
  

 

 

Tilburg University

De crisis van het vertrouwen en het vertrouwen na de crisis

Frissen, P.H.A.; Noordegraaf-Eelens, L.H.J.; van der Steen, M.A.

Publication date:
2010

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in Tilburg University Research Portal

Citation for published version (APA):
Frissen, P. H. A., Noordegraaf-Eelens, L. H. J., & van der Steen, M. A. (2010). De crisis van het vertrouwen en
het vertrouwen na de crisis: De risico’s van het vertrouwen op vertrouwen. Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 23. May. 2023

https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/eaa51c09-c3b3-46b8-add8-f94a6d889642


D
e crisis van het vertrouw

en en het vertrouw
en na de crisis

D
e risico’s van het vertrouw

en op vertrouw
en

Dit is een uitgave van:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties | Directie
Postbus 20011 | 2500 ea Den Haag
www.rijksoverheid.nl
December 2010 | B-5221

De crisis van het 
vertrouwen en
het vertrouwen na de 
crisis
De risico’s van het vertrouwen op vertrouwen



1

De crisis van het 
vertrouwen en
het vertrouwen na de 
crisis
De risico’s van het vertrouwen op vertrouwen



2

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
De verantwoordelijkheid voor de inhoud van het onderzoek berust bij de auteurs. De inhoud vormt niet per 
definitie een weergave van het standpunt van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.



3

De crisis van het vertrouwen en
het vertrouwen na de crisis
De risico’s van het vertrouwen op vertrouwen

	 november	2010

Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB)
Dr. L.H.J. Noordegraaf-Eelens
Prof. dr. P.H.A. Frissen
Dr. M.A. van der Steen



4



5

‘Zeker, vertrouwen is een heroïsche daad: je moet jezelf overwinnen en het risico nemen dat de ander het 
geschonken vertrouwen schendt. Vertrouwen is dan ook een uiterst humane maar gevaarlijke deugd.’ 
(Gerard Bodifée, Trouw, 16 september 2008) 
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1.1	Een	verkenning	van	vertrouwen

Het	Ministerie	van	BZK	heeft	de	NSOB	gevraagd	een	verkenning	uit	te	voeren	van	de	
mogelijke	rol	van	vertrouwen	in	overheidssturing.	Een	eerste	aanleiding	is	de	financi-
ele	crisis	van	de	afgelopen	jaren	(2008-2010),	die	om	een	herbezinning	op	het	vertrou-
wensbegrip	vraagt	en	de	rol	van	de	overheid	daarin.	Immers,	vertrouwen	is	tamelijk	
‘plotseling’	een	schaars	goed	geworden.	Althans,	we	zijn	geconfronteerd	met	de	prijs	
van	een	gebrek	aan	vertrouwen.	Dat	heeft	een	nieuwe	impuls	gegeven	aan	het	thema,	
dat	eerder	onder	andere	omstandigheden	ook	al	onderwerp	was	van	een	aantal	
beschouwingen.	Zo	publiceerde	de	Nederlandsche	Bank	(DNB)	in	2005	nog	het	rapport	
getiteld:	Vertrouwen, cement van de samenleving en aanjager van de economie (Prast, Mosch, en van 
Raaij, 2005).	De	titel	is	feitelijk	de	boodschap	van	het	boek.	Vertrouwen	is	een	cruciale	
factor	binnen	de	economie.	Door	het	vertrouwen	te	creëren	en	te	onderhouden	levert	
de	Nederlandsche	Bank	een	cruciale	bijdrage	aan	de	economie.	Zonder	vertrouwen	
gaat	het	niet.	Dat	leek	in	2005	nog	een	tamelijke	open	deur	en	het	rapport	leidde	toen	
ook	niet	tot	bijzonder	veel	ophef	of	reactie.	Natuurlijk	is	dat	belangrijk	en	het	gaat	ook	
goed,	al	kunnen	dingen	altijd	nog	beter,	zo	was	de	algemene	reactie.	Inmiddels	weten	
we	beter.

 1.
Inleiding
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Een dwingend gesprek
Dat	de	omstandigheden	danig	zijn	veranderd,	en	dat	daarmee	ook	het	gesprek	een	veel	
meer	dwingend	karakter	heeft	gekregen,	bleek	bij	de	presentatie	van	een	ander	rapport	
over	vertrouwen,	in	het	voorjaar	van	2009.	Als	reactie	op	de	financiële	crisis	presen-
teerde	de	commissie	Maas	(2009)	het	rapport	Naar een herstel van vertrouwen.		Ook	hier	
dekt	de	titel	de	boodschap	uitstekend:	het	vertrouwen	is	verdwenen	en	moet	hersteld	
worden.	En	snel.	Maar	hoe?	Het	rapport	presenteert	aanbevelingen	over	de	wijze	
waarop	het	vertrouwen,	dat	met	de	financiële	crisis	is	verdwenen,	mogelijkerwijs	
hersteld	kan	worden.	Daartoe	zijn	vergaande	interventies	gewenst	en	gelegitimeerd.	
Kosten	noch	moeite	moeten	gespaard	worden	om	het	vertrouwen	te	herstellen	en	
taboes	zijn	niet	langer	van	toepassing.	De	financiële	crisis	heeft	immers	laten	zien	hoe	
belangrijk	vertrouwen	is	voor	de	economie	en	wat	er	gebeurt	als	banken	elkaar	en	de	
klanten	de	banken	niet	meer	vertrouwen.	De	boodschap	van	het	DNB	rapport	uit	2005	
heeft	zich	overtuigend	bewezen,	alleen	niet	op	de	manier	die	DNB	toen	had	voorzien.	
Het	is	inderdaad	het	cement	van	de	samenleving	en	de	aanjager	–	zelfs	de	pijler	–	van	
de	economie.	De	prijs	van	vertrouwen,	of	van	een	tekort	daaraan,	is	extreem	hoog	
gebleken.	En	inspanningen	die	herstel	beogen	blijken	moeizaam	te	werken.	Op	
spreekwoordniveau	wisten	we	dat	al.	Een	confrontatie	in	‘real	life’	met	de	tegeltjeswijs-
heden	blijft	bijzonder	pijnlijk	en	voor	overheidssturing	zeer	problematisch.	De	
overheid	heeft	daarom	acuut	behoefte	aan	een	interventierepertoire	voor	het	herstel	
van	vertrouwen.

Het applaus voorbij
Een	tweede	aanleiding	voor	de	vraag	naar	een	overzicht	van	de	kennis	over	vertrouwen	
staat	los	van	de	kredietcrisis	en	het	recente	acute	verlies	van	vertrouwen	in	een	sector	
waarin	dat	cruciaal	is.	Vertrouwen	is	een	applausbegrip:	iedereen	is	er	in	beginsel	voor,	
zeker	als	het	hem	of	haar	zelf	betreft.	Het	wordt	veel	gebruikt	in	allerlei	vormen	van	
politieke,	bestuurlijke	en	ambtelijke	uitingen.	De	overheid	wil	zich	meer	op	basis	van	
vertrouwen	tot	de	samenleving	verhouden.	Vooral	sinds	het	aantreden	van	de	eerste	
kabinetten	Balkenende	is	de	nadruk	op	vertrouwen	tussen	overheid	en	samenleving	
toegenomen.	Tegelijkertijd	met	de	toenemende	retorische	aandacht	is	de	rol	van	
vertrouwen	nog	maar	zeer	beperkt	in	conceptuele	én	praktische	zin	door	de	verschil-
lende	kabinetten	uitgewerkt.	Er	wordt	veel	over	gesproken,	maar	weinig	concreet	mee	
gedaan.	Over	de	manier	waarop	vertrouwen	een	productieve	rol	kan	spelen	in	sturings-
relaties	is	nog	maar	weinig	concreet	materiaal	beschikbaar.	Vaak	gaat	het	om	abstracte	
intentieverklaringen	(‘meer	vertrouwen,	minder	wantrouwen’)	of	om	de	reproductie	
van	de	eerder	genoemde	tegeltjeswijsheden	(‘vertrouwen	komt	te	voet	en	gaat	te	
paard’).	Een	adequate	doordenking	van	wat	vertrouwen	in	sturingsrelaties	is,	wat	het	
doet	en	kan	en	hoe	het	op	min	of	meer	instrumentele	wijze	ten	behoeve	van	sturing	
kan	worden	ingezet,	ontbreekt	vooralsnog.	Dat	betekent	dat	we	ofwel	zomaar	wat	
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doen	of	dat	we	in	de	praktijk	niets	doen.	Beide	gevallen	stroken	niet	met	datgene	wat	
in	het	politieke	discours	over	overheidssturing	wordt	verkondigd.	Daarom	is	het	
interessant	om	een	meer	gestructureerde	verkenning	te	ondernemen	naar	wat	de	
introductie	van	vertrouwen	in	de	relatie	van	de	overheid	met	de	samenleving	betekent.	
En	wat	dat	met	het	applaus	doet.

Vertrouwen in arrangementen voor overheidssturing
Vanuit	beide	aanleidingen	werken	we	in	dit	essay	aan	een	verkenning	van	het	functio-
neren	van	vertrouwen	(hoe	het	werkt,	zich	ontwikkelt,	verdwijnt,	versterkt,	etc.),	maar	
ook	aan	de	functie	van	vertrouwen	(hoe	het	ingezet	kan	worden	in	sturing).		We	willen	
met	dit	essay	een	wisselwerking	initiëren	tussen	de	rol	van	vertrouwen	in	de	financiële	
sector,	en	de	inzet	van	vertrouwen	door	de	overheid	in	sturingsrelaties.	Daarom	staat	
de	volgende	vraag	centraal:	

Wat	betekenen	de	lessen	die	zijn	opgedaan	in	de	recente	vertrouwenscrisis	in	de	
financiële	sector	voor	de	benutting	van	vertrouwen	in	arrangementen	van	

overheidssturing?

Om	deze	vraag	te	beantwoorden,	formuleren	we	drie	voorbereidende	vragen.	Vanuit	de	
beantwoording	van	deze	vragen	gaan	we	vervolgens	op	de	centrale	vraag	in.
-	 Wat	is	vertrouwen?
-	 Welke	lessen	zijn	uit	de	vertrouwenscrisis	in	de	financiële	sector	af	te	leiden	over	de	

inzet	van	vertrouwen	in	relaties?
-	 Hoe	kan	vertrouwen	worden	ingezet	in	een	relatie	van	overheidssturing?	

Bij	het	beantwoorden	van	deze	vragen	besteden	we	in	het	bijzonder	aandacht	aan	de	
risico’s	van	vertrouwen.	Want	als	vertrouwen	op	grote	schaal	wordt	ingezet	is	het	nuttig	
en	noodzakelijk	om	de	risico’s	die	dat	met	zich	meebrengt	in	beeld	te	krijgen.	Daarmee	
proberen	we	ons	nadrukkelijk	te	ontworstelen	aan	de	‘intentieverklaringen’	en	
‘geloofsuitdrukkingen’	die	doorgaans	met	debatten	over	vertrouwen	gepaard	gaan.	
Alleen	door	de	risico’s	van	de	inzet	van	vertrouwen	in	sturingsrelaties	scherp	in	beeld	te	
brengen,	kan	gewerkt	worden	aan	manieren	om	die	risico’s	te	beheersen	en	de	sturing	
daarmee	ook	productief	te	maken.	Juist	door	de	risico’s	te	belichten	nemen	de	kansen	
op	succesvolle	inzet	volgens	ons	toe.	En	wordt	duidelijk	voor	welke	type	domeinen	en	
taken	vertrouwen	kansrijk	is	en	waar	niet.

1.2	Opzet	en	doel	van	het	essay

In	dit	essay	komen	we	langs	de	volgende	redeneerlijn	tot	een	beantwoording	van	de	
centrale	vraag.	In	hoofdstuk	2	construeren	we	een	theoretisch	kader	voor	het	analyse-
ren	van	vertrouwen	in	relaties.	Dit	hoofdstuk	gaat	op	zoek	naar	de	coördinaten	van	
vertrouwen	en	werkt	het	onderscheid	uit	tussen	twee	verschillende	vormen	van	
vertrouwen:	vertrouwen	in en	vertrouwen	op.	In	het	Engels	‘trust’	en	‘confidence’.	Ook	
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wordt	hierin	duidelijk	gemaakt	dat	vertrouwen	–	zowel	in	als	op	–	een	uitzonderlijke	
en	risicovolle	manier	is	om	relaties	vorm	te	geven.	Twee	alternatieven	voor	het	
vormgeven	van	relaties	komen	eveneens	aan	bod:	calculatie	en	compensatie.	Het	
schema	dat	hieruit	ontstaat,	gebruiken	we	voor	de	analyse	van	de	Fortis	Case	in	
hoofdstuk	3.	In	dit	verhaal	gaat	het	om	een	(uiterst	moeizaam)	herstel	van	vertrouwen.	
Wat	we	zien	is	dat	bij	Fortis	beide	vormen	van	vertrouwen	beschadigd	raken	en	dat	
pogingen	om	het	vertrouwen	te	herstellen	verlopen.	Vanuit	de	lessen	over	de	moeilijk-
heid	om	vertrouwen	te	herstellen	in	de	financiële	crisis	kijken	we	vervolgens	naar	de	
mogelijke	toepassing	van	vertrouwen	in	relaties	van	de	overheid.	Twee	door	BZK	
aangedragen	cases	dienen	als	input	voor	dit	hoofdstuk:	“Samen	aan	de	Slag,	
Bestuursakkoord	van	Rijk	en	Gemeenten”	(2007)	en	het	“Uitvoeringsplan	Herziening	
Interbestuurlijk	Toezicht”	(2009).	In	het	laatste	hoofdstuk	formuleren	we	op	basis	van	
de	cases	conclusies	over	de	inzet	van	vertrouwen	door	de	overheid.	Onze	stelling	is	dat	
de	overheid	uiterst	terughoudend	moet	zijn	met	het	inzetten	van	vertrouwen.	Aan	de	
inzet	van	vertrouwen	zijn	volgens	ons	grote	risico’s	verbonden.	Ons	pleidooi	is	niet	om	
de	kansen	op	baten	vanwege	die	risico’s	achterwege	te	laten,	maar	om	ze	meer	
nadrukkelijk	te	overwegen.	We	formuleren	daartoe	zes	risico’s	waarmee	een	overheid,	
die	wil	sturen	op	vertrouwen,	in	aanraking	komt.	Zodoende	heeft	het	essay	niet	alleen	
als	doel	om	het	begrip	van	vertrouwen	te	vergroten.	Het	geeft	ook	een	overzicht	van	
vragen	die	gesteld	dienen	te	worden	als	sprake	is	van	een	intentie	om	te	sturen	op	
vertrouwen.	Daarmee	vormt	het	mogelijkerwijs	een	begin	van	een	afwegingskader	
voor	overheden	die	in	hun	relatie	tot	de	samenleving	of	andere	overheden	vertrouwen	
willen	inzetten.
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2.1	Wat	is	vertrouwen?	

Het	vele	en	vaak	niet	duidelijk	omschreven	gebruik	van	vertrouwen	nodigt	uit	tot	een	
nadere	analyse	van	dit	begrip.	Aanknopingspunt	daarbij	vormt	de	omschrijving	van	
vertrouwen	door	de	socioloog	Niklas	Luhmann	(1979,	2000).	Volgens	Luhmann	gaat	
het	bij	vertrouwen	om	de	reductie	van	de	complexiteit.	Met	complexiteit	bedoelt	hij	
dat	er	meerdere	toekomstscenario’s	mogelijk	zijn,	maar	dat	wij	geen	zekerheid	hebben	
–	of	kunnen	krijgen	–	over	het	scenario	dat	zich	voor	zal	doen.	Cognitieve	rationaliteit	
schiet	dan	tekort	voor	het	maken	van	afwegingen,	omdat	onvoldoende	informatie	over	
de	toekomst	gevonden	kan	worden.	Om	te	handelen	is	dus	iets	anders	nodig.	
Vertrouwen	is	een	manier	om	deze	confrontatie	met	complexiteit	hanteerbaar	te	
maken.	Dat	doen	we	door	vertrouwen	te	schenken	aan	één	toekomstscenario.	
Vertrouwen	is	dan	geen	garantie,	maar	eerder	een	pragmatische	verwachting	dat	een	
bepaald	scenario	zich	zal	voltrekken.	We	houden	in	ons	handelen	dan	geen	rekening	
met	de	mogelijkheid	dat	andere	scenario’s	zich	voltrekken.	We	handelen	in	dat	geval	
niet	omdat	we	het	weten,	maar	omdat	we	geloven	dat	een	bepaald	scenario	zich	zal	
voltrekken.
	
Niet	alle	vertrouwen	is	hetzelfde	en	vertrouwen	is	al	zeker	niet	iets	wat	lukraak	tot	
stand	komt.	Het	is	geen	rationele	calculatie,	maar	ook	alles	behalve	een	irrationele	
impulsieve	handeling.	Elke	vorm	van	vertrouwen	heeft	zo	zijn	eigen	gronden.	
Vertrouwen	is	een	verzamelnaam	voor	zeer	uiteenlopende	varianten.	In	het	Engels	

  2.
Vertrouwen als reductie 
van complexiteit
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wordt	een	onderscheid	gemaakt	tussen	‘confidence’	en	‘trust’.	Beide	begrippen	worden	
in	het	Nederlands	vertaald	als	vertrouwen	en	dat	maakt	communicatie	soms	lastig.	
Schuyt	en	Verhoeven	brengen	een	bruikbare	nuancering	aan	door	in	het	geval	van	
‘confidence’	te	spreken	van	‘vertrouwen	op’	en	in	het	geval	van	‘trust’	van	‘vertrouwen	
in’.	Op	die	manier	maakt	hij	duidelijk	dat	beide	vormen	van	vertrouwen	een	andere	
betekenis	hebben.	

Op	basis	van	Luhmann	kan	het	verschil	in	betekenis	verduidelijkt	worden.	In	het	geval	
van	‘trust’,	vertrouwen	in,	is	er	sprake	van	een	keuze	die	we	maken,	een	commitment	
dat	we	afgeven.	Een	voorbeeld	daarvan	is	het	vertrouwen	in	een	oppas	voor	de	
kinderen.	We	zouden	er	ook	voor	kunnen	kiezen	om	de	oppas	niet	te	vertrouwen	en	
gewoon	thuis	te	blijven.	We	weten	dat	er	risico’s	aan	verbonden	zijn,	maar	kiezen	–	op	
basis	van	al	dan	niet	gegrond	optimisme	–	voor	dit	scenario.	
In	het	geval	van	‘confidence’,	of	vertrouwen	op,	is	er	geen	sprake	van	een	bewuste	
keuze	voor	een	toekomstscenario.	Er	wordt	dan	vanuit	gegaan	dat	de	toekomst	zich	als	
vanzelfsprekend	op	een	bepaalde	manier	zal	voltrekken.	Er	vindt	geen	keuze	plaats	
rond	een	concrete	situatie,	maar	het	vertrouwen	ligt	op	een	hoger	niveau.	Zo	vertrouwt	
iemand	bijvoorbeeld	op	geld	(dat	het	zijn	waarde	behoudt),	en	heeft	die	persoon	
vertrouwen	in	een	bepaalde	beleggingsbeslissing	(en	had	het	ook	een	ander	kunnen	
zijn).	Deze	houding	komt	in	praktische	zin	vaak	voort	uit	de	onmogelijkheid	om	op	dat	
‘niveau’	–	als	individu	–	beslissingen	te	nemen.	Zelfs	al	zou	een	persoon	‘geld’	niet	
vertrouwen,	dan	is	zijn	mogelijkheid	om	zich	aan	het	vertrouwen	in	de	euro	te	
onttrekken	afwezig.	Een	ander	voorbeeld	is	dat	van	vertrouwen	op	de	democratie	en	
vertrouwen	in	een	bepaalde	partij	of	persoon.	Het	verschil	tussen	trust	en	confidence	
zit	in	de	relatie	met	‘het	vertrouwde’.	In	het	geval	van	trust	is	die	relatie	gebaseerd	op	
een	vrijwillige	keuze,	in	het	geval	van	confidence	is	sprake	van	een	opgelegde	relatie.	
Burgers	kiezen	niet	steeds	opnieuw	voor	het	vertrouwen	op	de	democratie,	maar	wel	
voor	vertrouwen	in	een	lijsttrekker.	Overigens	zien	we	ook	hier	dat	het	niveau	geen	
gegeven	en	statische	grootheden	zijn.	Steeds	vloeien	ze	in	elkaar	over.	In	het	diepst	van	
de	financiële	crisis	waren	er	bijvoorbeeld	verhalen	over	alternatieven	voor	geld	en	
‘crisis-watcher’	Willem	Middelkoop	roept	al	enige	tijd	op	tot	massale	aankoop	van	
goud,	omdat	hij	verwacht	dat	geld	binnen	enkele	jaren	waardeloos	zal	zijn.	
Zetten	we	beide	vormen	van	het	hanteerbaar	maken	van	complexiteit	naast	elkaar	dan	
komen	we	tot	het	volgende	beeld:

Trust Confidence

Aard	van	de	relatie Vrijwillig
Bewust	en	expliciet

Opgelegd
Onontkoombaar	of	
onbewust

Van	complexiteit	komen	tot	één	
toekomstscenario

Optimisme	(keuze)
‘het	zal	goed	komen’,	‘zo	zal	het	
gaan’

Vanzelfsprekend
‘zo	is	dat’,	‘zo	is	het’

Tabel 2.1: Het verschil tussen trust en confidence
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Dat	bij	zowel	trust	als	confidence	slechts	één	toekomstscenario	wordt	gehanteerd,	
betekent	dat	in	beide	gevallen	geen	vangnet	wordt	gecreëerd	voor	andere	opties.	Een	
kenmerk	van	vertrouwen	lijkt	te	zijn	dat	er	na	de	‘keuze’	voor	een	optie	geen	andere	
opties	voor	mogelijk	worden	gehouden.	Ook	als	de	beslisser	zoals	in	het	geval	van	trust	
weet	dat	er	andere	scenario’s	mogelijk	zijn,	worden	er	geen	flankerende	maatregelen	
genomen.	Hier	kan	bijvoorbeeld	gedacht	worden	aan	huwelijkspartners	die	niet	kiezen	
voor	een	huwelijkscontract	omdat	zij	ervan	uitgaan	dat	hun	huwelijk	–	in	tegenstelling	
tot	veel	andere	huwelijken	–	wel	stand	zal	houden.	Mocht	het	gehoopte	scenario	zich	
niet	voordoen,	dan	is	er	in	het	geval	van	trust	sprake	van	spijt.	Er	was	de	mogelijkheid	
om	van	een	ander	toekomstscenario	uit	te	gaan,	maar	men	koos	er	voor	te	vertrouwen.	
In	het	geval	van	confidence	is	er	niet	zozeer	sprake	van	spijt,	er	was	volgens	de	persoon	
helemaal	geen	keuze,	maar	eerder	van	vervreemding.	Bij	een	beschadiging	van	
confidence	belanden	de	betrokkenen	in	een	voor	hen	niet	vanzelfsprekende	situatie;	er	
valt	een	zekerheid	weg	waarvan	zij	niet	voor	mogelijk	hielden	dat	die	er	op	een	bepaald	
moment	niet	meer	zou	zijn.	Personen	kunnen	dan	letterlijk	niet	‘bevatten’	wat	hen	is	
overkomen,	omdat	het	gebeurde	betrekking	heeft	op	een	element	dat	ze	voor	niet	
veranderlijk	hielden.	Geld	is	er	altijd,	hoe	kan	het	waarde	verliezen?	Banken	zijn	
stabiel,	hoe	kunnen	ze	verdwijnen?	De	rechtstaat	is	er,	hoe	kan	deze	afkalven?	
Vervreemding	en	spijt	zijn	niet	alleen	andere	emoties,	ze	leiden	ook	tot	andere	
handelingsperspectieven.	In	geval	van	spijt	kan	troost	helpen,	waar	in	geval	van	
vervreemding	iets	anders	aan	de	hand	lijkt	te	zijn	en	allereerst	nieuwe	houvast	nodig	
is.	

Dat	in	het	geval	van	écht	vertrouwen	nadrukkelijk	rekening	wordt	gehouden	met	
slechts	één	scenario	is	een	kracht	van	vertrouwen.	Vertrouwen	kan	juist	hierdoor	
verplichtend	werken:	het	schenken	van	vertrouwen	brengt	de	plicht	voor	de	ander	met	
zich	mee	om	dat	ook	waar	te	maken.	Dat	gaat	op	voor	zover	de	ander	dat	zo	ervaart.	
Een	oppas	voelt	dat	de	ouders	hem	of	haar	met	hun	kinderen	vertrouwen	en	dat	speelt	
als	het	goed	is	mee	in	de	afweging	van	handelingen	van	de	oppas.	Het	is	tegelijkertijd	
ook	de	kwetsbaarheid	van	vertrouwen.	Er	kunnen	voor	de	verschillende	actoren	
uiteenlopende	(legitieme	of	illegitieme)	belangen	zijn	die	het	vertrouwen	op	het	spel	
zetten.	Het	is	uiteindelijk	aan	de	ander	om	het	vertrouwen	waar	te	maken	en	soms	kan	
of	wil	die	ander	dat	uiteindelijk	niet.	Een	iets	andere	vorm	van	deze	werking	is	dat	
vertrouwen	door	de	ander	mogelijk	als	prettig	wordt	ervaren	en	hem	of	haar	positief	
prikkelt	om	het	beste	te	laten	zien.	Sporters	geven	bijvoorbeeld	aan	dat	ze	tot	hun	
beste	prestaties	komen	als	ze	het	vertrouwen	van	de	coach	of	ploegleiding	‘ervaren’.	
Vertrouwen	lokt	dus	ook	op	een	positieve	manier	uit	om	het	goede	–	of	in	ieder	geval	
zo	goed	mogelijke	–	te	doen	en	het	vervelende,	schadelijke	of	kwade	te	laten.	In	deze	
werking	liggen	uiteraard	de	belangrijkste	baten	van	de	inzet	van	vertrouwen	in	relaties.	
Het	lokt	uit	tot	goede	daden,	zonder	allerlei	hoge	kosten	voor	toezicht	en	handhaving.	
Het	is	in	die	zin	een	vorm	van	sturing	zonder	regulering.	Het	is	ook	een	kwetsbare	
vorm	van	de	sturing,	want	vertrouwen	kan	eenvoudig	beschadigd	worden	(zie	para-
graaf	2.3).
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2.2	De	niveaus	van	vertrouwen

Het	onderscheid	dat	wordt	gemaakt	tussen	‘trust’	en	‘confidence’,	maar	ook	tussen	
compensatie	en	calculatie	laat	al	zien	dat	niet	alle	relaties	hetzelfde	zijn.	In	deze	
paragraaf	werken	we	dat	uit	door	te	laten	zien	dat	de	aard	van	de	relatie	gekoppeld	kan	
worden	aan	de	interventiemogelijkheden.	Om	dat	duidelijk	te	maken	onderscheiden	
we	drie	soorten	niveaus:	systeem,	institutie	en	individu.	Afhankelijk	van	het	niveau	en	
van	de	positie	die	daarin	bekleed	wordt,	is	er	sprake	van	een	opgelegde	dan	wel	
vrijwillige	relatie,	en	de	daarbij	behorende	mogelijkheden	voor	trust	en	calculatie	of	
confidence	en	compensatie.

Als	het	over	systemen	gaat,	dan	spreken	we	hier	over	abstracte	systemen	of	expertsyste-
men	(zie	Giddens	1991).	Dat	zijn	systemen	die,	zoals	de	monetaire	economie	of	de	
geneeskunde,	diep	doorgedrongen	zijn	in	ons	bestaan,	maar	waarvan	leken	in	het	
algemeen	geen	of	slechts	zeer	weinig	verstand	hebben.	Ze	onttrekken	zich	aan	onze	
waarneming	omdat	we	er	zodanig	aan	gewend	zijn,	of	omdat	we	er	eenvoudigweg	te	
weinig	van	af	weten	om	er	een	zinvolle	opvatting	over	te	vormen.	Op	zich	is	de	kennis	
van	deze	systemen	toegankelijk,	maar	de	facto	is	het	slechts	voor	een	enkeling	
mogelijk	om	deze	kennis	ook	daadwerkelijk	te	bemachtigen	en	te	benutten.	Zo	
gebruiken	we	allemaal	dagelijks	geld	of	andere	betaalmiddelen,	maar	hebben	we	maar	
zeer	weinig	verstand	van	de	monetaire	economie.	Het	systeem	dat	ervoor	zorgt	dat	geld	
‘werkt’	bevindt	zich	buiten	de	waarneming	en	beoordeling	van	de	meeste	gebruikers.	
En	we	slikken	de	medicijnen	die	artsen	ons	voorschrijven	zonder	dat	we	weten	hoe	
deze	zijn	samengesteld.	Er	rest	voor	leken	niet	veel	meer	dan	te	vertrouwen	op	deze	
kennis.	Monetaire	economen	of	andere	experts	kunnen	daarentegen	vertrouwen	
hebben	in	bepaalde	kennis	over	de	werking	van	het	systeem.	Dat	laatste	betekent	
overigens	niet	dat	zij	precies	weten	hoe	het	systeem	werkt.	De	kennis	kan	de	complexi-
teit	wel	hanteerbaar	maken,	maar	neemt	haar	nog	niet	weg.	Een	systeem	kan	dus	
onverwachte	toekomstscenario’s	produceren.	Er	is	overigens	niet	per	definitie	een	
lineair	verband	tussen	het	systeem	en	de	actoren	uit	dat	systeem.	Zo	komt	het	voor	dat	
mensen	wel	vertrouwen	hebben	in	hun	school,	maar	dat	ze	niet	vertrouwen	op	het	
onderwijssysteem;	of	dat	mensen	niet	vertrouwen	op	de	politiek,	maar	wel	vertrouwen	
hebben	in	een	individuele	politicus,	et	cetera.

Een	tweede	niveau	betreft	het	institutionele	niveau.	Er	zijn	tal	van	formele	en	infor-
mele	wetten	en	regels	en	procedures	–	instituties	–	die	tot	doel	hebben	ons	gedrag	in	
‘goede’	banen	te	leiden	en	daarmee	de	mogelijke	toekomstscenario’s	te	reduceren.	
Hierbij	kan	gedacht	wordt	aan	wet-	en	regelgeving	die	voorschrijft	hoe	we	ons	dienen	
te	gedragen.	Of	aan	overheids-	of	andere	organisaties	waarvan	we	verwachten	dat	die	
zich	ook	op	een	bepaalde	–	voorspelbare	–	manier	opstellen.	Een	ander	voorbeeld	zijn	
de	partijprogramma’s;	deze	geven	richtlijnen	over	de	inrichting	van	de	samenleving	als	
die	bepaalde	partij	aan	de	macht	komt.	Een	groot	gedeelte	van	de	‘gewone	burgers’	
vertrouwt	op	instituties	of	op	partijprogramma’s.	Maar	er	is	ook	een	groep	die	op	een	
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meer	institutioneel	niveau	opereert	en	die	dus	de	mogelijkheid	heeft	om	in	te	grijpen	
in	de	instituties.	Zo	hebben	gewone	burgers	door	de	band	genomen	relatief	weinig	te	
zeggen	over	de	wet-	en	regelgeving,	maar	hebben	Tweede	Kamerleden	dat	wel.	Voor	de	
ene	groep	is	het	dus	een	kwestie	van	‘confidence’	(de	burgers)	en	voor	de	andere	een	
kwestie	van	‘trust’	(Tweede	Kamerleden).	Net	als	bij	het	systeem	zien	we	overigens	dat	
er	geen	1-op-1-	relatie	is	tussen	personen	die	instituties	vertegenwoordigen	en	de	
instituties.	Neem	bijvoorbeeld	de	vreemdelingenwet.	Deze	wet,	ontworpen	door	Job	
Cohen	(toenmalig	PvdA-staatssecretaris),	werd	in	een	volgend	kabinet	door	Rita	
Verdonk	(toenmalig	minister	van	de	LPF)	uitgevoerd.	Verdonk	werd	vaak	aangesproken	
op	haar	harde	beleid,	terwijl	volgens	Cohen	iemand	nodig	was	met	‘een	koel	hoofd	en	
een	warm	hart’.	Verdonk	daarentegen	beriep	zich	op	de	wet	als	ze	werd	aangesproken	
op	haar	beleid,	het	inmiddels	welbekende	‘regel	is	regel’.	We	zien	hier	dat	het	‘vertrou-
wen	op’	afhankelijk	kan	zijn	van	een	wisselwerking	tussen	persoon	en	institutie.	Deze	
parallel	kan	ook	doorgetrokken	worden	voor	de	wisselwerking	tussen	politicus	en	
partijprogramma.	We	verwachten	van	de	ene	politicus	dat	die	dat	programma	op	een	
andere	manier	uitvoert	dan	de	ander	politicus.	
Bij	het	vertrouwen	in	individuen	gaat	het	om	het	beantwoorden	van	de	vraag	‘Wat	gaat	
persoon	X	in	de	toekomst	doen?’.	We	vertrouwen	iemand	als	we	verwachten	dat	hij	
datgene	doet	waarvan	hij	zegt	dat	hij	het	gaat	doen.	Of	we	vertrouwen	iemand	als	we	
ervan	uitgaan	dat	hij/zij	in	de	toekomst	gepaste	beslissingen	zal	nemen,	ook	als	we	nu	
nog	niet	weten	hoe	die	precies	uit	zullen	pakken.	‘Leiderschap’	wordt	dan	benoemd	als	
het	verwachte	vermogen	om	in	nog	onduidelijke	situaties	van	grote	complexiteit	toch	
passend	te	handelen:	‘het	komt	wel	goed,	want	x	zit	aan	de	knoppen’.	Het	vertrouwen	
op	een	bepaald	scenario,	en	het	optimisme	daarover,	komt	dan	niet	voort	uit	de	
borging	in	een	systeem	of	institutie,	maar	uit	de	aanwezigheid	van	een	bepaalde	
persoon.	Dat	roept	overigens	interessante	spanningen	op,	bijvoorbeeld	als	het	in	
relaties	feitelijk	om	systemen	of	instituties	gaat,	maar	personen	zich	ontwikkelen	tot	
het	belangrijkste	niveau	van	vertrouwen.	Denk	aan	de	‘personalisering’	van	de	politiek,	
waarin	lijsttrekkers	de	partijen	gaan	overheersen.	Niet	de	institutie	(de	partij)	of	het	
systeem	(de	democratie,	de	rechtstaat),	maar	de	persoon	(Mark	Rutte,	‘Geert’	of	‘Job’)	
worden	vertrouwd	om	naar	een	goede	afloop	te	leiden.

Het	vertrouwen	in	personen	is	overigens	ook	afhankelijk	van	wat	we	in	de	samenleving	
al	dan	niet	als	vanzelfsprekend	ervaren.	Persoonlijke	ruimte	kan	meer	of	minder	
beperkt	zijn.	In	culturen	waarin	vrouwen	een	ondergeschikte	positie	hebben,	kunnen	
zij	zich	beperkt	ontplooien.	Hun	repertoire	aan	mogelijke	rollen	is	beperkt.	Individuen	
hebben	in	de	huidige	westerse/Nederlandse	samenleving	juist	de	mogelijkheid	om	zich	
op	uiteenlopende	manieren	te	gedragen	en	verschillende	rollen	te	spelen.	Op	individu-
eel	niveau	moeten	keuzes	worden	gemaakt	die	voorheen	‘voor’	het	individu	werden	
gemaakt.	Dat	stelt	de	vanzelfsprekendheid	van	het	gedrag	ter	discussie	en	kan	leiden	
tot	een	grotere	kans	op	conflicten	en	contradicties	tussen	rollen	en	rolverwachtingen.	
Iemand	vertrouwen	betekent	dan	dat	wij	ervan	uitgaan	dat	iemand	een	bepaalde	rol	zal	
spelen	en	niet	een	andere	(Keymolen	2008,	p.32	en	ook	Seligman	1997	en	Goffman	



18

1959).	Een	concrete	situatie	waarin	mogelijke	conflicten	en	contradicties	tussen	rollen	
en	rolverwachtingen	zich	voordoen,	is	de	situatie	van	de	werkende	vrouw.	Tot	in	de	
jaren	zeventig	van	de	vorige	eeuw	konden	we	erop	vertrouwen	dat	vrouwen	bij	de	
komst	van	kinderen	stopten	met	werken	en	voor	de	kinderen	gingen	zorgen.	Dat	was	
zo	verankerd	in	de	maatschappij	waarin	we	leefden.	Op	dit	moment	hebben	vrouwen	
na	de	komst	van	kinderen	verschillende	keuzemogelijkheden:	voor	de	kinderen	
zorgen,	in	deeltijd	werken	of	in	voltijd	werken.	Al	deze	keuzes	zijn	min	of	meer	
maatschappelijk	geaccepteerd.	Trust	gaat	bijvoorbeeld	spelen	bij	werkgevers	die	
(zwangere)	vrouwen	aannemen.	Moet	ik	wel	een	vrouw	van	dertig	aannemen,	want	als	
ze	kinderen	krijgt	ben	ik	haar	misschien	kwijt?	Moet	ik	een	vrouw	geloven	die	zegt	dat	
ze	zeker	door	blijft	werken,	ook	als	ze	kinderen	heeft,	et	cetera?	(Gebaseerd	op	
Seligman	1997	en	Goffman	1959).	Vertrouwen	ontstaat	ergens	in	de	manier	waarop	een	
persoon	handelt	conform	de	rol	die	van	hem	of	haar	verwacht	wordt.	Of	vertrouwen	
wordt	beschaamd	of	juist	wordt	bevestigd	is	geen	objectieve	maat,	maar	is	afhankelijk	
van	de	verwachtingen	over	de	rol	die	een	individu	‘neemt’.

Samenvattend	kunnen	we	stellen	dat	al	deze	voorbeelden	laten	zien	dat	‘trust’	en	
‘confidence’	zich	op	een	ander	niveau	afspelen.	De	voorbeelden	laten	echter	ook	zien	
dat	die	niveaus	geen	wetten	van	meden	en	perzen	zijn.	Afhankelijk	van	de	positione-
ring	kan	er	aan	de	niveaus	gesleuteld	worden.	Daarnaast	kunnen	ook	in	de	tijd	niveaus	
veranderen.	Relaties	die	eerder	als	vanzelfsprekend	werden	aangemerkt	staan	nu	ter	
discussie.	Vertrouwen	kan	op	het	ene	niveau	afkalven,	maar	tegelijkertijd	en	misschien	
zelfs	juist	daarom	op	een	ander	niveau	versterkt	worden.	

2.3	Beschadiging	van	vertrouwen

Verwachting en teleurstelling
Teleurstelling	is	de	basis	van	de	beschadiging	van	vertrouwen.	Teleurstelling	treedt	op	
als	het	gehoopte	toekomstscenario	zich	niet	voordoet.	Een	verwachting	wordt	dan	
geen	werkelijkheid.	Dat	is	dus	een	combinatie	van	enerzijds	de	verwachting	vooraf	en	
anderzijds	de	concrete	prestatie	(of	het	beeld	daarvan).	Teleurstelling	ligt	in	beide	
besloten.	Heel	strikte	eisen	die	vooraf	worden	gesteld	aan	dat	wat	van	‘het	vertrouwde’	
wordt	verwacht,	bakken	als	het	ware	de	teleurstelling	in.	Het	toekomstscenario	wordt	
dichtgetimmerd	en	de	kans	is	groot	dat	bij	de	minste	afwijking	teleurstelling	ontstaat.	
Hoge	verwachtingen	leiden	tot	grote	teleurstellingen.	Daarom	zegt	het	overlevingsin-
stinct	van	voetbaltrainers	ze,	dat	ze	de	verwachtingen	vooraf	zoveel	mogelijk	moeten	
beperken	om	het	vertrouwen	van	het	bestuur	te	behouden.	Zo	wordt	immers	de	
teleurstelling	vooraf	beperkt.	Of	neem	Wilders,	die	aan	zijn	kiezers	belooft	van	het	
behoud	van	65	jaar	als	pensioenleeftijd	een	‘breekpunt’	te	maken.	Als	dat	niet	lukt	en	
de	pensioenleeftijd	wordt	toch	verschoven	naar	67,	dan	kan	de	conclusie	getrokken	
worden	dat	Wilders	niet	te	vertrouwen	is.	Hij	is	zijn	belofte	niet	nagekomen.	Een	
andere	conclusie	zou	echter	kunnen	zijn	dat	65	jaar	de	inzet	was	van	discussie	en	dat	
het	verhogen	van	die	leeftijd	naar	67	jaar	over	een	periode	van	20-30	jaar	een	mooi	
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resultaat	is.	De	politicus	is	dan	nog	wel	te	vertrouwen,	want	hij	heeft	de	belangen	zo	
goed	mogelijk	verdedigd.	En	misschien	was	het	wel	onderdeel	van	een	veel	groter	
strategisch	spel,	waarin	zijn	aankondiging	om	‘voor	65	jaar	te	gaan’	een	kritische	
succesfactor	was	om	zijn	onderhandelingsresultaat	binnen	te	halen.	Dat	laat	de	
dynamiek	tussen	verwachting,	vertrouwen	en	teleurstelling	zien.	Ze	hebben	met	elkaar	
te	maken,	maar	de	relaties	zijn	niet	causaal.	Het	één	leidt	niet	per	se	tot	het	ander.	Het	
vergroot	hoogstens	de	kans.	Toch	is	het	duidelijk	dat	bij	een	te	strikt	gehanteerde	
verwachting	het	niet	nakomen	van	een	belofte	feitelijk	geen	succes	is,	maar	een	verlies.	
Alles	minder	dan	de	genoemde	prestatie	is	een	verlies	en	een	signaal	voor	een	gebrek-
kige	betrouwbaarheid	van	de	betreffende	persoon	of	institutie.	Dat	pleit	voor	voorzich-
tigheid	bij	politici.	Hetzelfde	geldt	voor	wetgeving.	Vertrouwen	we	alleen	wetgeving	
die	waterdicht	is,	dus	die	voorkomt	dat	er	door	rood	wordt	gereden	(of	dat	er	bijvoor-
beeld	te	hard	wordt	gereden)?	Of	zijn	we	bereid	hier	een	zekere	marge	bij	in	te	
bouwen?	Bijvoorbeeld	door	de	‘overtreding’	meer	situationeel	te	maken	en	door	
bewust	een	‘grijs	gebied’	in	te	bouwen.	Denk	aan	de	uitspraak	over	‘de	letter	en	de	
geest	van	de	wet’:	wetten	kunnen	alleen	effectief	zijn	als	ze	niet	digitaal	worden	
toegepast,	omdat	het	nooit	lukt	om	een	bedoeling	achter	de	wet	effectief	1-op-1	in	een	
wettekst	te	vertalen.	

In	beide	voorbeelden	zien	we	dat	de	eventuele	beschadiging	van	het	vertrouwen	
samenhangt	met	de	vrijheidsgraad	die	wordt	toegekend.	Meer	vrijheid	betekent	meer	
ruimte	voor	de	ander	om	tot	eigen	invulling	te	komen.	Dat	betekent	dat	de	kans	op	
ongedachte	uitkomsten	groter	wordt.	Het	laten	van	minder	vrijheid	betekent	dat	wel	
heel	precies	bekend	is	wat	wel	en	wat	niet	als	resultaat	geaccepteerd	wordt.

Zelfregulerende mechanismen
Een	tweede	factor,	die	de	kans	op	de	teleurstelling	vergroot,	is	het	al	dan	niet	aanwe-
zige	zelfregulerende	mechanisme	van	vertrouwen.	Dat	geldt	bijvoorbeeld	als	het	geven	
van	vertrouwen	iets	is	wat	op	zich	gewaardeerd	wordt,	en	daardoor	een	verplichting	
schept.	Een	mechanisme	dat	we	vinden	in	vriendschapsrelaties.	In	dat	geval	brengt	het	
schenken	van	vertrouwen	het	voornemen	met	zich	mee	om	dat	vertrouwen	niet	te	
beschadigen.	Als	deze	wederkerigheid	er	niet	is,	dan	is	het	problematisch	voor	
dergelijke	relaties	om	te	blijven	bestaan.	Daarnaast	kan	continuering	van	vertrouwen	
betekenen	dat	zelfs	prestaties	die	ver	achterblijven	bij	wat	was	‘afgesproken’	kunnen	
worden	overwonnen.	Zelfs	als	sommige	omstanders	daar	geen	enkel	begrip	meer	voor	
kunnen	opbrengen.	Een	vriendschapsrelatie	is	dan	ook	een	bijzondere	relatie	als	over	
vertrouwen	wordt	gesproken.	Vertrouwen	is	geen	bijkomend	element	van	een	
vriendschapsrelatie,	een	vriendschapsrelatie	ís	een	vertrouwensrelatie.	Dat	geldt	niet	
voor	de	meeste	andere	relatievormen	en	dat	maakt	de	vriendschappelijke	termen	
waarin	vaak	over	vertrouwen	in	andersoortige	relaties	wordt	gesproken	problematisch.	
Neem	bijvoorbeeld	de	relatie	tussen	ouders	en	kinderen.	Deze	relatie	is	ongetwijfeld	
gebaat	bij	de	aanwezigheid	van	vertrouwen,	maar	het	niet	aanwezig	zijn	van	vertrou-
wen	betekent	niet	dat	de	relatie	dan	wordt	opgeheven.	Een	ander	voorbeeld	is	de	
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relatie	tussen	overheid	en	burgers;	ook	als	de	burgers	de	overheid	niet	vertrouwen,	
blijven	ze	burgers.	Het	verschil	tussen	deze	relaties	en	vriendschapsrelaties	is	dat	de	
eerste	relaties	‘opgelegd’	en	dus	‘gedwongen’	zijn.	Er	kan	niet	voor	gekozen	worden	en	
er	kan	niet	(of	in	ieder	geval	zeer	moeilijk)	aan	ontsnapt	worden.	Dat	was	overigens	
ook	een	van	de	kritieken	bij	de	financiële	crisis.	Mensen	voelden	zich	bedrogen	door	
een	systeem	waarvoor	ze	niet	gekozen	hadden,	zij	vertrouwden	op	het	financiële	
systeem.	

De	consequenties	van	de	beschadiging	zijn	bij	het	vertrouwen	in,	anders	dan	de	
consequenties	van	het	vertrouwen	op.	Bij	vertrouwen	in	wordt	bij	een	beschadiging	van	
vertrouwen	de	hand	ook	in	eigen	boezem	gestoken.	De	teleurstelling	gaat	dan	gepaard	
met	spijt.	Bij	vertrouwen	op	is	sprake	van	een	externe	beschadiging.	De	teleurstelling	
voelt	dan	als	vervreemding.

2.4	Wantrouwen:	calculatie	en	compensatie

De	kwetsbaarheid	van	het	vertrouwen	houdt	de	vraag	overeind	wat	er	gebeurt	als	het	
ene	scenario	geen	werkelijkheid	wordt.	Is	er	méér	mogelijk	dan	alleen	maar	vertrou-
wen	op	of	in?	Een	logische	vervolgstap	is	het	zoeken	naar	relaties	waarin	één	scenario	
mogelijk	wenselijk	is,	maar	waarin	ook	handelingsperspectieven	worden	gecreëerd	
voor	het	geval	dat	het	scenario	zich	niet	voordoet.	De	veronderstelling	‘stel	dat	het	
toekomstscenario	zich	niet	voordoet’	wordt	dan	in	het	handelen	verdisconteerd.	Het	
uitgangspunt	is	dan	niet	meer	(alleen)	vertrouwen,	maar	ook	wantrouwen.	Ouders	
kunnen	de	oppas	een	paar	keer	op	de	avond	bellen	om	te	vragen	‘hoe	het	gaat’.	De	
ouders	stellen	zich	er	zeker	van	dat	de	oppas	er	inderdaad	nog	is	en	kunnen	zich	een	
beeld	vormen	van	de	stand	van	zaken	(wel	of	geen	huilende	kinderen,	met	of	zonder	
harde	TV	of	muziek,	hoe	‘klinkt’	de	oppas)	en	de	oppas	weet	dat	de	ouders	er	ook	nog	
zijn	(en	ervaart	dat	mogelijk	als	controle,	maar	mogelijk	ook	als	blijk	van	interesse).	
Het	vertrouwen	in	de	oppas	gaat	dan	gepaard	met	een	controlemoment	‘tussendoor’.

Calculatie
Op	het	niveau	van	de	vrijwillige	relatie	kan	op	verschillende	manieren	het	wantrouwen	
worden	verdisconteerd.	Een	eerste	mogelijkheid	is	de	organisatie	van	wantrouwen	
voorafgaand	aan	het	geven	van	vertrouwen.	Wantrouwen	is	hier	geen	negatief	begrip,	
het	betekent	dat	er	expliciet	rekening	wordt	gehouden	met	verschillende	toekomstsce-
nario’s.	Dat	gebeurt	bijvoorbeeld	in	sprookjes.	Potentiële	schoonzonen	worden	de	
wijde	wereld	ingestuurd	en	zij	moeten	allerlei	vuurproeven	doorstaan	om	aan	te	tonen	
dat	zij	te	vertrouwen	zijn.	Pas	dan	is	de	koning	bereid	de	hand	van	zijn	dochter	te	
schenken	(O’Neill	2002).	De	koning	gaat	ervan	uit	dat	er	jonge	mannen	zijn	die	
geschikt	zijn	om	schoonzoon	te	worden	(dus	er	is	een	zeker	optimisme),	maar	dat	geldt	
niet	voor	elke	jonge	man.	Daarom	onderwerpt	hij	de	persoon	in	kwestie	aan	beproe-
vingen	in	de	veronderstelling	dat	die	voorspellende	waarde	hebben.	Een	dergelijke	
vorm	van	georganiseerd	wantrouwen	vinden	we	dagelijks	terug,	bijvoorbeeld	als	het	
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gaat	om	de	selectie	van	personen.	Als	de	betreffende	persoon	al	lang	bekend	is,	dan	
kan	deze	selectie	gebeuren	op	basis	van	ervaring:	wat	hebben	we	eerder	van	deze	
persoon	gezien?	In	gevallen	dat	dit	niet	mogelijk	is	kan	gebruik	gemaakt	worden	van	
andere	zaken,	zoals	intelligentietesten,	gesprekken,	assessment	centers,	curricula	
vitae,	selectiewedstrijden,	et	cetera.	Deze	‘selectie	aan	de	poort’	geschiedt	overigens	
niet	alleen	bij	personen,	maar	ook	bij	landen	(‘Wie	wordt	er	toegelaten	tot	de	EU?’)	of	
bij	organisaties	(‘Wie	krijgt	er	wel	een	bankvergunning	en	wie	niet?’),	of	bij	wetgeving	
(‘Wat	waren	de	effecten	van	deze	wetgeving	in	andere	landen?’).	Op	allerlei	manieren	
worden	aan	personen,	instituten	of	landen	eisen	gesteld	om	tot	een	gemeenschap	toe	
te	treden.	In	de	regel	gaat	het	in	dergelijke	gevallen	om	selectie	aan	de	poort.	Het	
wantrouwen	wordt	georganiseerd	alvorens	het	vertrouwen	aan	te	bieden.	De	nieuwe	
toetreder	moet	het	vertrouwen	‘verdienen’	en	dan	niet	zozeer	door	binnen	de	gemeen-
schap	te	presteren,	maar	door	een	aantal	prestaties	buiten	de	gemeenschap	te	laten	
zien	die	door	de	gemeenschap	als	relevant	worden	beschouwd.	Deze	testen	–	vooraf-
gaand	aan	het	effectueren	van	de	relatie	en	de	intrede	in	de	gemeenschap	–	zullen	
meer	of	minder	gericht	zijn	op	(on)voorspelbaarheid.	De	gemeenschap	wil	het	risico	
van	ongewenst	gedrag	verkleinen.
Naast	het	voorkomen	van	een	andere	afloop	dan	de	verwachte,	is	er	ook	de	mogelijk-
heid	om	met	andere	scenario’s	rekening	te	houden,	waarbij	het	meer	gaat	om	de	
einduitkomsten.	In	het	geval	van	een	vrijwillige	relatie	kan	dat	gebeuren	door	een	
gecalculeerde	afspraak	aan	te	gaan.	Stel	dat	een	van	de	partijen	de	afspraak	niet	
nakomt,	dan	betekent	dat	nog	niet	automatisch	dat	er	sprake	is	van	‘spijt’	zoals	dat	bij	
vertrouwen	aan	bod	kwam.	Tegenover	het	niet	nakomen	van	de	afspraak	staat	dan	een	
vergoeding,	zodat	het	per	saldo	niet	slechter	uitpakt.	De	spijt	wordt	verdisconteerd	tot	
een	geldbedrag,	uit	te	keren	door	een	derde	(verzekering)	of	door	een	direct	betrok-
kene	(bijvoorbeeld	de	oppas	zelf ).	De	logica	hierbij	is	dat	de	straf	op	het	niet	nakomen	
van	de	afspraak	een	stimulans	is	om	de	afspraak	juist	wel	na	te	komen.

Compensatie
In	het	geval	van	een	opgelegde	relatie	is	het	niet	altijd	mogelijk	om	iets	dergelijks	af	te	
dwingen.	Noch	ex-post,	noch	ex-ante.	Omdat	er	geen	keuze	wordt	gemaakt,	is	er	ook	
geen	‘afdwingbaar’	moment	van	calculatie.	Mensen	spraken	tot	voor	de	financiële	
crisis	niet	met	de	bank	af	wat	er	met	hun	saldo	zou	gebeuren	als	de	bank	in	de	proble-
men	zou	komen.	Dat	was	immers	letterlijk	‘ondenkbaar’.	Een	optie	is	wel	dat	gezocht	
wordt	naar	de	mogelijkheid	van	compensatie	en	de	institutionele	verankering	daarvan.	
Een	voorbeeld	hiervan	is	wet-	en	regelgeving,	zoals	het	garantiestelsel.	Als	iets	op	een	
andere	manier	uitpakt	dan	afgesproken	in	wet-	en	regelgeving,	dan	kunnen	deze	
afspraken	vaak	alsnog	afgedwongen	worden,	of	er	is	sprake	van	een	compensatie.	Die	
wordt	niet	in	de	specifieke	transactie	afgesproken	en	is	bij	de	afweging	om	de	daad	wel	
of	niet	te	voltrekken	niet	aan	de	orde,	maar	wordt	er	achteraf	wel	op	betrokken.	Als	een	
moord	gepleegd	wordt,	dan	is	de	moord	niet	terug	te	draaien.	Ook	hebben	de	‘betrok-
kenen’	vooraf	niet	expliciet	een	gesprek	over	compensatie,	hoewel	het	slachtoffer	
mogelijk	zal	proberen	om	de	latere	dader	van	de	strafmaat	en	de	pakkans	te	overtui-
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gen.	Maar	de	wetgeving	zorgt	er	achteraf	voor	dat	er	mogelijkheden	zijn	om	de	dader	te	
straffen.	Als	de	treinen	niet	rijden,	dan	komen	mensen	niet	op	tijd,	maar	krijgen	ze	wel	
een	gedeelte	van	hun	treinkaartje	vergoed.	De	overheid	kan	niet	altijd	voorkomen	dat	
deze	zaken	gebeuren,	maar	zij	kan	wel	een	vangnet	bieden	om	eventuele	ongewenste	
effecten	te	compenseren.	En	als	een	creditcard	‘geript’	wordt,	dan	krijgt	de	rechtmatige	
houder	van	de	kaart	de	schade	zonder	al	te	veel	gedoe	van	de	maatschappij	vergoed.	
Michel	van	Eeten	(2010)	wijst	overigens	op	de	strategische	keuze	van	de	creditcard	
maatschappijen	hiervoor:	maatschappijen	willen	niet	dat	gebruikers	per	transactie	de	
afweging	over	risico’s	maken.	Ze	willen	niet	dat	gebruikers	vertrouwen in	de	kaart,	maar	
dat	ze	vertrouwen op.	Ze	leggen	daarom	ex	ante	geen	enkele	nadruk	op	de	voorwaarden	
waaronder	wel	of	geen	compensatie	plaatsvindt.	Het	vertrouwen	is	er	‘gewoon’	en	bij	
andere	scenario’s	is	er	zonder	uitzondering	compensatie.	De	betaling	per	creditcard	
blijft	op	die	manier	zoveel	mogelijk	buiten	de	sfeer	van	de	bewuste	afweging	van	
gebruikers.	En	daar	varen	de	maatschappijen	wel	bij	(en	de	gebruiker	ook).

Een	ander	alternatief	is	de	compensatie	door	middel	van	checks	and	balances:	het	
organiseren	van	macht	en	tegenmacht.	Daarbij	bestaat	aan	de	ene	kant	de	mogelijk-
heid	dat	een	individu	of	institutie	een	beslissing	neemt	(en	dus	het	vertrouwen	krijgt	
om	dat	te	doen)	en	aan	de	andere	kant	dat	deze	beslissing	ter	discussie	wordt	gesteld,	
of	dat	de	beslisser	ter	verantwoording	wordt	geroepen.	Dat	vinden	we	bijvoorbeeld	bij	
de	kabinetsbesluiten	die	door	het	parlement	ter	discussie	kunnen	worden	gesteld,	en	
die	eerst	goedgekeurd	moeten	worden	alvorens	ze	uitgevoerd	kunnen	worden.	
Daarnaast	zijn	er	nog	de	grondrechten	die	de	burger	beschermen	tegen	het	handelen	
van	de	overheid.	Deze	scheiding	der	machten	organiseert	niet	alleen	wantrouwen.	Het	
biedt	ook	de	mogelijkheid	om	een	kwestie	vanuit	verschillende	perspectieven	te	
bekijken.	De	complexiteit	wordt	hier	dus	hanteerbaar	gemaakt	door	haar	te	tonen.	
Want	mocht	een	toekomstscenario	niet	werken,	dan	is	er	altijd	nog	de	mogelijkheid	
van	een	ander	toekomstscenario.	Op	organisatorisch	niveau	zijn	checks	and	balances	
te	vinden	in	het	instellen	van	een	Raad	van	Bestuur	en	een	Raad	van	Toezicht.	Waarbij	
de	laatste	toezicht	houdt	op	het	besluitvormingsproces	van	de	eerste.

Als	de	voorgaande	en	deze	perspectieven	in	een	matrix	verwerkt	worden,	dan	volgt	het	
volgende	beeld:

Opgelegde relatie Vrijwillige relatie

Rekening	houden	met	één	toekomstscenario Confidence Trust

Rekening	houden	met	meerdere		
toekomstscenario’s

Compensatie
(of	checks	and	
balances)

Calculatie
(of	selectie)

Tabel 2.2: Verschillende vormen van reductie van complexiteit
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Tot	slot	geldt	zowel	voor	een	opgelegde	als	voor	een	vrijwillige	relatie	de	mogelijkheid	
van	voortdurende	monitoring.

Wantrouwen	kan	ook	georganiseerd	worden	tijdens	de	relatie.	In	het	geval	van	
vertrouwen	kan	geheimhouding	bijvoorbeeld	een	belangrijke	rol	spelen.	Vertrouwen	
en	geheimhouding	gaan	vaak	samen.	Daar	staat	tegenover	dat	het	in	het	geval	van	
wantrouwen	wenselijk	kan	zijn	zaken	transparant	te	maken,	openheid	van	zaken	te	
geven.	Het	gaat	er	dan	om	dat	mensen	informatie	krijgen	die	hen	in	staat	stelt	om	te	
beoordelen	of	de	persoon,	of	organisatie	in	kwestie	handelt	zoals	geëist	wordt	of	juist	
niet.	Het	kan	zijn	dat	(bijvoorbeeld)	personen	het	in	hen	gestelde	vertrouwen	moeten	
verdienen	door	prestaties	te	laten	zien,	maar	ook	dat	personen	vertrouwen	genieten	
totdat	de	gemeten	prestaties	een	ander	beeld	–	een	ander	toekomstscenario	–	laten	
zien.	Voorbeelden	die	in	het	verlengde	liggen	zijn	het	opstellen	van	streefcijfers	of	het	
communiceren	met	kengetallen.	Bij	streefcijfers	krijgt	iemand	de	ruimte	om	dat	te	
doen	wat	hij	of	zij	gepast	vindt	(dus	vertrouwen),	op	voorwaarde	dat	het	streefcijfer	
wordt	gerealiseerd	(organisatie	van	wantrouwen).	Kengetallen	kunnen	vergeleken	
worden	met	andere	kengetallen	en	vervolgens	kan	er	bepaald	worden	wie	er	relatief	
gezien	goed	heeft	gescoord	en	wie	beneden	de	maat	blijft.	Benchmarking	is	dan	een	
manier	om	wantrouwen	te	organiseren	(waarbij	er	vanuit	wordt	gegaan	dat	benchmar-
king	ook	in	staat	is	om	dat	te	doen).	Cruciaal	is	steeds	ook	de	vraag	wat	met	de	
prestatiegegevens	gedaan	wordt.	Correctie	kan	meer	of	minder	uitgaan	van	leermoge-
lijkheden.	Tegenvallende	prestaties	kunnen	worden	gebruikt	om	lessen	te	leren.	
Daarna	is	er	de	mogelijkheid	het	over	te	doen.	In	beide	gevallen	speelt	de	voorspel-
baarheid	een	doorslaggevende	rol.	We	willen	dat	de	actoren	zich	uiteindelijk	gaan	
gedragen	zoals	dat	vooraf	is	vastgelegd.	Door	disciplinering	in	de	vorm	van	een	
leerproces	wordt	dan	op	de	langere	termijn	voorspelbaarheid	vergroot,	door	‘verinner-
lijking’	van	de	bedoelde	norm	of	verwachting.	We	zien	hier	overigens	een	opmerkelijke	
omkering.	Namelijk	het	organiseren	van	wantrouwen	door	te	vertrouwen	op	zaken	als	
benchmarking	en	een	lerend	vermogen.

2.5	Drie	kanttekeningen	bij	vertrouwen	(en	wantrouwen)

Tot	slot	van	dit	hoofdstuk	plaatsen	we	een	aantal	kanttekeningen	bij	het	inzetten	van	
vertrouwen	en	bij	de	interactie	tussen	vertrouwen	en	wantrouwen.	Een	eerste	kantte-
kening	bij	het	‘ontwerpen’	van	arrangementen	van	vertrouwen	en	wantrouwen	is	dat	
het	inzetten	van	vertrouwen	in	een	relatie	niet	altijd	leidt	tot	méér	vertrouwen	van	de	
verschillende	partijen.	In	niet	vriendschapsrelaties	is	het	effect	van	vertrouwen	
moeilijk	eenduidig	te	bepalen.	Op	het	geven	van	vertrouwen	volgt	niet	automatisch	
het	ontvangen	van	vertrouwen.	Het	is	een	grotendeels	onbegrepen	variabele,	we	weten	
niet	goed	wat	de	gevolgen	van	de	introductie	van	vertrouwen	of	wantrouwen	in	een	
systeem	zijn.	Dat	komt	omdat	er	meerdere	redenen	zijn	om	relaties	aan	te	gaan	en	dus	
ook	meerdere	redenen	om	het	vertrouwen	op	het	spel	zetten.	Vertrouwen	zal	in	
complexe	arrangementen	altijd	onder	druk	komen	te	staan.	En	dan	is	het	niet	alleen	
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een	kwetsbaar	fenomeen,	maar	ook	een	heel	ingrijpend	element	in	de	relatie.	Als	er	
met	name	op	het	vertrouwen	vertrouwd	wordt,	en	dat	vertrouwen	wordt	beschadigd,	
dan	kan	dat	grote	consequenties	hebben.	Er	wordt	niet	zomaar	‘ondergepresteerd’,	
maar	er	wordt	‘vertrouwen	geschonden’.	Dat	trekt	een	zware	wissel	op	relaties	waarin	
vertrouwen	de	sturende	variabele	is.		We	worden	dan	geconfronteerd	met	complexiteit:	
de	wereld	ziet	er	anders	uit	dan	gedacht.	En	we	hebben	geen	middelen	meer	om	haar	
hanteerbaar	te	maken,	het	vertrouwen	vroeg	immers	niet	om	een	back-up.	

Een	tweede	kanttekening	betreft	de	inzet	van	wantrouwen.	Wantrouwen	kan	bijdragen	
aan	het	hanteerbaar	maken	van	complexiteit,	maar	dat	betekent	niet	dat	wantrouwen	
ook	omslaat	in	vertrouwen.	Beide	hebben	andere	uitgangspunten.	Voor	wantrouwen	is	
het	in	stand	houden	van	de	mogelijkheid	van	vele/alle	opties	het	uitgangspunt,	terwijl	
vertrouwen	juist	draait	op	het	optimisme	dat	één	scenario	zich	zal	voordoen.	
Wantrouwen	kan	de	betrokken	partijen	meer	‘verdacht’	maken	op	andere	opties.	Als	
mensen	of	instituties	wordt	gevraagd	om	voortdurend	verantwoording	af	te	leggen,	
dan	roept	dat	mogelijk	juist	twijfel	op.	Volgens	O’Neill	(2002)	is	het	vertrouwen	in	
instituties	afgenomen	vanaf	het	moment	dat	zij	meer	wantrouwen	(bijvoorbeeld	
transparantie)	zijn	gaan	organiseren.	Op	lange	termijn	kan	wantrouwen	overigens	wel	
omslaan	in	vertrouwen,	als	mensen	optimistisch	zijn	over	de	werking	van	een	bepaalde	
regel	en	zij	deze	‘verinnerlijken’.	Ze	vertrouwen	dan	niet	zozeer	op	de	regel	om	te	
garanderen	dat	er	een	bepaalde	actie	volgt,	maar	op	het	feit	dat	die	actie	vanzelfspre-
kend	is.	Een	veelgebruikt	voorbeeld	is	hier	het	‘Kinderwetje	van	Van	Houten’.	Het	
verbod	op	kinderarbeid,	en	de	amper	nog	bestaande	praktijk	daarvan	in	Nederland,	is	
verinnerlijkt.	Zelfs	als	de	wet	er	niet	meer	zou	zijn,	dan	is	de	kans	dat	er	massaal	
kinderarbeid	zou	ontstaan	klein.	Het	vertrouwen	is	dan	vanuit	een	regel	overgeslagen	
naar	een	ander	niveau	dan	de	regel.

Vertrouwen	en	wantrouwen	lopen	bovendien	niet	lineair	in	elkaar	over:	Het	is	geen	
glijdende	of	graduele	schaal,	maar	de	verhouding	kan	ineens	vreemde	sprongen	
maken.	Het	vertoont	een	patroon	dat	elders	wordt	benoemd	als	dat	van	een	‘sociale	
epidemie’.	Het	heeft	een	exponentieel	patroon,	zowel	in	de	groei	als	in	de	afname.	
Vertrouwen	kan	ineens	verdwenen	zijn,	bijvoorbeeld	als	er	een	groot	incident	voorvalt	
waarmee	het	systeem	ter	discussie	komt	te	staan,	maar	ook	geheel	contrair	aan	wat	de	
omstandigheden	en	gebeurtenissen	zouden	doen	vermoeden,	in	tact	blijven	of	zelfs	
verbeteren.	Gezaghebbend	optreden	na	een	ramp	kan	–	zelfs	als	de	ramp	deels	toe	te	
schrijven	is	aan	eigen	nalatigheid	–	juist	vertrouwen	bevorderen.	We	kennen	daarvan	
verschillende	voorbeelden.	En	de	‘mate	van	vertrouwen’	kan	ook	nog	eens	met	enige	
regelmaat	wisselen.	Het	is	bovendien	ook	onduidelijk	in	hoeverre	de	elementen	
vertrouwen	en	wantrouwen	zomaar	te	mengen	zijn.	Het	is	dus	weliswaar	nodig	om	
beide	elementen	in	een	relatie	in	te	brengen,	maar	in	welke	dosering	is	onduidelijk.	
We	weten	onvoldoende	over	de	manier	waarop	beide	op	elkaar	inwerken.	Vertrouwen	
is	onbegrepen,	en	dat	plaatst	een	krachtige	kanttekening	bij	een	al	te	instrumentele	
‘inzet’	ervan	in	sturingsarrangementen.
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Een	derde	kanttekening	die	gemaakt	kan	worden	is	dat	vertrouwen	en	wantrouwen	
niet	per	definitie	op	dezelfde	niveaus	georganiseerd	zouden	moeten	worden	als	waar	
complexiteit	zich	voordoet.	Complexiteit	op	kennisniveau	kan	hanteerbaar	worden	
door	een	persoon	die	een	overtuigend	verhaal	vertelt	over	wat	er	aan	de	hand	is.	Hij	
leidt	het	publiek	dan	met	een	geloofwaardig	en	vertrouwenwekkend	verhaal	door	de	
complexiteit	van	de	materie	naar	een	uitweg.	Op	dezelfde	manier	kan	complexiteit	op	
het	niveau	van	het	systeem	hanteerbaar	worden	gemaakt	door	procedures	die	werken,	
of	door	instituties	die	stabiliteit	en	controle	uitstralen.	De	complexiteit	wordt	er	niet	
minder	door,	maar	de	verschillende	spelers	die	te	midden	van	complexiteit	moeten	
handelen	vinden	in	de	procedures	of	instituties	wel	houvast	voor	hun	handelen.	Hun	
vertrouwen	ligt	dan	niet	besloten	in	de	voorspelbaarheid	van	het	systeem,	maar	in	de	
spelregels	die	er	zijn	om	te	midden	van	die	complexiteit	in	de	toekomst	te	kunnen	
handelen.	

2.6	Een	doordachte	‘inzet’	van	vertrouwen

Wat	betekenen	deze	verkenningen	voor	het	inzetten	van	vertrouwen	in	relaties?	Om	te	
komen	tot	een	doordachte	inzet	van	vertrouwen,	moet	wat	ons	betreft	een	reeks	
samenhangende	stappen	worden	doorlopen.	De	eerste	vraag	betreft	de	aard	van	de	
relatie.	Het	beantwoorden	van	deze	vraag	geeft	aan	of	het	mogelijk	is	om	te	vertrou-
wen	in	of	dat	het	alleen	mogelijk	is	om	te	vertrouwen	op:	van	wat	voor	soort	relatie	is	
sprake?	Vrijwillig	of	gedwongen?	De	tweede	vraag	betreft	het	aantal	scenario’s	
waarmee	rekening	gehouden	wordt.	Gaat	men	uit	van	één	scenario,	of	wordt	buiten	
het	handelen	op	basis	van	één	scenario	toch	ook	rekening	gehouden	met	de	mogelijk-
heid	van	bepaalde	andere	scenario’s?	Op	basis	van	het	aantal	scenario’s	kan	dan	
afgeleid	worden	wat	de	gevolgen	zijn	als	het	andere	dan	het	verwachte	scenario	
inderdaad	de	kop	opsteekt:	is	er	sprake	van	spijt,	verplichting,	vervreemding	of	
vergoeding?	Dit	roept	de	derde	vraag	op	of	deze	uitkomst	passend	is	bij	het	belang	dat	
op	het	spel	staat.	Als	vertrouwen	ingezet	wordt	in	de	zin	van	optimisme	en	vanzelfspre-
kendheid	is	het	een	goedkoop	mechanisme	dat	effectief	kan	zijn.	Maar	een	dergelijk	
vertrouwen	kan	behalve	financieel	voordeel	ook	financieel	nadeel	opleveren.	
Vertrouwen	kan	geschonden	worden,	met	alle	kosten	van	dien.	Dus	als	er	grote	
belangen	op	het	spel	staan,	is	het	zeer	de	vraag	of	hier	vooral	vertrouwd	moet	worden	
op	vertrouwen.	Dat	geldt	met	name	voor	een	overheid	die	ook	als	ze	vertrouwen	
schenkt	verantwoording	af	zal	moeten	leggen	over	de	reden	waarom	er	vertrouwd	
wordt.	
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Het	onderstaande	schema	vat	dit	samen.	

Aard van de relatie: Vertrouwen of wantrouwen: Bij onverwacht resultaat:

Vrijwillig

Trust
Eén	toekomstscenario:	vertrouwen

Spijt

Calculatie
Meerdere	toekomstscenario’s:	wantrouwen

Verplichting

Opgelegd

Confidence
Eén	toekomstscenario:	vertrouwen

Vervreemding

Compensatie
Meerdere	toekomstscenario’s:	wantrouwen

Vergoeding

Tabel 2.3: Reultaten bij vertrouwensbreuk
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Het	is	eind	2008.	Vertrouwen	staat	volop	in	de	aandacht.	De	kredietcrisis	woedt	in	alle	
hevigheid	en	eist	nu	ook	slachtoffers	in	Nederland.	Een	van	de	eerste	slachtoffers	en	
wellicht	het	meest	prominente	is	Fortis.	Het	vertrouwen	in	Fortis	valt	weg	en	Fortis	
moet	van	de	ondergang	gered	worden	door	te	nationaliseren.	In	deze	casus	reconstrue-
ren	we	de	val	van	Fortis	vanuit	het	perspectief	van	vertrouwen.	De	reconstructie	is	
gebaseerd	op	de	bespreking	van	Fortis	in	de	dagbladen,	met	name	het	Financieele	
Dagblad	(FD).	We	stellen	ons	hierbij	de	vraag	of	daadwerkelijk	sprake	was	van	vertrou-
wen	en	op	welke	wijze	dan	met	het	verlies	van	dat	vertrouwen	werd	omgegaan.	Zo	
trekken	we	lessen	uit	de	financiële	crisis	en	in	het	bijzonder	over	de	wijze	waarop	
vertrouwen	‘werkt’	en	er	‘aan’	vertrouwen	gewerkt	wordt.

3.1	Een	reconstructie	van	de	ondergang	van	Fortis

Voorafgaand	aan	de	reconstructie	is	het	van	belang	te	benadrukken	dat	de	fragmenten	
waarin	sprake	is	van	vertrouwen	letterlijk	uit	de	geanalyseerde	artikelen	komen.	We	
spreken	dus	zelf	geen	oordeel	uit	over	de	‘stand	van	het	vertrouwen’	op	een	bepaald	
moment	in	de	casus,	maar	reproduceren	wat	anderen	-	media,	of	personen	die	de	
media	letterlijk	als	medium	voor	hun	boodschap	benutten	–	daarover	zeggen.	De	
periode	die	wordt	onderzocht	loopt	van	het	manifest	worden	van	een	vertrouwens-
breuk	tot	het	(vermeende)	herstel	van	vertrouwen.	Dat	lijkt	overzichtelijk	en	logisch,	
maar	het	is	in	praktische	zin	lastig	om	‘het	moment’	van	de	vertrouwensbreuk	exact	te	
bepalen.	Net	zoals	het	herstel	moeilijk	vast	te	stellen	is.	Verschillende	momenten	

  3.
Casus: Fortis en de vrije 
val van het vertrouwen
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komen	voor	het	label	‘breuk’	in	aanmerking.	Dat,	zo	zullen	we	laten	zien,	is	een	
belangrijk	onderdeel	van	het	probleem.	Wij	kiezen	hier	als	begin	van	onze	analyse	voor	
het	moment	waarop	de	Vereniging	van	Effectenbezitters	(VEB)	duidelijk	maakt	het	
vertrouwen	kwijt	te	zijn	door	met	een	plan	te	komen	om	het	vertrouwen	te	herstellen.	
Achteraf	is	dat	een	belangrijke	breuk	in	het	proces	geweest.	Het	doel	van	de	reconstruc-
tie	is	het	blootleggen	van	mechanismen	die	inzicht	geven	in	het	functioneren	van	
vertrouwen.

Onduidelijkheid over de staat van Fortis: wat is waar?
‘Het	vertrouwen	in	Fortis	is	tot	een	dieptepunt	gedaald’	.	De	Vereniging	voor	Effecten	
Bezitters	is	hard	en	duidelijk	in	zijn	oordeel.	Voor	de	VEB	is	de	situatie	bij	Fortis	
aanleiding	om	met	een	stappenplan	te	komen,	met	als	doel	het	herstel	van	het	
vertrouwen	in	Fortis.	Fortis	zal	het	vertrouwen	van	de	beleggers,	verenigd	in	de	VEB,	
moeten	herwinnen.	Belangrijk	is	dat	de	VEB	de	oorzaak	voor	het	vertrouwensverlies	
niet	zozeer	ziet	in	de	zwakke	prestaties	of	positie	van	het	bedrijf,	maar	vooral	in	het	
gebrek	aan	helderheid	hierover.	Niet	de	toestand	zelf,	maar	de	manier	waarop	het	
bedrijf	inzicht	heeft	gegeven	in	zijn	toestand	is	voor	de	VEB	cruciaal.	Fortis	is	onvol-
doende	open	over	hoe	het	met	het	bedrijf	gaat	en	dat	is	volgens	de	VEB	aanleiding	om	
niet	meer	te	geloven	in	de	gezondheid	van	het	bedrijf.	Volgens	de	VEB	heeft	Fortis	
slecht	gecommuniceerd	en	is	een	herstructurering	van	het	bedrijf	nodig.	Daarnaast	
vindt	de	VEB	dat	Fortis	nieuwe,	duidelijk	gekwantificeerde	doelstellingen	voor	de	
middellange	termijn	moet	formuleren	(FD:	18/8/2008).	Dan	is	het	weer	mogelijk	om	
het	bedrijf	goed	te	kunnen	volgen	en	te	beoordelen.	De	VEB	presenteert	dit	stappen-
plan	voorafgaand	aan	een	informatieve	bijeenkomst,	georganiseerd	door	Fortis.	In	
deze	bijeenkomst	vraagt	Maurice	Lippens,	de	toenmalige	CEO	van	Fortis,	om	‘vertrou-
wen	en	steun	in	deze	moeilijke	tijden’	(NRC:	19/8/2008).	Op	dat	moment	bestaat	er	dus	
geen	onduidelijkheid	over	het	feit	dat	het	met	het	bedrijf	niet	goed	gaat	en	dat	er	‘iets	
aan	de	hand	is’,	maar	gaat	het	vooral	over	een	weging	van	de	kwaliteit	van	de	inspan-
ningen	die	het	bedrijf	onderneemt	om	er	bovenop	te	komen.	Van	Fortis	worden	
oprechte	inspanningen	verwacht	die	de	belegger	het	gevoel	geven	dat	het	bedrijf	de	
zorgen	serieus	neemt.	Topman	Lippens	zelf	levert	hieraan	een	bijdrage	en	koopt	
aandelen	van	Fortis.	Volgens	het	FD	(30/8/2008)	‘putten	de	beleggers	vertrouwen	uit	
deze	aankoop’.	Hij	laat	zien	dat	hij	een	deel	van	zijn	eigen	welvaart	durft	te	verbinden	
aan	zijn	bedrijf	en	spreekt	daarmee	zijn	vertrouwen	uit	in	het	bedrijf.	De	koers	stijgt	
licht.	Wat	ook	winst	oplevert	in	diezelfde	periode	is	een	‘lichte	toename	van	vertrou-
wen	in	de	Amerikaanse	financiële	sector’	(FD:	30/8/2008).	Het	lijkt	in	de	sector	beter	te	
gaan	en	de	markt	komt	enigszins	tot	rust.	Beleggers	halen	opgelucht	adem.	De	
kredietcrisis	lijkt	mee	te	vallen.

De sector in verval, Fortis in liquiditeitsproblemen?
Nog	geen	twee	weken	later	zijn	de	verhalen	uit	de	VS	minder	zonnig.	Rustgevend	zijn	
de	verhalen	in	ieder	geval	niet	meer.	De	beleggers	zijn	‘het	vertrouwen	in	de	
Amerikaanse	zakenbank	Lehman	Brothers	volledig	kwijt’	(FD:	12/9/2008).	Eén	van	de	
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meest	gezaghebbende	financiële	instellingen	in	de	VS	blijkt	in	grote	problemen	te	zijn	
geraakt,	in	het	bijzonder	door	volstrekt	ondoorzichtige	financiële	producten	en	
transacties.	Dat	heeft	grote	impact	op	de	stemming	in	de	financiële	sector	en	op	de	
beurs.	De	terneergeslagen	stemming	heeft	gevolgen	voor	Fortis	en	de	bank	is	één	van	
de	grootste	verliezers	op	het	Damrak.	De	stemming	in	het	algemeen	leidt	tot	klappen	
voor	Fortis	in	het	bijzonder.	Het	luidt	een	zeer	onrustige	periode	in.	

Een	paar	dagen	later	gebeurt	er	voor	de	meeste	volgers	het	ondenkbare:	Lehman	
Brothers	valt	om.	Voormalig	topbankier	Onno	Ruding	meent	dat	de	ondergang	van	
Lehman	Brothers	‘het	vertrouwen	in	het	Amerikaanse	Bankwezen	kan	schaden’.	Ook	
kan	het	gevolgen	hebben	voor	de	reële	economie,	zo	meent	Ruding:	‘Een	geringer	
vertrouwen	drukt	niet	alleen	de	consumptie,	maar	kan	er	ook	voor	zorgen	dat	banken	
minder	toeschietelijk	worden	met	het	uitlenen	van	geld	aan	consumenten	en	bedrij-
ven.	Als	het	moeilijker	wordt	om	te	lenen,	gaat	dat	ten	koste	van	de	reële	economie’	
(FD:	16/9/2008).	Duidelijk	is	dat	de	sector	in	zwaar	weer	is	en	dat	individuele	instellin-
gen	in	de	problemen	komen,	omdat	ze	onderling	allemaal	posities	in	en	bij	elkaar	
hebben.	De	val	van	de	ene	bank	leidt	tot	verliezen	en	afschrijvingen	bij	een	andere	
bank.	

De	val	van	Lehman	betekent	een	harde	klap	in	de	financiële	markten:	‘Het	vertrouwen	
was	die	dag	volkomen	weg’	zeggen	analisten	achteraf.	De	koers	van	Fortis	heeft	sterk	
onder	de	gebeurtenissen	te	lijden	en	maakt	een	enorme	val	door	(FD:	17/9/2008).	In	de	
volgende	dagen	stabiliseert	de	koers	op	een	laag	niveau,	maar	enkele	dagen	later	is	er	
weer	wat	hoop.	De	koers	van	Fortis	stijgt.	De	verklaring	die	wordt	gegeven	is	het	
Amerikaanse	noodplan	om	de	economie	te	redden.	Het	doel	van	het	plan	is	dat	‘de	
banken	elkaar	na	de	ingreep	weer	vertrouwen’,	zodat	de	interbancaire	markt	weer	kan	
functioneren	(FD:	20/9/2008).	De	indruk	ontstaat	dat	het	door	velen	gevreesde	
domino-effect	hiermee	wordt	tegengehouden	en	dat	de	kettingreactie	gestopt	kan	
worden,	voordat	deze	goed	en	wel	op	gang	komt.	De	inspanning	lijkt	te	werken.	
Opnieuw	maakt	een	lichte	opluchting	zich	van	de	beursvloer	en	de	sector	meester.	

Maar	ook	deze	opluchting	is	van	korte	duur.	Amper	een	week	later	gaat	het	wederom	
verkeerd	met	Fortis.	De	bank	glijdt	op	de	beurs	steeds	verder	weg,	terwijl	het	bestuur	
op	korte	termijn	weinig	anders	kan	doen	dan	tot	‘kalmte’	manen.	De	zorgen	zijn	
inmiddels	van	in	potentie	giftige	aard:	het	gaat	niet	meer	om	een	probleem	in	het	
beleid	of	de	communicatie	van	Fortis,	maar	om	een	hardnekkig	gerucht	dat	de	bank	in	
liquiditeitsproblemen	zit.	Daarmee	krijgt	de	kredietcrisis	ook	in	Nederland	en	België	
een	gezicht.	Het	liquiditeitsprobleem,	zo	weten	de	meer	of	minder	geïnformeerde	
volgers,	betekent	mogelijk	het	einde	van	de	bank.	En,	zo	weten	sommige	beschouwers	
ook	te	vertellen,	het	feit	dat	het	gerucht	gaat	doet	al	het	nodige	met	het	bedrijf.	Fortis	
ontkent	het	probleem	in	alle	toonaarden,	maar	wordt	niet	of	nauwelijks	geloofd.	Een	
‘run’	op	de	bank	dreigt,	want	iedereen	die	opeisbare	vorderingen	uit	heeft	staan	
probeert	die	binnen	te	halen,	‘zolang	het	nog	kan’.	En	dat,	zo	bevestigen	de	deskundi-
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gen,	veroorzaakt	in	de	regel	juist	het	liquiditeitsprobleem.	Of	het	er	nu	al	was	of	niet,	
het	gerucht	over	het	liquiditeitsprobleem	wordt	een	‘selffulfilling	prophecy’.	Of	het	
‘waar’	is	doet	al	niet	meer	ter	zake.	De	vraag	is	of	het	wordt	geloofd.

Strijd tegen een faillissement
Het	belangrijkste	probleem	van	Fortis	wordt	in	deze	periode	zichtbaar.	Rond	alles	wat	
de	bank	nog	zegt	of	doet	heerst	‘een	gebrek	aan	vertrouwen’.	Dat	geldt	ook	voor	de	
inspanningen	om	de	bank	te	steunen	en	te	herstellen.	‘Kan	dit	probleem	worden	
verholpen?’	zo	is	de	actuele	vraag	in	de	media.	Ja,	wordt	op	diverse	plekken	gesugge-
reerd:	‘het	vertrouwen	in	Fortis	kan	herstellen	als	de	bank-verzekeraar	erin	slaagt	
bedrijfsonderdelen	te	verkopen	tegen	een	goede	prijs’	(FD:	26/9/2008).	Dit	vermoeden	
van	herstel	wordt	niet	door	iedereen	omarmd.	Vooral	in	België	–	waar	het	bedrijf	geldt	
als	een	‘volksaandeel’	en	veel	particulieren	direct	door	de	val	in	de	aandelenkoers	zijn	
geraakt	én	door	een	eventuele	crisis	bij	de	bank	nog	veel	zwaarder	getroffen	zullen	
worden	-	heeft	de	Fortispaniek	hard	toegeslagen.	Volgens	de	krant	De	Standaard	komt	
in	elk	gesprek	die	dagen	steeds	één	vraag	terug:	‘Gaat	Fortis	failliet?’	En	de	vraag	
stellen,	zo	lijkt	de	teneur	te	zijn,	is	hem	beantwoorden.	De	Belgische	regering	probeert	
ondertussen	de	kalmte	te	bewaren	en	premier	Yves	Leterme	doet	de	toezegging	dat	de	
overheid	garant	staat	voor	alle	spaarders	(en	dus	niet	voor	maximaal	20.000	per	
spaarder).	Wat	vooral	moet	stoppen	volgens	Reynders,	de	minister	van	Financiën,	zijn	
‘de	geruchten’.	Hierdoor	neemt	immers	het	risico	van	de	‘run	on	the	bank’	toe.	Alle	
spelers	op	de	financiële	markten	moeten	volgens	Reynders	hun	verantwoordelijkheid	
nemen	en	geen	geruchten	meer	verspreiden.	Want	deze	‘geruchten	kunnen	het	
vertrouwen	in	de	bank’	alleen	maar	meer	aantasten	(FD:	27/9/2008).	

Wouter	Bos,	de	toenmalige	Nederlandse	minister	van	Financiën,	probeert	de	spaarders	
van	ABN	Amro	ook	gerust	te	stellen.	ABN	Amro	is	op	dat	moment	ongeveer	sinds	een	
jaar	overgenomen	door	Fortis.	Via	Fortis	kan	de	crisis	dus	ook	uitstralen	naar	ABN	
Amro.	En	daarmee	raakt	het	veel	Nederlandse	spaarders	en	andere	belanghebbenden.	
Bos	deelt	mee	dat	ABN	Amro	pas	écht	onderdeel	van	Fortis	wordt,	als	de	toezichthou-
der	goedkeuring	geeft.	Dat	is	nog	niet	gebeurd.	Daarnaast	moet	Fortis	door	zelf	
onderdelen	te	verkopen	het	‘herstel	van	vertrouwen	inluiden’	(FD:	27/9/2008).	Herman	
Verwilst,	de	toenmalige	CEO	van	Fortis,	kondigt	dat	ook	aan.	De	verkoop	betreft	ook	
kroonjuwelen	en	moet	10	miljard	euro	opleveren.	Zelf	vertrekt	Verwilst	vrijdagavond	
als	CEO.	Het	mag	allemaal	niet	baten.	Wat	Fortis	ook	zegt	of	doet,	‘Fortis	slaagt	er	niet	
in	het	vertrouwen	op	financiële	markten	te	herwinnen’.	Nederlandse	institutionele	
beleggers	weigeren	een	dringend	verzoek	om	Fortis	een	kapitaalinjectie	te	geven	door	
preferente	aandelen	te	kopen.	(FD:	27/9/2008).	Ook	de	zogenaamde	kroonjuwelen	
leveren	onvoldoende	op	en/of	geïnteresseerden	haken	af.	Zondag	wordt	zodoende	
duidelijk	dat	het	verkopen	van	onderdelen	inclusief	kroonjuwelen	niet	ver	genoeg	
gaat.	
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De staat grijpt in
Héél	Fortis	staat	vervolgens	te	koop	(FD:	29/9/2008).	Commerciële	partijen	worden	er	
niet	gevonden	en	de	drie	meest	betrokken	overheden,	Nederland,	België	en	
Luxemburg,	nemen	allemaal	een	49%	belang	in	respectievelijk	Fortis	Bank	Nederland,	
Fortis	Bank	België	en	Fortis	Bank	Luxemburg.	Zo	wordt	de	positie	van	de	bank	ver-
sterkt.	Een	faillissement	is	met	de	steun	van	de	overheden	technisch	nog	maar	moeilijk	
mogelijk.	Dat	zou	vertrouwen	moeten	wekken;	het	meest	sombere,	maar	volgens	
beleggers	wel	waarschijnlijke	scenario,	is	in	praktische	zin	zo	goed	als	afgewend.	Toch	
leidt	de	ongebruikelijke	interventie	tot	de	nodige	onrust	onder	aandeelhouders.	
Aandeelhouders	van	Fortis	eisen	dat	er	snel	duidelijkheid	komt	over	de	positie	die	zij	
nu	hebben.	Toch	is	er	ook	veel	steun	voor	de	interventie.	Een	van	de	grootste	aandeel-
houders,	het	pensioenfonds	ABP,	noemt	de	gekozen	oplossing	‘zorgvuldig	en	door-
dacht	en	belangrijk	om	herstel	van	vertrouwen	in	Fortis	te	bewerkstelligen’	
(30/9/2008).	Dat	signaal	zou	vertrouwenwekkend	moet	werken.	Ook	Eurocommissaris	
van	Mededinging	Neelie	Kroes,	die	nauw	betrokken	is	bij	de	onderhandelingen,	ziet	
vooralsnog	weinig	problemen	in	het	belang	dat	België,	Nederland	en	Luxemburg	
zondag	voor	11,2	miljard	euro	kochten	in	onderdelen	van	bank-verzekeraar	Fortis.	‘We	
hebben	er	vertrouwen	in	dat	de	maatregelen	conform	de	regels	zijn.	Tot	nu	toe	hebben	
de	autoriteiten	in	kwestie	geluisterd	naar	de	opinie	van	de	Europese	Commissie’,	aldus	
Kroes’	woordvoerder.	(FD:	30/9/2008).	En	ook	volgens	Kiburg	(vakbond	FNV)	is	het	
miljardenbelang	van	de	Staat	in	Fortis	een	uitstekende	manier	om	‘het	vertrouwen	in	
de	financiële	sector	te	herstellen’.	Op	die	manier	kan	de	neerwaartse	spiraal	doorbro-
ken	worden	van	banken	die	failliet	gaan	of	jojoën	op	de	beurs.	Want	als	banken	dat	
doen	kunnen	ze	geen	leningen	meer	verstrekken	aan	andere	bedrijven	die	dan	op	hun	
beurt	in	de	problemen	komen	(FD:	30/9/2008).	Voor	even	lijkt	de	crisis	afgewend	en	
lijkt	er	een	adequaat	medicijn	tegen	acuut	vertrouwensverlies	‘ontdekt’	te	zijn.	Rond	
Fortis	keert	de	rust	voor	even	terug,	zodat	de	bank	aan	zijn	herstel	kan	werken.

Omstreden zekerheid
Toch	is	het	medicijn	niet	onomstreden.	Er	komt	ook	kritiek	op	de	steun	van	de	
overheden	voor	Fortis.	Industriële	bedrijven	mogen	geen	staatssteun	krijgen,	maar	
banken	kennelijk	wel.	De	ervaringen	met	staatssteun	zijn	desastreus,	voor	ondersteun-
de	en	staat;	waarom	bestaat	het	vermoeden	dat	het	bij	een	bank	zal	werken?	Volgens	
Casper	de	Vries,	hoogleraar	Monetaire	Economie	aan	de	Erasmus	Universiteit	
Rotterdam,	is	het	niet	terecht	dat	banken	met	industriële	bedrijven	vergeleken	worden.	
‘Bij	Fortis	gaat	het	om	vertrouwen	en	niet	om	het	redden	van	de	concurrentiepositie	of	
het	in	stand	houden	van	de	werkgelegenheid.’	(FD:	30/9/2008).	De	bancaire	sector	
wordt	als	motor	van	de	economie	gezien.	Zonder	redding	van	de	motor	kan	ook	de	
economie	niet	draaien.	Het	belang	is	groter	dan	bij	een	‘gewoon’	bedrijf.	Maar	de	
staatsinterventies,	die	ook	door	andere	landen	worden	toegepast,	genereren	niet	de	
beoogde	effecten.	Op	de	Europese	geldmarkt	zakt	‘het	vertrouwen	naar	een	nieuw	
dieptepunt’.	Het	driemaandelijks	euribor-tarief	stijgt	met	ruim	17	basispunten	tot	
5,275%.	Het	interbancaire	verkeer	droogt	zo	goed	als	op.	‘Ondanks	wereldwijde	
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staatsinterventies	verliezen	beleggers	maandag	massaal	het	vertrouwen	in	de	financi-
ele	sector’.	(FD:	30/9/2008).	Na	een	vlakke	opening	zakken	de	koersen	snel	en	hard	
weg.	‘Het	vertrouwen	is	weg	en	het	wantrouwen	neemt	alleen	maar	toe.’	Dat	maakt	het	
volgens	een	handelaar	erg	moeilijk	om	de	huidige	markt	nog	te	kunnen	interpreteren.	
Volgens	hem	is	de	grote	vraag:	‘wat	komt	er	nog	meer	aan?’	In	afwachting	van	die	
vraag	zit	iedereen	stil	of	probeert	men	uit	risicovolle	posities	weg	te	komen.	Dat	gaat	
ten	koste	van	Fortis.	Fortis	opent	in	eerste	instantie	15%	hoger,	maar	binnen	korte	tijd	
staat	het	aandeel	ondanks	alle	inspanningen	van	de	overheden	weer	in	de	min.	Aan	het	
eind	van	de	handelsdag	noteert	het	aandeel		3,96	euro,	een	verlies	van	23,6%	bij	een	
omzet	van	95	miljoen	stuks		(30/9/2008).	

Politieke dynamiek
Ondertussen	moet	Bos	zich	in	de	Tweede	Kamer	verantwoorden	voor	zijn	ongebruike-
lijke	handelen	in	het	weekend.	Hij	krijgt	kamerbrede	steun	voor	zijn	ingrijpen.	Hij	
wordt	als	‘redder’	van	de	bank	gevierd.	Zijn	optreden	was	‘onparlementair’,	voltrok	
zich	buiten	de	Kamer,	maar	was	in	de	voorliggende	casus	volgens	de	Kamer	buitenge-
woon	adequaat	en	gepast.	Volgens	Bos	zijn	er	geen	nieuwe	problemen	te	melden.	De	
toezichthouder	houdt	volgens	hem	de	situatie	van	uur	tot	uur	in	de	gaten:	geen	nieuws	
is	goed	nieuws.	Bos	heeft	zelfs	goed	nieuws:	Feyenoord	is	een	ronde	verder	in	de	
Europa	Cup	en	de	staat	is	nu	–	via	hoofdsponsor	Fortis	–	ook	een	beetje	betrokken	bij	
de	club.	De	Kamer	kan	om	het	luchtigheidje	lachen.	Bos	maakt	in	het	debat	ook	
duidelijk	dat	het	belang	van	de	overheid	in	Fortis	van	tijdelijke	aard	is.	Naast	zijn	
poging	om	de	speculatie	over	Fortis	te	doorbreken	–	‘geen	nieuws	is	GOED	nieuws’	
–	schetst	hij	een	optimistisch	toekomstbeeld	over	het	bedrijf.	De	staat	heeft	geen	
ambities	in	een	permanente	rol	als	bankier.	Als	de	markten	weer	gestabiliseerd	zijn	en	
het	vertrouwen	tussen	banken	is	hersteld	wordt	Fortis	volgens	Bos	weer	van	de	hand	
gedaan	(FD:	1/10/2008)	en	Bos	verwacht	de	aandelen	met	winst	te	kunnen	verkopen.	De	
reddingsactie	levert	op	termijn	zelfs	geld	op.	Deze	handelswijze	nodigt	volgens	
sommige	fracties	uit	tot	bredere	inzet.	Volgens	Frans	Weekers	(Tweede	Kamerlid	voor	
de	VVD)	is	het	aan	de	politiek	om	de	vicieuze	cirkel	van	afnemend	vertrouwen	tussen	
banken,	burgers	en	bedrijven	te	doorbreken	door	leningen	en	obligaties	van	banken	
op	te	kopen	(basisplan	Paulson)	of	door	een	rechtstreekse	injectie,	zoals	bij	Fortis.	
Weekers	wil	ook	dat	de	minister	van	Financiën	alle	spaargelden	voor	100%	garandeert	
en	niet	tot	slechts	40000	euro	per	persoon,	zoals	nu.	Bos	had	dinsdag	al	aangegeven	
hier	niet	aan	te	willen	(FD:	2/10/2008).	Premier	Balkenende	en	minister	van	Financiën	
Bos	willen	dat	hun	aanpak	op	Europees	niveau	wordt	omarmd	en	dat	alle	Europese	
landen	geld	reserveren	waardoor	ze	hetzelfde	kunnen	doen	als	Nederland	bij	Fortis	
heeft	gedaan.	Dat	zou	volgens	Bos	een	‘geweldig	signaal	van	vertrouwen	richting	de	
Europese	burgers	zijn.’	(FD:	3/10/2008).	Ook	hier	wordt	de	dynamiek	van	de	profetie	
bespeeld,	dit	keer	als	een	‘self-denying	prophecy’.	Door	het	toezeggen	van	dergelijke	
omvangrijke	garanties	wordt	de	kans	dat	er	ooit	tot	uitkering	over	moet	worden	
gegaan	verkleind.	Belangrijk	is	ook	dat	de	redding	nadrukkelijk	niet	tot	een	geïsoleerde	
actie	wordt	beperkt,	maar	een	brede	operatie	wordt;	internationaal	en	met	de	sugges-
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tie	dat	ook	andere	volgende	banken	op	deze	manier	‘gered’	zullen	worden.	Daarmee	
wordt	bewust	de	self-denying	prophecy	bespeeld:	door	enorme	bedragen	voor	
reddingsacties	te	reserveren	en	deze	ook	publiekelijk	aan	te	kondigen,	wordt	de	kans	
dat	ze	ooit	echt	moeten	worden	aangesproken	kleiner.	In	deze	periode	heerst	enig	
optimisme.	De	markt	heeft	gefaald,	maar	de	overheid	heeft	voor	nieuw	evenwicht	
gezorgd,	zo	luidt	een	veelgehoorde	boodschap.

Nationalisatie van Fortis
Terwijl	Bos	in	de	Kamer	zijn	49%	deelname	verdedigt,	wordt	op	de	achtergrond	echter	
gewerkt	aan	een	andere	oplossing.	De	problemen	bij	Fortis	blijken	namelijk	allerminst	
opgelost.	De	aandelenkoersen	van	Fortis	blijven	na	een	daling	in	het	begin	van	de	
week	aan	de	lage	kant,	maar	relatief	stabiel.	Fortis	heeft	echter	een	bijkomend	
probleem,	het	kan	geen	geld	meer	aantrekken	op	de	geldmarkt.	Fortis	komt	zodoende	
ondanks	het	ingrijpen	van	de	overheid	in	steeds	grotere		problemen.	De	overheid	moet	
nog	een	keer	ingrijpen,	Fortis	moet	nog	een	keer	worden	gered.	Op	een	gezamenlijke	
persconferentie	maken	minister	van	Financiën	Bos,	minister-president	Balkenende	en	
DNB-president	Wellink	bekend	dat	de	Nederlandse	Staat	Fortis	Bank	Nederland	en	ABN	
Amro	heeft	moeten	overnemen	om	te	voorkomen	dat	die	banken	worden	meegesleurd	
in	de	dreigende	ondergang	van	het	Fortis-concern.	De	stappen	die	een	week	eerder	zijn	
genomen,	blijken	niet	voldoende.	Sinds	donderdagavond	hebben	de	drie	in	Brussel	
verder	onderhandeld.	Dat	zijn	pittige	gesprekken,	waarbij	het	geïntegreerde	bedrijf	
tamelijk	radicaal	en	met	grote	onzorgvuldige	slagen	in	drie	brokken	is	verdeeld.	
Volgens	de	Minister	van	Financiën	is	hiermee	een	oplossing	gevonden	die	perspectief	
biedt	om	rust	en	zekerheid	te	brengen	en	die	bijdraagt	aan	herstel	van	vertrouwen.	De	
prijs	die	wordt	betaald	is	volgens	Bos	fair:	‘16,8	miljard	is	een	marktconforme	prijs’	
(FD:	4/10/2008).	Ook	nu	wordt	de	verwachting	uitgesproken	dat	ABN	Amro,	het	
Nederlandse	deel	van	Fortis,	op	termijn	met	winst	kan	worden	verkocht.

In	de	tabel	hieronder	een	overzicht	van	de	spelers	en	de	wijze	waarop	het	vertrouwen	
of	een	gebrek	daaraan	zich	manifesteren.

Wie	is	betrokken? Gebrek	aan	vertrouwen

VEB Slechte	communicatie	en	structuur	oplossen	door	
kwantificeerbare	doelen

CEO	Lippens Het	zijn	moeilijke	tijden.
Vertrouwen	herstellen	door	zelf	aandelen	te	kopen

Aandeelhouders	 Meer	vertrouwen	(prijs	aandelen	stijgt)	door	actie	Lippens	en	
door	vertrouwen	in	Amerikaanse	financiële	sector

Aandeelhouders	 Minder	vertrouwen		door	problemen	Lehman	Brothers

Onno	Ruding Daling	van	vertrouwen	in	het	bankwezen	zorgt	voor	daling	van	
vertrouwen	in	de	reële	economie
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Aandeelhouders Val	Lehman	Brothers	(koersdaling)

Aandeelhouders Amerikaans	noodplan	(koersstijging)

Aandeelhouders
Gerucht	van	speculant	dat	Fortis	in	de	problemen	is	en	extra	
uitgifte	van	aandelen	zal	doen	(koersdaling)

Aandeelhouders Verkopen	onderdelen	van	Fortis	(koersherstel)

Minister	Leterme
Garantie	voor	alle	spaarders
Geruchten	moeten	stoppen

Minister	Bos Spaarders	ABN	Amro	geruststellen

CEO	Verwilst Fortis	moet	onderdelen	verkopen

Nederlandse	institutionele	beleggers Geen	kapitaalinjectie	in	Fortis

Politiek
Fortis	te	koop
Nederlandse,	Belgische	en	Luxemburgse	staat	nemen	49%	
belang	in	Fortis

Hoogleraar	De	Vries Vertrouwen	is	wat	banken	doen

Politiek	
Koersen	dalen/Euribor	stijgt	
Staatsinterventies	helpen	niet

Politiek Ingrijpen	in	vicieuze	cirkel

Minister	Balkenende	en	Minister	Bos Ingrijpen	op	Europees	niveau

Nederlandse	Staat Overname	Fortis	Bank	Nederland

Tabel 3.1 Overzicht Fortis Case

3.2	Een	(poging	tot)	herstel	van	vertrouwen

We	zien	dat	in	het	verhaal	van	Fortis	voortdurend	pogingen	worden	gedaan	om	het	
‘vertrouwen	te	herstellen’,	of	misschien	beter	om	de	complexiteit	hanteerbaar	te	
maken.	Dat	is	niet	eenvoudig.	Deze	complexiteit	is	toegenomen	door	de	crisis	en	deze	
toename	wordt	verklaard	door	het	wegvallen	van	het	vertrouwen.	Daardoor	zitten	we	
in	een	vicieuze	cirkel.	Vertrouwen,	een	of	misschien	wel	de	manier	om	complexiteit	
hanteerbaar	te	maken,	staat	ter	discussie.	De	complexiteit	neemt	hierdoor	toe,	maar	
omdat	het	vertrouwen	ter	discussie	staat	is	het	lastig	–	zo	niet	onmogelijk	–	om	door	
middel	van	vertrouwen	complexiteit	hanteerbaar	te	maken.
In	het	onderstaande	overzicht	staan	de	relaties	die	in	deze	casuïstiek	een	rol	spelen.	
Omdat	het	bij	de	duiding	van	de	relatie	van	belang	is	om	de	partij	ten	opzichte	van	
elkaar	te	positioneren,	is	in	dit	geval	gekozen	om	Fortis	als	organisatie	als	uitgangs-
punt	te	nemen.	Dat	levert	de	volgende	relaties	op:	
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Vrijwillige	relatie
Fortis	–	VEB
Fortis	–	CEO	(Lippens)
Fortis	-	Aandeelhouders
Fortis	–	Bos	(onderhandelingen)	

Opgelegde	relatie

Fortis	–	Amerikaanse	Financiële	sector
Fortis	–	Lehman	Brothers
Fortis	–	Amerikaans	Noodplan
Speculant	–	Fortis	
Geruchten	-	Fortis
Fortis	–	Leterme	(garantie	spaartegoeden)
Fortis	–	Bos	(garantie	spaartegoeden)
Fortis	–	Euribor
Fortis	–	Nederlandse	overheid	(overname)

Tabel 3.2: Indeling van de relaties in vrijwillig en opgelegd vanuit het ‘Fortis’ perspectief

Al	deze	relaties	zetten	het	vertrouwen	van	Fortis	op	het	spel.	Zij	laten	zien	hoe	beperkt	
de	rol	van	Fortis	is	bij	het	herstel	van	het	vertrouwen.	Veel	van	de	relaties	spelen	zich	
immers	af	op	het	niveau	van	confidence.	Dat	betekent	dat	Fortis	hier	zelf	weinig	aan	
kan	doen.	Fortis	heeft	te	leven	met	deze	vanzelfsprekendheid,	en	dus	ook	met	het	ter	
discussie	stellen	–	de	vervreemding	–	daarvan.	

Het	gaat	dan	met	name	om:		
-	 Amerikaanse	financiële	sector
-	 Lehman	Brothers
-	 Amerikaans	noodplan
-	 Speculanten	en	geruchten
-	 Euribor

Het	herstel	van	vertrouwen	is	hier	voor	een	belangrijk	gedeelte	gekoppeld	aan	de	hoop	
dat	op	deze	niveaus	weer	(positief	gestemde)	vanzelfsprekendheden	in	het	leven	
worden	geroepen.	Daarnaast	zien	we	dat	de	pogingen	tot	het	herstel	van	vertrouwen,	
waarin	Fortis	en	de	daarbij	behorende	actor	op	een	meer	directe	manier	probeert	de	
relatie	weer	werkbaar	te	maken.	Hieronder	een	overzicht	van	deze	pogingen.	

Relatie Poging	tot	herstel

Fortis	–	VEB
Calculatie:	helderheid	creëren	door	het	ontwikkelen	van	een	stappenplan.	
Op	die	manier	moet	Fortis	meer	inzicht	geven	in	haar	doen	en	laten.	

Fortis	–	CEO
Trust:	de	CEO	toont	zijn	optimisme	door	met	zijn	eigen	geld	in	aandelen	te	
investeren.

Fortis	–	Aandeelhouders

Trust:	Fortis	probeert	aandeelhouders	gerust	te	stellen	door	
‘geruststellende’	uitspraken	over	Fortis	te	doen.	De	uitspraken	slaan	niet	
of	nauwelijks	aan	en	laten	vooral	zien	dat	het	optimisme	over	Fortis	niet	
langer	aanwezig	is.
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Fortis	–	Bos

Calculatie:	de	minister	levert	een	bijdrage	aan	de	onderhandelingen	die	als	
doel	hebben	om	Fortis	op	een	andere	manier	in	de	markt	te	zetten.	Door	
een	aandeel	te	nemen	in	Fortis	wordt	getracht	om	de	keuze	voor	Fortis	
in	plaats	van	een	keuze	op	basis	van	vertrouwen	te	herdefiniëren	als	een	
berekende	keuze.	Dat	wordt	niet	geaccepteerd.	

Fortis	–	Leterme
Compensatie:	door	de	garantie	op	de	spaargelden	te	verhogen	is	sprake	
van	compensatie	voor	de	ongewenste	uitwerkingen	van	het	financiële	
systeem.	

Fortis	–	Bos
Compensatie:	door	de	garantie	op	de	spaargelden	te	verhogen	is	sprake	
van	compensatie	voor	de	ongewenste	uitwerkingen	van	het	financiële	
systeem.

Fortis	–	Nederlandse	
overheid

Confidence:	door	de	overname	van	Fortis	door	de	Nederlandse	
overheid.	Deze	oplossing	is	effectief	vanuit	vertrouwensperspectief.	De	
vanzelfsprekendheid	van	de	financiële	sector	wordt	ingeruild	voor	de	
vanzelfsprekendheid	van	de	overheid.

Tabel 3.3 Pogingen tot herstel van vertrouwen

Wat	we	zien	is	dat	de	pogingen	om	het	vertrouwen	te	herstellen	niet	(altijd)	lopen	via	
het	vertrouwen.	Alternatieven	worden	geboden	in	de	vorm	van	compensatie	en	
calculatie.	De	boodschap	lijkt	te	zijn:	zelfs	als	u	Fortis	niet	vertrouwt,	dan	nog	–	of	dan	
juist	–	is	een	belegging	in	Fortis	de	moeite	waard.	Vertrouwen	wordt	daarmee	geherde-
finieerd	in	calculatie	en	compensatie.	De	effecten	hiervan	lijken	overigens	beperkt.	
Mogelijk	komt	dat	omdat	er	eerst	vertrouwen	nodig	is,	alvorens	een	dergelijke	
boodschap	aanslaat.	Als	het	vertrouwen	weg	is,	dan	is	deze	boodschap	niet	overtui-
gend	genoeg.	Het	kan	ook	komen	door	een	wisselwerking	tussen	de	verschillende	
niveaus	waarop	vertrouwen	hier	ter	discussie	staat.	Om	te	bepalen	wat	er	nu	op	het	
spel	staat,	wordt	hieronder	aandacht	besteed	aan	vier	complicaties	die	zich	doen	
gelden	bij	pogingen	om	het	vertrouwen	te	herstellen.	

3.3	Complicaties	en	kansen	bij	het	herstel	van	vertrouwen

De	destructieve	wisselwerking	tussen	‘vertrouwen	in’	en	‘vertrouwen	op’
Het	vertrouwen	waarop	het	functioneren	van	Fortis	gebaseerd	is,	lijkt	ongrijpbaar,	of	
in	ieder	geval	meerduidig.	Op	basis	van	de	bespreking	van	de	reconstructie	van	de	case	
zien	we	dat	het	zowel	om	‘vertrouwen	in’	als	om	‘vertrouwen	op’	gaat	(zie	ook	tabel	
3.2).	De	aandelenkoersen	–	als	belangrijke	indicator	voor	het	vertrouwen	van	Fortis	–	
kronkelen	hier	doorheen.	Ze	veren	op	en	krijgen	klappen	als	er	iets	gebeurt	met	het	
vertrouwen	in	en	het	vertrouwen	op,	maar	zij	tonen	de	achterliggende	dynamiek	niet.	
Er	kan	niet	uit	afgelezen	worden	wat	motieven	voor	een	koerswijziging	zijn,	hoewel	
allerlei	analisten	wel	pogingen	doen	om	stijging	of	daling	te	rationaliseren	en	te	
relateren	aan	concrete	gebeurtenissen	in	de	markt	of	in	het	bedrijf.	Zo	kan	het	
vertrouwen	in	Fortis	niet	gereduceerd	worden	tot	de	CEO	of	Fortis	als	organisatie.	Zij	
blijkt	ook	afhankelijk	van	het	vertrouwen	op	de	werking	van	de	financiële	markten	
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wereldwijd.	Zelfs	als	die	niet	direct	logisch	aan	Fortis	te	relateren	zijn.	Zo	brengt	de	val	
van	Lehman	Brothers	Fortis	in	de	problemen,	terwijl	Fortis	geen	direct	belang	in	
Lehman	heeft.	Er	is	waarschijnlijk	wel	een	wisselwerking	tussen	de	verschillende	
niveaus,	want	Fortis	wordt	relatief	hard	getroffen	door	de	financiële	crisis.	Deze	
verwevenheid	van	vertrouwen	maakt	het	lastig	om	een	aanknopingspunt	te	vinden	van	
waaruit	het	vertrouwen	wordt	hersteld.	Fortis	wordt	getroffen	door	het	afbrokkelende	
vertrouwen	op	het	financiële	systeem.	Zij	probeert	dat	te	herstellen	door	te	intervenië-
ren	en	te	investeren	in	het	vertrouwen	in.	Deze	interventies	kunnen	hoogstens	wat	aan	
het	vertrouwen	in	Fortis	veranderen	(maar	doen	dat	niet).

Pogingen tot herstel van vertrouwen leiden tot een verlies aan vertrouwen
In	de	Fortis	case	komen	verschillende	interventies	langs.	Zij	hebben	allemaal	als	doel	
om	het	vertrouwen	te	herstellen.	Een	aantal	van	die	pogingen	speelt	in	op	het	
vertrouwen	in	Fortis.	Dat	gaat		op	voor	het	individuele	ingrijpen	van	de	CEO	tot	het	te	
koop	zetten	van	heel	Fortis	en	uiteindelijk	het	opknippen	en	nationaliseren	van	het	
bedrijf.	Steeds	hebben	de	interventies	tijdelijk	enige	zin,	of	soms	helemaal	geen	zin,	
maar	werken	ze	niet	duurzaam	door.	Sterker	nog,	door	het	mislukken	van	de	pogingen	
tot	herstel	van	vertrouwen	wordt	de	toestand	in	toenemende	mate	wanhopig:	‘als	dit	
niet	helpt,	wat	dan	wel?’,	lijkt	de	onuitgesproken	vraag	die	telkens	weer	opkomt.	De	
maatregelen	krijgen	een	steeds	meer	draconisch	en	systematisch	karakter,	maar	steeds	
blijkt	de	problematiek	rond	Fortis	resistent	voor	het	medicijn.	Het	hoogtepunt	van	
deze	cyclus	van	aanhoudend	en	stapelend	gebrek	aan	vertrouwen	is	het	niet	effectief	
zijn	van	de	gedeeltelijke	overname	van	Fortis	door	de	drie	overheden.	Zelfs	een	belang	
van	49%	in	Fortis	stelt	de	markten	niet	gerust	en	leidt	bijvoorbeeld	niet	tot	een	herstel	
in	de	kredietwaardigheid	van	Fortis.	De	bank	krijgt	op	de	kapitaalmarkt	geen	geld	meer	
geleend.	Economisch-technisch	gezien	zou	deze	oplossing	afdoende	moeten	zijn,	de	
financiën	van	Fortis	waren	hierdoor	weer	op	orde,	maar	door	een	gebrek	aan	vertrou-
wen	blijkt	ook	deze	ingreep	niet	effectief.	En	daarmee	kreeg	het	vertrouwen	in	Fortis	
de	ultieme	slag	en	werd	Fortis	letterlijk	reddeloos.

We	zien	overigens	dat	niet	alleen	getracht	wordt	om	het	vertrouwen	te	herstellen	door	
nieuw	vertrouwen	te	schenken	(zie	tabel	3.3).	We	zien	hier	ook	dat	juist	andere	
benaderingen	worden	ingezet	om	de	relaties	weer	werkbaar	te	maken.	Het	lijkt	erop	
dat	deze	maatregelen	de	beslissing	voor	Fortis	willen	rationaliseren.	Ze	willen	aanto-
nen	dat	het	ook	op	basis	van	berekende	argumentatie	goed	is	om	in	Fortis	te	investe-
ren.	Door	een	gebrek	aan	vertrouwen	komt	deze	boodschap	echter	niet	of	nauwelijks	
over.	Het	vertrouwen	daalt	hierdoor	nog	verder,	want	zelfs	een	berekende	beslissing	
biedt	geen	soelaas.	Dat	geldt	zeker	voor	boodschappen	die	vanuit	Fortis	zelf	komen.	
Wat	beter	werkt	is	als	‘externen’	ingrijpen,	zoals	de	overheid.	Dat	kunnen	ze	doen	door	
compensatie	te	bieden	of	door	de	confidence	te	herdefiniëren.
Het	herstel	komt	van	buiten,	zolang	er	een	geloofwaardig	buiten	is.
Als	het	vertrouwen	dan	uiteindelijk	hersteld	wordt,	dan	gebeurt	dat	niet	binnen	de	
financiële	wereld,	noch	binnen	Fortis.	De	financiële	wereld	blijkt	niet	over	voldoende	
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middelen	of	toereikende	manieren	te	beschikken	om	het	vertrouwen	te	herstellen.	
Mogelijk	werd	er	te	veel	vertrouwd	op	vertrouwen.	Wat	wel	helpt	is	dat	vertrouwen	
wordt	overgenomen	door	de	Nederlandse	overheid.	Hierdoor	verandert	Fortis	van	
institutionele	context.	Het	vertrouwen	is	niet	langer	afhankelijk	van	aandelenkoersen,	
maar	het	vertrouwen	in	Fortis	bestaat	bij	de	gratie	van	vertrouwen	op	de	Nederlandse	
overheid.	De	overheid	is	hier	–	naast	beoordelaar	van	het	vertrouwen	in	de	rol	als	
toezichthouder	–	ook	een	helper	die	een	dosis	vertrouwen	aan	een	instelling	kan	
toedienen.	De	vanzelfsprekendheid	van	de	financiële	markten,	wordt	vervangen	door	
een	vanzelfsprekendheid	op	overheidsniveau.	Dat	lijkt	een	adequate	oplossing,	maar	
alleen	als	er	voldoende	reden	is	om	te	geloven	dat	ook	de	redder	zelf	op	lange	termijn	
te	vertrouwen	is.	Is	de	Nederlandse	overheid	bijvoorbeeld	in	staat	om	nog	een	ronde	
van	reddingsacties	op	te	brengen?	Hoe	kredietwaardig	zijn	overheden	zelf	nog?	En	hoe	
sterk	zijn	internationale	instituties	en	samenwerkingsverbanden	als	ze	nog	verder	
onder	druk	worden	gesteld	door	een	volgende	fase	in	de	kredietcrisis?	Daar	hoort	
bovendien	nog	de	vraag	bij	wat	de	perverse	effecten	zijn	van	het	bestaan	van	een	
dergelijke	‘redder’:	roept	het	geen	strategisch	gedrag	op	bij	banken	of	in	het	systeem	
als	geheel.	Als	men	weet	dat	er	redding	komt,	dan	lokt	dat	uit	tot	risicovol	gedrag.	
Helemaal	als	de	prijs	voor	de	redding	in	eerste	instantie	niet	door	de	banken	(of	de	
bankiers)	wordt	opgebracht,	maar	door	burgers	en	bedrijven	in	andere	sectoren.

Zelfreferentieel vertrouwen, ‘zeggen is zien’
Het	vertrouwen	in	de	financiële	sector	is	een	cruciaal	productiemiddel	voor	de	sector	
zelf.	Het	gaat	niet	om	vertrouwen	van	buitenstaanders	in	het	systeem,	maar	om	het	
systeem	zelf.	Het	vertrouwen	is	daarom	zelfreferentieel.	In	de	handelingen	in	de	
financiële	sector	werd	–	tot	voor	de	crisis	–	het	vertrouwen	in	de	handelingen	die	in	de	
sector	plaatsvonden	bevestigd.	Het	was	als	vanzelfsprekend.	Banken	leenden	gewoon	
geld	aan	elkaar	en	aan	de	bedrijven.	Als	het	vertrouwen	er	niet	meer	is,	stokt	het	
handelen.	Er	zijn	dan	geen	andere	aanknopingspunten	meer	die	als	back-up	werken.	
Als	vertrouwen	de	basis	is	van	het	financiële	stelsel,	dan	komt	met	een	crisis	van	het	
vertrouwen	het	financiële	stelsel	in	gevaar.	Er	is	dan	niets	anders	meer	om	op	te	
vertrouwen	als	het	vertrouwen	is	weggevallen.	De	financiële	crisis	laat	daarmee	zien	
hoe	risicovol	vertrouwen	op	vertrouwen	is.

3.4	Conclusie:	lessen	uit	de	casus	Fortis

Op	basis	van	de	bestudering	van	een	poging	tot	herstel	van	vertrouwen,	kunnen	we	
vervolgens	terugblikken	op	de	vragen	die	bij	het	slot	van	het	theoretisch	kader	zijn	
gesteld.	Deze	vragen	zijn:

Wat	is	de	aard	van	de	relatie?	
Is	in	deze	relatie	sprake	van	vertrouwen	of	niet?
Is	de	invulling	van	de	relatie	passend	bij	het	belang	dat	op	het	spel	staat?
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De	eerste	vraag	beantwoorden	wij	door	te	kijken	of	de	relatie	vrijwillig	of	gedwongen	
is.	Daaruit	ontstaat	het	volgende	beeld:	

Wat is de aard van de relatie?
In	de	casus	kwamen	verschillende	relaties	aan	bod.	Relaties	op	basis	van	vrijwilligheid	zijn	relaties	
tussen:
-	 Fortis	en	aandeelhouders	(VEB)
-	 Fortis	en	het	management

Relaties	die	gezien	kunnen	worden	als	gedwongen	relaties	zijn:
-	 Relatie	tussen	Fortis	en	het	financiële	systeem
-	 Relatie	tussen	Fortis	en	de	ondergang	van	Lehman	Brothers
-	 Relatie	tussen	Fortis	en	de	Amerikaanse	overheid

Relaties	die	vanuit	een	nationaal	perspectief	sterk	afhankelijk	zijn	van	de	institutionele	positie	die	wordt	
ingenomen:
-	 Relatie	tussen	toezichthouder	en	Fortis
-	 Relatie	tussen	minister	van	Financiën	en	Fortis

De	tweede	vraag	beantwoorden	we	door	te	kijken	naar	het	aantal	toekomstscenario’s	
waarmee	rekening	wordt	gehouden.
	

Is in deze relatie sprake van vertrouwen of niet?
Wat	we	zien	in	deze	casuïstiek	is	dat	er	in	bijna	alle	relaties	sprake	was	van	vertrouwen.	In	dit	geval	
betekende	dat	dat	werd	uitgegaan	van	een	rooskleurig	–	renderend	–	toekomstscenario.	Als	het	gaat	
om	het	herstel	van	vertrouwen	dan	zien	we	dat	in	sommige	gevallen	gebruik	wordt	gemaakt	van	
vertrouwen	om	vertrouwen	te	herstellen,	in	andere	gevallen	wordt	gebruik	gemaakt	van	wantrouwen	
om	vertrouwen	te	herstellen.

Vertrouwen	om	vertrouwen	te	herstellen:
-	 CEO	van	Fortis	die	aandelen	Fortis	koopt.
-	 Minister	van	Financien	die	ervan	uitgaat	dat	de	financiële	markten	zo	zullen	werken	dat	de	verkoop	

van	Fortis	uiteindelijk	rendabel	is.

Wantrouwen	om	vertrouwen	te	herstellen:
-	 Tien	stappenplan	van	de	VEB.
-	 Berekening	(economische	logica)	die	aan	moet	tonen	dat	Fortis	gezond	is.

Tot	slot	is	er	nog	een	derde	categorie,	de	verplaatsing	van	vertrouwen	om	vertrouwen	te	herstellen:
-	 Overname	van	Fortis	door	overheid	waardoor	de	institutionele	positie	wijzigt	(en	de	overheid	meer	

mogelijkheden	heeft	om	wantrouwen	te	organiseren).

Bij	de	derde	vraag	geven	we	de	belangen	aan	die	op	het	stel	staan	en	doen	we	een	
voorzet	voor	een	belangenafweging.	
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Belangenafweging

De	belangen	die	hier	op	het	spel	staan	zijn:
-	 De	belangen	van	Fortis	en	daarmee	van	de	financiële	sector
-	 De	belangen	van	de	redder,	in	dit	geval	de	Nederlandse	overheid

Door	het	redden	van	Fortis	en	andere	financiële	instellingen	heeft	de	Nederlandse	overheid	zichzelf	
kwetsbaar	gemaakt	voor	ontwikkelingen	op	de	financiële	markten.	De	risico’s	daarvan	worden	nu	reeds	
zichtbaar.	De	vraag	‘wie	redt	de	redder?’	tast	het	vertrouwen	in	de	overheid	mogelijk	aan,	maar	dat	
maakt	het	niet	minder	noodzakelijk	haar	toch	te	stellen.
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Het	is	de	vraag	wat	de	lessen	uit	de	financiële	crisis,	in	het	bijzonder	de	ervaringen	met	
het	verlies	aan	en	de	pogingen	tot	herstel	van	het	vertrouwen	in	Fortis,	betekenen	voor	
de	overheid.	We	doen	dat	hier	door	de	toepassing	van	de	lessen	op	een	door	het	
Ministerie	van	BZK	aangereikte	casus.	We	passen	de	lessen	uit	de	kredietcrisis	toe	op	de	
relatie	van	de	overheid	tot	andere	actoren.	Daarbij	gaat	het	hier	om	een	interbestuur-
lijke	casus,	een	overheid	in	relatie	tot	een	andere	overheid.	We	vragen	ons	af	of	het	
verstandig	is	om	vertrouwen	in	te	inzetten	in	de	relatie	tussen	Rijk	en	gemeenten.	Deze	
vraag	beantwoorden	we	door	gebruik	te	maken	van	de	stukken:	‘Uitvoeringsplan	
Herziening	Interbestuurlijk	Toezicht,	De	Bestuurlijke	Routekaart	voor	een	
Interbestuurlijke	Veranderopgave’	(2009)	en	‘Samen	aan	de	Slag,	Bestuursakkoord	Rijk	
en	Gemeenten’	(2007).	In	beide	stukken	speelt	vertrouwen	een	rol.	Voor	de	bestuursak-
koorden	is	gekozen	omdat	zij	als	doel	hadden	de	vertrouwensrelatie	tussen	
Rijksoverheid	en	decentrale	overheden	weer	te	herstellen,	want	deze	relatie	had	in	de	
loop	der	tijd	veel	schade	opgelopen.	Het	instrument	ontwikkelde	zich	vervolgens	tot	
een	standaard,	die	nog	altijd	wordt	gehanteerd	in	het	verkeer	tussen	Rijksoverheid	en	
decentrale	overheden.	

Naast	de	documenten	putten	we	hier	uit	de	bevindingen	van	een	werksessie	met	
ambtenaren	van	BZK.	Nadat	we	een	beeld	hebben	ontwikkeld	van	de	wijze	waarop	
vertrouwen	in	de	bestuursakkoord	stukken	wordt	gebruikt,	analyseren	we	dat	beeld	
volgens	de	methode	die	we	in	hoofdstuk	2	hebben	ontwikkeld.	Vervolgens	gaan	we	
meer	gedetailleerd	in	op	de	relatie	tussen	rijk	en	gemeenten	en	op	de	toekomstscena-

 4.
De lessen en het 
analysekader:
vertrouwen als houvast 
voor bestuur?
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rio’s	die	daarbij	in	het	spel	zijn.	Ten	slotte	doen	we	uitspraken	over	de	manier	waarop	
vertrouwen	en	wantrouwen	hier	invulling	kunnen	krijgen	en	wat	dat	voor	overheids-
sturing	betekent.

4.1	Vertrouwen	in	een	interbestuurlijke	relatie

Als	we	op	zoek	gaan	naar	vertrouwen	in	de	beide	geanalyseerde	akkoorden,	dan	zien	
we	dat	vertrouwen	daar	een	prominente	rol	speelt.	Het	wordt	ingezet	bij	een	motive-
ring	van	‘het	Bestuursakkoord’	en	bij	de	‘Herziening	van	de	Interbestuurlijke	
Verhoudingen’.	

In	het	Bestuursakkoord	wordt	de	rol	van	vertrouwen	duidelijk	in	de	openingsparagraaf:	

‘Vertrouwen	ligt	aan	de	basis	van	een	goed	functionerende	samenleving:	vertrouwen	
van	burgers	in	elkaar,	vertrouwen	van	de	burger	in	de	overheid	en	vertrouwen	tussen	de	
overheden	onderling.	Het	is	de	gezamenlijke	ambitie	van	het	kabinet	en	de	
Nederlandse	gemeenten	om	al	deze	vormen	van	vertrouwen	te	versterken.	Een	
waardevolle	democratie,	een	verbindend	bestuur	en	een	dienende	overheid	zijn	hierbij	
voorwaarden.	Altijd	staat	de	burger	centraal’	(Bestuursakkoord	Rijk	en	Gemeenten	
2007).

In	het	Uitvoeringsplan	Herziening	Interbestuurlijk	Toezicht	komt	het	belang	van	
vertrouwen	in	het	hoofdstuk	‘Visie	op	interbestuurlijk	toezicht’	aan	bod.	

‘Het	rijk	heeft	de	opdracht	om	bij	decentralisatie	van	taken	de	taakuitvoering	daadwer-
kelijk	los	te	laten,	meer	te	vertrouwen	op	de	taakuitvoering	door	decentrale	overheden	
en	op	de	daar	aanwezige	controlemechanismen.	[…]	De	decentrale	overheden	hebben	
de	opdracht	om	de	horizontale	verantwoordingsmechanismen	te	versterken	en	het	
vertrouwen	in	de	overheid	waar	te	maken.	[…]	Goede	interbestuurlijke	verhoudingen	
vragen	dus	om	een	gezamenlijke	inspanning	van	alle	overheidslagen	om	vertrouwen	te	
geven	en	te	verdienen.	Hierdoor	kan	het	interbestuurlijke	toezicht	sterk	worden	
verminderd	.’(Uitvoeringsplan	Herziening	Interbestuurlijk	Toezicht,	p.10)

In	beide	cases	wordt	vertrouwen	gezien	als	één	van	de	funderende	principes	in	de	
relatie.	Het	is	een	uitgangspunt	en	zodoende	een	belangrijk	element	in	de	redenering	
die	aan	het	beleid	ten	grondslag	ligt.	Althans,	dat	laat	de	tekst	zien.	

4.2	Vertrouwen:	relatie	en	toekomstscenario’s

Om	te	kijken	of	er	behalve	allerlei	tekstuele	verwijzingen	naar	vertrouwen	ook	
daadwerkelijk	sprake	is	van	vertrouwen	in	de	voorgestelde	interbestuurlijke	verhoudin-
gen,	gaan	we	nader	op	het	beschreven	arrangement	in.	We	hanteren	hiervoor	het	in	
hoofdstuk	2	en	3	uitgewerkte	kader.
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Wat is de aard van de relatie? Opgelegd of vrijwillig?
Als	eerste	gaan	we	in	op	het	Bestuursakkoord.	Tijdens	de	werksessie	met	de	ambtena-
ren	van	BZK	werd	door	hen	het	belang	van	‘het	gesprek’	benadrukt	dat	door	het	
Bestuursakkoord	op	gang	wordt	gebracht.	BZK	vertelt	de	gemeenten	niet	wat	ze	
moeten	doen,	maar	gaat	met	de	gemeenten	in	gesprek.	Hierdoor	is	er	sprake	van	een	
verschuiving	van	meer	opgelegd	naar	meer	vrijwillig.	Daarin	zit	volgens	de	ambtenaren	
een	belangrijke	ontwikkeling;	niet	eens	zozeer	het	akkoord	zelf,	maar	de	weg	er	
naartoe	is	een	belangrijke	uitdrukking	van	een	beweging	naar	vertrouwen,	en	een	
vertrouwen	in	een	relatie	die	bovendien	elementen	van	vrijwilligheid	omvat.	Of	in	
ieder	geval	niet	geheel	is	opgelegd.	Het	is		nog	lang	geen	uitsluitend	vrijwillige	relatie,	
want	ook	los	van	het	Bestuursakkoord	zijn	Rijk	en	gemeenten	tot	elkaar	veroordeeld.	
Ze	verkeren	feitelijk	in	een	tweezijdig	opgelegde	relatie,	waarbij	er	wel	uitdrukkelijke	
machtsverschillen	tussen	beide	partijen	zijn.	De	relatie	is	zeker	niet	symmetrisch.

Een	zelfde	verschuiving	zien	we	bij	de	Herziening	van	het	Interbestuurlijk	Toezicht.	In	
de	Herziening	Interbestuurlijk	Toezicht	staat	over	de	veranderende	toezichtverhoudin-
gen	(gekoppeld	aan	vertrouwen)	het	volgende:

‘Het	rijk	moet	dus	terughoudend	zijn	in	het	gebruik	van	verantwoording	en	toezicht	en	
niet	door	specifieke	toezichtbepalingen	willen	interveniëren	in	de	decentrale	taakuit-
voering	(Herziening	IBT,	p.	9)	[…]	Het	rijk	heeft	de	opdracht	om	bij	decentralisatie	van	
taken	de	taakuitvoering	daadwerkelijk	los	te	laten,	meer	te	vertrouwen	op	de	taakuit-
voering	door	decentrale	overheden	en	op	de	daar	aanwezige	controlemechanismen.	
Dit	betekent	ook	dat	een	minister	niet	door	de	Kamer	ter	verantwoording	kan	worden	
geroepen	over	de	taakuitvoering	van	individuele	provincies	en	gemeenten.	De	
decentrale	overheden	hebben	de	opdracht	om	de	horizontale	verantwoordingsmecha-
nismen	te	versterken	en	het	vertrouwen	van	de	rijksoverheid	waar	te	maken’	
(Herziening	IBT,	p.10)

De	verschuiving	van	meer	naar	minder	opgelegd	of	van	minder	naar	meer	vrijwillig	
krijgt	hier	gestalte	door	de	voorgestelde	vervanging	van	verticaal	toezicht	door	
horizontaal	toezicht.	Gemeenten	kunnen	hun	eigen	toezicht	organiseren	en	zijn	
hiervoor	niet	meer	afhankelijk	van	het	Rijk.	Het	Rijk	houdt	niet	langer	–	of	veel	minder	
–	vanuit	de	verticale	relatie	toezicht,	maar	spoort	de	lokale	overheden	aan	om	in	zelf	te	
ontwikkelen	horizontale	verbanden	het	toezicht	op	de	taakuitvoering	te	organiseren.	
Interessant	is	wel	dat	ze,	als	we	de	tekst	strikt	nemen,	wel	‘de	opdracht	krijgen’	om	het	
vertrouwen	van	de	overheid	waar	te	maken.	De	fermheid	van	die	uitspraak	staat	in	enig	
contrast	met	de	notie	van	vertrouwen.	Zij	maakt	in	ieder	geval	duidelijk	dat	het	
vertrouwen	zichzelf	niet	reguleert.
Tijdens	het	leeratelier	werd	een	belangrijke	aanvullende	opmerking	geplaatst	bij	de	
verschuiving	van	een	meer	naar	een	minder	opgelegde	relatie.	De	bestuursakkoorden	
brengen	mogelijk	meer	opgelegde	relaties	met	zich	mee	dan	we	op	het	eerst	gezicht	
zouden	vermoeden.	Door	met	de	gemeenten	afspraken	te	maken	worden	immers	
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andere	ministeries	ander	druk	gezet	om	zich	aan	deze	afspraken	te	confirmeren.	De	
afspraken	leggen	dus	andere	actoren	weer	vast	in	de	relatie.	Waar	aan	de	ene	kant	de	
relatie	een	meer	open	karakter	krijgt,	wordt	deze	aan	de	andere	kant	ingeperkt	en	meer	
opgelegd.	Globaal	bekeken	zien	we	dus	een	verschuiving	van	‘meer	opgelegd’		naar	
‘meer	vrijwillig’.	In	ieder	geval	als	we	in	het	bijzonder	kijken	naar	de	relatie	tussen	BZK	
en	gemeenten	in	de	Bestuursakkoorden.

De	volgende	vraag	is	of	we	ook	een	verschuiving	zien	op	de	vraag	met	welke	toekomst-
scenario’s	rekening	wordt	gehouden?	En	of	dat	er	één	is	of	dat	er	meer	zijn?	Hier	valt	
direct	op	dat	bij	het	Bestuursakkoord	sprake	is	van	een	verschuiving	naar	één	toe-
komstscenario	–	dat	wat	in	de	akkoorden	staat	–	zonder	daarbij	voorzieningen	te	
treffen	voor	het	geval	de	afspraken	niet	nageleefd	worden.	Met	afwijkende	scenario’s	
wordt	geen	rekening	gehouden.	Er	zijn	geen	‘straffen’	of	‘sancties’	in	deze	gevallen.	Ze	
worden	althans	niet	genoemd.	Evenmin	is	het	mogelijk	om	dan	de	relatie	te	verbreken.	
Dat	de	gemeenten	en	het	Rijk	ook	in	de	toekomst	nog	met	elkaar	samen	moeten	
werken,	zou	een	stimulans	kunnen	zijn	om	te	doen	wat	er	van	hen	verwacht	wordt.	De	
vraag	of	dit	voldoende	is,	wordt	niet	beantwoord.	Ook	wordt	er	nauwelijks	aandacht	
besteed	aan	de	risico’s	van	het	vertrouwen.	Het	lijkt	te	duiden	op	de	veronderstelling	
dat	het	vertrouwen	hier	zelfregulerend	werkt	en	dat	het	vanzelfsprekend	en	duurzaam	
‘is’.	Dat	kan	betekenen	dat	het	vertrouwen	wel	erg	radicaal	en	ietwat	naïef	wordt	
ingevoerd.	Het	kan	ook	betekenen	dat	het	feitelijk	weinig	om	het	lijf	heeft	en	dat	het	
niet	bijzonder	serieus	genomen	wordt.

In	het	geval	van	de	herziening	van	het	interbestuurlijk	toezicht	liggen	de	kaarten	
anders.	Een	radicale	en	logische	consequentie	van	het	omarmen	van	vertrouwen	zou	
het	afschaffen	zijn	van	het	toezicht.	Toezicht	is	immers	gebaseerd	op	de	veronderstel-
ling	dat	de	toekomst	naar	alle	waarschijnlijkheid	anders	uitpakt	dan	verwacht	of	
gehoopt.	Wat	we	hier	dan	ook	vooral	zien	is	een	verschuiving	van	toezicht,	van	
verticaal	naar	horizontaal.	Als	er	vertrouwen	in	het	spel	is,	dan	is	dat	het	vertrouwen	
over	het	kunnen	uitvoeren	van	toezicht	door	de	gemeenten.	Deze	verschuivingen	
geven	al	aan	dat	er	een	aantal	addertjes	onder	het	gras	zit	als	het	gaat	om	de	organisatie	
van	vertrouwen.	Hieronder	werken	we	dat	verder	uit	door	te	laten	zien	dat	het	schen-
ken	van	vertrouwen	ook	complicaties	en	risico’s	met	zich	meebrengt.	

4.3	Complicaties	bij	vertrouwen	op	vertrouwen?

Is	het	verstandig	om	op	deze	manier	met	vertrouwen	om	te	gaan?	We	zien	daarvoor	op	
basis	van	de	lessen	uit	de	financiële	crisis	en	de	eerdere	conceptuele	verkenning	een	
aantal	mogelijke/waarschijnlijke	complicaties.	Meer	gedetailleerd	komen	we	bij	de	
volgende	problemen:
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Opgelegde vrijwilligheid
De	overheden	waar	de	arrangementen	betrekking	op	hebben,	‘kiezen’	niet	voor	een	
relatie	met	elkaar,	maar	zijn	in	feite	tot	elkaar	veroordeeld.	Wat	meer	vrijwilligheid	in	de	
relatie	brengen,	kan	de	relatie	ten	goede	komen,	maar	is	ook	riskant.	Stel	dat	de	
afspraken	niet	worden	nagekomen,	dan	kan	het	Rijk	besluiten	om	de	vertrouwensrela-
tie	terug	te	draaien.	Dat	is	problematisch	want	door	dat	te	doen	kan	de	hele	overheid	de	
stempel	krijgen	van	‘niet	te	vertrouwen’.	Het	hele	overheidssysteem	kan	daardoor	in	
diskrediet	komen.	Gemeenten	kunnen	de	relatie	zoals	vastgelegd	in	bestuursakkoorden	
niet	formeel	terugdraaien,	maar	zij	kunnen	er	wel	voor	kiezen	om	zich	niet	aan	het	
akkoord	te	houden.	Deze	keuze	kan	gerechtvaardigd	zijn,	omdat	een	gemeente	met	
meer	belangen	rekening	dient	te	houden	dan	die	van	BZK	alleen.	Bovendien	is	de	relatie	
van	dien	aard	dat	ze	ook	blijft	voortbestaan	als	het	vertrouwen	op	het	spel	wordt	gezet.

Ruimte voor meerdere scenario’s
Het	tweede	punt	dat	hier	aan	de	orde	is,	is	de	vraag	wat	er	op	het	spel	wordt	gezet.	Zijn	
de	afspraken	van	dien	aard,	dat	als	zij	anders	uitpakken	dan	verwacht	dat	‘spijt’	dan	
voldoende	is.	In	persoonlijke	relaties	kan	‘spijt’	een	belangrijke	rol	vervullen,	maar	in	
de	relatie	tussen	overheid	en	gemeenten	kan	spijt	ook	snel	gekoppeld	worden	aan	
naïviteit.	Waarom	hebben	Rijk	en	gemeenten	er	geen	rekening	mee	gehouden	dat	
uitkomsten	anders	zouden	kunnen	zijn	dan	verwacht?	In	vriendschapsrelaties	kunnen	
we	ervan	uitgaan	dat	anderen	zich	aan	hun	woord	houden.	Eenzelfde	verwachting	
koesteren	in	overheidsrelaties	duidt	vooral	op	naïviteit.	Het	zorgt	er	ook	voor	dat	de	
partijen	met	lege	handen	staan	als	zaken	anders	uitpakken	dan	verwacht.

Een dubbele kwetsbaarheid
Ook	bij	de	herinrichting	van	het	interbestuurlijk	toezicht	ontstaat	een	probleem	door	
het	verschuiven	van	de	relatie.	De	veronderstelling	lijkt	hierbij	te	zijn	dat	horizontaal	
toezicht	beter	werkt	dan	verticaal	toezicht.	Dat	neemt	niet	weg	dat	het	Rijk	ook	ter	
verantwoording	geroepen	kan	worden	als	het	horizontale	toezicht	faalt.	Het	geven	van	
de	verantwoordelijkheid	aan	de	gemeenten	betekent	niet	dat	het	Rijk	daardoor	buiten	
spel	komt	te	staan.	Aangezien	het	Rijk	deze	beslissing	kan	nemen,	is	zij	ook	(mede)	
verantwoordelijk	voor	de	gevolgen.	Er	is	hier	met	andere	woorden	sprake	van	een	
dubbele	kwetsbaarheid.	Stel	dat	het	horizontale	toezicht	faalt,	dan	staat	niet	alleen	dat	
toezicht	op	het	spel,	maar	ook	het	vertrouwen	van	het	Rijk	in	de	gemeenten.	

Lagere transactiekosten vormen de basis
Vertrouwen	lijkt	in	deze	beide	arrangementen	dus	op	een	heel	specifieke	manier	
invulling	te	krijgen.	Het	arrangement	lijkt	vooral	bedoeld	om	tegen	lagere	transactie-
kosten	één	toekomstscenario	te	realiseren.	Het	is	feitelijk	een	uitvoeringsarrangement,	
waarin	vertrouwen	bedoeld	is	als	een	manier	om	tegen	lage	kosten	de	asymmetrie	in	
de	relatie	te	organiseren.	Vooral	de	controlelasten	worden	vermeden,	in	ieder	geval	op	
papier.	Dat	kan	een	wezenlijke	baat	zijn,	maar	de	vraag	is	of	de	transactiekosten	
daadwerkelijk	lager	uitpakken	als	het	vertrouwen	niet	wordt	waargemaakt.
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De symboliek van vertrouwen
Daarnaast	lijkt	het	vertrouwen	hier	ook	sterk	te	worden	ingezet	als	symbolische	daad.	
BZK	organiseert	hier	niet	alleen	de	relatie	tot	verschillende	‘agenten’,	maar	lijkt	ook	
vooral	op	te	roepen	tot	een	meer	‘vriendelijk’	gesprek.	Vertrouwen	spreekt	niet	zozeer	
uit	het	arrangement,	maar	is	hier	vooral	een	oproep:	‘laten	we	elkaar	vertrouwen	en	
vooral	niet	teveel	bestrijden’.	Dat	is	meer	een	oproep	op	het	niveau	van	‘omgangsvor-
men’	dan	op	het	niveau	van	sturingsrelaties.	‘Samen	komen	we	er	wel	uit’,	zo	lijkt	de	
symboliek	van	beide	nota’s	te	zijn.	Dat	is	op	zichzelf	niet	per	se	een	verkeerd	uitgangs-
punt,	vaak	zal	het	zelfs	heel	functioneel	zijn,	maar	dat	betekent	niet	dat	daarmee	de	
relatie	fundamenteel	van	karakter	is	veranderd.

4.4	Conclusie:	gematigd	vertrouwen?

Ter	afsluiting	van	deze	casus	kunnen	de	vragen	die	ook	in	de	slotconclusie	van	Fortis	
aan	bod	kwamen	nogmaals	beantwoord	worden.	Deze	vragen	waren:

Wat	is	de	aard	van	de	relatie?	
Is	in	deze	relatie	sprake	van	vertrouwen	of	niet?
Is	de	invulling	van	de	relatie	passend	bij	het	belang	dat	op	het	spel	staat?

De	eerste	vraag	beantwoorden	we	door	te	kijken	of	de	relatie	vrijwillig	of	gedwongen	
is.	Daaruit	ontstaat	het	volgende	beeld:	

Wat is de aard van de relatie?

In	de	casus	kwamen	verschillende	relaties	aan	bod.	De	relaties	tussen	overheden	zijn	veelal	gedwongen	
relaties.	Dat	geldt	ook	voor	de	relatie	tussen	rijk	en	gemeenten.	

Is	in	deze	relatie	sprake	van	vertrouwen	of	niet?

In	deze	relatie	zien	we	pogingen	tot	het	invoeren	van	vertrouwen:
-	 Afspraken	in	het	bestuursakkoord	die	niet	afdwingbaar	zijn.
-	 Geen	scenario’s	voor	het	niet	naleven	van	de	afspraken
-	 Een	verschuiving	van	verticaal	naar	horizontaal	toezicht

Belangenafweging
-	 Het	schenken	van	vertrouwen	betekent	niet	dat	er	daadwerkelijk	van	vertrouwen	kan	worden	

uitgegaan,	het	vertrouwen	is	niet	zelfregulerend.	Er	zijn	verschillende	belangen	in	het	spel	die	dit	
vertrouwen	ter	discussie	kunnen	stellen.

-	 Het	vertrouwen	op	interpersoonlijk	niveau	kan	niet	vertaald	worden	naar	een	vertrouwen	op	
institutioneel	niveau.

-	 Het	is	risicovol	om	in	deze	relatie	van	vertrouwen	uit	te	gaan	en	geen	rekening	te	houden	met	
alternatieve	scenario’s.	Juist	van	de	overheid	kan	verwacht	worden	dat	zij	hiervoor	een	vangnet	
creëert.	

-	 Vertrouwen	wordt	ingezet	vanuit	efficiency	overwegingen,	maar	de	risico’s	die	dat	met	zich	
meebrengt	kunnen	kostbaar	zijn.
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De	bovengenoemde	complicaties,	vooral	belicht	bij	de	belangenafweging,		stellen	het	
vertrouwen	op	vertrouwen	in	overheidsrelaties	ter	discussie.	Als	de	teleurstelling	in	
gegeven	vertrouwen	een	belangrijke	oorzaak	van	de	beschadiging	van	vertrouwen	is,	
dan	kunnen	de	overheden	zichzelf	wel	eens	in	een	lastig	parket	brengen	door	zo	op	
vertrouwen	in	te	zetten.	Ze	lopen	de	kans	om	door	de	manier	waarop	ze	het	vooraf	
hebben	georganiseerd	een	mogelijke	teleurstelling	achteraf	al	in	te	bouwen.	De	
motieven	voor	de	introductie	van	vertrouwen	zijn	begrijpelijk,	in	het	bijzonder	de	
reductie	van	kosten	voor	controle	en	toezicht	en	het	‘gebaar’	naar	de	medeoverheden	
dat	het	Rijk	meer	in	een	open	relatie	met	hen	wil	staan.	Beide	elementen	hebben	
uiteraard	met	elkaar	te	maken.	Het	tweede	draagt	in	potentie	sterk	bij	aan	het	eerste,	en	
vice	versa.	Hoewel	die	intenties	dus	goed	en	geloofwaardig	zijn,	is	het	de	vraag	of	deze	
uitwerking	en	vooral	vastlegging	daarvan	ook	goed	zal	werken.	Ons	vermoeden	is	dat	ze	
de	eerste	praktische	tests	niet	zullen	doorstaan	en	dat	al	snel	zal	blijken	dat	de	beelden	
en	verwachtingen	toch	uiteenlopen	en	dat	de	prestaties	afwijken	van	wat	partijen	van	
elkaar	dachten	te	krijgen.	Het	is	de	vraag	hoe	robuust	het	arrangement	dan	nog	is.

Belangrijker	is	echter	om	te	constateren	dat	vertrouwen	voor	deze	relatie	en	deze	
bedoelingen	helemaal	niet	noodzakelijk	is.	Om	de	relatie	tussen	Rijk	en	gemeenten	op	
een	prettige	manier	in	te	vullen	zijn	er	andere	mogelijkheden	beschikbaar.	Er	is	nu	
gekozen	voor	het	niet	bespreken	van	de	optie	dat	anderen	niet	volgens	verwachting	
opereren,	terwijl	een	gesprek	over	wat	te	doen	bij	alternatieve	toekomstscenario’s	de	
relatie	ook	kan	versterken.	Het	onderzoeken	van	dergelijke	afspraken	kan	een	vangnet	
bieden,	dat	juist	in	deze	tijden	–	met	veel	onzekerheid	-	belangrijk	is.	

Het	nadenken	over	het	‘What	if ’-scenario	is	ingegeven	vanuit	de	taak	van	de	overheid	
om	haar	burgers	te	beschermen.	De	overheid	heeft	bijzondere	verantwoordelijkheden,	
die	grote	zorgvuldigheid	in	het	handelen	vereisen.	De	gekozen	manier	van	vertrouwen	
past	daar	volgens	ons	niet	goed	bij.	Stel	dat	sprake	is	van	misplaatst	vertrouwen,	op	wie	
kan	de	burger	dan	een	beroep	doen?	De	burger	is	in	veel	opzichten	een	onderdaan	die	
eenzijdig	van	de	overheid	afhankelijk	is	en	waarbij	overheidshandelen	diep	in	de	
persoonlijke	sfeer	doordringt.	De	overheid	kan	veel	schade	aanrichten.	Daarom	
beschermen	de	klassieke	grondrechten	de	burger	tegen	de	overheid,	zonder	dat	de	
burger	de	overheid	hoeft	te	vertrouwen.	Tegelijkertijd	geven	de	sociale	grondrechten	
de	burger	aanspraken	op	overheidsvoorzieningen,	waarbij	het	vertrouwen	van	de	
burger	in	de	overheid	geen	relevante	factor	is.	Iets	vergelijkbaars	kan	worden	opge-
merkt	over	de	verhouding	tussen	overheden.	De	relatie	van	wederzijdse	afhankelijk-
heid	is	hier	een	zekerheid	die	sterker	is	dan	de	vertrouwensrelatie.	Deze	zekerheid	is	
wettelijk	verankerd	in	de	systematiek	van	medebewind	en	complementair	bestuur.	

Voor	de	overheid	lijkt	het	daarom	–	ook	in	de	interbestuurlijke	relatie	–	vooral	zoeken	
naar	een	vorm	van	gematigd	vertrouwen.	Daarin	zou	enerzijds	wel	moeten	worden	
geprobeerd	om	inderdaad	de	onderlinge	verhoudingen	goed	en	werkbaar	te	maken,	
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maar	mag	anderzijds	ook	zeker	aandacht	zijn	voor	de	vraag	wat	er	gebeurt	als	het	niet	
goed	gaat.	Daarvoor	kunnen	dan	expliciete	voorzieningen	worden	getroffen,	in	de	
vorm	van	georganiseerd	wantrouwen.	Voor	de	overheid	lijken	vooral	mogelijkheden	te	
liggen	in	het	opbouwen	van	gemengde	arrangementen	met	elementen	van	vertrou-
wen,	geflankeerd	door	elementen	van	wantrouwen.	Die	kunnen,	afhankelijk	van	het	
onderwerp,	georganiseerd	worden	als	toets	vooraf,	controle	tijdens	de	uitvoering	of	in	
de	vorm	van	checks	and	balances	over	het	gehele	proces.	Belangrijk	is	de	conclusie	dat	
dit	niet	hoeft	te	betekenen	dat	daarmee	het	vertrouwen	niet	van	de	grond	kan	komen	
en	kan	groeien.	Integendeel.	We	menen	dat	het	een	voorwaarde	is	om	in	de	context	
van	de	overheid	tot	enige	vorm	van	vertrouwen	in	de	relatie	te	komen.
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5.1.	Het	risico	van	vertrouwen

De	financiële	crisis	en	de	Fortis	case	hebben	de	beide	kanten	van	het	sturen	op	
vertrouwen	laten	zien.	Aan	de	ene	kant	was	vertrouwen	in	Fortis	en	in	de	financiële	
sector	de	afgelopen	jaren	lucratief	en	productief.	Daarvan	hebben	alle	betrokkenen	
direct	of	indirect	zeer	geprofiteerd.	Zelfs	met	de	verliezen	van	de	financiële	sector	
meegewogen	is	het	saldo	van	de	welvaartsgroei	nog	steeds	zeer	positief.	Het	loslaten	
van	het	financiële	systeem	heeft	dus	het	nodige	opgeleverd,	vertrouwen	heeft	‘uitbe-
taald’.	Maar	als	er	iets	misgaat	met	vertrouwen,	dan	is	ook	gebleken	dat	er	dan	weinig	
tot	niets	meer	is	om	op	terug	te	vallen.	En	dat	de	verdeling	van	de	hoge	kosten,	die	
daarmee	gepaard	gaan,	voor	grote	problemen	bij	allerlei	partijen	zorgt	die	er	op	zich	
weinig	aan	konden	doen.	Dat	is	de	keerzijde	van	het	vertrouwen,	hoe	lucratief	het	per	
saldo	nog	steeds	is.	Vertrouwen	is	behalve	lucratief,	ook	kwetsbaar	en	moeilijk	
herstelbaar.	De	optimistische	lijn	zien	we	ook	in	de	door	ons	bestudeerde	cases	van	
BZK.	Net	als	voor	de	kredietcrisis	in	de	financiële	markten,	spreekt	ook	BZK	in	de	
stukken	over	vertrouwen	vooral	over	de	zonnige	(en	lucratieve)	kanten	ervan.	
Vertrouwen	levert	op,	zo	is	de	veronderstelling	en	het	is	een	manier	om	de	gespannen	
verhoudingen	met	andere	partijen	een	rijkere	en	prettigere	invulling	te	geven.	Partijen	
constateren	dat	de	weg	van	het	opstapelende	wantrouwen	dood	loopt	en	lijken	dan	
radicaal	op	het	tegenovergestelde	te	willen	vertrouwen.	Zo	wordt	vertrouwen	neerge-
zet	als	middel	om	efficiency	te	bewerkstelligen	(minder	toezichtlasten;	het	beste	uit	

 5.
Conclusie
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partijen	halen)	en	wordt	het	ingezet	om	de	onderlinge	verhoudingen	te	verbeteren	
(prettigere	verhoudingen;	betere	basis	voor	oplossen	van	conflicten	die	onvermijdelijk	
nog	zullen	ontstaan).

Hoewel	het	optimisme	en	de	mogelijke	baten	terecht	zijn,	het	zijn	inderdaad	moge-
lijke	uitkomsten	van	een	invulling	van	een	relatie	op	basis	van	vertrouwen,	zien	we	
echter	ook	een	andere	kant	van	het	sturen	op	vertrouwen.	In	de	cases	is	een	aantal	
risico’s	rond	het	sturen	op	vertrouwen	zichtbaar	geworden.	

De ongrijpbaarheid van vertrouwen
We	zien	dat	vertrouwen	in	veel	gevallen	onkritisch	wordt	gebruikt.	Het	is	‘goed’,	zonder	
twijfel,	voorbehoud	of	precisering.	In	de	cases	van	BZK	wordt	geen	duidelijke	omschrij-
ving	gegeven	van	wat	vertrouwen	is.	Het	lijkt	erop	dat	we	dat	allemaal	wel	weten,	
vertrouwen	is	vanzelfsprekend.	De	Fortis	case	heeft	daarentegen	laten	zien	dat	vertrou-
wen	helemaal	geen	eenvoudig	en	eenduidig	concept	is	en	dat	het	uitmaakt	welke	vorm	
van	vertrouwen	aan	de	orde	is.	Het	vertrouwen	toonde	zich	in	tal	van	gedaantes	en	
bleek	ongrijpbaar,	ook	omdat	alle	betrokkenen	op	heel	verschillende	niveaus	en	over	
heel	verschillende	vormen	praatten.	Een	eenvoudige	en	eenzijdige	inzet	van	het	
concept	vertrouwen	betekent	niet	dat	vertrouwen	eenvoudig	of	eenzijdig	te	realiseren	
of	te	herstellen	is.	Iets	of	iemand	vertrouwen	betekent	nog	niet	dat	iets	of	iemand	te	
vertrouwen	is.	En	soms	is	vertrouwen	geen	expliciete	afweging	van	mensen	–	mensen	
weten	niet	dat	ze	vertrouwen	–	maar	gaat	het	de	afweging	te	boven.	De	realiteit	van	
vertrouwen	is	zodoende	niet	dat	het	vanzelfsprekend	is,	maar	juist	dat	het	onduidelijk,	
ongrijpbaar	en	ambigu	is.	Duidelijkheid	ontstaat	niet	vanzelf,	maar	moet	door	de	
betrokkenen	worden	‘gemaakt’.	

Het risico van het herstel van vertrouwen
In	de	casuïstiek	ging	het	steeds	om	een	herstel	van	vertrouwen.	De	relatie	begint	niet	
vanuit	het	niets	of	vanuit	een	positieve	uitgangspositie,	maar	vertrok	vanuit	een	
achterstand.	Er	was	iets	‘stuk’	en	dat	moest	worden	hersteld.	Hoewel	we	niet	exact	weten	
hoe	dat	bij	de	interbestuurlijke verhoudingen	uitpakt	(die	casus	is	nog	niet	‘afgelopen’),	
zagen	we	dat	het	herstel	van	het	vertrouwen	bij	Fortis	problematisch	was.	Het	herstel	
van	vertrouwen	bleek	niet	gemakkelijk.	Op	verschillende	manieren	werd	gepoogd	om	
bij	Fortis	het	vertrouwen	te	herstellen.	Niet	alleen	door	opnieuw	vertrouwen	te	geven,	
bijvoorbeeld	door	zaken	als	‘berekend’	voor	te	stellen	of	door	‘compensatie’	te	bieden	
of	te	garanderen.	Meestal	lukten	deze	pogingen	niet	of	waren	de	effecten	zeer	tijdelijk	
van	aard.	Omdat	het	niet	gelukt	was	om	het	vertrouwen	te	herstellen	werd	het	
vertrouwen	vervolgens	nog	meer	beschadigd.	Niet	alleen	had	het	geven	van	vertrouwen	
geen	zin	meer,	ook	de	berekende	beslissing	werd	niet	opgepakt.	Pogingen	leidden	niet	
tot	resultaten,	maar	klopten	wel	de	verwachtingen	op.	En	het	schrille	contrast	tussen	
verwachting	en	resultaat	zorgde	voor	een	verdere	reductie	van	vertrouwen.	Zo	ontstond	
een	negatieve	spiraal,	waarbij	het	vertrouwen	langzaam	uit	de	relatie	wegliep	en	er	
uiteindelijk	geheel	uit	verdween.	Met	de	ultieme	consequentie	als	gevolg,	namelijk	dat	
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het	bedrijf	Fortis	tegen	majeure	maatschappelijke	kosten	en	met	nog	veel	hogere	
kosten	voor	de	eigen	aandeelhouders,	moest	worden	‘gered’.	Het	is	de	vraag	wat	er	
gebeurt	als	een	dergelijke	spiraal	ook	in	de	relatie	tussen	het	Rijk	en	de	medeoverhe-
den	optreedt.	Wat	zijn	dan	de	gevolgen?	En	wie	kan	dan	als	redder	interveniëren?	De	
poging	om	de	relatie	te	verbeteren	door	de	introductie	van	vertrouwen	is	op	zichzelf	
nobel	en	kansrijk,	maar	bevat	ook	een	risico	van	het	verder	verstoren	van	juist	die	
relatie.	Het	medicijn	kan	nieuwe	kwalen	veroorzaken	en	bestaande	klachten	doen	
verergeren.

Vertrouwen is maar beperkt zelfregulerend
Slechts	een	enkele	vorm	van	vertrouwen	is	zelfregulerend:	vertrouwen	geven	betekent	
in	die	gevallen	ook	vertrouwen	krijgen.	Het	eigen	handelen	wordt	weerspiegeld	in	het	
handelen	van	de	ander.	Dat	het	soms	zo	gaat	betekent	echter	niet	dat	het	altijd	aan	de	
orde	is.	Het	tegendeel	lijkt	(helaas)	eerder	waar.	Het	zelf	geven	van	vertrouwen	blijkt	
geen	garantie	voor	een	relatie	met	een	ander	die	werkt	volgens	de	principes	van	
vertrouwen.	Toch	lijkt	vaak	–	ook	in	de	cases	van	BZK	–	van	deze	veronderstelling	te	
worden	uitgegaan.	Of	dat	de	uitwerking	in	ieder	geval	op	deze	veronderstelling	lijkt	te	
zijn	gebaseerd.	Dat	gebeurt	bijvoorbeeld	als	op	de	efficiencyvoordelen	van	vertrouwen	
wordt	gewezen.	Vertrouwen	is	efficiënt	omdat	het	minder controle	vereist.	Dat	klopt,	
maar	alleen	als	er	iets	van	een	zelfregulerend	vermogen	tot	stand	komt,	waarbij	
actoren	zichzelf	en	mogelijk	ook	anderen	gaan	controleren	en	aanspreken.	Dan	
vervangt	zelfregulering	de	controle	en	is	er	sprake	van	een	efficiencyvoordeel.	De	
controle	verdwijnt	dan	niet,	maar	verandert	van	locus	en	focus.	Partijen	matigen	
zichzelf,	uit	zichzelf,	zonder	dat	daar	anderen	voor	nodig	zijn	die	toezien	op	de	relatie.	
In	de	analyse	is	dat	zelfregulerende	vermogen	ter	discussie	gesteld.	Het	is	niet	vanzelf	
aanwezig	en	is	bovendien	niet	zomaar	robuust.	Het	is	eerder	zeldzaam	en	kwetsbaar.	
Vertrouwen	is	alleen	zelfregulerend	binnen	een	bepaalde	en	beperkte	context.	In	alle	
andere	gevallen	zal	het	geven	van	vertrouwen	ook	vragen	om	het	organiseren	van	een	
vangnet	voor	als	het	anders	uitpakt	dan	verwacht.	En	deze	organisatie	kost	tijd	en	geld,	
én	brengt	het	risico	met	zich	mee	om	het	vertrouwen	in	de	wielen	te	rijden.	Hoewel	
elementen	van	wantrouwen	vaak	noodzakelijk	zijn	om	vertrouwen	van	de	grond	te	
trekken	en	te	laten	‘werken’,	frustreren	elementen	van	wantrouwen	tegelijkertijd	
mogelijk	de	totstandkoming	en	werking	van	vertrouwen.	

De gelaagdheid van vertrouwen
Bij	de	Fortis	case	werd	de	wisselwerking	tussen	het	vertrouwen	op	verschillende	
niveaus	duidelijk.	Zowel	het	‘vertrouwen	in’,	als	het	‘vertrouwen	op’	stonden	ter	
discussie.	We	zagen	dat	het	vertrouwen	in	Fortis	een	samenspel	is	van	vertrouwen	in	de	
organisatie	en	de	personen	die	er	ook	werkten,	maar	ook	van	de	dynamiek	op	de	
financiële	markten.		Deze	vormen	van	vertrouwen	interfereren	met	elkaar.	Wat	we	
zagen	in	de	BZK	casuïstiek	is	dat	daar	de	wisselwerking	tussen	de	vormen	van	vertrou-
wen	wel	erkend	wordt.	Dan	gaat	het	vooral	om	de	positieve	effecten.	Als	het	gaat	om	
de	negatieve	effecten	wordt	er	echter	een	lijn	getrokken.	Dat	gebeurt	bijvoorbeeld	door	
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te	stellen	dat	de	minister	niet	naar	de	Kamer	kan	worden	geroepen	als	er	iets	misloopt	
in	de	gemeente.	Nu	kan	dat	wel	zo	zijn,	maar	dat	het	formeel	niet	mogelijk	is	de	
minister	naar	de	Kamer	te	roepen	betekent	nog	niet	dat	het	vertrouwen	in	de	minister	
daarmee	overeind	blijft.	Vertrouwen	is	iets	anders	dan	het	wel	of	niet	in	de	Kamer	
kunnen	worden	geroepen.

Onbestuurbare reflexiviteit
In	de	financiële	markten	is	het	vertrouwen	lange	tijd	weergegeven	via	de	aandelen-
koersen.	In	de	aandelenkoers	slaat	vertrouwen	neer	in	een	concreet	‘getal’.	Ook	in	de	
Fortis	Case	zien	we	dat	deze	aandelenkoersen	als	vertrouwensbarometer	worden	
gebruikt.	De	eenvoud	van	een	dergelijke	cijfermatige	indicator	staat	echter	in	schril	
contrast	met	de	dynamiek	die	daar	achter	zit.	Ook	werd	er	onjuiste	of	oncontroleerbare	
informatie	in	de	aandelenkoers	verwerkt.	Hierdoor	was	de	indicator	zelf	niet	langer	te	
vertrouwen,	maar	deed	zij	–	vreemd	genoeg	–	nog	wel	dienst	als	graadmeter.	Die	
reflexiviteit	was	uiteindelijk	teveel	voor	het	systeem	en	droeg	bijna	bij	aan	de	onder-
gang	van	het	hele	financiële	stelsel.	Overal	werd	ineens	aan	de	graadmeter	getwijfeld	en	
dat	leidde	tot	een	enorme	toename	van	wantrouwen	in	bedrijven	en	een	grote	val	van	
aandelenkoersen	over	de	gehele	breedte.	Alles	greep	in	elkaar	in,	wat	bijna	zorgde	voor	
een	gehele	implosie	als	gevolg	van	de	reflexiviteit	van	het	systeem.	We	zien	dat	ook	de	
gemeenten	willen	gaan	werken	(en	dat	ook	al	gedeeltelijk	doen)	met	cijfermatige	
indicatoren	die	op	enigerlei	wijze	de	betrouwbaarheid	van	partijen	laten	zien.	Het	is	de	
vraag	of	dat	mogelijk	is	en	hoe	de	reflexiviteit	van	dergelijke	inspanningen	zal	zijn.	In	
het	gunstige	geval	nodigt	het	alle	betrokkenen	uit	tot	betere	prestaties.	Maar	in	een	
minder	gunstig	scenario	gaan	de	kengetallen	een	eigen	leven	leiden	en	ondermijnen	
ze	per	saldo	de	relatie	tussen	het	Rijk	en	de	medeoverheden.	

Het vertrouwen komt van buiten
Wat	de	doorslag	gaf	bij	het	herstel	van	vertrouwen	door	Fortis	was	niet	zozeer	dat	er	
nieuwe	mensen	gingen	werken,	dat	de	organisatie	anders	werd	ingericht	of	dat	de	
financiële	markten	weer	opveerden.	Wat	het	vertrouwen	terugbracht	was	de	verplaat-
sing	van	de	verantwoordelijkheid	en	de	‘dekking’	vanuit	het	financiële	systeem	naar	de	
overheid.	In	tegenstelling	tot	de	financiële	markten	genoot	de	overheid	wel	vertrou-
wen,	in	ieder	geval	daar	waar	het	op	reddingsacties	aankwam.	Hieruit	kunnen	twee	
zaken	worden	afgeleid.	Ten	eerste	is	het	belang	van	een	back-up	voor	als	het	vertrouwen	
niet	meer	werkt;	de	redding	kwam	niet	van	binnen	het	systeem,	maar	van	buiten.	Maar	
dat	werpt	een	tweede	vraag	op,	hoe	ver	die	back-up	door	kan	en	moet	gaan.	Met	andere	
woorden:	wie	redt	de	redder	van	vertrouwen?	En	moet	de	redding	altijd	komen,	of	
alleen	soms?	En	wat	betekent	een	redding	van	buiten	in	een	systeem	dat	prat	gaat	op	
de	heilzame	werking	van	‘natuurlijke	selectie’,	waarin	het	‘ondergaan’	van	sommige	
elementen	een	inherent	en	zelfs	heilzaam	element	van	het	systeem	is.	De	les	dat	
redding	van	buiten	komt	biedt	zicht	op	een	nieuw	risico;	er	is	geen	oneindig	aantal	
redders	beschikbaar,	veel	verder	dan	de	overheid	gaat	het	niet.	En	wat	als	die	zelf	in	de	
problemen	komt,	als	de	vertrouwenscrisis	de	overheden	zelf	betreft,	of	als	de	overheid	
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onvoldoende	middelen	heeft	om	andere	nog	te	kunnen	redden?
Inmiddels	zijn	beide	kwesties	bijzonder	relevant	geworden.	Nu	blijken	ook	landen	
maar	beperkt	kredietwaardig	en	moeten	landen	net	als	eerder	al	de	banken	en	
verzekeraars	‘gered’	worden.	En	sommige	worden	niet	gered,	of	alleen	maar	‘een	
beetje’.	De	redders	zitten	zelf	ook	aan	het	randje	en	ze	lopen	het	risico	om	door	de	
pogingen	om	anderen	te	redden	zelf	verder	af	te	glijden.	Bestaan	er	voor	dergelijke	
afwegingen	richtlijnen?	Is	het	‘wie	het	eerst	komt,	wie	het	eerst	maalt’,	of	mag	een	
redding	ook	worden	afgebroken	als	kort	daarna	een	andere,	meer	belangrijke	en	
omvangrijke	partij	‘omvalt’?	Kan	Griekenland	alsnog	worden	losgelaten	als	de	
middelen	nodig	blijken	om	het	voor	de	Europese	economie	veel	belangrijkere	Spanje	
en	Italië	overeind	te	houden?	Wie	beslist	zoiets	en	op	welke	gronden?	We	zien	dat	ook	
nu	weer	gezocht	wordt	naar	een	hoger	extern	niveau	voor	redding,	bijvoorbeeld	de	EU	
en	het	IMF,	maar	de	kracht	van	dergelijke	organen	staat	of	valt	uiteindelijk	met	de	
kracht	van	lidstaten.	Iedereen	is	doordrongen	van	het	feit	dat	als	de	crisis	in	de	
financiën	van	overheden	serieus	doorzet	en	er	enkele	grote	economieën	in	de	proble-
men	komen,	geen	van	de	mogelijke	‘reddende	partijen’	in	staat	zal	zijn	om	op	te	
treden.	En	dat	doet	afbreuk	aan	alle	reddingsacties	die	worden	ondernemen.	Ook	hier	
laat	de	reflexiviteit	zich	voelen.

5.2	Het	balanceren	van	vertrouwen	en	wantrouwen

We	begonnen	dit	essay	met	de	vraag	of	het	mogelijk	is	om	de	lessen	die	zijn	opgedaan	
in	de	financiële	sector,	in	te	zetten	in	de	relatie	van	de	overheid	tot	partijen	in	de	
samenleving.	In	dit	afsluitende	deel	benoemen	we	enkele	van	die	lessen.	

Redundante systemen zijn meer te vertrouwen
De	eerste	les	is	wat	ons	betreft	om	niet	het	vertrouwen,	maar	het	hanteerbaar maken van 
complexiteit	als	uitgangspunt	te	nemen.	Vertrouwen	is	één	van	de	manieren	om	de	
complexiteit	te	reduceren,	maar	het	is	niet	de	enige	manier	om	dat	te	doen.	
Vertrouwen	wordt	vanuit	normatieve	overwegingen	vaak	boven	of	buiten	het	reguliere	
arsenaal	instrumenten	geplaatst,	maar	het	is	er	tot	op	zekere	hoogte	een	‘gewoon’	
onderdeel	van.	Daarnaast	moet	vertrouwen	bijna	per	definitie	vergezeld	gaan	van	
andersoortige	maatregelen	en	instrumenten.	Vertrouwen	is	in	veel	overheidsrelaties	
niet	zelfregulerend	en	om	het	te	laten	‘werken’	moeten	er	dus	flankerende	maatrege-
len	genomen	worden.	Dergelijke	maatregelen,	die	meestal	elementen	van	wantrou-
wen	omvatten,	worden	nogal	eens	tegenover	vertrouwen	geplaatst,	met	de	toevoeging	
dat	die	niet	goed	samen	gaan.	De	realiteit	is	wat	meer	complex	en	genuanceerder	dan	
dat.	Dergelijke	flankerende	maatregelen	dragen	vaak	bij	aan	de	zelfregulering	en	
versterken	daarmee	de	werking	van	vertrouwen.	Door	terugvalopties	vooraf	te	
benoemen,	wordt	de	kans	dat	ze	nodig	zijn	verkleind.	Denk	aan	de	honderden	
miljarden	die	de	VS,	de	EU	en	het	IMF	reserveerden	voor	garanties	als	banken	‘om	
zouden	vallen’.	De	werking	van	dergelijke	garanties	is	dat	ze	als	ze	maar	groot	genoeg	
zijn,	ze	de	kans	klein	maken	dat	ze	ooit	nodig	zijn:	omdat	er	grote	garanties	zijn,	groter 
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dan nodig is,	is	er	geen	reden	meer	om	te	geloven	dat	de	bank	zal	vallen,	wat	er	in	
reflexieve	systemen	vervolgens	ook	toe	leidt	dat	de	bank	inderdaad	niet	valt.	Wie	kleine	
garanties	geeft	is	daarmee	‘duurder’	uit,	want	de	garanties	geven	geen	vertrouwen,	wat	
betekent	dat	ze	uitbetaald	moeten	worden.	Wie	extreme	garanties	geeft,	verkleint	de	
kans	dat	ze	ooit	aangesproken	moeten	worden.	
Zo	kan	vertrouwen	dus	groeien	door	de	introductie	van	elementen	van	wantrouwen.	Het	
in	politieke	uitspraken	en	arrangementen	benadrukken	van	vertrouwen	betekent	niet	
automatisch	dat	het	vertrouwen	er	‘is’	en	ook	op	langere	termijn	‘werkt’.	Als	er	aan	
gehecht	wordt	vertrouwen	te	handhaven,	dan	is	het	aan	te	bevelen	om	naast	dat	
vertrouwen	ook	wantrouwen	te	organiseren.	Zo	wordt	er	redundantie	gecreëerd	als	het	
gaat	om	het	hanteerbaar	maken	van	de	complexiteit:	als	het	ene	systeem	niet	werkt,	
dan	misschien	wel	het	andere.	Per	relatie	kan	vervolgens	gekeken	worden	‘hoeveel’	
vertrouwen	en	hoeveel	‘wantrouwen’	ingezet	kunnen	worden.	Dat	betekent	dat	de	
sturingsarrangementen	waarbij	ingezet	wordt	op	vertrouwen	ook	altijd	vragen	om	het	
organiseren	van	wantrouwen.	Afhankelijk	van	de	eerdergenoemde	onvoorspelbaar-
heid	en	het	belang	dat	er	op	het	spel	staat	kunnen	de	relaties	dan	als	volgt	worden	
ingedeeld.	

Inzetten op betrouwbaarheid in plaats van op vertrouwen
Als	we	interpreteren	hoe	de	onderzochte	cases	zich	ontwikkelen,	dan	zien	we	steeds	
een	fijnzinnig	spel	tussen	vertrouwen	en	wantrouwen.	Onze	tweede	les,	die	dus	nauw	
samenhangt	met	de	eerste,	is	dat	de	overheid	in	zou	kunnen	zetten	op	betrouwbaarheid	
in	plaats	van	op	vertrouwen.	Dat	lijkt	vreemd	na	een	essay	over	vertrouwen,	maar	het	is	
een	precisering	van	wat	hier	is	uitgewerkt.	Betrouwbaarheid	kan	de	kwaliteiten	van	
vertrouwen	en	georganiseerd	wantrouwen	verenigen.	Vertrouwen	geven	is	één,	maar	
voor	de	overheid	gaat	het	altijd	ook	om	het	ander,	namelijk	het	voorzien	van	wat	er	
gebeurt	als	het	vertrouwen	faalt.	Een	betrouwbare	overheid	is	geen	overheid	die	op	
een	scenario	afkoerst	en	daarin	vertrouwt.	Dat	zou	altijd	gepaard	moeten	gaan	met	iets	
anders.	Een	betrouwbare	overheid	is	een	overheid	die	kritisch	is	over	wat	zijzelf	kan	
doen	en	de	burgers	beschermt	tegen	de	mogelijke	val	van	het	vertrouwen.	Deze	
bescherming	ontstaat	vanuit	een	combinatie	van	wantrouwen	en	vertrouwen.	
Wantrouwen	betekent	dan	dat	de	overheid	op	een	actieve	manier	rekening	houdt	met	
zaken	die	anders	uit	kunnen	pakken	dan	verwacht.	In	plaats	van	te	hopen	en	te	streven	
naar	een	toekomstscenario	kan	de	overheid	fungeren	als	rolmodel	bij	het	omgaan	met	
onzekerheden	en	dus	meerdere	toekomstscenario’s.	Betrouwbaar	zijn	is	dan	een	
kwalificatie	van	een	overheid	die	weet	hoe	ze	deze	onzekerheid	om	kan	zetten	in	een	
werkbare	relatie.	Een	betrouwbare	overheid	is	een	overheid	die	in	staat	is	om	arrange-
menten	te	bouwen	waarin	elementen	van	vertrouwen	en	wantrouwen	met	elkaar	in	
evenwicht	worden	gebracht.
Vreemd	genoeg	kan	een	te	ver	doorgevoerde	introductie	van	vertrouwen	het	vertrou-
wen	in	de	relatie	juist	verstoren.	Als	de	overheid	en	daarmee	haar	burgers	‘geloven’	in	
vertrouwen	dan	komen	afwijkingen	daarvan	hard	aan.	Zeker	als	die	vervolgens	ook	nog	
eens	‘ongedekt’	blijken.	Ook	mag	de	introductie	van	vertrouwen	in	relaties	van	de	
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overheid	tot	maatschappelijke	partijen	nooit	leiden	tot	een	reductie	van	de	uiteinde-
lijke	verantwoordelijkheid	van	de	overheid.	Als	het	moet	of	nodig	is,	dan	is	de	overheid	
nog	steeds	verantwoordelijk	en	aanspreekbaar	voor	datgene	wat	is	afgesproken.	Ook	
als	die	afspraak	een	groot	element	van	vertrouwen	heeft.	Dat	betekent	dat	de	overheid	
volgens	ons	niet	moet	opschuiven	richting	trust	of	confidence,	maar	dat	er	voor	haar	juist	
kansen	liggen	in	het	uitwerken	van	compensatie	en	calculatie.	In	het	geval	van	vertrouwen	
in	moet	de	overheid	dan	calculerend	te	werk	gaan,	in	het	geval	van	vertrouwen	op	kan	van	
de	overheid	compensatie	verwacht	worden.	De	overheid	investeert	dan	niet	in	een	
‘vriendschappelijke’	relatie	met	burgers,	maar	gaat	rolvast	op	zoek	naar	betrouwbaar-
heid	in	de	vorm	van	het	nakomen	van	afspraken	en	het	garant	staan	als	er	zaken	anders	
lopen	dan	afgesproken.	Dat	impliceert	wel	dat	de	overheid	moet	bezien	voor	welke	
taken	en	doelen	men	werkelijk	in	staat	is	om	een	dergelijke	betrouwbaarheid	waar	te	
maken.	Politici	maken	zich	nu	aanspreekbaar	voor	onderwerpen	waarop	dat	onmoge-
lijk	is	en	dat	doet	afbreuk	aan	de	betrouwbaarheid.	De	overheidsrol	wordt	daarmee	
ook	meer	selectief.	Een	geloofwaardig	optreden	van	een	betrouwbare	overheid	begint	
met	een	beperking	van	het	repertoire	aan	verantwoordelijkheden	en	taken	waarvoor	
men	die	volledige	verantwoordelijkheid	claimt.	Het	is	de	vraag	of	die	consequentie	van	
de	introductie	van	vertrouwen	voldoende	onder	de	aandacht	van	de	politiek	en	het	
bestuur	is.	Ons	vermoeden	is	van	niet,	maar	we	zijn	van	mening	dat	het	belangrijk	is	
dat	die	aandacht	snel	tot	stand	komt.	

Vertrouwen als leerproces
Dit	essay	laat	zich	lezen	als	een	conceptuele	analyse	van	het	‘fenomeen’	vertrouwen.	In	
sommige	delen,	en	vooral	zo	aan	het	eind	ervan,	werken	we	meer	toe	naar	praktische	
benutting.	Vooral	in	die	meer	op	handelingsrepertoire	gerichte	delen,	wordt	vaak	de	
balans	tussen	vertrouwen	en	wantrouwen	ingebracht.	Vertrouwen	mag	geen	‘blind’	
vertrouwen	zijn	en	betrouwbaarheid	vereist	dat	er	rekening	wordt	gehouden	met	wat	
er	nog	kan	en	moet	op	het	moment	dat	het	vertrouwen	instort.	Steeds	is	daarin	een	
wonderlijke	spanning	te	zien	tussen	enerzijds	het	koersen		op	vertrouwen,	maar	
anderzijds	ook	het	inbrengen	van	elementen	van	wantrouwen.	Vooraf,	tijdens	of	
achteraf	het	proces.	Vooraf,	bijvoorbeeld	in	de	vorm	van	selectie	en	gereguleerde	
toelating	aan	het	begin	(het	instellen	van	een	vergunning),	als	‘license	to	operate’	
binnen	het	op	verder	op	vertrouwen	gebaseerde	systeem.	Of	tijdens,	bijvoorbeeld	door	
op	basis	van	op	kennisbestanden	gebaseerde	risicoanalyses	op	bepaalde	plekken	
gericht	extern	toezicht	te	houden.	Of	door	het	instellen	van	een	‘red	phone’,	waarmee	
partijen	die	conflicten	zien	ontluiken	elkaar	kunnen	contacten	om	te	voorkomen	dat	
ze	allebei	in	een	ongewild	maar	onomkeerbaar	conflict	worden	meegesleurd.	Ze	
brengen	dan	een	ventiel	aan	om	de	spanning,	die	niet	via	de	reguliere	kanalen	kan	
weglopen	(maar	daarin	wel	kan	opbouwen),	een	uitweg	te	geven.	Of	na afloop,	bijvoor-
beeld	door	garanties	af	te	geven	voor	het	geval	een	partij	mocht	instorten.	Van	Eeten	
bespreekt	in	zijn	oratie	bijvoorbeeld	de	creditcardmaatschappijen.	Die	versterken	heel	
actief	het	vertrouwen	in	hun	kaart	–	dat	is	immers	hun	bestaansrecht	–,	maar	niet	door	
het	vooraf	intensief	checken	of	iemand	te	vertrouwen	is,	of	door	het	aanbrengen	van	
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pincodes,	chips	en	advertentiecampagnes	rond	veiligheid	in	te	bouwen,	maar	door	één	
simpele	regel	te	introduceren:	‘bij	fraude	vergoeden	wij	uw	schade,	zonder	gedoe’.	Het	
vertrouwen,	dat	die	simpele	stelregel	oplevert,	zorgt	er	voor	dat	de	maatschappijen	
dusdanig	grote	omzetten	maken,	dat	ze	probleemloos	de	kosten	voor	de	fraudegeval-
len	kunnen	dragen.	Ze	bespelen	met	hun	spel	rond	vertrouwen	en	wantrouwen	de	
reflexiviteit	van	die	twee	begrippen.	Ze	ontkennen	niet	het	wantrouwen,	ze	beloven	
niet	dat	er	nooit	fraude	zal	zijn.	Ze	draaien	het	om,	‘beloven’	dat	er	bij	iedereen	ooit	
iets	kan	gebeuren,	maar	garanderen	dat	ze	er	in	dat	geval	voor	de	klant	zijn.	En	niet	
met	een	e-mailadres	of	telefoonnummer	om	de	melding	te	registreren	en/of	informa-
tie	te	geven,	maar	met	een	no-nonsense	vergoeding	van	de	kosten.	De	reflexiviteit	van	
dat	spel	is	dat	die	‘inbouw’	van	wantrouwen	maakt	dat	het	vertrouwen	in	de	kaart	zo	
sterk	wordt,	dat	de	kosten	van	het	wantrouwen	marginaal	worden.	Creditcard-
maatschappijen	handelen	zodoende	niet	in	vertrouwen,	maar	in	betrouwbaarheid.

Bij	het	maken	van	afwegingen	tussen	vertrouwen	en	wantrouwen	geldt	steeds	de	vraag	
‘wanneer	is	het	genoeg’	en	‘wanneer	is	het	net	teveel’.	Wanneer	ondersteunen	de	
elementen	van	wantrouwen	het	vertrouwen,	en	wanneer	schaden	ze	de	totstandkoming	
van	een	relatie	op	basis	van	vertrouwen.	Op	die	vraag	is	geen	ander	antwoord	mogelijk	
dan	dat	het	in	elke	casus	anders	zal	zijn.	En	dat	het	in	elke	casus	in	verschillende	
periodes	of	fases	anders	zal	zijn.	Dat	lijkt	obligaat,	maar	het	is	wel	de	realiteit.	Wat	is	
dan	het	criterium	om	het	steeds	anders	te	doen?	Het	criterium	is	wat	ons	betreft	de	
vraag	of	het	proces	van	vertrouwen	nog	in	gang	is.	Vertrouwen	is,	zo	hebben	we	
betoogd,	een	relationeel	begrip.	Het	‘is’	er	niet,	maar	moet	groeien.	Het	ontwikkelt	zich,	
positief	of	negatief.	Steeds	gaat	het	om	de	vraag	wat	op	dit	moment	in	dit	proces	de	
ontwikkeling	is.	En	wat	is	vanuit	dat	ontwikkelingsproces	bezien	de	balans	tussen	
wantrouwen	en	vertrouwen.	Dat	proces	bezien	wij	daarom	niet	als	een	‘implementa-
tieproces’,	of	als	een	proces	waarin	je	maar	genoeg	moet	stapelen	en	wachten	tot	het	er	
is,	maar	als	een	leerproces.	Partijen	moeten	het	vertrouwen	leren,	zowel	het	geven	als	
ontvangen	van	vertrouwen.	Ze	moeten	er	letterlijk	ingroeien.	En	dat	gaat	met	vallen	en	
opstaan.	Op	allerlei	momenten	zal	het	vertrouwen	op	enigerlei	wijze	geschonden	
worden	door	partijen:	afspraken	worden	niet	nagekomen,	prestaties	vallen	tegen,	
partijen	vertonen	onverwacht	toch	ander	gedrag,	er	ontstaan	incidenten	en	kwesties.	
In	de	praktijk	worden	dergelijke	incidenten	opgevat	als	aanleiding	om	het	vertrouwen	
in	te	trekken	of	verder	conditioneel	te	maken.	Terwijl	in	onze	redenering	dat	één	van	
de	opties	is,	die	naast	het	continueren	of	zelfs	verdiepen	van	vertrouwen	staan.	Het	
argument	moet	dan	zijn	of	de	‘overtreding’	met	het	vertrouwen	op	te	vatten	is	als	een	
stap	in het	leerproces,	of	als	een	breuk ermee.	Afhankelijk	van	de	beantwoording	van	die	
vraag	zal	het	antwoord	van	de	partij	die	het	vertrouwen	geeft	heel	anders	zijn.	Soms	is	
het	inderdaad	het	beëindigen	van	het	vertrouwen	en	een	partij	onder	scherper	toezicht	
plaatsen.	Maar	soms	is	het	een	aanleiding	om	de	relatie	juist	te	verdiepen,	partijen	te	
helpen,	ze	te	begeleiden	en	meer	vertrouwen	te	geven.	De	kunst	is	dan	om	partijen	‘in	
de	leercurve’	te	krijgen	en	ze	vaardig	te	maken	in	het	opereren	in	een	relatie	gebaseerd
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op	vertrouwen.	Dat	leerproces	is	uiteraard	tweezijdig.	Alle	partijen,	zowel	de	gevende	
als	ontvangende	partij,	participeren	in	het	leerproces.	

Ten besluit
We	begonnen	dit	essay	met	een	‘quote’	waarin	het	vertrouwen	als	heldendaad	werd	
neergezet.	Het	vereist	loslaten	en	kwetsbaar	kunnen	zijn.	Het	organiseren	op	basis	van	
vertrouwen	is	dan	een	heldendaad,	omdat	dat	risicovolle	competenties	zijn	in	de	
realiteit	van	het	openbaar	bestuur.	In	dit	essay	is	die	uitspraak	op	allerlei	manieren	
onderbouwd	en	onderschreven:	vertrouwen	is	inderdaad	gevaarlijk,	niet	zonder	risico	
en	alles	behalve	vanzelfsprekend.	En	toch	blijft	de	beeldspraak	onbevredigend.	Wat	we	
ook	hebben	laten	zien,	is	dat	het	gaat	om	een	proces.	Dat	vergt	geen	heroïsche	sprong	
in	het	diepe,	maar	betekent	een	proces	van	lange	adem,	met	veel	kleine	stapjes,	
opkrabbelen,	opnieuw	beginnen	en	volharden.	En	soms	stoppen.	De	heldendaad	is	
dan	niet	het	beginnen	van	dat	proces	-	het	kiezen	voor	vertrouwen	-	maar	veeleer	het	
daarin	volharden,	het	deugdelijk	organiseren,	het	balanceren	en	het	leren.	Wij	hopen	
dat	dit	essay	een	bijdrage	levert	aan	de	totstandkoming	van	dat	proces.
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