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 1 

 

Dames en heren, 

 

 

het is in de wetenschap niet gebruikelijk dat men zichzelf 

tegenspreekt. Je kunt niet zomaar een standpunt innemen en even later 

het tegendeel verdedigen. Toch wil ik dat vanmiddag doen. In mijn 

lectorale rede voor de Politieacademie zei ik dat we de regels 

onvoldoende naleven, in deze oratie beweer ik dat we de regels juist 

veel te serieus nemen. Maar deze paradox moet wel gepreciseerd 

worden. De eerste stelling – namelijk dat Nederland te veel dynamiek 

en te weinig orde kent – gaat met name voor het openbare leven op. 

Voor het professionele leven geldt veeleer dat er te weinig dynamiek 

en juist een overmaat aan orde is. Dit probleem doet zich onder meer 

bij vormen van maatschappelijke of publieke dienstverlening voor. 

Het komt niet uit de lucht vallen maar vloeit voort uit de eenzijdige 

bestuursfilosofie die in de publieke sector tegenwoordig domineert. 

Zelf pleit ik een voor andere filosofie die beter bij de moderne 

samenleving past. In elk geval beschouw ik het onderzoek hiernaar als 

een belangrijke taak voor de maatschappelijke bestuurskunde en aan 

het slot van mijn rede zal ik meer concrete onderzoeksvoorstellen 

doen. Maar laten we eerst de problematiek in kaart brengen. Ik begin 

zo meteen met een kort antwoord op de vraag hoe ik het proces van 

modernisering zie. Op grond daarvan beschrijf ik de spanningen die in 

sectoren als gezondheidszorg, onderwijs of veiligheidszorg aan het 
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licht treden. Vervolgens pleit ik voor een andere bestuursfilosofie. Zij 

is niet alleen nodig vanwege de professionals die in genoemde 

sectoren werken maar ook als het om de kwaliteit van hun producten 

en van de bestuurlijke processen zelf gaat. Ter afsluiting schets ik de 

contouren van het onderzoeksprogramma dat ik de komende jaren wil 

ontwikkelen. 

 

 

1. 

 

Het moderne bestaan wordt vaak met vormen van materialisme, 

scepticisme of zelfs cynisme in verband gebracht. En op het eerste oog 

biedt de moderne samenleving inderdaad weinig ruimte voor hogere 

waarden, idealen of levensbeschouwelijke beginselen. Toch is dat een 

misvatting. Zelf ben ik na vele jaren onderzoek tot de conclusie 

gekomen dat idealen en beginselen in het moderne bestaan juist een 

voorname rol spelen. Sterker: in de praktijk van alledag blijken vele 

burgers het over een aantal fundamentele beginselen met elkaar eens 

te zijn. Op gevaar af dat ik voor sommigen van u in herhaling treed, 

wil ik vier van die idealen opsommen. Als eerste denk ik aan 

redelijkheid of aanspreekbaarheid. We voelen ons verantwoordelijk 

voor de gevolgen van ons handelen, we willen zorgvuldig met de 

waarheid omspringen, we gaan bij moeilijke beslissingen van ons 

persoonlijke geweten uit en we zijn te allen tijde tot overleg bereid. 

Ten tweede is daar het beginsel van gelijkwaardigheid. Wij vinden dat 
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we alle mensen als gelijken moeten behandelen, we geven hoog op 

van de menselijke waardigheid en willen elkaar met respect 

bejegenen. Het derde ideaal is zelfwerkzaamheid. Je moet in het leven 

een eigen weg vinden en voor je eigen belangen opkomen. Je kunt niet 

altijd rekening houden met anderen, je moet goed weten wat je zelf 

wil en op tijd tot een beslissing overgaan. Ten vierde noem ik een 

beginsel als betrokkenheid. Ik doel op de bereidheid om rekening te 

houden met de gevoelens van anderen, aandacht te hebben voor 

menselijke betrekkingen en gevoeligheid voor de persoonlijke 

aspecten van een zaak. Het is evident dat we ten opzichte van deze 

beginselen vaak te kort schieten maar niettemin zullen vele moderne 

burgers ze als idealen onderschrijven en serieus nemen.  

Nu komen deze beginselen bepaald niet uit de lucht vallen. Ze 

vloeien voort uit de vier grote breuken die zich in de geschiedenis van 

het Westen hebben voorgedaan. De eerste voltrok zich in de 

zeventiende eeuw en staat met de wetenschappelijke revolutie in 

verband. Zij hield in dat onderzoek en menselijk verstand belangrijker 

werden dan het geloof en ze oefent tot op heden grote invloed op ons 

mens- en maatschappijbeeld uit. De tweede omwenteling voltrok zich 

tegen het einde van de achttiende eeuw en heeft betrekking op de 

politiek. Ik doel op de revoluties in Frankrijk en Amerika die een 

definitief einde maakten aan het Ancien Régime en een ontwikkeling 

naar meer democratie op gang brachten. In de derde plaats zette tegen 

het einde van de negentiende eeuw de industriële revolutie door. 

Hoewel het systeem van grootschalige productie in combinatie met 
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technische vernieuwingen al in een eerder stadium ontwikkeld was, 

kreeg het pas rond het jaar 1900 een specifieke dynamiek. Ten vierde 

deed zich in de tweede helft van de vorige eeuw een seksuele revolutie 

voor. Ook zij bracht ingrijpende veranderingen mee, zij het dat deze 

vooral betrekking hadden op huwelijk en gezinsleven. De introductie 

van anticonceptiva betekende dat vrouwen voor het eerst in de 

geschiedenis zeggenschap over hun eigen bestaan kregen. Met andere 

woorden: de deze vier beginselen hebben elk een eigen 

voorgeschiedenis, zij het dat deze geschiedenissen op verschillende 

momenten begonnen zijn en uit specifieke breuken voortkomen.  

 Hoe moet de samenhang van deze geschiedenissen gedacht 

worden ? Ofschoon modernisering vaak als een vorm van innovatie 

wordt beschouwd, vat ik haar als een proces van sedimentatie of 

cumulatie op. Het verschil tussen beide visies is dat innovatie de 

complete vervanging van het oude door het nieuwe impliceert terwijl 

sedimentatie impliceert dat het nieuwe aan het oude element wordt 

toegevoegd. Ik gebruik met opzet een aan de geologie ontleende 

metafoor. Het gaat daarbij om een stapeling van aardlagen die in 

verschillende tijdvakken zijn ontstaan en door specifieke 

eigenschappen van elkaar te onderscheiden zijn. In beginsel liggen de 

oudste lagen onderop en bestaat het oppervlak uit latere afzettingen. 

Als gevolg daarvan wordt de vluchtige beschouwer gemakkelijk 

misleid. Neemt men slechts de bovenste en goed zichtbare laag in 

ogenschouw dan kan men denken dat het om één bepaalde bodem 

gaat. Alleen wie dieper graaft zal zien dat er onder het oppervlak een 
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aantal andere lagen verborgen zijn, gesteenten die niet alleen veel 

ouder maar ook beslissend zijn in die zin dat ze het fundament vormen 

van andere. Mede daarom lijkt het denken in termen van sedimentatie 

mij voor bestuurders en bestuurskundigen aantrekkelijk. Het behelst 

niet alleen de erkenning van het feit dat het heden een heterogene 

neerslag van processen in het verleden is maar ook dat men eventuele 

spanningen tussen diverse aardlagen kan opsporen. 

 

 

2. 

 

Met betrekking tot dit laatste lijkt de publieke dienstverlening mij een 

interessant geval te zijn. Dit veld is onderhevig aan twee processen die 

beide met de moderniteit verbonden zijn, maar samen steeds opnieuw 

problemen oproepen. Aan de ene kant is er het streven naar 

betrokkenheid en zelfwerkzaamheid. Dit houdt in dat dienstverleners 

zich op de specifieke behoeften van hun cliënt richten, dat ze 

maatwerk leveren, dat ze oog voor het relationele aspect hebben, dat 

ze hoge normen aanleggen en zich steeds de vraag stellen hoe ze hun 

werk het beste kunnen doen. Aan de andere kant zet zich een proces 

van rationalisering en toenemende uniformering door. Dit houdt in dat 

de werkzaamheden van dienstverleners gestandaardiseerd worden, dat 

hun precieze richtlijnen worden opgelegd, dat ze sneller moeten 

werken en dat hun zelfwerkzaamheid alleen binnen een tevoren 

vastgesteld kader tot ontplooiing mag komen. De eerste tendens hangt 
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samen met het feit dat werknemers in de publieke sector steeds vaker 

een hogere beroepsopleiding of wetenschappelijk onderwijs gevolgd 

hebben. In een fabriek kan de bedrijfsleiding haar werknemers 

dwingen om harder te gaan werken maar dat is veel moeilijker in 

sectoren waar het werk vooral door hoofdarbeiders wordt gedaan. 

Beter lesgeven, meer aandacht besteden aan een patiënt, voor de cliënt 

een geschikte baan zoeken of scherper letten op de veiligheid zijn 

geen zaken die met dwang van buiten af totstandkomen. Niettemin – 

en dat is een tweede empirische ontwikkeling – namen deze vormen 

van dwang langzaam maar zeker toe. Dat komt niet alleen door het 

streven naar rationalisatie vanuit de bedrijfsleiding maar ook door het 

opvoeren van de regeldruk vanuit de overheid. Alles wijst erop dat de 

ruimte om zaken zelf te regelen de afgelopen twintig jaar verminderd 

is. Zo kampt de professionele dienstverlening met een probleem dat in 

zekere zin het omgekeerde van het publieke leven is. In het openbare 

leven is van alles mogelijk en zou men wensen dat er meer regulatie 

kwam, in de quartaire sector is er juist te veel gereguleerd en zou de 

ruimte voor betrokken en zelfwerkzame professionals veel groter 

moeten zijn.  

De spanning tussen deze twee tendensen kwam de afgelopen 

jaren op vele manieren tot uitdrukking. De kritiek richtte zich met 

name op het management en zijn onbedwingbare behoefte om het 

handelen van de professionals tot in detail te regelen. Omwille van de 

tijd beperk ik me hier tot het noemen van één voorbeeld, namelijk een 

enquête die begin 2006 onder georganiseerde werknemers in het 
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onderwijs en de gezondheidszorg gehouden werd. Daaruit bleek dat er 

grote onvrede over het management bestaat. In het onderwijs zegt 74 

procent van de respondenten dat het aantal managers de laatste jaren 

gestegen is. Een vergelijkbaar aandeel meent dat de kosten voor 

management onevenredig zwaar op het budget van de instelling 

drukken. Meer dan tweederde bestrijdt dat het management hen 

zakelijker heeft laten werken en een overgrote meerderheid vindt dat 

nieuwe regels niet tot betere dienstverlening hebben geleid. In de 

gezondheidszorg is het beeld niet vrolijker. Tweederde van de 

werknemers beschouwt het contact met hun manager als matig tot 

slecht. Een overgrote meerderheid zegt dat meer registreren ten koste 

gaat van tijd voor de cliënt en eenzelfde percentage ontkent dat ze 

beter kunnen werken omdat ze door managers worden ontlast worden. 

Bijna iedereen is het eens met de bewering dat de hoeveelheid regels 

en papierwerk is gegroeid.  

Men denke niet te licht over de risico’s niet uit deze 

ontwikkelingen voortvloeien. In feite komen werknemers in een fuik 

terecht: ze moeten beantwoorden aan hogere verwachtingen maar 

kunnen dat onvoldoende waarmaken omdat de vrijheidsgraden en 

leermogelijkheden in het werk afnemen. Dat blijkt het beste recept 

voor een burn-out te zijn. Onderzoek naar mentale belasting op het 

werk laat zien dat de meest gunstige situatie uit een combinatie van 

hoge ambities en grote vrijheden bestaat. Onder die omstandigheden 

kan wel stress optreden maar zonder dat die nadelige effecten heeft. 

Verkeerde stress ontstaat niet doordat er hard wordt gewerkt maar 
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doordat de werknemer onvoldoende ruimte heeft om bij eventuele 

problemen zelf voor een oplossing te zorgen. De cruciale vraag is 

steeds of de werknemer het gevoel heeft dat hij zijn werksituatie 

controleert. Verkeerde stress ontstaat wanneer de vaardigheden of 

ambities van mensen geblokkeerd worden. Met andere woorden: de 

meeste problemen ontstaan als er enerzijds hoge eisen aan het werk 

gesteld worden, terwijl de werknemer anderzijds onvoldoende ruimte 

heeft om te beslissen op welk wijze hij of zij het werk zal uitvoeren. 

Daardoor nemen in elk geval de kansen op een depressie toe.  

 

 

3. 

 

Deze problemen zijn vrijwel onoplosbaar zolang men in termen van 

rationalisatie denkt. Maar de zaak ziet er heel anders uit wanneer men 

de publieke dienstverlening als een proces van sedimentatie ziet. Ik 

wil dat illustreren aan de hand van de zorgsector waarbij ik me onder 

meer baseer op het proefschrift dat Stijn Verhagen vorig jaar over de 

thuiszorg geschreven heeft. Volgens hem kan er in het domein van de 

zorg een onderscheid tussen vier vertogen of denkwijzen gemaakt 

worden. Hoewel hij meer op de interne logica van deze denkwijzen 

dan op hun geschiedenis ingaat, is het evident dat zij in verschillende 

perioden tot ontwikkeling gekomen zijn. De eerste en tevens de oudste 

laag is de familiale zorglogica. Daarbij gaat het om hulp en troost die 

binnen de familie in het geval van ziekte of gebrek wordt geboden. Zij 
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vloeit voort uit de vormen van loyaliteit, wederkerigheid en 

persoonlijke betrokkenheid die kleine menselijke gemeenschappen 

van oudsher kenmerken. De kwestie is niet zozeer of de aandoening 

genezen respectievelijk het gebrek daadwerkelijk verholpen wordt. 

Het gaat erom dat men het gebrekkige familielid of de zieke 

dorpsgenoot op een liefdevolle manier in zijn of haar verdriet terzijde 

staat. Aan deze reeds oude laag werd tegen het einde van de 

negentiende eeuw een tweede toegevoegd. Vanaf die tijd is de 

medische wetenschap meer en meer in staat tot effectieve ingrepen, 

niet alleen op collectief niveau maar ook waar het om individuele 

patiënten gaat. Daarmee ontwikkelde zich een professionele 

zorglogica waarbij het niet om liefde of persoonlijke betrokkenheid 

maar om distantie en wetenschappelijke kennis draait. Het bieden van 

zorg werd een zaak van medici en andere deskundigen die zich 

daartoe in een eigen beroepsgroep, met een eigen opleiding en een 

eigen tuchtrecht verenigden.  

Na verloop van tijd werd er een derde laag aan toegevoegd. 

Verhagen spreekt van politieke zorglogica en verwijst daarmee naar 

de verschillende manieren waarop de sociale rechtvaardigheid vorm 

krijgt. De centrale vraag was of burgers in gelijke mate toegang tot de 

zorg hebben en hoe de verdeling van schaarse middelen geregeld is. 

Hoewel liberalen, christendemocraten en socialisten er niet altijd 

dezelfde argumentatie op na hielden, waren zij het in de praktijk vaak 

eens. Dat geldt vooral voor de periode na de Tweede Wereldoorlog 

toen in ons land de verzorgingsstaat tot ontplooiing kwam. Langs die 
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weg werd voor alle Nederlanders een minimum aan zorg gegarandeerd 

en kon men de forse verschillen tussen burgers in het geval van ziekte 

of gebrek langzaam maar zeker wegnemen. Ten slotte kwam de 

afgelopen decennia een vierde zienswijze tot ontwikkeling. Het is de 

economische zorglogica die denkt in termen van product en 

consument, ondernemerschap en prijsvorming. Zij werd vanaf 1980 

dominant en is niet zozeer op naastenliefde, professionaliteit of 

gelijkwaardigheid maar op doelmatigheid gericht. De idee is dat 

zorgaanbieders en zorgvragers hun eigen belangen najagen waarbij het 

marktmechanisme voor een optimale verhouding van kwaliteit en 

onkosten zal zorgen.  

Zo blijkt dat in het landschap van de moderne zorg diverse 

rationaliteiten bij elkaar komen. Men kan niet zeggen dat er slechts 

één rationaliteit bestaat. Technische en professionele overwegingen 

zijn vanzelfsprekend van belang maar daarnaast spelen ook zaken mee 

als rechtvaardigheid, doelmatigheid en persoonlijke betrokkenheid. In 

dat opzicht kan de zorgsector inderdaad als het product van 

cumulatieve processen worden opgevat: er worden nieuwe 

mogelijkheden en ambities toegevoegd zonder dat de oude daarmee 

overbodig zijn. Deze verschuiven hoogstens naar de achtergrond 

omdat recente aspiraties meer aandacht opeisen. In werkelijkheid doen 

zij nog altijd mee en men kan zelfs zeggen dat ze een stabiele 

ondergrond vormen zonder welke die latere ambities in de lucht 

hangen. Maar in het denken van de hedendaagse bestuurders vindt 

men weinig van deze complexiteit terug. Hun denken staat sterk in het 



 11 

teken van een bedrijfsmatige benadering waarbij de economische 

rationaliteit alles overheersend is. Het is tegen deze achtergrond dat ik 

een andere bestuursfilosofie dringend nodig acht. Het zou een 

zienswijze moeten zijn die minder strak aan regulatie hecht en meer 

ruimte biedt aan dynamiek. Verder zou deze filosofie minder 

reductionistisch moeten zijn in die zin dat zij de publieke sector niet 

alleen op productie, marktwerking, doelmatigheid en andere 

economische criteria beoordeelt. In plaats daarvan moet zij de 

complexiteit van maatschappelijke processen onder ogen zien en de 

vele niet-economische waarden die daarin een rol spelen. Laat ik deze 

twee elementen kort uitwerken. 

 

 

4. 

 

Om te beginnen moet er meer oog komen voor de eigen dynamiek van 

het professionele handelen. Beroepskrachten kunnen doorgaans heel 

goed uitmaken welk optreden in de gegeven situatie het meest 

verstandig is. Dat geldt niet alleen voor professionals in de zorgsector, 

het gaat evengoed voor leerkrachten, maatschappelijk werkers of 

functionarissen bij de politie op. Er is de laatste jaren zoveel nadruk 

op zaken als doelmatigheid en vraagsturing gelegd dat dit kernpunt 

gemakkelijk vergeten wordt. In feite worden professionals slechts als 

werknemers beschouwd maar dat komt op een fundamentele 

vergissing neer. Het handelen van beroepskrachten in de publieke 



 12 

sector hangt niet alleen en zelfs niet in de eerste plaats van 

economische motieven af. Het gaat hier niet om een gewone baan 

maar om een vorm van beroepsuitoefening die nog het meest op een 

‘kunst’ in de klassieke zin neerkomt. Om aan te geven wat ik daarmee 

bedoel neem ik een voorbeeld dat het zeventiende-eeuwse Nederland 

wereldfaam bezorgd heeft: de kunst van het schilderen. Historisch 

onderzoek laat zien dat deze kunst een objectieve en een subjectieve 

zijde heeft. In objectieve zin gaat het om een systeem van regels dat 

op specifieke vaardigheden berust. Het komt tot stand door het 

bijeenbrengen van een groot aantal waarnemingen die niet alleen 

genoteerd maar ook van een theoretische ordening voorzien worden. 

Dat vereist onder meer het aanbrengen van een classificatie en het 

ontwikkelen van een speciale taal. Op die manier vormt de kunst van 

het schilderen een samenhangend stelsel van specifieke inzichten, 

bijvoorbeeld over de manier waarop je een hand moet afbeelden, over 

het effect van bepaalde verfsoorten of over de manier waarop de 

menselijke waarneming functioneert. Op analoge wijze omvat de 

kunst van het bouwen specifieke kennis inzake bouwwerken, de 

geneeskunst kennis van menselijke lichamen enzovoort. 

 Vervolgens gaat het om de vraag op welke wijze men zich deze 

kennis kan toe-eigenen en dat is het subjectieve element. Daarbij moet 

de leerling wel een zeker talent hebben. Wie geen enkel oog voor 

kleuren heeft, zal als schilder niet snel uitblinken. Maar belangrijker 

dan hun aanleg is dat leerlingen zich langdurig oefenen. Zij moeten de 

regels van het schilderen volledig in zich opnemen en op vele wijzen 
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in praktijk brengen. Ze doen dat door een aantal jaren als leerling in 

het atelier van een meester te werken en besluiten deze leerperiode 

door het afleggen van een meesterproef. Zij maken een schilderij 

waaruit blijkt dat ze behalve kennis van de regels ook een geoefend 

oog en een vaardige schildershand hebben. Pas dan kunnen zij als 

zelfstandig schilder aan het werk gaan. Dankzij dit stelsel kunnen 

vaklieden als schilders, bouwmeesters of geneeskundigen een nieuwe 

positie in het publieke leven opeisen. Het vakmanschap van de 

bouwmeester staat in dienst van de publieke zaak, bijvoorbeeld omdat 

hij ervoor zorgt dat er bij de bouw duurzame materialen gebruikt 

worden. Het beoefenen van de vrije kunsten is niet langer een hobby 

van personen die voldoende geld of vrije tijd hebben. Het wordt een 

gerespecteerd bestaan waar je als vrije burger voor kiest, een beroep 

waarmee je geld verdient, dat de nodige inspanning vereist en 

waarmee je als het goed is ook de publieke zaak een dienst bewijst.  

 Tot zover een korte terugblik op het vroegmoderne Nederland 

waarin tal van ‘kunsten’ tot bloei kwamen. Misschien kan het een 

nieuw licht werpen op de problemen waar moderne professionals mee 

worstelen. Twintig jaar geleden werd vaak geklaagd over de manier 

waarop zij hun inkomen verdedigen, over de macht die zij hebben als 

pressiegroep en over de rol die ze in het openbare debat spelen. Het 

ging met andere woorden vooral over de sociale aspecten van hun 

beroepuitoefening en veel minder om het soort weten dat 

professionals ontwikkelen. Daarbij verwees men graag naar de 

privileges van juristen of medici en het kwam vaak voor dat hun 
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optreden als een vorm van machtsuitoefening of arrogantie werd 

geduid. Het lijkt wel alsof bestuurders en managers deze 

reductionistische filosofie uit de jaren zeventig nog altijd aanhangen. 

Maar bezien vanuit een moderniseringsperspectief is dit niet adequaat. 

In dat perspectief stellen we vast dat het bij professionaliteit in de 

eerste plaats om een specifieke vorm van weten gaat. Dat weten wordt 

niet ongedaan gemaakt door het feit dat de betrokken professionals er 

een royaal inkomen of een hoge status mee verwerven. In dat 

perspectief moeten we juist waardering opbrengen voor elke ‘kunst’ 

die op grond van haar specifieke inzichten aan de publieke zaak kan 

bijdragen. Daarbij moeten we ook geen al te enge opvatting van 

kennis aanhouden. Professionals beschikken over tal van inzichten die 

wellicht niet wetenschappelijk getoetst of kwantificeerbaar zijn en 

toch zeer relevant voor de publieke zaak blijken. We zouden – 

analoog aan het kunstbegrip van de zeventiende eeuw – op 

systematische wijze de alledaagse waarnemingen van wijkagenten, 

huisartsen, leerkrachten, trambestuurders, opbouwwerkers of 

medewerkers van de sociale dienst moeten verzamelen en van de 

juiste ordening voorzien om vast te stellen hoe het moderne 

samenleven in zijn werk gaat. Dat vereist echter een heel andere 

bestuursfilosofie waarbij het zwaartepunt niet ligt bij beheersing of 

controle door het management en meer ruimte aan de ervaring van 

uitvoerende professionals geboden wordt. 
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5. 

 

Deze andere bestuursfilosofie is niet alleen noodzakelijk vanwege de 

professionals maar ook als men naar de kwaliteit van publieke 

dienstverlening kijkt. Die kan men namelijk alleen bewaken wanneer 

men de complexiteit van de betreffende processen onderkent. Ook in 

dat opzicht houdt de zorgsector ons interessante lessen voor. Zij leert 

dat kwaliteitsnormen na verloop van tijd veranderen. Ze laat verder 

zien dat die normen altijd betrekking hebben op specifieke facetten 

van het medisch handelen. Goede zorg dient niet alleen doeltreffend 

maar ook tijdig, toegankelijk, veilig en patiëntgericht te zijn. En 

tenslotte leert zij dat er bij het oordeel over kwaliteit altijd subjectieve 

elementen meespelen. Zo zal de verzekeraar graag het aspect van 

doelmatigheid vooropstellen terwijl de medicus zich vooral afvraagt 

of de behandeling doeltreffend is. Het management kan op de 

toegankelijkheid van de zorg letten, terwijl de patiënt grote waarde 

hecht aan de bejegening. Ondanks deze verschillen moeten zij er 

samen uit komen. Inmiddels heeft het denken over kwaliteit 

belangrijke veranderingen doorgemaakt. Vroeger kwam men pas in 

actie als er fouten aan het licht traden of de zorg niet aan bestaande 

normen beantwoordde. Vandaag de dag volgt men in de zorg een 

moderne werkwijze. Die wordt niet gekenmerkt door het signaleren en 

herstellen van fouten maar door een voortdurend streven naar 

verbetering. Daartoe ontwikkelt men een samenhangend 

kwaliteitssysteem, waarin het niet alleen om technische factoren gaat 
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maar ook om menselijke gedragingen en organisatorische 

bevoegdheden. En juist op dat vlak kan nog veel bereikt worden. De 

meeste problemen worden niet veroorzaakt door handelingen van 

individuele professionals maar door de wijze waarop de handelingen 

van velen op elkaar inwerken.  

 Mijn conclusie is dan ook dat we de huidige, sterk op 

bedrijfsvoering en rationalisatie gerichte bestuursfilosofie moeten 

loslaten. Ik ben gelukkig niet de enige die dat bepleit. Ik zou kunnen 

verwijzen naar de adviezen die de Raad voor Maatschappelijke 

Ontwikkeling over zeer uiteenlopende onderwerpen heeft uitgebracht. 

Daarin ziet men inderdaad de contouren van een nieuwe benadering. 

Maar vandaag wil ik dichter bij huis blijven door te verwijzen naar 

een advies waarin – toeval of niet – enkele collega’s uit Tilburg aan 

het woord komen. In bedoeld advies zetten Roel Lauwerier en Philip 

Eijlander uiteen hoe men het bestuur van de maatschappelijke 

dienstverlening op een moderne manier kan inrichten. Ze schrijven dat 

aansturing door middel van gedetailleerde regels in de huidige 

kennismaatschappij onmogelijk geworden is. Er moet wel regulatie 

plaatsvinden maar daarbij vormt de eigen verantwoordelijkheid van 

burgers en professionele dienstverleners het uitgangspunt. De kern 

van de nieuwe strategie is dat de wetgever zich beperkt tot het 

formuleren van een kader en het opstellen van spelregels terwijl 

partijen in de sector dat verder invullen. Het betekent twee dingen. 

Ten eerste moet de overheid minder wettelijke voorschriften 

uitvaardigen omdat men de expertise en creativiteit van professionele 
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dienstverleners niet te zeer mag inperken. Ten tweede dient ook het 

karakter van de regelgeving te veranderen. Zij moet vaker de vorm 

van kaderwetten aannemen. Daarbij worden alleen globale richtlijnen 

of normen geformuleerd. Verder zijn er spelregels voor de manier 

waarop die normen worden ingevuld en voor de manier waarop 

betrokkenen zich verantwoorden. Op die manier is het bepalen van 

meer precieze normen niet langer een opdracht van de overheid maar 

van direct betrokkenen. Een en ander kan door middel van 

kwaliteitshandvesten, convenanten of gedragsregels worden 

vastgelegd. De overheid mag wél eisen stellen over de kenbaarheid 

van zulke maatstaven en ook aan de manier waarop ze totstandkomen. 

Verder behoudt ze de mogelijkheid tot ingrijpen voor gevallen waarbij 

het echt misloopt en fundamentele beginselen onvoldoende tot hun 

recht komen. Aldus kunnen rijkere en meer flexibele vormen van 

dienstverlening ontstaan die beter bij de specifieke situatie van 

cliënten én professionals aansluiten. De vrees dat men in conflict komt 

met het beginsel van de gelijke behandeling achten Lauwerier en 

Eijlander misplaatst. De kern van dat beginsel is dat maatschappelijke 

dienstverlening in gelijke mate beschikbaar is voor een ieder die het 

nodig heeft maar het betekent niet dat iedereen een 

standaardbehandeling ontvangt. Sterker nog: gelijke behandeling 

houdt in dat men verschillende gevallen ook verschillend moet 

behandelen.  

 Het toeval is ons hier behulpzaam. Drie weken geleden 

promoveerde Jan Willem Brinkman in Tilburg op een proefschrift 
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waarin hij een vergelijkbare zienswijze verdedigde. Daarbij is de 

achtergrond van deze promovendus van belang. In een vorig leven 

heeft hij namelijk als generaal-majoor een multinationale divisie van 

de NAVO onder zijn bevel gehad. In 1996 verliet hij de krijgsmacht 

om als crisismanager in de gezondheidszorg aan het werk te gaan. 

Daardoor kan hij een vergelijking maken tussen de militaire 

organisatie en het ziekenhuis. Voor beide organisaties geldt dat ze in 

de loop der jaren sterk groeiden en zeer complex werden maar de 

bestuurlijke reactie daarop liep sterk uiteen. In de zorg leidden 

processen als schaalvergroting en toegenomen zorgvraag ertoe dat 

ziekenhuizen vandaag de dag zeer omvangrijke organisaties zijn. De 

professionals werden meer van elkaar en van informatie technologie 

afhankelijk. Als organisatie kwamen ziekenhuizen in een nieuwe fase 

terecht, maar in bestuurlijk opzicht domineert nog altijd een 

bureaucratische benadering. Problemen worden opgelost met extra 

planning en regels vanuit het management. Daar tegenover staat het 

besturingsmodel van de moderne krijgsmacht. Ook militaire 

organisaties werden met een sterke groei en toenemende complexiteit 

geconfronteerd. Toch werd niet gekozen voor meer gedetailleerde 

planning en strakkere regels. Men onderkende dat een dynamische 

werkelijkheid niet vanuit één centraal punt te besturen is. Daarom 

werd de nadruk verschoven naar een zo groot mogelijke operationele 

zelfstandigheid van de uitvoerenden. De leiding vat zich hier niet als 

een beheersende maar als een richtinggevende en ondersteunende 

instantie op. De voormalige generaal acht deze bestuursfilosofie ook 
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voor de ziekenhuizen relevant. Maar hij besef tegelijkertijd dat je die 

niet van de ene op de andere dag kunt invoeren. Daarvoor zou binnen 

de gezondheidszorg zowel in structureel als in cultureel opzicht een 

fundamentele heroriëntatie nodig zijn. 

 

 

6. 

 

Dames en heren, u zult gemerkt hebben dat de thema’s die in het 

voorgaande besproken zijn de aanzet voor een onderzoeksprogramma 

vormen. Ik sprak over de vraag hoe we voor meer dynamiek in de 

publieke sector kunnen zorgen. Dat kan alleen als we de 

zelfwerkzaamheid en betrokkenheid van de professionals in die sector 

bevorderen. Ik sprak over de manier waarop men de kwaliteit van de 

publieke dienstverlening kan verbeteren. Dat kan alleen als we 

erkennen dat er in elk domein meerdere ambities bij elkaar komen en 

beseffen dat het dictaat van één specifieke waardeset in deze sector uit 

den boze is. En ik sprak over de vraag hoe men werkzaamheden in de 

publieke sector het beste kan aansturen. Dat vergt volgens mij geen 

strakke vormen van rationalisering die van bovenaf aan de sector 

worden opgelegd maar vertrouwen op de inzet van burgers en 

professionals. Deze vragen zijn nauw verbonden met de moderne 

maatschappij en in zoverre verwijzen ze naar de ondertitel die deze 

inaugurele rede heeft. Een moderne bestuurkunde is immers alleen 

mogelijk wanneer men zich in de verschijnselen en vraagstukken van 
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de moderne maatschappij verdiept. Toch heeft de term moderne 

bestuurskunde nog een andere betekenis. Ze verwijst niet alleen naar 

een bepaald object maar ook naar bepaalde methoden die men bij het 

onderzoek van dat object kan inzetten. Daarom wil ik kort iets zeggen 

over het onderzoeksprogramma dat mij voor ogen staat en de eigen 

accenten die we in Tilburg kunnen aanbrengen. 

Het eerste accent betreft de keuze voor een comparatieve 

benadering. Vergelijkend onderzoek is in alle wetenschappen een van 

de meest elementaire werkwijzen en dus ook voor de bestuurskunde. 

We kunnen dat in Tilburg op verschillende niveaus ter hand nemen. 

Om te beginnen op lokaal niveau. Bijvoorbeeld waar het om het 

onderzoek naar stedelijke praktijken gaat en het doorgronden van de 

problemen waar het plaatselijk bestuur voor staat. Verder kan men 

vergelijkingen op een nationaal niveau maken. Dat is een van de taken 

die ik mijzelf bij het onderzoek naar de publieke sector stel. Zoals 

gezegd doen zich bij de politie, de gezondheidszorg en het onderwijs 

een aantal analoge problemen voor. Uiteraard moeten we ook 

vergelijkend onderzoek op internationaal niveau ontwikkelen. 

Bijvoorbeeld naar de wijze waarop landen van de Europese Unie het 

vraagstuk van de verzorgingsstaat aanpakken. Of naar de normatieve 

patronen die de politieke cultuur van diverse regio’s beïnvloeden. 

Overigens kan het vergelijken evengoed betrekking hebben op de 

geschiedenis. Dat houdt uiteraard verband met mijn idee dat we 

modernisering als een proces van sedimentatie moeten zien. Het 

betekent onder meer dat besturen, hoewel het zich altijd op de 
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toekomst richt en aan de actualiteit gebonden blijft, óók vanuit het 

verleden te begrijpen is. Toen zijn de weeffouten gemaakt die ertoe 

leiden dat steeds dezelfde problemen terugkeren, maar toen ook zijn 

de lessen geleerd waarvan wij tot op heden profijt hebben. Er zijn 

thema’s die het rechtvaardigen om de politieke patronen over een 

lange periode te volgen. Wie echt wil begrijpen wat de Nederlandse 

traditie van schikken en plooien inhoudt, moet terug naar de 

zeventiende eeuw. Bij andere onderwerpen zou een veel kortere 

termijn kunnen volstaan. Dat geldt bijvoorbeeld meer voor de grote 

operaties die in de gezondheidszorg, het onderwijs en de sociale 

zekerheid werden doorgevoerd. Het is mij een raadsel waarom men zo 

zelden tot een kritische evaluatie overgaat. Waarom zou men bij 

moeizame dossiers – basisvorming, integratiebeleid, hoge 

snelheidslijn enzovoort – niet vaker terugblikken om te zien waar het 

verkeerd gelopen is en welke lessen daaruit te trekken zijn ?  

Ten tweede noem ik onze aandacht voor de culturele dimensie 

van bestuur en politiek. Daarbij denk ik onder meer aan onderzoek 

naar de normatieve onderstromen die van invloed zijn op het verloop 

van de verkiezingen. Het gedrag van kiezers wordt vaak in termen van 

rationaliteit geduid. Ofwel de kiezer calculeert door te stemmen op 

een partij die zijn of haar belang het beste dient, ofwel de kiezer is 

volkomen in de war en wordt gedreven door irrationele stemmingen. 

Aldus wordt de normatieve inzet van heel wat kiezers onderschat en 

blijft de betekenis van belangrijke veranderingen onduidelijk. Per slot 

van rekening kwam de huidige president van de Verenigde Staten via 
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een morele agenda aan de macht. Een daarmee verbonden onderwerp 

is de wijze waarop de politieke verbeelding functioneert. Iedereen 

beseft dat moderne media grote invloed op het politieke bedrijf 

hebben, maar verklaringen daarvoor worden vaak in de verkeerde 

hoek gezocht. Men spreekt over journalisten die liever met sensatie 

dan met feiten bezig zijn, over omroepen die meer oog hebben voor 

kijkcijfers dan voor kwaliteit en over ambtenaren of politici die de 

media gebruiken om de publieke opinie te beïnvloeden. Dat zal 

allemaal een rol spelen maar het gaat aan een belangrijke en 

wetenschappelijk interessante vraag voorbij, namelijk hoe politiek en 

maatschappelijke verbeelding op elkaar inwerken. Qua middelen nam 

die wisselwerking uiteenlopende vormen aan. Er zijn grote verschillen 

tussen de manier waarop de machthebbers van Rome de retorica 

inzetten, het gebruik van kranten of pamfletten in de negentiende 

eeuw, de omgang met film- of tv-beelden in de twintigste eeuw en het 

tegenwoordige gebruik van internet of andere digitale media. Maar er 

is ook iets wat hetzelfde blijft. Vroeg of laat moeten machthebbers een 

goed verhaal hebben, ze moeten de bevolking meekrijgen of bepaalde 

idealen aan de man brengen. Een belangrijke vraag is hoe dat vandaag 

de dag gebeurt. Dat vergt meer dan het tellen van de kijkcijfers. Het 

betekent dat we de maatschappelijke verbeelding serieus nemen en 

onderzoek naar de culturele of morele dimensies van het politieke 

bedrijf gaan doen. 

 Wellicht kunnen we langs deze lijnen het hoofd bieden aan een 

van de grootste uitdagingen in de bestuurskunde. De vraag namelijk 
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op welke wijze we het functioneren van de politieke democratie 

kunnen verbeteren. Zoals bekend doet zich in Nederland en andere 

westerse landen een paradoxale situatie voor. Aan de ene kant wordt 

het stelsel van de democratische rechtstaat door vele burgers 

gewaardeerd. Met name het recht op vrije meningsuiting kan op een 

brede steun onder de bevolking rekenen. Verder nam de belangstelling 

voor politiek in de loop der jaren toe en heel wat burgers willen zich 

voor de publieke zaak inzetten. Aan de andere kant groeit er onvrede 

over het feitelijke functioneren van de overheid. Het vertrouwen in de 

politiek neemt af en men staat argwanend tegenover de wijze waarop 

beslissingen totstandkomen. Uit een recent onderzoek van 

Motivaction blijkt dat het feitelijke functioneren van de democratie in 

Nederland bij menigeen teleurstelling en zelfs verbittering oproept. 

Burgers zijn met name somber over de mogelijkheid om zelf meer 

invloed uit te oefenen. Reeds tien jaar geleden kon men deze 

paradoxale situatie vaststellen maar een uitweg lijkt – ondanks de 

heftige bewegingen die het openbare leven sindsdien heeft 

doorgemaakt – voorlopig niet in zicht. Menigeen vraagt zich bezorgd 

af: hoe lang kan dit nog voortduren en wat zijn de gevolgen ervan? 

Als bestuurskundigen zouden wij in elk geval de achtergronden van 

dit probleem moeten verhelderen. Ons onderzoek moet zich toespitsen 

op de vraag hoe de wereld van het openbaar bestuur enerzijds en de 

leefwereld van gewone burgers anderzijds op elkaar inwerken. We 

weten wel dat het verbeteren van bestuurlijke processen vanuit 

democratisch oogpunt nodig is maar we weten nog niet wat ‘beter’ is. 
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Om een antwoord te vinden op die vraag zou het oprichten van een 

Centre for good governance and democracy aan de Universiteit van 

Tilburg kunnen helpen. Daar kunnen verschillende vragen die ik 

zojuist besproken op een samenhangende wijze onderzocht worden.  

 

 

 

* * * 

 

 

 

Geachte leden van het College van Bestuur en het Stichtingsbestuur, 

 

de universiteit van Tilburg maakte een opvallende metamorfose door. 

Ze begon als katholieke instelling, werd eind jaren zestig omgedoopt 

tot Karl Marx Universiteit, profileerde zich later als center of 

excellence en zoekt sinds enige tijd weer haar katholieke wortels op. 

Dat is een geschiedenis die mij – ook om autobiografische redenen – 

in hoge mate intrigeert. Maar wat is haar betekenis ? Pessimisten 

zullen er een verlies van eigen identiteit in zien. Zelf zie ik haar liever 

als een cumulatie van meerdere ervaringen van waaruit een nieuwe 

identiteit zich kan ontwikkelen. Het is mij een eer en een genoegen 

vanaf heden daaraan te mogen bijdragen. 
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Geachte Decaan en overige leden van het Faculteitsbestuur, 

 

pas tijdens de voorbereiding van mijn rede trof ik het rapport dat u in 

2004 voor de WRR geschreven heeft en dat mij uit het hart gegrepen 

is. Bestuurders moeten zich inderdaad tot de hoofdlijnen beperken en 

het invullen van de details dient een zaak voor professionals en 

burgers te zijn. De vraag is uiteraard of u zich bij het besturen van de 

Faculteit aan deze verstandige ideeën houdt. Ik schort mijn antwoord 

op totdat ik voldoende ervaring heb met uw bestuur maar ik kan wel 

zeggen het oordeel van mijn collega’s op de TSPB heel gunstig is. En 

die kunnen het weten want dat zijn tenslotte bestuurskundigen. 

 

Geachte collega’s van de TSPB, 

 

het afgelopen half jaar leerde ik de Tilburgse School kennen als een 

geïnspireerde club waarin vele talenten bij elkaar komen. Met de 

meesten van jullie heb ik inmiddels een gesprek gevoerd om te horen 

wat jullie denkbeelden en ambities zijn. Dat vormt de basis voor het 

nieuwe onderzoeksprogramma dat we de komende jaren ontwikkelen. 

Als lid van de zogenaamde ‘onderzoekstroika’, waar ook Taco 

Brandsen en Laurens de Graaf deel van uitmaken, wil ik voor meer 

intellectuele samenhang én voor de nodige variatie zorg dragen. 

Mijzelf kennende zal het met dat eerste wel goed komen. Ik hoop dat 

jullie me aan de jas trekken als het met dat tweede niet goed gaat. 
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Geachte studenten bestuurskunde, 

 

jullie zijn eigenlijk de grote onbekende bij het aanvaarden van mijn 

hoogleraarschap. Niet alleen omdat ik slechts enkelen van jullie 

persoonlijk heb ontmoet maar ook omdat ik geruime tijd geen 

academisch onderwijs gegeven heb. Men zegt dat er intussen veel 

veranderd is. Het niveau van de huidige studenten zou lager zijn, ze 

zouden pragmatisch tegen hun studie aankijken en ze maken vaker 

spelfouten. Wat hiervan ook zij, één ding zal wel nooit veranderen: ik 

ga ervan uit dat jullie nieuwsgierig zijn en je laat inspireren door een 

docent die een breed palet aan inzichten kan aanbieden. Als dat zo is 

kunnen wij nog veel plezier van elkaar hebben. 

 

Waarde Frissen, beste Paul, 

 

ik heb de afgelopen jaren verschillende uitspraken gedaan die wellicht 

je verbazing, zo niet je verontrusting opriepen. Toch heb je 

voorgesteld om mij te benoemen als hoogleraar in Tilburg. Dat getuigt 

van een geestelijke openheid die je maar zelden aantreft. Ik weet niet 

of dat uit een liberale dan wel een katholieke achtergrond voortkomt. 

Dat maakt weinig uit en in jouw geval is dat misschien ook wel 

hetzelfde. Maar ik ben je er zeer erkentelijk voor en hoop dat we de 

komende jaren – met behoud van ons verschil in temperament en toon 

– nog vaak van gedachten zullen wisselen. 
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Waarde Tops, beste Pieter, 

 

als weinig anderen heb jij betoogd dat bezieling voor moderne 

professionals onmisbaar is. De echo daarvan klinkt luid en duidelijk in 

de zojuist gehouden rede door. Inmiddels heb je een volgende stap 

gezet door bij de Politieacademie te gaan werken. Daar krijg je volop 

gelegenheid om de inspiratie en het vakmanschap van de Nederlandse 

politie te bevorderen. Ik zal er graag aan bijdragen, niet alleen vanuit 

het lectoraat Gemeenschappelijke Veiligheidskunde maar ook als 

hoogleraar Maatschappelijke Bestuurskunde in Tilburg.  

 

Waarde Hendriks, beste Frank, 

 

toen ik zo even de koele blik van de comparatist ter sprake bracht, had 

ik jou natuurlijk op het oog. Hoewel ik je nog niet zo heel lang ken 

werd ik meteen getroffen door je vermogen om orde aan te brengen in 

een veelheid van variabele verschijnselen. Dat vermogen hebben we 

hard nodig, niet alleen in het bestuurskundig onderzoek maar ook in 

de bestuurlijke praktijk. De kunst is steeds om een balans te vinden 

tussen ordening en dynamiek. Dat geldt eveneens voor het Dagelijks 

Bestuur van onze school waarin we sinds kort samenwerken en 

waarvoor ik me naar beste vermogen zal inzetten. 

 

Waarde Van de Donk, beste Wim, 
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ik begon deze rede met een verwijzing naar de moderniteit en als 

vanzelf valt de nadruk dan op de breuk met een christelijke 

voorgeschiedenis. Maar jij en ik weten dat je het verhaal ook anders 

kunt vertellen waarbij de très longue durée tot op heden voelbaar is. 

Dan vinden we het beroep op redelijkheid al bij de kerkvaders en is 

gelijkwaardigheid de vrucht van een geloof. Dan berust 

zelfwerkzaamheid op gewetensvorming en komt betrokkenheid uit 

naastenliefde voort. Dan blijkt dat het project van de moderniteit al 

oude wortels heeft die we niet mogen verwaarlozen. Daarom mag het 

feit dat ik de leerstoel Maatschappelijke Bestuurskunde vandaag uit 

jouw handen overneem óók als een teken van waardevolle continuïteit 

gezien worden. 

 

Lieve ouders, 

 

de cirkel is nu bijna rond. Meer dan 50 jaar geleden werd ik geboren 

in een gehucht onder de rook van Tilburg. Even later verhuisden we 

naar Eersel en vervolgens ging ik in Eindhoven naar het gymnasium. 

Ik werd student in Nijmegen, vond werk in Arnhem, Apeldoorn, 

Utrecht en Amsterdam, ging tien jaar geleden naar Leiden toe en heb 

onderzoek in Rotterdam gedaan. En dan nu het hoogleraarschap in 

Tilburg. Dat is niet alleen in geografisch opzicht een cirkelgang. Jullie 

zullen in verschillende fasen van mijn leven wel de vraag gesteld 

hebben of het nog goed kwam met die oudste zoon van je. Beschouw 

het feest dat we vandaag vieren maar als mijn antwoord op die vraag. 
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Ik ben zeer dankbaar voor alle liefde en wijsheid die jullie mij gaven 

en ook voor het dwarse voorbeeld dat ik van jullie gekregen heb. 

 

Lieve Thomas en Caspar, 

 

ruim tien jaar geleden droeg ik mijn proefschrift aan jullie op omdat 

het mij – zoals ik in de laatste regel van het voorwoord schreef – langs 

de omweg van het verleden stilzwijgend om de toekomst ging. Ik wist 

toen uiteraard nog niet hoe het verhaal zou aflopen en al helemaal niet 

dat die afloop zo positief zou zijn als we vandaag meemaken. Maar ik 

was er wel van overtuigd dat het de moeite loont om hard te werken 

en op zijn tijd tegen de bestaande orde in te gaan. Dat is ook de kortste 

definitie die ik van moderniteit bedenken kan: je best doen om te 

zorgen dat het beter wordt. Die houding krijgen jullie van huis uit mee 

en ik twijfel er niet aan of er zal in de toekomst een moment komen 

waarop je met trots kunt terugkijken op de inspanningen die je nu 

doet. 

 

Lieve Heidi, 

 

maar heel weinig mensen weten hoeveel strijd het heeft gekost om te 

komen waar wij nu zijn. Ik zeg met opzet wij want ik sta hier niet 

alleen. Die strijd heeft alles te maken met de kwalen waarover ik 

vandaag gesproken heb. De verwaarlozing van intellectuele normen in 

ons land, het wantrouwen tegenover dwarsdenkers, de bestuurlijke 
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rompslomp die je van het werk houdt, een verkeerd begrepen 

zuinigheid en de alles verstikkende moraal om vooral gewoon te doen. 

Dus als ik zeg dat er meer ruimte voor professionals en kwaliteit moet 

zijn, dan denk ik niet in de laatste plaats aan jou. Hopelijk draagt mijn 

benoeming in Tilburg ertoe bij dat alles zich ten goede keert en ook jij 

je vleugels uit kunt slaan 

 

 

ik heb gezegd. 

 


