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› Naar inhoudsopgave

door Nicole Maalsté en Martin Schulz 
De auteurs zijn werkzaam bij de Tilburgse School voor 

Politiek en Bestuur (TSPB) van de Universiteit van Tilburg.

 Z
elfbestuur, burgerinitiatief en maat-
schappelijke verantwoordelijkheid win-
nen steeds meer aan belang. Op allerlei 
terreinen zien we constructies ontstaan 

waarin private partijen zich inspannen om de 
publieke zaak te behartigen. In het openbaar ver-
voer, de wegenbouw of bij het onderhouden van 
het landelijk gebied, maar ook op het terrein van 
de maatschappelijke veiligheid. Zo laten inwoners 
van sommige gemeenten hun private bezittingen 
inmiddels voor een groot deel privaat beveiligen, 
leveren supermarktketens een bijdrage aan de 
veiligheid in de gebieden rondom hun filialen en 
experimenteren publieke en private partijen 
samen met nieuwe instrumenten in een zoge-
naamd Living Lab voor veiligheid. Dat is enerzijds 
het effect van bezuinigingen en tekort aan publiek 
geld en anderzijds een uiting van de overtuiging 
dat publieke en private partijen samen meer voor 
elkaar kunnen krijgen dan ieder voor zich. 

De aandacht voor publiek-private 
samenwerking (PPS) is de laatste jaren flink 
toegenomen. Langzaam maar zeker vervagen 
de klassieke grenzen tussen het publieke en 
private domein. Hoe uit dat zich op het gebied 
van maatschappelijke veiligheid? In opdracht 
van het Centrum voor Crimi naliteitspreventie 
en Veiligheid (CCV) werd daar onlangs 
onderzoek naar gedaan. Nicole Maalsté en 
Martin Schulz van de Tilburgse School voor 
Politiek en Bestuur waren hierbij betrokken. 
In dit artikel bieden zij een aantal handvatten 
voor het bepalen van een passende PPS-
constructie in verschillende situaties.

>>
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› Naar inhoudsopgave

CONSESSIEMODEL
PPS kent zowel in de praktijk als in de theorie veel 
verschillende benamingen en invullingen. De 
inmiddels ‘traditionele’ concessievorm is de meest 
toegepaste en meest onderzochte constructie van 
PPS. Bij deze variant richt de overheid zich vooral 
op het formuleren van outputcriteria en wordt 
de uitvoering uitbesteed aan marktpartijen. Deze 
variant komt veel voor in de infrastructuur-, vast-
goed- en gebiedsontwikkeling en wordt daarom 
ook wel aangeduid als de ‘contractvorm’ of het 
 ‘economic partnership’. Een aantal recente voor-
beelden laat zien dat contractuele afspraken met 
private partijen slechts matige hardheid kennen en 
het uiteindelijke risico bij deze PPS-vorm toch bij de 
overheid blijft liggen. Denk aan reddingsoperaties 
van de overheid van banken of van de HSL-verbin-
ding (die de NS samen met Schiphol uiterst verlies-
gevend exploiteert als gevolg van een onrealistische 
aanbieding in de contractfase). 

ALLIANTIEMODEL
Allianties kennen een grotere variëteit dan de 
 contractuele constructie, uiteenlopend van 
 incidentele en meer vrijblijvende samenwerking 
tot de ondertekening van convenanten tussen 
 partners en de oprichting van rechtspersonen. 
De samenwerking kenmerkt zich door horizontale 
verhoudingen en onderling vertrouwen.

De alliantievorm 
richt zich vooral op 
‘slim samenwerken’ 
in plaats van ‘slim 
aanbesteden’

De planvorming vindt bij allianties idealiter in 
 gezamenlijk overleg plaats. Daarom vindt de keuze 
voor de partners binnen de alliantie vaak plaats 
voordat een concreet plan wordt opgesteld. De 
 alliantievorm richt zich vooral op ‘slim samen-
werken’ in plaats van ‘slim aanbesteden’. De meer-
waarde wordt dus niet zozeer gezocht in (kosten)
efficiëntie en effectiviteit, maar in het delen van 
kennis en capaciteiten. Op deze manier kunnen 
ook complexe vraagstukken, die de kunde van 
een enkele partij overschrijden, worden aangepakt. 
Instrumenten zoals het Keurmerk Veilig Onder-
nemen (KVO) en de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan 
(KVU) bevorderen het vormen van dergelijke 
 allianties op veiligheidsgebied. 

In de veiligheidssector is de alliantieconstructie 
de meest gebruikelijke en meest toegepaste vorm 
van PPS. Een sprekend voorbeeld is het project met 
straatcoaches dat beveiligingsbedrijf To Serve and 
Protect op verzoek van de gemeente Amsterdam 
startte. Met hun aanwezigheid dragen de straat-
coaches bij aan het veiligheidsgevoel. Projecten in 
de handhaving of opsporing waarbij de overheid 
haar taken uitbesteedt, lopen regelmatig aan 
tegen de grenzen van de rechtsstaat vanwege het 
monopolie op gelegitimeerd geweldsgebruik en de 
bescherming van persoonsgegevens. Hierdoor komt 
de concessieconstructie minder vaak voor in het 
veiligheidsdomein. 

De actuele discussies en ontwikkelingen op het 
gebied van privaat georganiseerde opsporings-
pogingen door bedrijven en individuen geeft echter 
wel aan dat er een groeiende behoefte is aan effi-
ciëntie in de opsporing. Daarnaast is de potentiële 
toegevoegde waarde van concessievormen ook 
denkbaar voor de beveiliging van moderne gevange-
nissen of voetbalstadions. 

IMPROVISATIEMODEL
Naast bovengenoemde constructies introduceren 
wij een derde richting voor PPS: het improvisatiemo-
del. Dit model drijft vooral op intrinsieke motivatie 
en persoonlijke drijfveren van private en publieke 
actoren om ad hoc, kleinschalig, zoekend en tas-
tend en vaak via een omweg, voor meer veiligheid 
te zorgen. Zo kunnen initiatieven die starten om 
de sociale samenhang in een wijk te versterken, 
bewoners te ‘empoweren’ of actief burgerschap 
te stimuleren – zoals de door sommigen inmiddels 
verguisde buurtbarbecues – indirect ook het gevoel 
van veiligheid in een wijk stimuleren. 

Professionals 
 willen meer ruimte 
hebben voor eigen 
beslissingen

Er zijn naar ons idee vier redenen om naar de  toe - 
komst toe ook met dit improvisatiemodel meer 
ervaring op te doen. Allereerst is de incongruentie 
tussen leefwereld (waar de menselijke maat voorop-
staat) en systeemwereld (waar de praktijken van de 
organisatie vooropstaan) de afgelopen decennia 
scherper geworden. Dit komt door de toenemende 
nadruk op rationaliteit, doelmatigheid, effectiviteit, 
strakke regulatie en verantwoording enerzijds 
en een toenemende aandacht voor menselijke 
betrokkenheid, gevoelens, beelden, verhalen, 
 passie en enthousiasme anderzijds. Dit vraagt om 
improvisatievermogen waarbij beide werelden tot 
hun recht komen. Daarbij geldt: hoe complexer de 
problematiek, hoe belangrijker het vermogen tot 
improvisatie wordt. 

BALANS
Een vergelijkbare spanning is ook merkbaar in 
het professionele bestaan. Aan de ene kant worden 
beroepskrachten steeds meer afgerekend op hun 
prestaties en neemt de macht van het management 
langzaam maar zeker toe. Aan de andere kant willen 
professionals meer ruimte hebben voor eigen 
beslissingen, wordt hun werk vaak ingewikkelder 
en hebben ze hogere ambities. Het samengaan 
van beide tendensen maakt dat veel professionals 
klagen over gestegen regeldruk, bureaucratische 
onzin en gebrek aan vertrouwen. Ook hier ligt de 
oplossing bij meer improvisatie. Er moet opnieuw 
een balans komen waarbij men enerzijds meer 
 vertrouwen stelt in de wil en het  vermogen van 
 professionals om hun werk goed te doen. Anderzijds 
moet er natuurlijk wel een zekere afstemming 
plaats vinden waarbij men zich binnen een bepaald 
ritmisch en harmonisch kader beweegt. 

Moderne burgers 
zijn sterk gericht 
op het leveren van 
een eigen bijdrage

Ten derde hebben we in de hedendaagse samen-
leving te maken met eigenzinnige, vrije en ambiti-
euze burgers, die zowel in hun private als in hun 
professionele bestaan een zelfbewust partijtje 
 meeblazen. Dat is ook merkbaar op het gebied van 
veiligheid. Moderne burgers willen best meespelen, 
maar op voorwaarde dat ze van tijd tot tijd hun 
eigen melodie mogen ontwikkelen en daarbij 
van het voor geschreven stramien afwijken.  
Improviseren dus. >>
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› Naar inhoudsopgave

Ten vierde worden talloze Nederlanders niet in 
de eerste plaats gemotiveerd door aardse zaken 
(zoals inkomen, status of macht) maar door geeste-
lijke beginselen. Moderne burgers zijn sterk gericht 
op het leveren van een eigen bijdrage, het waar-
maken van een ideaal, het vormgeven van ambities 
en het ontwikkelen van een eigen initiatief. Dat 
ondernemende vertegenwoordigt een geweldig 
potentieel dat echter – het begint wat saai te 
 worden – door de bestaande wijze van organiseren 
en reguleren onvoldoende wordt benut. Wij 
beschouwen het bevrijden en inzetten van dit 
potentieel als een van de voornaamste taken die 
de komende tien jaar op ons afkomen. Het betekent 

niet dat we alle wetten, regels en organisatorische 
structuren overboord zetten. Maar het betekent wel 
dat we binnen bepaalde kaders meer ruimte moeten 
maken voor datgene wat mensen zelf goed, juist of 
de moeite waarde vinden. Ofwel ruimte maken voor 
improvisatie.

In schema 1 geven we weer hoe de drie modellen 
zich in enkele omstandigheden of situaties tot 
elkaar verhouden. Dit schema biedt een handvat 
bij het bepalen van het passende model. Daarbij zal 
het in de praktijk doorgaans zo zijn dat specifieke 
situaties niet precies passen bij de ideaaltypische 
kenmerken van één bepaald model. 

Het improvisatie-
model hebben we 
nodig om potentieel 
in de samenleving 
te benutten

SAAMHORIGHEID
In onze tijdgeest zijn mensen en organisaties meer 
op zoek naar elkaar. Niet het individualisme staat 
voorop, maar de saamhorigheid. Dit brengt in de 
samenleving een beweging op gang die tot initiatie-
ven leidt waarbij de rol van de overheid beperkt is. 
De rol van het concessie- en alliantiemodel is daar-
mee allerminst uitgespeeld. De drie modellen zijn 
complementair. Ze vullen elkaar aan en zijn ieder op 
hun eigen wijze voor specifieke situaties bruikbaar. 
Het improvisatiemodel hebben we nodig om poten-
tieel in de samenleving te benutten, maar het werkt 
zeker niet in alle gevallen. Het is vooral geschikt in 
omstandigheden van kleinschaligheid, tijdelijkheid 
en een complexe problematiek met veel onverwach-
te variabelen en toevalsfactoren. Het concessiemo-
del is vooral bruikbaar in situaties waarin duidelijk 
is met welke partijen samengewerkt gaat worden, 
waarin problemen en oplossingsrichtingen helder 
zijn en waarover ook consensus bestaat. Het komt 
in beeld als er grootschalige herstructurering of 
investering nodig is (geld dus). En het alliantiemo-
del is op zijn beurt vooral toepasbaar in situaties 
waarin de belangen van de partners uiteenlopen en 
er nog gezocht wordt naar een gezamenlijke pro-
bleemdefinitie. Doorgaans wordt het alliantiemodel 
gebruikt voor omstandigheden waar partijen zelf 
capaciteit inzetten en samenwerken op basis van 

gegevensuitwisseling en gemeenschappelijke 
 projecten. De rol van geld is in die situaties minder 
groot. Geen van de modellen is dus van gisteren, 
ze zijn alle drie van vandaag en morgen. <<

Publiek-private samenwerking in maatschappelijke 

 veiligheid. Naar een improvisatiemodel, C. van Montfort, 

G. van den Brink, M. Schulz en N. Maalsté, Tilburgse 

School voor Politiek en Bestuur, Tilburg 2012.

Schema 1 > Modellen voor publiek-private samenwerking 

factoren en kenmerken concessiemodel alliantiemodel improvisatiemodel

partner(s) beperkt aantal en bekend omvangrijk aantal en bekend omvangrijk aantal en (vooraf) 
onbekend

oplossingsrichting scherp gedefinieerd duidelijk binnen kaders zoekend, toeval en 
ontmoetingen organiseren

probleem duidelijk en consensus onderdeel van de 
onderhandeling

bevindt zich in ander domein. 
bijdrage aan veiligheid is 
afgeleide

overeenkomst uitvoeren ontwikkelen uitlokken

samenhang integraal verbanden versnipperd

rol van geld geld aantrekken via pps met investeringen pps mogelijk 
maken

met strooigeld als smeerolie pps 
mogelijk maken

monitoring meten evalueren verhalen vertellen

focus vraaggericht probleemgericht passiegericht

faciliteren afdwingbaar vrijwillig toevallig

rol overheid sturen coproduceren faciliteren

relatie bovenschikking nevenschikking co-existentie
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bij het bepalen van het passende model. Daarbij zal 
het in de praktijk doorgaans zo zijn dat specifieke 
situaties niet precies passen bij de ideaaltypische 
kenmerken van één bepaald model. 

Het improvisatie-
model hebben we 
nodig om potentieel 
in de samenleving 
te benutten

SAAMHORIGHEID
In onze tijdgeest zijn mensen en organisaties meer 
op zoek naar elkaar. Niet het individualisme staat 
voorop, maar de saamhorigheid. Dit brengt in de 
samenleving een beweging op gang die tot initiatie-
ven leidt waarbij de rol van de overheid beperkt is. 
De rol van het concessie- en alliantiemodel is daar-
mee allerminst uitgespeeld. De drie modellen zijn 
complementair. Ze vullen elkaar aan en zijn ieder op 
hun eigen wijze voor specifieke situaties bruikbaar. 
Het improvisatiemodel hebben we nodig om poten-
tieel in de samenleving te benutten, maar het werkt 
zeker niet in alle gevallen. Het is vooral geschikt in 
omstandigheden van kleinschaligheid, tijdelijkheid 
en een complexe problematiek met veel onverwach-
te variabelen en toevalsfactoren. Het concessiemo-
del is vooral bruikbaar in situaties waarin duidelijk 
is met welke partijen samengewerkt gaat worden, 
waarin problemen en oplossingsrichtingen helder 
zijn en waarover ook consensus bestaat. Het komt 
in beeld als er grootschalige herstructurering of 
investering nodig is (geld dus). En het alliantiemo-
del is op zijn beurt vooral toepasbaar in situaties 
waarin de belangen van de partners uiteenlopen en 
er nog gezocht wordt naar een gezamenlijke pro-
bleemdefinitie. Doorgaans wordt het alliantiemodel 
gebruikt voor omstandigheden waar partijen zelf 
capaciteit inzetten en samenwerken op basis van 

gegevensuitwisseling en gemeenschappelijke 
 projecten. De rol van geld is in die situaties minder 
groot. Geen van de modellen is dus van gisteren, 
ze zijn alle drie van vandaag en morgen. <<

Publiek-private samenwerking in maatschappelijke 

 veiligheid. Naar een improvisatiemodel, C. van Montfort, 

G. van den Brink, M. Schulz en N. Maalsté, Tilburgse 

School voor Politiek en Bestuur, Tilburg 2012.

Schema 1 > Modellen voor publiek-private samenwerking 

factoren en kenmerken concessiemodel alliantiemodel improvisatiemodel

partner(s) beperkt aantal en bekend omvangrijk aantal en bekend omvangrijk aantal en (vooraf) 
onbekend

oplossingsrichting scherp gedefinieerd duidelijk binnen kaders zoekend, toeval en 
ontmoetingen organiseren

probleem duidelijk en consensus onderdeel van de 
onderhandeling

bevindt zich in ander domein. 
bijdrage aan veiligheid is 
afgeleide

overeenkomst uitvoeren ontwikkelen uitlokken

samenhang integraal verbanden versnipperd

rol van geld geld aantrekken via pps met investeringen pps mogelijk 
maken

met strooigeld als smeerolie pps 
mogelijk maken

monitoring meten evalueren verhalen vertellen

focus vraaggericht probleemgericht passiegericht

faciliteren afdwingbaar vrijwillig toevallig

rol overheid sturen coproduceren faciliteren

relatie bovenschikking nevenschikking co-existentie
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