eventuele fouten en andere ervaringen,
zoals ervaringen van andere (overheids-)organisaties. Ontvankelijkheid voor signalen uit de omgeving
draagt bij aan het zelfreinigend en lerend vermogen.

24 Omkering door werkgroep d.d. 21 januari 2009.
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7. Verantwoording
• IPO: Specifieke verantwoordingsplicht van het openbaar bestuur benoemen in de zin van
“democratische legitimiteit”. Een zin is in de toelichting toegevoegd.
• KBB-RHC ziet hier een belangrijke relatie met beginsel 6.
• RTG geeft aan dat “het bestuur is bereid” kan worden vervangen door “het bestuur moet” en dat
“ruimhartig” moet zijn “zorgvuldig”. De eerste zinsnede wordt niet aangepast vanwege het karakter van de code; de
tweede omdat het woord zorgvuldig vaag is en de toegevoegde waarde ten opzichte van ‘ruimhartige verantwoording’
onduidelijk is.
• Deskundigen geven aan dat verantwoording in relatie tot resultaatgerichtheid moet staan. De werkgroep
ziet alle beginselen van de code met elkaar in verband staan. Daar bevinden zich de potentiële afwegingen, dilemma’s en
punten waarop besturen aanspreekbaar zijn. Zie aanscherping inleiding.
• Bij dit beginsel wordt door burgers opgemerkt dat het woord ‘ruimhartig’ wel erg vrijblijvend is. Wat de
burgers betreft mag dit worden vervangen door ‘te allen tijde’. Net als bij het voorgaande beginsel, is het
volgens burgers vooral belangrijk dat bestuurders niet alleen verantwoording afleggen, maar dat bij
slecht resultaat er ook consequenties volgen. ‘Ruimhartig’ is niet hetzelfde als vrijblijvend. Verantwoording
afleggen is in de politiek-bestuurlijke context nooit vrijblijvend. Ruimhartigheid betreft juist een houding die de burger ten
goede komt; het gaat namelijk niet om de administratieve verplichting tot het afleggen van verantwoording, maar om een
bereidwillige houding aanspreekbaar te zijn. Of er consequenties volgen is primair aan de controlerende organen en/of aan
de burger bij verkiezingen.

7. Verantwoording
Beginsel: Het bestuur is bereid zich regelmatig en ruimhartig naar 25 jegens de omgeving te
verantwoorden.
Toelichting: Het afleggen van verantwoording door besturen is essentieel voor het functioneren van de
democratische rechtsstaat. Het dragen van verantwoordelijkheden vraagt om het afleggen van
verantwoording. Om de (democratische) controle mogelijk te maken heeft het bestuur de bereidheid
ruimhartig verantwoording af te leggen hoe zij haar 26 het zijn verantwoordelijkheden draagt en invult.

25 Taaltechnische correctie op initiatief van het secretariaat.
26 Idem.

48

Deze brochure is een uitgave van:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Directie Openbaar Bestuur en Democratie
www.minbzk.nl

Juni 2009
20522 | 1722-GMD32

Samenvatting
De doelmatigheid binnen het huidige systeem van gereguleerde concurrentie in de zorg kan
op diverse manieren worden verbeterd. Hier worden vijf aanknopingspunten geselecteerd,
die een duidelijk marktfalen adresseren, haalbaar zijn binnen het huidige systeem en waar er
nog een potentieel is voor meer doelmatigheid. De aanknopingspunten zijn:
1. Gestandaardiseerde kwaliteitsinformatie in de zorg voor betere keuzes door
verzekeraars en verzekerden. Hier ligt een regierol voor de overheid.
2. Minder (complexe) zorgpolissen op de verzekeringsmarkt voor betere keuzes door
verzekerden.
3. Experimenteren met verschillende vormen van contractvrijheden tussen
zorgaanbieders en verzekeraars voor een betere zorginkoop en coördinatie tussen
zorgaanbieders.
4. Voorkomen van marktmacht bij ziekenhuizen voor een betere zorginkoop. Een
strenge beoordeling van fusieverzoeken op de ziekenhuismarkt past daarbij.
5. Nieuwe beleidsinstrumenten voor de GGZ vanwege de bijzonder grote
informatieproblemen.
Daarnaast kan de overheid beleid vaker evalueren en onderzoek doen naar doelmatigheid,
bijvoorbeeld op basis van kwalitatief hoogwaardige microdata. De aanknopingspunten geven
richting aan om de doelmatigheid in de zorg te vergroten. Deze aanknopingspunten dwingen
geen doelmatigheid af. In ons stelsel van gereguleerde concurrentie zijn het immers de
spelers in de zorg die verantwoordelijk zijn voor een grotere doelmatigheid in de zorg.

3

1

Inleiding

De invoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw) in 2006 was een belangrijke stap in de
hervorming van de curatieve zorg. Een van de doelstellingen van de hervorming was het
vergroten van de doelmatigheid en het stimuleren van de kwaliteit van de gezondheidszorg,
via de introductie van gereguleerde concurrentie.1 Doelmatige zorg is een belangrijk streven
omdat we niet alleen goede gezondheidzorg van hoge kwaliteit willen, maar ook betaalbare
gezondheidszorg (‘zinnige en zuinige zorg’).2
De Nederlandse curatieve zorg lijkt, in vergelijking met andere landen, relatief doelmatig. De
kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg wordt in internationale vergelijkingen als
hoog beoordeeld (zie bijvoorbeeld Davis et al. 2010, 2014, Journard et al. 2010 en Health
Consumer Powerhouse 2015). De uitgaven aan curatieve gezondheidszorg zijn vergelijkbaar
met andere OESO-landen (Mot 2013). Nederland kwam als relatief doelmatig naar voren in
een recent onderzoek door de Europese Commissie (2015). Dat rapport, net als sommige
andere studies (bijvoorbeeld Davis et al. 2014 en OESO 2014), laat echter ook zien dat het
beter kan.
In het huidige systeem van gereguleerde concurrentie is het de taak van de spelers in de
zorg, zoals de zorgverzekeraars en zorgaanbieders, om meer doelmatigheid te genereren.
Een sprekend voorbeeld van doelmatigheidswinst zijn de grote besparingen bij de geneesen hulpmiddelen, waarbij inkopers zorgproducten goedkoper weten in te kopen. De
overheid kan meer doelmatigheid stimuleren door optimale randvoorwaarden te stellen.
Hierbij kan de overheid zich richten op een aantal vormen van marktfalen in de zorg, zoals
informatieproblemen, marktmacht en beperkte rationaliteit.
De overheid heeft al veel beleidsmaatregelen met potentiele doelmatigheidswinsten
getroffen (het ‘laag hangend fruit’). Denk hierbij aan maatregelen die de financiële risico’s
van zorgverzekeraars bij de zorginkoop vergroten. Of de, weliswaar met vallen en opstaan,
implementatie van nieuwe bekostigingsstructuren in ziekenhuizen. De lastige en meer
controversiële maatregelen blijven nu over. De overheid kan door voortdurend stimuleren,
monitoren en gerichte maatregelen de doelmatigheid wel verder verbeteren, maar grote
winsten zijn op de korte termijn niet te verwachten. Het zijn immers de initiatieven van de
spelers in de zorg die hier vooral bepalend zijn.
Dat neemt niet weg dat er voor de overheid nog wel mogelijkheden zijn om de doelmatigheid
in de zorg te vergroten. In deze policy Brief worden vijf aanknopingspunten benoemd.
Hierbij is alleen gekeken naar maatregelen die uitvoerbaar zijn binnen het huidige systeem,
naar maatregelen die een van de marktfalens in de zorg tegengaan, en waar nog potentieel is
voor meer doelmatigheid.

1

Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 29 763, nr. 3 (Memorie van toelichting).
Zie ook eerdere CPB-studies naar kwaliteit en solidariteit in de zorg (Van Ewijk et al. 2013) en de houdbaarheid van het
stelsel (Smid et al. 2014).
2
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2

Doelmatigheid

De zorg is doelmatig als met de beschikbare (financiële) middelen een zo hoog mogelijk
gezondheid voor de samenleving wordt behaald. Er zijn verschillende vormen van
doelmatigheid: technische doelmatigheid, allocatieve doelmatigheid en dynamische
doelmatigheid. Een voorbeeld van technische doelmatigheid is het voorkomen van
dubbeldiagnostiek door een goede afstemming tussen de huisarts en de medisch specialist. 3
Een betere afstemming van zorg heeft geen effect op de gezondheidswinst, maar het
bespaart wel. Technisch doelmatig betekent dat een behandeling niet tegen lagere kosten
uitvoerbaar is (met minder middelen zoals personeel, apparatuur of verbruiksmiddelen)
zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de behandeling.
Voorbeelden van allocatieve ondoelmatigheid zijn de zorg door een dure medisch specialist
te laten behandelen terwijl de huisarts de behandeling had kunnen uitvoeren, of indien
artsen te veel behandelingen uitvoeren.4 Omdat de (financiële) middelen in de zorg beperkt
zijn, moeten er keuzes gemaakt worden hoe deze middelen te besteden. Is het bijvoorbeeld
beter om meer te investeren in preventie of in de behandeling van hartfalen. Allocatieve
doelmatigheid houdt in dat de beschikbare middelen daar ingezet moeten worden waar ze
het meeste opleveren: worden de juiste patiënten behandeld, krijgt de patiënt de juiste
behandeling en zijn de behandelingen daar uitgevoerd waar ze het meeste opleveren.
Allocatieve doelmatigheid speelt ook bij de beslissing waar we als samenleving ons geld aan
willen besteden. Gaat onze voorkeur uit naar nieuwe technologie in de zorg, meer onderwijs,
betere infrastructuur of naar hogere inkomens. Het maken van deze allocatieve keuzes in de
economie is bij uitstek een taak van de overheid. Wanneer bijvoorbeeld een nieuwe dure
medische technologie op de markt komt, dan willen alle spelers in de zorg deze graag
toelaten omdat het de kwaliteit van de zorg en de omzet verhoogt. Zij houden echter minder
rekening met het effect op andere collectieve uitgaven.
Dynamische doelmatigheid betreft de ontwikkeling van doelmatigheid over tijd door
innovatie. Een belangrijke vorm is productinnovatie waarbij betere behandeltechnieken of
apparatuur op de markt komen, met als gevolg betere of goedkopere zorgverlening (Zweifel
et al. 2009). Deze innovaties leiden tot hogere zorgkwaliteit, maar vaak ook tot hogere
uitgaven en zijn een belangrijke oorzaak van de stijgende kosten in de zorg (Newhouse 1992,
Cutler 2004). Omdat veel van deze innovaties uit het buitenland komen, kunnen Nederlandse
beleidsmakers vooral de adoptie van nieuwe technieken beïnvloeden, door ze wel of niet in
het basispakket op te nemen. Een voorbeeld van productinnovatie is protonentherapie, een
nieuwe en duurdere vorm van radiotherapie. Momenteel hebben vier (consortia van)
ziekenhuizen een vergunning gekregen voor het uitvoeren van een dergelijke behandeling.
Andere vormen van innovatie zijn organisatie-innovatie en procesinnovatie. Beide betreffen

3

Zie bijvoorbeeld het meldpunt verspilling van het ministerie van VWS waar consumenten en aanbieders ervaringen met
verspilling in de zorg aangeven. Zie https://verspillingindezorg.nl/onze-aanpak/verbeteren-tweedelijns-diagnostiek (8 april
2015).
4
Empirisch onderzoek laat zien dat de mate waarin artsen behandelen, verschillen. Zo besluiten vrijgevestigde artsen
vaker om een patiënt te behandelen dan artsen in loondienst (Douven et al. 2015b).
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innovatieve vormen van communicatie, integratie en coördinatie tussen zorgaanbieders. De
proeftuinen in de zorg zijn hiervan een voorbeeld.
Een voortdurende uitdaging in de zorg is om gegeven de beschikbare middelen de
doelmatigheid steeds verder te verbeteren.

3

Marktfalen in de zorg

Het verbeteren van doelmatigheid in de zorg is lastig omdat marktfalen een belangrijke rol
speelt (Arrow 1963). Figuur 1 geeft vormen van marktfalen weer per zorgmarkt.
Informatieproblemen en marktmacht spelen overal. Beperkte rationaliteit van consumenten
speelt vooral op de zorgverleningsmarkt en de zorgverzekeringsmarkt.
Figuur 1

Marktfalen in de zorgdriehoek
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Zorgverzekeringsmarkt
Informatieproblemen
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Beperkte rationaliteit

Zorgverzekeraars

Overheid
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Zorgverleningsmarkt
Informatieproblemen
Marktmacht
Beperkte rationaliteit

Zorgaanbieders

Door informatieproblemen is het voor de consument, maar ook voor zorgverzekeraars,
moeilijk in te schatten wanneer een behandeling nodig is, of hoe effectief een behandeling is.
De zorgaanbieder heeft, door specialistische kennis en direct contact met de patiënt, veel
meer inzicht in de noodzaak en effectiviteit van een behandeling. De informatieproblemen
die zo ontstaan, spelen een centrale rol in de gezondheidszorg.
Op de zorgverleningsmarkt leidt de ongelijke informatie over de noodzaak, effectiviteit en
kwaliteit van een behandeling tot ondoelmatigheid doordat het prijsmechanisme niet
optimaal werkt. Voor de consument is het moeilijk om de kwaliteit van een behandeling in te
schatten en om de beste aanbieder te vinden. Doelmatige aanbieders kunnen zich moeilijk
onderscheiden van ondoelmatige aanbieders, bijvoorbeeld omdat consumenten een hoge
prijs zien als een signaal van hogere kwaliteit van de zorg.5 Daarnaast kunnen
informatieproblemen ook leiden tot behandelingen waarvan de kosten niet opwegen tegen
5

Aanbieders kunnen dergelijke ‘signalling problemen’ oplossen als aanbieders met een hoge kwaliteit zorg een signaal
geven dat voldoende kostbaar is, zodat aanbieders met een lage kwaliteit van zorg dat niet kunnen geven.
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de baten (overbehandeling). Zo erkennen artsen dat ze in de laatste levensfase vaak langer
behandelen dan nodig is en dat kosten van een behandeling geen rol spelen bij de keuze voor
een behandeling.6
Op de zorginkoopmarkt vergroot de informatievoorsprong van aanbieders de
onderhandelingsmacht tegenover verzekeraars. Het is daarom ook geen toeval dat veel
doelmatigheidswinst in de Zvw is bereikt bij de inkoop van producten waarvan de kwaliteit
van zorg meer transparant is, zoals (generieke) geneesmiddelen en veelgebruikte
hulpmiddelen.
Op de zorgverzekeringmarkt leidt de informatievoorsprong van de verzekerde op de
verzekeraar tot moreel risico. Verzekerden nemen de (totale) kosten van een behandeling
niet langer mee in hun overweging voor zorggebruik. Daardoor gebruiken verzekerden meer
of duurdere zorg dan ze nodig hebben. Als het eigen risico is betaald, kost meer zorg immers
niets extra. Dit maakt overbehandeling door de behandelaar gemakkelijker. Ook nemen de
prikkels om te investeren in preventie af. Dat kost immers tijd, moeite of geld, terwijl bij
ziekte de behandeling geen (of lagere) kosten met zich meedraagt. Niet-transparante
kwaliteit zorgt er tot slot voor dat verzekeraars niet kunnen concurreren op kwaliteit. Bij de
keuze voor een polis blijft onduidelijk wat de kwaliteit van de ingekochte zorg is.
Naast informatieproblemen speelt ook marktmacht een rol. Wanneer consumenten
voldoende keuze hebben, worden aanbieders en zorgaanbieders meer geprikkeld tot
doelmatiger werken. Bij voldoende keuze en transparantie kan de consument ondoelmatige
aanbieders op de zorgverleningsmarkt, of ondoelmatige verzekeraars op de
zorgverzekeringsmarkt mijden, terwijl verzekeraars op de zorginkoopmarkt scherper
kunnen onderhandelen met zorgaanbieders.
In de zorg is niet altijd voldoende keuze en hebben sommige partijen marktmacht, zoals bij
hoog specialistische zorg (vooral beschikbaar bij een beperkt aantal universitair medische
centra) of bij spoedeisende hulp (waarbij het nodig is om snel geholpen te worden).
Zorgaanbieders kunnen ook op strategische wijze hun marktmacht vergroten. Door fusies
neemt de keuzevrijheid af en krijgen bestaande spelers meer marktmacht. Ook
toetredingsbarrières vergroten marktmacht. Wanneer een aanbieder marktmacht heeft, zijn
er minder alternatieven voor verzekeraars om zorg in te kopen, of voor patiënten om andere
aanbieders te bezoeken, waardoor de aanbieder gemakkelijker hogere prijzen kan vragen of
lagere kwaliteit kan leveren. Beperkt aanbod vermindert ook de allocatieve doelmatigheid:
patiënten vinden moeilijker een polis of behandeling die aansluit bij hun voorkeuren.
Zowel op de zorgverleningsmarkt als op de zorgverzekeringmarkt is de concentratie
toegenomen sinds de invoering van gereguleerde concurrentie. Op de
zorgverzekeringsmarkt hebben de vier grootste aanbieders een marktaandeel van ruim 90%
(NZA 2014a). Daarnaast concluderen Canoy en Mikkers (2012) dat een groot deel van de
ziekenhuizen zo’n groot marktaandeel heeft dat er sprake is van marktmacht. Kemp et al.
6

Medisch Contact (2012). http://medischcontact.artsennet.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsbericht/115863/Artsen-Wijbehandelen-te-lang-door.htm (15 april 2015).
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(2012) onderzochten het effect van fusies op de prijs van heupoperaties. Zij laten zien dat
fusies vaak leiden tot hogere prijzen.
Een derde vorm van marktfalen is dat mensen geen rationele keuzes maken: keuzes die hun
welzijn (‘nut’) vergroten. Inzichten uit de gedragseconomie stellen dat mensen niet altijd
even goed zijn in het maximaliseren van hun nut en dat deze afwijkingen van rationeel
gedrag deels volgens voorspelbare patronen verlopen. Consumenten onderschatten risico’s,
veranderen een keuze niet als er een beter alternatief is (status-quo bias), houden te weinig
rekening met de toekomst (present bias) of zijn overgevoelig voor de hoeveelheid
keuzemogelijkheden (keuzestress).
Beperkte rationaliteit leidt tot ondoelmatigheid wanneer patiënten of verzekerden niet in
staat zijn keuzes te maken in hun eigen belang (zie Halpern et al. 2013 en Bhargava et al.
2015 voor voorbeelden). Als verzekerden bij hun huidige verzekeraar blijven ondanks dat er
betere opties zijn, of als patiënten simpelweg naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gaan
omdat ze niet in staat zijn de beste te kiezen, leidt dit tot meer marktmacht voor aanbieders
en verzekeraars. Het gebrek aan voldoende kwaliteitsinformatie versterkt dit probleem.
Daarnaast kan beperkte rationaliteit leiden tot te weinig investeringen in preventie omdat
mensen de baten van toekomstige gezondheidswinst onderwaarderen ten opzichte van de
kosten in het heden (zie Van der Horst en De Jong 2013).
Informatieproblemen, marktmacht en beperkte rationaliteit dragen bij aan de
ondoelmatigheid in de zorg. In de praktijk is het onmogelijk om deze vormen van marktfalen
volledig te verhelpen, wel kan de overheid met gericht beleid proberen om marktfalen af te
zwakken.

4

Rol van de overheid

Met de stelselwijziging in 2006 is ervoor gekozen om gereguleerde concurrentie een centrale
rol te geven in de curatieve zorg. Hierdoor ligt een belangrijke taak in het verbeteren van
doelmatigheid bij de spelers op de markt. De rol van de overheid is om de juiste
randvoorwaarden te creëren waarbinnen de spelers in de zorg opereren.
Tabel 1 toont de verschillende marktfalens in de zorg en de bijbehorende randvoorwaarden
voor doelmatigheid.7 Wanneer in voldoende mate aan alle randvoorwaarden is voldaan,
hebben de spelers in de zorg zoveel mogelijk prikkels en de mogelijkheden voor het bereiken
van doelmatigheid.

7

Het bijbehorende achtergronddocument (CPB 2015) geeft een uitgebreide bespreking van alle randvoorwaarden
toegepast op het Nederlandse stelsel. Zie ook Enthoven (1978, 1988a en 1988b), ZonMW (2009), Van de Ven en Schut
(2012) en Van Kleef et al. (2014) voor een beschrijving van randvoorwaarden voor doelmatigheid.
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Tabel 1

Randvoorwaarden voor doelmatigheid

Marktfalen

Randvoorwaarden

Informatieproblemen

Transparantie kosten en zorgkwaliteit
Prikkels tegen onder/overbehandeling
Prikkels tegen overconsumptie
Preventie van zorgvraag
Voorkomen risicoselectie

Marktmacht

Transparantie kosten en zorgkwaliteit
Voldoende keuzevrijheid patiënt/verzekerde
Beperkte schaalgrootte
Betwistbare aanbodmarkt/verzekeringsmarkt
Balans in marktmacht tussen verzekeraars en aanbieders

Beperkte rationaliteit

Patiënt/verzekerde moet in staat zijn keuzes te maken

De randvoorwaarden bij informatieproblemen richten zich vooral op het verhelpen van de
asymmetrie in informatie, of op het voorkomen van de gevolgen van informatieproblemen.
Bijvoorbeeld door informatie meer transparant te maken, of door overconsumptie en
overbehandeling onaantrekkelijk te maken. De randvoorwaarden bij marktmacht zijn vooral
gericht op het garanderen van keuzevrijheid voor consumenten en verzekerden en balans in
marktmacht bij de zorginkoop. Bij beperkte rationaliteit is de randvoorwaarde vooral gericht
op het transparant maken en vereenvoudigen van keuzes.
Het is niet eenvoudig voor de overheid om te bepalen welke randvoorwaarden de meeste
aandacht verdienen, of aan welke randvoorwaarden al het meest is voldaan in het huidige
zorgstelsel. In de praktijk spelen veel vormen van marktfalen door elkaar heen waardoor het
vaak lastig is om na te gaan wat nu de oorzaak is van de geobserveerde ondoelmatigheid.
Veel gebruikte onderzoeksinstrumenten zijn bijvoorbeeld het bestuderen van
praktijkvariatie tussen regio’s, benchmarking van spelers in de zorg en evaluatie van beleid.
Wanneer het probleem is geïdentificeerd, kan de overheid zoeken naar geschikte
instrumenten (zie het achtergronddocument, CPB 2015, en Zorgkeuzes in Kaart 2015 voor
een overzicht van verschillende instrumenten).
De overheid zal hierbij zorgvuldig moeten optreden, immers ook de overheid kan falen.
De overheid kan een verkeerde probleemanalyse maken of het verkeerde beleidsinstrument
inzetten, met als gevolg een nog grotere ondoelmatigheid. Bijvoorbeeld bij het toelaten van
nieuwe technologie, zoals protonentherapie, is er vooraf onzekerheid of de investeringen
opwegen tegen de baten. Achteraf kan bijvoorbeeld blijken dat de effectiviteit van de nieuwe
dure technologie minder veelbelovend is dan aanvankelijk werd gedacht. Ook de keuze van
het juiste beleidsinstrument is niet eenvoudig. Een beleidsinstrument kan immers ook weer
nieuwe vormen van marktfalen introduceren. Bijvoorbeeld, het toelaten van verticale
integratie in de zorg kan weliswaar leiden tot een betere coördinatie en afstemming van
zorg, maar kan ook de marktmacht van spelers in de zorg vergroten. Ook zijn er
transactiekosten bij het invoeren van nieuw beleid, die hoger kunnen uitvallen dan de baten.
In het rapport ‘Zorgkeuzes in Kaart’ wordt bij het berekenen van nieuwe beleidsvoorstellen
daarom ook expliciet rekening gehouden met deze kosten. Een laatste vorm van
overheidsfalen ontstaat wanneer overheidsinstanties het algemeen belang uit het oog
9

verliezen en gericht raken op het behartigen van de belangen van de sector waarvoor ze
verantwoordelijk zijn of waarop ze toezicht houden (regulatory capture).
Bovenstaande vormen van markt- en overheidsfalen zorgen ervoor dat het in de praktijk niet
eenvoudig is om meer doelmatigheid te realiseren. Sommige studies beloven bijvoorbeeld
miljardenbesparingen als de zorg doelmatiger gaat werken. Zo stellen Booz&Co (2012) dat
het belonen van kwaliteit leidt tot een besparing van 4 tot 8 miljard euro op de zorguitgaven.
De Europese Commissie (2015) stelt zelfs dat een besparing van 50% op de uitgaven
mogelijk is op de lange termijn. De grote vraag bij deze claims is echter of de
ondoelmatigheden werkelijk zo groot zijn en welk beleid ingezet moet worden om die
verbeteringen in doelmatigheid ook werkelijk te realiseren.
Het empirisch aantonen dat zorgaanbieders, zorgverzekeraars of consumenten ondoelmatig
opereren, is al een bijzonder ingewikkelde eerste barrière, die weinig van deze studies op
overtuigende wijze nemen. Ook geven maar weinig studies een gedetailleerde beschrijving
van de beleidsmaatregelen die nodig zijn om deze doelmatigheidswinsten ook daadwerkelijk
te bereiken. Het bereiken van miljarden doelmatigheidswinst met een paar eenvoudige
maatregelen is daarom onwaarschijnlijk. Het rapport ‘Zorgkeuzes in Kaart’ brengt de
gevolgen voor het overheidsbudget van meer dan honderd maatregelen in kaart en benoemt
de potentiële neveneffecten op kwaliteit. Evenals de aanknopingspunten in dit rapport laten
deze maatregelen zien dat het niet eenvoudig is om maatregelen te bedenken die op korte
termijn tot grote besparingen leiden. Verbetering van de doelmatigheid kan worden bereikt
via kleinere beleidsmaatregelen, die gericht zijn op het verbeteren van de randvoorwaarden
voor een doelmatige zorg.

5

Aanknopingspunten voor beleid

De overheid kan door voortdurend stimuleren, monitoren en gerichte maatregelen de
doelmatigheid in de zorg proberen verder te verbeteren. Maar grote doelmatigheidswinsten
zijn op korte termijn niet te garanderen. De mate waarin de spelers in de zorg zelf initiatief
tonen, is veel bepalender voor het bereiken van doelmatigheid. De overheid kan wel
doelmatigheid proberen te stimuleren door de randvoorwaarden te verbeteren via de
volgende vijf aanknopingspunten.
1. Gestandaardiseerde kwaliteitsinformatie over zorg voor betere keuzes.
2. Minder (complexe) zorgpolissen op de verzekeringsmarkt om te komen tot betere
keuzes door verzekerden.
3. Experimenteren met verschillende vormen van contractvrijheden tussen zorgaanbieders
en verzekeraars voor betere zorginkoop en coördinatie tussen zorgaanbieders.
4. Fusieverzoeken op de ziekenhuismarkt strenger beoordelen.
5. Nieuwe beleidsinstrumenten voor de GGZ vanwege de bijzonder grote
informatieproblemen.
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De aanknopingspunten voldoen aan drie voorwaarden: ze zijn uitvoerbaar binnen het
huidige systeem van gereguleerde concurrentie, pakken een duidelijk marktfalen aan, en zijn
legitiem. Aanknopingspunten 1 en 5 zijn gericht op informatieproblemen, aanknopingspunt
2 op beperkte rationaliteit en aanknopingspunten 3 en 4 op marktmacht. Alle maatregelen
hebben een verwacht positief effect op doelmatigheid. Deze vijf zijn belangrijk, maar er zijn
ongetwijfeld meer maatregelen te bedenken die ook aan de bovenstaande criteria voldoen.
1: Gestandaardiseerde kwaliteitsinformatie over zorg voor betere keuzes.

[…[we] onderzochten de overlap tussen verschillende kwaliteitsratings [in de VS] en de mate
waarin de scores van ziekenhuizen overlappen tussen ratings. Geen enkel ziekenhuis scoorde
goed in alle vier de nationale kwaliteitsratings. Slechts tien procent van de ziekenhuizen die
goed scoorde in de ene rating, scoorde ook goed in de andere ratings…]8
Goede kwaliteitsinformatie draagt bij aan meer doelmatige zorg. Kwaliteitsinformatie over
de geleverde zorg helpt omdat het de informatievoorsprong van de arts op de patiënt en
verzekeraar verkleint (Bijlsma en Pomp 2008). Dit stelt de patiënt in staat om een betere
keuze voor een aanbieder te maken en biedt de verzekeraar de mogelijkheid om zorg in te
kopen op prijs en kwaliteit. Dit biedt de aanbieders ook de mogelijkheid om zich te
onderscheiden op kwaliteit. Zolang de kwaliteit van zorg slecht is te observeren, zijn er
weinig prikkels voor betere kwaliteit en selecteren verzekeraars de aanbieders vooral op
prijs (Gaynor en Town 2012).
De zoektocht naar geschikte kwaliteitsinformatie is al geruime tijd gaande. Er is de afgelopen
jaren veel onderzoek gedaan naar geschikte kwaliteitsindicatoren, maar het bereikte
resultaat is vooralsnog mager. Er is een wildgroei aan indicatoren ontstaan. Alleen al in de
curatieve zorg zijn er vele honderden verschillende kwaliteitsindicatoren (Algemene
Rekenkamer 2013). Ze zijn ook nog weinig bruikbaar voor zorgverzekeraars bij de
zorginkoop (Ruwaard et al. 2014).
Toch is het belangrijk dat er in de toekomst een set van gestandaardiseerde indicatoren
komt, waaraan de spelers in de zorg zich moeten committeren.9 Indicatoren die uitkomsten
meten op behandelniveau, hebben hierbij de voorkeur. Het is de vraag of aanbieders of
verzekeraars deze informatie zelf moeten ontwikkelen. Het risico bestaat dat iedere groep
aanbieders of verzekeraars zijn eigen indicatoren gaat ontwikkelen en dat informatie in
private handen blijft en niet beschikbaar komt voor derden, wat leidt tot verdere wildgroei
en minder vergelijkbaarheid. Om dit werkelijk van de grond te laten komen, kan de overheid
(bijvoorbeeld via Zorginstituut Nederland) de regie nemen. Zo kan de overheid de (door het
veld) aangeleverde gestandaardiseerde indicatorensets vastleggen, bewaken en, waar nodig,
zelf indicatoren vaststellen wanneer het veld niet tot consensus komt. Daarnaast kan de
overheid het aanleveren van indicatoren verplichten en de verspreiding van informatie
coördineren. Het verbeteren van kwaliteitsinformatie in de zorg is de grote uitdaging voor de
8

Vertaald uit Austin et al. (2015: p.423).
De private verzekeringsmarkt in Massachusetts (VS) werkt met een template van 66 gestandaardiseerde
kwaliteitsindicatoren en op de publieke verzekeringsmarkt Medicare maakt de overheid gebruik van een template van 33
gestandaardiseerde kwaliteitsindicatoren (Eijkenaar en Schut 2015).
9
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toekomst en een belangrijke voorwaarde voor doelmatigheidsverbeteringen op andere
vlakken, zoals het tegengaan van overbehandeling en introduceren van uitkomstbekostiging.
2: Minder (complexe) zorgpolissen op de verzekeringsmarkt om te komen tot betere keuzes
door verzekerden.

[…als het aantal keuzemogelijkheden toeneemt, neemt de effectiviteit van de keuze van
consumenten af en de mark-up [winsten] van zorgverzekeraars toe…]10
De vele en vaak complexe polissen op de zorgverzekeringsmarkt maken het zoeken naar de
juiste polis tijdrovend en kostbaar, terwijl de kans op verkeerde keuzes toeneemt. Deze hoge
transactiekosten zorgen ervoor dat verzekerden minder snel over stappen, omdat de baten
van een overstap (een verzekering die beter bij de voorkeuren past) lager zijn dan de kosten
van het vinden van de juiste polis. Dit heeft directe gevolgen voor de doelmatigheid.
Verzekeraars hoeven dan minder hard hun best te doen om de verzekerde te behouden en
kunnen hogere premies vragen.
Het probleem van beperkte rationaliteit speelt zowel bij de basisverzekering als bij de
aanvullende verzekering. Bij ongewijzigd beleid is de verwachting dat het aantal polissen
voor de basisverzekering verder stijgt. Zo is het aantal basispolissen gestegen van 56 in 2006
naar 70 in 2014 (terwijl het aantal verzekeraars juist afnam, NZA 2014a). De polissen
worden ook steeds complexer. Consumenten moeten bijvoorbeeld lijsten bestuderen van
geselecteerde zorgaanbieders, terwijl het vaak handiger is om te weten welke aanbieders
niet zijn geselecteerd. Daarnaast moeten ze de eigen betalingen voor het niet-geselecteerde
aanbod kunnen inschatten, terwijl onduidelijk is welke eigen betalingen verzekeraars
werkelijk mogen vragen. Dit keuzeprobleem speelt bij aanvullende verzekering, door de
grote diversiteit aan polissen, waarschijnlijk een nog grotere rol.
Op de verzekeringsmarkt speelt een afweging tussen voldoende keuzevrijheid en
begrijpbare keuzes voor verzekerden. Het is belangrijk om de verzekerden een begrijpelijke
keuze voor te leggen, zodat zij een weloverwogen keuze voor een verzekeraar maken. Dit
prikkelt de verzekeraar om polissen aan te bieden met een scherpe premie en goede
kwaliteit. Praktisch betekent dit dat de overheid naar een instrument kan zoeken om het
aantal polissen te beperken en het vergelijken van polissen eenvoudiger te maken. Centraal
gestuurde keuzeplatforms voor consumenten kunnen hierbij bijvoorbeeld als uitgangspunt
dienen.11 Op deze manier is meer invloed uit te oefenen op de wijze waarom het
keuzeprobleem wordt gepresenteerd en de informatie die daarbij verstrekt wordt. Bij het
ontwerpen van een keuzeplatform zouden de informatiebehoefte en de keuzevaardigheid
van de verzekerde centraal moeten staan.

10

Vertaald uit Frank en Lamiraud (2009: p 559), Zie ook studies door Abaluck en Gruber (2011), Handel (2013) en Ho et al.
(2015).
11
De individuele verzekeringsmarkt in de VS maakt gebruik van centraal gestuurde keuzeplatforms. Hier mogen
verzekeraars een beperkt aantal (uniforme) polissen aanbieden, wat verzekerden de kans biedt ‘appels’ met ‘appels’ te
vergelijken. Zie bijvoorbeeld het keuzeplatform ‘de Health Connector’ in Massachusetts:
https://www.mahealthconnector.org/ (13 april 2015).
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3: Experimenteren met verschillende vormen van contractvrijheden tussen zorgaanbieders
en verzekeraars voor betere zorginkoop en betere coördinatie tussen zorgaanbieders.

[…het sturen van verzekerden naar goedkopere ziekenhuizen leidt ertoe dat sommige
ziekenhuizen hun prijzen verlagen…]12
Met het invoeren van gereguleerde concurrentie hebben zorgverzekeraars een belangrijke
rol gekregen in de zorg. Verzekeraars worden geacht om als vertegenwoordigers van hun
verzekerden op te treden door toegang tot goede zorg te regelen en deze betaalbaar te
houden. Verzekeraars moeten daarbij contracten afspreken met zorgaanbieders. Maar hoe
zien optimale contractvormen er uit, en welke contractvrijheden moet de overheid toelaten
en welke niet?
De contractvrijheden die de overheid toestaat, spelen een grote rol bij de onderhandelingen
tussen verzekeraars en aanbieders. Hierbij is voorzichtigheid geboden. Als het ziekenhuis
teveel verkoopmacht heeft, leidt dit mogelijk tot hogere prijzen en lagere kwaliteit.
Verzekeringspremies nemen dan toe en consumenten krijgen minder waar voor hun geld. Te
veel contractvrijheden kunnen leiden tot te veel inkoopmacht bij verzekeraars waardoor de
prijzen die aanbieders ontvangen voor hun diensten, te laag kunnen uitvallen. Dit dwingt
doelmatige zorgaanbieders mogelijk tot besparingen op moeilijk meetbare kwaliteit. De taak
van de overheid is om de contractvrijheden zo te bepalen, dat er een goede balans ontstaat
tussen de inkoop- en verkoopmacht van zorgverzekeraars en de verschillende
zorgaanbieders. Bijkomend probleem is de grote heterogeniteit tussen zorgaanbieders. Een
individuele aanbieder, zoals een fysiotherapeut of huisarts, heeft bijvoorbeeld veel minder
verkoopmacht dan een ziekenhuis in een regio met een lage concentratiegraad. Een mogelijk
gevolg van veel marktmacht bij de verzekeraar is dat de individuele aanbieder moet
besparen op kwaliteit wanneer hij te weinig vergoeding ontvangt voor het leveren van zorg.
Het is bij het opstellen van contractvoorwaarden belangrijk dat verzekeraars de aanbieders
kunnen beoordelen op kwaliteit en de patiënten kunnen sturen naar doelmatige aanbieders.
Ook kunnen betere afstemming en coördinatie tussen aanbieders bijdragen aan meer
doelmatigheid. Wereldwijd is een aantal interessante en veelbelovende experimenten
gestart om een betere coördinatie en substitutie van zorg te bewerkstelligen. Voorbeelden
zijn de Proeftuinen en ParkinsonNet in Nederland, Gesundes Kinsigtal in Duitsland en
Alternative Quality Contracts (AQC) en Accountable Care Organizations (ACO) in de
Verenigde Staten, Spanje en Singapore (zie Eijkenaar en Schut 2015, McClellan et al. 2014).
Het doel bij deze experimenten is dat zorguitkomsten transparanter worden, kwaliteit en
preventie expliciet onderdeel van het contract zijn en dat de financiering meer op
populatieniveau plaatsvindt en minder op volume. Het experimenteren met
contractvrijheden kan dit stimuleren en het evalueren van deze experimenten biedt op de
langere termijn perspectief op meer doelmatigheidswinst.

12

Vertaald uit Lechner et al. (2013: p.1).
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4: Fusieverzoeken op de ziekenhuismarkt strenger beoordelen.

[…toename van concurrentie op de ziekenhuismarkt is een belangrijke drijfveer voor
ziekenhuizen om te fuseren. Bij de beslissing om te fuseren speelt het verkrijgen van meer
marktmacht een grotere rol dan het creëren van kostenbesparingen…]13
Ziekenhuisfusies kunnen zowel een positief als een negatief effect hebben op de prijs en
kwaliteit van zorg en kunnen zo leiden tot meer of minder doelmatigheid. Fusies kunnen via
schaalvoordelen leiden tot meer doelmatigheid. Bijvoorbeeld als grotere ziekenhuizen
processen doelmatiger inrichten, goedkoper inkopen, of als leereffecten en ervaring in grote
mate de kwaliteit van een behandeling bepalen. Fusies kunnen, via verminderde
concurrentie, ook leiden tot marktmacht en minder doelmatigheid. Meer marktmacht kan
leiden tot hogere prijzen (en dus hogere verzekeringspremies). Ten slotte resulteert een
fusie in extra reiskosten voor de patiënt als ziekenhuizen sluiten of zich specialiseren op
bepaalde aandoeningen.
De empirische internationale literatuur laat zien dat fusies vooral leiden tot hogere prijzen
en nauwelijks tot meer kostenbesparingen (Gaynor et al. 2012 en Propper en Leckie 2011).
Zelfs als er doelmatigheidsvoordelen optreden bij fusies, blijven de baten van de
kostenreducties hangen bij de ziekenhuizen en worden ze niet doorgegeven aan
verzekeraars en verzekerden. Onderzoek door Kemp et al. (2012) naar prijseffecten bij zes
ziekenhuisfusies in Nederland laat zien dat dit ook in Nederland het geval is. Zij vinden dat
de meeste prijzen voor heupoperaties stegen na een fusie. Harrison (2007) stelt bovendien
dat de primaire reden voor veel fusies is dat ziekenhuizen juist hun marktmacht willen
vergroten. De meeste fusies zijn dus niet zozeer gericht zijn op het leveren van meer
doelmatige zorg.
De tendens tot verdere concentratie op de ziekenhuismarkt kan de prijzen voor
ziekenhuiszorg op termijn opdrijven. Voor de toezichthouder, de Autoriteit Consument en
Markt (ACM), is het in de praktijk uitermate lastig om tegen voorgenomen fusies op te
treden. Tot op heden zijn alle fusies in Nederland door de ACM goedgekeurd (Kleef et al.
2014). Naast het ontwikkelen van een instrumentarium waarbij fusies minder vaak worden
goedgekeurd, is ook het standaard evalueren van fusies op prijs en doelmatigheidseffecten
nodig om een beter inzicht te krijgen in effecten van fusies..

13

Vertaald uit Harrison (2007: p.457).
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5: Nieuwe beleidsinstrumenten voor de GGZ vanwege de bijzonder grote
informatieproblemen.

[…in de geestelijke gezondheidszorg is de onzekerheid over de uitkomst en de variatie in
behandelingen groter dan bij andere vormen van medische zorg…]14
In 2008 zijn onderdelen van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) overgeheveld naar het
systeem van gereguleerde concurrentie onder de Zorgverzekeringswet.15 Deze overheveling
was risicovol. Frank en McGuire (2000) stellen dat marktfalen een groter probleem is bij de
GGZ dan bij andere vormen van zorg. Dit komt doordat in de GGZ veel meer onzekerheid
bestaat over de diagnose en de wijze van behandelen. Het is voor aanbieders uitermate lastig
om aan te tonen welke behandeling of hoeveel behandeling nodig is. Dit wordt nog eens
bemoeilijkt door het feit dat voor veel behandelingen onduidelijk is of ze wel effectief zijn. Bij
andere vormen van zorg is vaak eenvoudiger vast te stellen dat behandeling nodig is en
welke behandeling nodig is. Deze onzekerheid resulteert ook in een grotere
informatievoorsprong van de behandelaar op de patiënt en verzekeraar, wat de kans op
overbehandeling doet toenemen.
De prominente aanwezigheid van marktfalen in de GGZ heeft gevolgen voor de
productstructuur en de risicoverevening. Het verleden heeft al meerdere malen laten zien
dat zorgaanbieders in de GGZ anders reageren op prikkels dan van te voren was gedacht. In
2012 werd de vergoeding voor aanpassingsstoornissen geschrapt uit de basisverzekering.
Het aantal behandelingen voor aanpassingsstoornissen liep toen drastisch terug, maar
mogelijk werden deze behandelingen simpelweg anders gecodeerd (zie ook Algemene
Rekenkamer 2015). Ook na de invoering van prestatiebekostiging in de GGZ in 2008 bleken
veel aanbieders hun behandelwijze niet alleen af te stemmen op de gezondheid van de
patiënt, maar ook op de wijze waarop ze werden betaald (Douven et al. 2015a). Ook de
risicoverevening in de GGZ is allesbehalve eenvoudig. Het is moeilijk om verklarende
indicatoren te vinden die de vraag naar GGZ voorspellen.16 Door een zwakke
risicoverevening neemt de kans op marktfalen (zoals risicoselectie) toe en blijven de
doelmatigheidswinsten uit.
De GGZ verdient speciale aandacht in de huidige Zvw. Een voortdurende evaluatie van de
GGZ en onderzoek naar nieuwe beleidsinstrumenten, zoals de vergoedingsstructuur en de
risicoverevening, zijn nodig om op termijn tot meer doelmatigheid te komen. Een les uit de
invoering van de Zvw is dat de ontwikkeling van de risicoverevening samen moet gaan met
de ontwikkeling van een productstructuur. Door deze twee financieringsmechanismen
optimaal op elkaar af te stemmen, blijft er voldoende ruimte voor verzekeraars en
zorgaanbieders over om nieuwe inkoopmodellen uit te proberen. Een meer fundamentele
beleidsvraag is of de GGZ wel thuishoort in de Zvw. De mate waarin het lukt om in de GGZ de
effectiviteit, kwaliteit en noodzakelijkheid van behandelingen inzichtelijk te maken, is hierbij
doorslaggevend.
14

Vertaald uit Frank en McGuire (2000: p.894).
De totale uitgaven aan curatieve GGZ in de Zvw liggen rond de 4 miljard euro (NZA 2014b).
16
Historisch gebruik van GGZ is een goede voorspeller van toekomstig gebruik, maar dit beperkt de prikkels tot
doelmatigheid voor de verzekeraar.
15

15

De vijf aanknopingspunten geven richting aan om de doelmatigheid in de zorg te vergroten.
Deze aanknopingspunten dwingen geen doelmatigheid af. In ons stelsel van gereguleerde
concurrentie zijn het immers de spelers in de zorg die verantwoordelijk zijn voor een grotere
doelmatigheid in de zorg.
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