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DYNAMIEK, COMPLEXITEIT EN ORDENING. 
UITGANGSPUNTEN VOOR EEN MODERNE BESTUURSKUNDE. 
 
 
Rede, in verkorte vorm uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van 
hoogleraar in de maatschappelijke bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg op 29 
september 2006  
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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 regels juist veel te serieus nemen. Maar deze paradox 
moet wel gepreciseerd worden. De eerste stelling – namelijk dat er in Nederland te veel 
dynamiek en te weinig orde is – 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 vooral in de verschillende vormen van publieke, semi-publieke of 
maatschappelijke dienstverlening voor en het speelt in de maatschappelijke bestuurskunde een 
grote rol. Daarom wil ik mijn oratie beginnen met de vraag waarin het specifieke van dit 
vakgebied gelegen is. 
 Het is vijf jaar geleden dat Wim van de Donk deze vraag voor het eerst beantwoord 
heeft. Hij benadrukte dat maatschappelijke organisaties zich onderscheiden van familie, markt 
en staat. Ze vallen niet samen met het familie- of gezinsverband waarin mensen door loyaliteit 
met elkaar verbonden zijn en waar het in de eerste plaats om liefde gaat. Maar zij vallen ook 
niet samen met de marktsector waar mensen op zakelijke gronden ruilverhoudingen aangaan. 
En ze vallen evenmin samen met de staat, een domein dat op het spreken van de burgers en 
het uitoefenen van dwang berust.1 Men kan het ook positief zeggen en erop wijzen dat de 
werkzame bestanddelen van familie, markt en staat in deze organisaties bij elkaar komen. Van 
de Donk parafraserend kan men spreken van gemeenschappen waarin mensen zich vrijwillig 
en collectief inzetten voor een goed of zaak die boven het strikt particuliere belang uitgaat.2 
Empirisch hebben we het dan over de civil society of het maatschappelijk middenveld, die 
brede waaier van instellingen, verenigingen en voorzieningen waarin drie belangrijke 
dimensies van het maatschappelijk handelen vorm krijgen. Ten eerste een culturele dimensie 
omdat burgers via het middenveld aan het realiseren van waarden of idealen bijdragen. Ten 
tweede een sociale dimensie omdat ze via dit veld een bepaalde gemeenschap vormen. En ten 
derde een politieke dimensie omdat dit veld een aantal diensten genereert waarin familie, 
markt of staat niet goed of soms helemaal niet kunnen voorzien. We weten dat Nederland al 
geruime tijd over een breed middenveld beschikt en we mogen aannemen dat de betekenis 
ervan in de toekomst niet dramatisch zal verminderen.3  

Niettemin dienen zich enkele zorgen of problemen aan en die wil ik in deze rede 
vooropstellen.4 Daarbij richt ik me niet op het maatschappelijk middenveld of de publieke 
dienstverlening in haar geheel, maar op enkele onderdelen waar ik meer verstand van heb: 
zorgsector, onderwijs en veiligheid.5 Deze inperking is ook nodig om mijn algemene these 
van empirische gegevens te voorzien. Die these zelf luidt dat er in Nederland een overmaat 
aan regulatie is waardoor de dynamiek en complexiteit van het middenveld onvoldoende tot 
hun recht komen en de daar ontwikkelde kwaliteiten bedreigd worden. Deze problemen 
komen niet uit de lucht vallen maar vloeien voort uit een zeer eenzijdige bestuursfilosofie. 
Zelf bepleit ik een 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 voor we daaraan toekomen, moeten 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 
(paragraaf 1). Op grond daarvan beschrijf ik de spanningen die in sectoren als 
gezondheidszorg, onderwijs of veiligheidszorg aan het licht treden en die volgens mij tot een 
andere bestuurlijke filosofie dwingen (paragraaf 2). Vervolgens zal ik laten zien dat een 
andere vorm van bestuurlijk denken niet alleen goed zou zijn voor de professionals die in 
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genoemde sectoren werken (paragraaf 3) maar ook waar het om de kwaliteit van hun 
producten (paragraaf 4) en om de bestuurlijke processen zelf gaat (paragraaf 5). Ter afsluiting 
schets ik wat een moderne bestuurskunde inhoudt en geef ik de contouren van een 
onderzoeksprogramma dat zich de komende jaren kan ontwikkelen (paragraaf 6). 
 
 
1. Over moderne dienstverlening 
 
Begrippen als modernisering en moderniteit worden vaak op een onnauwkeurige manier 
gebruikt.6 Zelf denk ik dat we moderniteit het beste kunnen omschrijven als een houding of 
levenswijze die zich rekenschap geeft van de vier grote revoluties 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 werkt tot op heden in ons mens- en 
maatschappijbeeld door. Dat betekent natuurlijk niet dat we op een volstrekt rationele wijze in 
het leven staan. Maar dat het menselijk bestaan door allerlei niet-rationele verhalen, 
denkbeelden en overwegingen wordt bepaald, neemt niet weg dat de invloed van 
wetenschappelijke inzichten en rationele werkwijzen in de moderne samenleving enorm sterk 
is. 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. Die ontwikkeling heeft zich gedurende twee eeuwen tot een groot deel van de 
wereld uitgebreid met als gevolg dat democratische beginselen in de meeste ontwikkelde 
landen aanvaard worden. 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 
technische vernieuwingen al in een eerder stadium ontwikkeld was, krijgt het pas rond het jaar 
1900 een specifieke dynamiek. Het brengt een wereldwijde stroom van goederen, diensten en 
kapitaal op gang die alle regionale economieën openbreekt en een spectaculaire groei van de 
welvaart tot gevolg heeft. Ten vierde deed zich in de tweede helft van de vorige eeuw een 
seksuele revolutie voor. Ook zij bracht een aantal ingrijpende veranderingen mee, zij het dat 
ze 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. Tot dat moment werd hun leven door het moederschap bepaald en moesten zij zich 
aan het belang van de familie onderwerpen. Dankzij de pil kunnen vrouwen vandaag de dag 
zelf uitmaken hoe zij hun leven willen inrichten. Dat heeft niet alleen de nodige gevolgen 
voor henzelf maar ook voor hun positie ten opzichte van mannen en kinderen.  

Tot zover een paar van de belangrijkste veranderingen die in het moderne bestaan 
doorwerken. Ze bepalen niet alleen op welke manier wij ons eigen leven (kunnen) inrichten, 
maar ook de wijze waarop wij tegen de samenleving aankijken. In feite hanteren wij in het 
alledaagse leven talloze idealen of waarden die met deze vier omwentelingen verband houden. 
Omwille van de tijd beperk ik me hier tot het opsommen van de belangrijkste beginselen om 
vervolgens aan te geven wat ze met ons onderwerp van doen hebben.7 De intellectuele 
revolutie zorgde ervoor dat wij een ideaal als aanspreekbaarheid of redelijkheid van groot 
belang vinden. We voelen ons verantwoordelijk voor de gevolgen van ons handelen, we 
willen zorgvuldig met de waarheid omspringen, we gaan bij moeilijke beslissingen niet van 
een traditie maar van ons persoonlijke geweten uit en we zijn te allen tijde tot redelijk overleg 
bereid. Het is evident dat we dit ideaal niet altijd waarmaken, maar als ideaal is het voor 
moderne mensen van groot belang. Als tweede noem ik het beginsel van gelijkwaardigheid. 
Dat staat vooral met de ontplooiing van het democratisch denken na de Amerikaanse en 
Franse revolutie in verband. Wij geloven dat alle mensen in wezen gelijkwaardig zijn, we 
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geven hoog op van de menselijke waardigheid en willen elkaar met respect bejegenen. Ook 
voor deze idealen geldt dat ze in de praktijk niet altijd worden waargemaakt maar dat neemt 
niet weg dat ze als norm door vrijwel iedereen worden aanvaard. Het derde ideaal is 
zelfwerkzaamheid. Dat houdt onder meer verband met het dynamische karakter van de 
markteconomie. Je moet in het leven een eigen weg vinden, voor je eigen belangen opkomen. 
Je moet niet altijd rekening houden met anderen maar goed weten wat je wil en op tijd tot een 
beslissing overgaan. Hoewel heel wat burgers twijfels over dit streven naar autonomie hebben 
en velen ertoe niet in staat lijken, zie ik de norm van zelfwerkzaamheid in de moderne 
samenleving niet verminderen. Ten vierde noem ik een beginsel als betrokkenheid. Ik doel op 
de bereidheid om rekening te houden met de gevoelens van anderen, aandacht voor 
intermenselijke betrekkingen en gevoeligheid voor de persoonlijke aspecten van een zaak. 
Hoewel de meeste van ons deze waarden tegenwoordig van belang vinden, zijn ze nog niet zo 
heel lang onder ons. Ze hebben zich pas na en mede dank zij de seksuele revolutie op massale 
schaal verbreid en maken in die zin een belangrijk aspect van de moderne samenleving uit. 
 Uit het feit dat het moderne leven meerdere idealen of beginselen vooronderstelt, volgt 
niet dat ze alle eenzelfde gewicht hebben. Dat blijkt wel uit de manier waarop de publieke 
dienstverlening de afgelopen decennia veranderd is. Daar doet zich in toenemende mate een 
spanning tussen twee tendensen voor. Enerzijds vooronderstelt moderne dienstverlening een 
hoge mate van betrokkenheid en zelfwerkzaamheid. Anderzijds worden werkprocessen in 
deze sector meer en meer aan een proces van uniformering en rationalisering onderworpen. 
Een en ander leidt tot spanningen die vroeger onbekend waren. Om dat uit te leggen som ik 
enkele verschillen op die maken dat werken in de gezondheidszorg, het onderwijs, de 
arbeidsbemiddeling, het openbaar bestuur of de veiligheidszorg nauwelijks met arbeid in de 
klassieke nijverheid te vergelijken is. Een eerste verschil heeft betrekking op de aard van het 
product. De industrie produceert min of meer duurzame gebruiksgoederen terwijl het in onze 
sector om tijdelijke diensten gaat. Auto’s, tv-toestellen of ijskasten zijn tastbare voorwerpen 
die aangeschaft, opgeslagen, vervoerd en weer verkocht worden, maar dat gaat veel minder 
sterk voor de hier bedoelde werkzaamheden op. Diensten als medische verzorging, les geven 
of iemand aan een baan helpen, blijven gebonden aan de persoon van de cliënt. Stelt men 
industrie en dienstverlening tegenover elkaar dan kan men zeggen dat de eerste om het 
werken met dingen en de tweede om het werken met mensen draait. Een tweede verschil 
betreft het soort werknemers dat in beide sectoren werkzaam is. Zij die hun brood verdienden 
in de nijverheid, hadden doorgaans weinig opleiding en waren bijna altijd van het mannelijk 
geslacht. In het onderwijs, de gezondheidszorg of het openbaar bestuur zijn juist veel vrouwen 
met een relatief hoge opleiding actief.8 Vergeleken met de oude arbeidersklasse houden zij er 
een heel andere levensstijl op na. Een derde verschil betreft de productiemiddelen waarmee 
wordt gewerkt. In de fabriek staat het machinepark centraal en is het handelen van de 
werknemer daarop afgestemd. Bij dienstverlening is de persoon van de professional en diens 
relatie tot de cliënt het voornaamste hulpmiddel. Een en ander leidt ertoe dat fabriekswerk een 
hoge mate van standaardisatie kent, terwijl het bij dienstverlening idealiter om maatwerk gaat. 

Een vierde verschil betreft de rol die tijd en geld spelen. In het particuliere 
bedrijfsleven moet op korte termijn een kwantificeerbaar resultaat worden behaald. Men 
werkt met jaar- of kwartaalcijfers terwijl de uitkomsten veelal meetbaar zijn. Dat heeft bij 
allerlei vormen van dienstverlening weinig zin. Het is vaak onduidelijk op welke termijn de 
investeringen in onderwijs, openbaar bestuur of veiligheid rendabel zijn en men kan de vraag 
stellen in hoeverre die rendementen überhaupt te meten zijn. Meestal streeft men in de 
publieke dienstverlening kwalitatieve doelen na die pas op langere termijn bereikt worden 
terwijl het in de nijverheid om cijfermatige uitkomsten en kortere termijnen gaat. Een vijfde 
verschil betreft de schaalgrootte. Bij nijverheid pakt schaalvergroting veelal voordelig uit 
terwijl het toenemen van de ruimtelijke afstand niet bezwaarlijk is. Mede daarom neemt de 
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industriële productie vandaag de dag een wereldwijd karakter aan. Maar voor publieke 
dienstverlening geldt het tegendeel. Werken op een school, in een ziekenhuis, in een 
politiekorps of bij de sociale dienst vergt nabijheid of kleinschaligheid en grote afstanden 
pakken juist nadelig uit. Een laatste verschil betreft de betekenis van het werk voor de 
betrokken werknemers. In de klassieke nijverheid stond lange tijd het verdienen van een 
behoorlijk inkomen voorop en mede daarom probeerden werknemers ten opzichte van de 
werkgevers een zekere machtspositie te verwerven. Men kan niet zeggen dat het inkomen 
voor dienstverleners onbelangrijk is, maar inmiddels spelen er ook andere motieven mee. 
Velen vatten hun werk als een vorm van zelfontplooiing op of als een middel om andere 
mensen te helpen.9 Vaak zijn deze immateriële waarden zelfs zo sterk dat werknemers een 
lage betaling of ongunstige werkomstandigheden op de koop toe nemen. Al met al zien we dat 
beginselen als betrokkenheid en zelfwerkzaamheid in de moderne dienstverlening een 
voorname rol spelen.  

De moeilijkheid is evenwel dat deze sector ook aan processen van uniformering en 
rationalisering onderhevig is. Een belangrijke stap in dit proces was de opkomst van het 
‘scientific management’ dat aan het begin van de twintigste eeuw door Frederick Taylor werd 
ontwikkeld en sindsdien overal ter wereld in het particuliere bedrijfsleven is doorgevoerd. 
Later werden ook pogingen gedaan tot het rationaliseren van beleidsprocessen bij de nationale 
overheid en in de jaren tachtig was er de opkomst van New Public Management waarbij het 
streven naar lagere kosten en groter doelmatigheid op de hele publieke sector werd 
toegepast.10 Inmiddels is de taal van het bedrijfsmanagement in haast alle sectoren dominant. 
Men gaat ervan uit dat publieke diensten vergelijkbaar zijn met gewone bedrijven die op een 
markt opereren en dus op basis van bedrijfskundige inzichten kunnen worden gerund. De 
werkzaamheden moeten zo goed en goedkoop mogelijk verricht worden waarbij 
marktwerking en klanttevredenheid een centrale rol spelen.11 Een van de heilzame gevolgen 
was dat men in de publieke sector meer oog voor de verhouding van kosten en baten kreeg. 
Dat was na de voortdurende expansie van de collectieve sector in de jaren zeventig en de 
daarop volgende crisis van de verzorgingsstaat bepaald noodzakelijk. Maar dit proces van 
toenemende rationalisatie kent ook nadelen. Grote nadruk op controle bergt het risico in zich 
dat men de complexiteit van het eigenlijke werk miskent. Ook hecht men vaak zoveel 
betekenis aan strikt economische overwegingen dat men een aantal menselijke factoren uit het 
oog verliest. Terecht wijst Mirko Noordegraaf erop dat het probleem niet zozeer in de 
benadering van het bedrijfsmanagement als zodanig schuilt maar in het feit dat zij wordt 
toegepast op een domein dat zich daar nauwelijks voor leent. En juist dat is bij de publieke 
dienstverlening het geval.12 Mark Bovens en anderen wijzen erop dat veel bestuurders een 
verregaande mate van beheersing nastreven.13 Ze schrijven dat de meeste denkbeelden van het 
Scientific Management nog altijd een grote aantrekkingskracht uitoefenen. Ze beklijven tot op 
de dag van vandaag in de rechte lijnen van organisatieschema’s, in pleidooien voor duidelijke 
richtlijnen en in de nadruk op discipline en controle binnen organisaties.14 Sommige auteurs 
gaan nog een stap verder en ontwaren een tendens tot toenemende disciplinering die grote 
delen van de moderne maatschappij omvat. Zo heeft David Garland het beklemmende beeld 
geschetst van voortdurend uitbreidende controles die zich tot in het private gedrag van burgers 
zouden uitstrekken.15 Het is duidelijk dat men dit alles op diverse wijzen kan uitleggen en er 
ook meer positieve interpretaties van het streven naar een zekere normalisatie zijn.16 Maar één 
ding lijkt wel duidelijk: zowel de mogelijkheden als de behoefte om controle uit te oefenen 
over het doen en laten van professionals namen de afgelopen decennia toe. In die zin kan men 
zeggen dat het reeds door Max Weber gesignaleerde proces van rationalisering nog volop 
gaande is. 
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2. Klachten over management 
 
Daarmee treedt echter een fundamenteel conflict in de publieke dienstverlening aan het licht. 
We zien twee tegengestelde processen die beide met de moderniteit verbonden zijn, maar 
samen voor de professionals een onmogelijke situatie meebrengen. 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 het 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. 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 betrokkenheid en zelfwerkzaamheid van de 
professionals groter mogen zijn.  

Het is niet eenvoudig om deze gedachte van een empirische onderbouwing te 
voorzien. Maar er zijn wel enkele indicatoren die haar aannemelijkheid versterken. Neem de 
groei van het percentage werknemers dat een hogere beroepsopleiding of wetenschappelijk 
onderwijs gevolgd heeft. Hun aandeel vertoonde voor gezondheidszorg en maatschappelijke 
dienstverlening tussen 1973 en 2000 een verdubbeling terwijl het voor openbaar bestuur zelfs 
verdrievoudigde. Voor de quartaire sector als geheel steeg het aandeel hoogopgeleide 
werknemers in deze periode van 30 naar 44 procent.17  Deze toename van het opleidingspeil is 
relevant omdat ze veel zegt over het soort werk dat mensen doen en de wijze waarop zij hun 
werk opvatten. Over het algemeen geldt dat werknemers meer zeggenschap over de inrichting 
en uitvoering van hun werk krijgen naarmate ze meer opleiding hebben gevolgd. 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 – nam die dwang in deze 
periode toe. Dat komt niet alleen door het streven naar rationalisatie vanuit de bedrijfsleiding 
maar ook door het opvoeren van de regeldruk vanuit de overheid. De toename van die 
regeldruk kunnen we vaststellen omdat P. de Jong en M. Herweijer hebben onderzocht 
hoeveel nieuwe wetten en andere overheidsmaatregelen er tussen 1976 en 2003 bijkwamen. 
Hun conclusie is dat het aantal nieuwe wetten niet al te zeer toenam en dat voor koninklijke 
besluiten of algemene maatregelen van bestuur hetzelfde opgaat. Maar de ministeriële 
richtlijnen geven een andere ontwikkeling te zien. Deze vertonen een forse groei en dan niet 
alleen qua aantal maar ook wat betreft het aantal verschillende bepalingen.18 Alles bijeen nam 
de regeldruk tijdens de laatste twee decennia van de twintigste eeuw beduidend toe. We 
mogen daarom aannemen dat de ruimte om zaken zelf te regelen verminderd is. Dat is onder 
meer voor professionals in de quartaire sector van belang. De meeste bestuurlijke maatregelen 
en wetten betreffen immers niet het openbare leven in Nederland of het privé-leven van 
burgers maar specifieke vormen van beroepsuitoefening. Dat de quartaire sector hierin een 
flink aandeel heeft, blijkt uit de departementen die met nieuwe maatregelen vooroplopen. 
Vanuit vakdepartementen als LNV, Verkeer en waterstaat, VWS, Justitie, OCW, BZK en 
SZW waren begin 2004 meer dan 1000 regelingen van kracht.19 Deze departementen liepen 
eveneens bij de jaarlijkse productie van nieuwe regelingen voorop.20 Vele van die regelingen 
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zullen de bezigheden van professionals in de quartaire sector bijsturen of inperken. In die zin 
acht ik de these van de toegenomen regeldruk alleszins aannemelijk. 

Voegt men deze gegevens bij elkaar dan blijkt dat de publieke dienstverlening in 
Nederland met twee tegengestelde ontwikkelingen kampt. Ik heb ze omwille van de 
duidelijkheid door middel van een grafiek in beeld gebracht.21 We zien dat het aandeel hoog 
opgeleide werknemers  (curve H) en de mogelijkheden om zaken zelf te regelen (curve R) 
zich in een tegengestelde richting ontwikkelen. De quartaire sector omvat sinds het midden  

 
Grafiek 2. 
Geïndexeerde ontwikkeling (1988 = 100 procent) van de regelruimte (curve R) en de behoefte 
aan zelfwerkzaamheid (curve H) in de quartaire sector 1976-2004. 

 
 
van de jaren zeventig steeds meer werknemers die een hogere beroepsopleiding of 
wetenschappelijke opleiding gevolgd hebben. Over het algemeen zullen zij een hogere mate 
van zelfwerkzaamheid en betrokkenheid nastreven want dergelijke ambities zijn vaak aan het 
opleidingspeil gerelateerd.22 Maar tegelijkertijd worden hun mogelijkheden daartoe ingeperkt, 
omdat het aantal wettelijke bepalingen toeneemt waarbij controle en discipline worden 
opgevoerd. Overigens kan men uit Grafiek 2 niet afleiden dat er omstreeks 1988 een 
evenwicht tussen beide tendensen zou bestaan. Het snijpunt is namelijk een gevolg van het 
feit dat we gebruikmaken van een groei-index waarbij we de waarde voor 1988 op 100 
procent stellen. Maar de curven maken wél duidelijk dat regelruimte en de behoefte aan 
zelfwerkzaamheid een tegengestelde ontwikkeling te zien geven. Nemen we de situatie aan 
het eind van de jaren tachtig tot uitgangspunt dan zien we dat de bewegingsvrijheid in de loop 
der jaren daalt, terwijl het vermogen tot respectievelijk de behoefte aan zelfwerkzaamheid bij 
de professionals juist stijgt.  
 Er zijn nog meer tekenen die op een dergelijk conflict wijzen. Ik denk aan het 
themanummer van Christen Democratische Verkenningen dat in de zomer van 2005 
verscheen en de groeiende onvrede onder professionals in het onderwijs, de gezondheidszorg 
en andere vormen van publieke dienstverlening tot onderwerp had. Ofschoon de redactie wel 
begreep dat het om een actuele kwestie ging heeft de stormachtige ontvangst van dat nummer 
toch verrast. Het riep tot in de verste hoeken van het land instemmende reacties op met als 
gevolg dat reeds na twee maanden een herdruk nodig was. Binnen een jaar was de vierde druk 
een feit. Verder wijs ik op een enquête die begin 2006 in opdracht van de NCRV onder 
georganiseerde werknemers in het onderwijs en de gezondheidszorg werd gehouden.23 
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Daaruit bleek dat er grote onvrede over het management bestaat. Ik noem slechts een paar van 
de meest saillante uitkomsten. In het onderwijs zegt 74 procent van de respondenten dat het 
aantal managers de laatste jaren toegenomen is. Een vergelijkbaar aandeel meent dat de 
kosten voor management onevenredig zwaar op het budget van de instelling drukken (71 
procent). Meer dan tweederde bestrijdt dat het management hen zakelijker heeft laten werken 
(70 procent) en een overgrote meerderheid vindt dat nieuwe regels niet tot betere 
dienstverlening hebben geleid (80 procent). In de gezondheidszorg is het beeld weinig 
vrolijker. Tweederde van de werknemers beschouwt het contact met hun manager als matig 
tot slecht (66 procent). Een overgrote meerderheid zegt dat meer registreren ten koste gaat van 
tijd voor de cliënt (84 procent) 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 (88 procent). Kortom, hier is duidelijk 
iets aan de hand. Het streven naar bedrijfsmatig werken en de toename van 
overheidsmaatregelen botsen op de inzet en betrokkenheid waarmee veel professionals in  de 
quartaire sector hun werk willen doen. Ofschoon we niet mogen uitsluiten dat die spanning 
vroeger ook bestond, werd zij de afgelopen twintig jaar waarschijnlijk scherper. Er is dus alle 
reden om na te denken over de wenselijkheid van een nieuwe bestuursfilosofie die in elk 
geval een deel van deze problematiek kan oplossen. 
 We mogen niet te licht denken over de risico’s die uit deze ontwikkelingen 
voortkomen. Zij zorgen onder meer voor een verhoogde kans op arbeidsongeschiktheid en 
burn-out. Arbeidssociologisch onderzoek in Nederland laat zien dat de klachten over een 
hoog werktempo vanaf 1980 aan het stijgen zijn. Paul de Beer signaleert een groeiende 
werkdruk die zich op alle functieniveaus manifesteert.24 J. van Ruysseveldt en anderen wijzen 
op het feit dat werknemers met een hoog werktempo in aantal toenemen. Terwijl dat aandeel 
in 1977 ruim een derde was (39 procent) komt het twintig jaar later fors boven de helft uit (59 
procent). Bovendien zou 10 procent van de werknemers lijden aan verschijnselen van 
psychische uitputting.25  Overigens valt hier een verschil tussen overheid en marktsector op. 
In de zakelijke en financiële dienstverlening kregen werknemers tegen het einde van de jaren 
negentig meer ruimte voor zelfwerkzaamheid. Ze konden vaker zelf beslissen over het 
opnemen van verlof of het onderbreken van de werkzaamheden. Bij de overheid, de 
gezondheidszorg of het onderwijs namen die mogelijkheden juist af. Vooral in het onderwijs 
en de zorg bleken de werktijden en werkzaamheden sterk te worden vastgelegd.26  Er zijn 
weinig mogelijkheden tot uitwijken, onder meer omdat leerlingen of patiënten afhankelijk zijn 
van de professionals, en men moet geregeld onder tijdsdruk handelen. Men wordt er vaker 
door het werk geleefd, is aan vaste regels onderworpen en loopt daardoor een relatief grote 
kans op emotionele uitputting. Volgens het SCP brengt de combinatie van hoge tijdsdruk en 
geringe regelcapaciteit in sectoren als onderwijs, gezondheidszorg en welzijnszorg relatief 
veel mentale belasting met zich mee.27 
 Door dit alles komen steeds meer 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.28 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 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.29  Verkeerde stress ontstaat wanneer de vaardigheden of ambities van mensen 
geblokkeerd (dreigen te) worden.30  Met andere woorden: de meeste problemen ontstaan 
wanneer er enerzijds hoge eisen aan het werk gesteld worden, terwijl de werknemer 
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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. Vergelijkt men twee 
arbeidssituaties met elkaar (een combinatie van hoge eisen en weinig regelruimte tegenover 
een combinatie van lage eisen en veel regelruimte) dan blijkt dat het aantal depressieve 
werknemers in het eerste geval vier maal hoger is dan in het laatste.31 Een en ander 
onderstreept nog eens dat minder nadruk op uniformering en rationalisering in elk geval voor 
de professionals zelf heilzaam is.32  
 
 
3. Professionele dynamiek 
 
Dit brengt me bij de wenselijkheid van een andere bestuursfilosofie. Uit het voorgaande volgt 
al op welke punten deze zich van het nu dominante denken onderscheidt. Het zou in elk geval 
een zienswijze moeten zijn die minder strak aan regulatie hecht en meer ruimte biedt aan 
dynamiek. Verder zou deze filosofie niet 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. Ten slotte 
zou er minder aandacht voor de formele gang van zaken moeten zijn waarbij het streven naar 
vernieuwing een doel op zichzelf wordt. In plaats daarvan zou het bestuurlijk denken zich 
moeten richten op het ordenen van datgene wat organisch tot ontwikkeling gekomen is en 
minder sterk op totale ingrepen. Het is niet toevallig dat ik hier de term filosofie gebruik. 
Beslissend is de wijze waarop Nederlandse bestuurders over hun eigen doen en laten 
nadenken. De gesprekken die ik de afgelopen jaren met zulke bestuurders had sterken mij in 
de opvatting dat denkbeelden en analysemodellen een grotere impact op de realiteit hebben 
dan menigeen beseft. Het lijkt me daarom een cruciale vraag welke filosofie in bestuurlijk 
Nederland toonaangevend is en op welke wijze men het gangbare denken kan verbeteren. 
Overigens wil ik hier niet de indruk wekken dat ik de eerste ben die een andere 
bestuursfilosofie bepleit. Zo heeft de Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) al 
vaak zinvolle voorstellen in deze richting gedaan. Verder heeft de Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid een belangwekkend rapport over deze problematiek gepubliceerd.33 
In deze rede wil ik slechts de uitgangspunten van dit nieuwe denken verhelderen en nagaan 
welke gevolgen dat heeft voor onderzoek op het gebied van de maatschappelijke 
bestuurskunde. Dat wil ik in drie stappen doen. Om te beginnen licht ik de stelling toe dat 
deze andere bestuursfilosofie meer ruimte biedt aan professionals die in de publieke sector 
werken. Ter illustratie van deze gedachte ga ik kort in op de geschiedenis van de Nederlandse 
politie.34 
 Wie het werk van de politie in historisch perspectief bekijkt, ziet dat het meerdere 
dimensies heeft. De oudste en tevens meest fundamentele taak van de politie is het opsporen 
van burgers die een strafbaar feit gepleegd hebben. Bij die functie is de inzet van het 
geweldsmonopolie onvermijdelijk. Geen wonder dat ‘boeven vangen’ door het brede publiek 
als de eigenlijke taak van de politie wordt beschouwd. Het was lange tijd zelfs de enige taak 
die de politie had omdat de overheid zich tot ver in de negentiende eeuw conform de toen 
heersende liberale filosofie zo min mogelijk met het maatschappelijk leven te bemoeien had. 
De staat mocht pas ingrijpen wanneer de wet op grove wijze was overtreden.35 Tegen het eind 
van de negentiende eeuw riep dit legalisme steeds meer kritiek en weerstand op. Processen als 
industrialisatie en verstedelijking zorgden voor nieuwe maatschappelijke ongelijkheden die 
men niet met formeel wettelijke middelen kon opheffen. Bovendien had de sociale kwestie 
een voorname bron van verloedering en sociale onrust aan het licht gebracht. De reactie van 
de overheid is een dubbelzinnige: enerzijds zorgt zij voor sociale rechtvaardigheid, anderzijds 
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zet zij in op een disciplinering van het sociale leven.36 Tegen die achtergrond komt een 
nieuwe functie van de politie tot ontwikkeling. Zij moet niet alleen delinquenten aanhouden 
en opsluiten maar ook de openbare orde handhaven en dat brengt andere activiteiten met zich 
mee. Aan het repressieve optreden worden normatieve taken toegevoegd. De politie oefent 
namens de overheid het gezag in de publieke ruime uit, ze moet zorgen voor rust en 
veiligheid, ze ziet op een ordelijke gang van zaken in het openbare leven toe en moet burgers 
tegen bedreigingen beschermen.37 
 In de jaren zestig van de vorige eeuw komt er een nieuwe uitdaging op de politie af. 
De tamelijk mechanische manier waarop de politie de handhaving van de openbare orde 
opvat, roept in brede kring afwijzende reacties op. Er komt een denkproces op gang waarvan 
het befaamde rapport Politie in verandering uit 1977 de neerslag is.  Dit rapport pleit voor een 
vermaatschappelijking van het politiewerk, voor betere contacten tussen politie en burgerij, 
voor werken op basis van kennen en gekend worden en voor een gebiedsgebonden werkwijze. 
De politie stelt zich uitdrukkelijk in dienst van de burgerij en handelt op basis van 
maatschappelijke betrokkenheid. Het betekent dat ze niet alleen op een repressieve of 
normatieve, maar ook op een responsieve manier te werk gaat en zonodig hulp biedt. Aan dit 
toch al brede takenpakket wordt momenteel een nieuwe dimensie toegevoegd. Het uit 2005 
daterende rapport Politie in ontwikkeling pleit voor een zogenoemde ‘nodale werkwijze’. 
Achtergrond daarvan is dat de voorwaarden van het oude veiligheidsconcept zijn ondermijnd. 
Traditioneel was veiligheid op geografische grenzen gebaseerd maar die worden steeds 
minder relevant. De moderne maatschappij kenmerkt zich door een algemene mobiliteit. 
Sociale processen worden meer en meer bepaald door de manier waarop mensen, goederen, 
geld en informatie heen en weer stromen. Dat schept nieuwe kansen voor terreur en 
criminaliteit. Er is speciale aandacht nodig voor de knooppunten waar die stromen bij elkaar 
komen. Voorbeelden van dergelijke knooppunten zijn ringwegen of luchthavens maar 
uiteraard spelen servers of computernetwerken hier eveneens een rol. De politie dient te 
waarschuwen voor verdachte personen of bewegingen en voegt daarmee een communicatieve 
dimensie aan haar taakopvatting toe.38 
 Zo blijkt dat het werk van de Nederlandse politie meerdere lagen of dimensies telt. 
Sommige dimensies zijn al erg oud terwijl andere nog maar nauwelijks ontwikkeld zijn. De 
moeilijkheid is uiteraard dat deze lagen in het dagelijks functioneren van de professional 
voortdurend door elkaar lopen. Mede daarom wil de Raad van Hoofdcommissarissen zich niet 
op één bepaalde prioriteit vastleggen. Hij maakt onderscheid tussen vier hoofdfuncties en  
verklaart nadrukkelijk dat het om een nevenschikking van taken gaat.39 In de praktijk is het 
vooral de sociale situatie die bepaalt welk optreden geboden is. In de ene wijk is het 
voldoende om burgers van informatie te voorzien, in de andere wijk richt de politie zich op 
het handhaven van publieke normen.40 Op het ene moment moet de politie aan bewoners de 
helpende hand bieden, op het andere moment hanteert zij de wapenstok. Daarom zou lokaal 
veiligheidsbeleid een weldoordachte mix van repressieve, normatieve, responsieve en 
communicatieve elementen moeten zijn waarbij het van de situatie per bevolkingsgroep of 
wijk afhangt welke componenten het zwaarst wegen. En dat geldt niet alleen voor het beleid 
van de gemeente maar ook voor het concrete handelen van politiefunctionarissen. Zij moeten 
uiteenlopende bekwaamheden in huis hebben en per situatie beoordelen welke zij inzetten. Ze 
moeten het ene moment burgers in nood terzijde staan en het andere een bekeuring uitdelen. 
Ze moeten tijdig in de gaten hebben dat er in een wijk sociale spanningen ontstaan maar zo 
nodig ook van het geweldsmonopolie gebruikmaken. Hoewel de aard van hun optreden in 
grote lijnen door de korpsleiding wordt bepaald, is de uitvoering van het beleid altijd een zaak 
van individuele politiefunctionarissen. Zij beschikken dan ook over ruime discretionnaire 
bevoegdheden en maken zelf uit welk handelen in de gegeven situatie het meest verstandig is. 
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Dat is geen luxe maar vormt een onmisbaar onderdeel van hun leven als professional en het is 
die ruimte die het uitgangspunt voor een andere bestuurlijke filosofie zou moeten zijn. 
 Nu ben ik ervan overtuigd dat dit niet alleen voor de politie geldt. Het gaat evengoed 
voor leerkrachten, huisartsen, maatschappelijk werkers of verzorgenden in het verpleeghuis 
op. Natuurlijk zijn er wel verschillen tussen beroepen maar de kern van het professionele 
leven lijkt mij dat beroepskrachten altijd specifieke inzichten, vaardigheden en normen 
inzetten die niet zomaar te vervangen zijn. Er is de laatste jaren zoveel nadruk op zaken als 
doelmatigheid en vraagsturing gelegd dat dit kernpunt gemakkelijk vergeten wordt. In feite 
worden professionals als gewone werknemers beschouwd maar dat komt op een fundamentele 
vergissing neer. Het handelen van beroepskrachten in de publieke sector hangt niet alleen en 
zelfs niet in de eerste plaats van sociaal-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 beroep dat 
het zeventiende-eeuwse Nederland wereldfaam bezorgd heeft: de kunst van het schilderen. 
Heidi de Mare heeft in haar onderzoek naar het vroegmoderne denken laten zien dat deze 
kunst een objectieve en een subjectieve zijde heeft. In objectieve zin gaat het om een systeem 
van regels dat specifieke inzichten en vaardigheden veronderstelt. 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 opstellen van definities, 
het aanbrengen van een classificatie en het ontwikkelen van een specifieke taal.41 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.42 Zij moeten de regels 
van het schilderen volledig in zich opnemen en op vele wijzen 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.43 Pas dan kunnen zij als zelfstandig schilder aan het werk gaan. Zo blijkt dat het uit 
de middeleeuwen afkomstige leerstelsel in de vroegmoderne tijd nog volop functioneert. Maar 
tegelijkertijd zien we dat het vakmanschap naar zijn inhoud genomen een ingrijpende 
verandering heeft ondergaan. Het onderwijs komt niet langer op het overdragen van 
traditionele vaardigheden neer maar op een vorm van weten die qua volledigheid en 
systematiek het middeleeuwse ambacht verre overstijgt.44 Dankzij deze nieuwe vorm van 
weten 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 of omdat hij geldverspilling tegengaat door nodeloze ornamenten te weren.45 
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.46  

Tot zover een korte terugblik op het vroegmoderne Nederland waarin tal van ‘kunsten’ 
tot bloei kwamen. Misschien kan het een nieuw licht werpen op het dilemma waar 
hedendaagse professionals mee worstelen. In de literatuur over professionals gaat het vaak 



 12 

over de manier waarop beroepsgroepen zich hebben georganiseerd. Het gaat 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 gaat met andere woorden vooral over sociaal-
politieke aspecten van hun beroepuitoefening en veel minder om het soort weten dat deze 
professionals ontwikkelen.47 Als voorbeeld wordt veelal verwezen naar de privileges die 
juristen of medici veroverden en het is nog niet zo lang geleden dat het optreden van 
professionals als een vorm van machtsuitoefening of arrogantie werd geduid.48 Maar bezien 
vanuit een moderniseringsperspectief is deze benadering niet adequaat. In dat perspectief 
moeten we vaststellen 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 – de 
alledaagse waarnemingen van wijkagenten, huisartsen, leerkrachten, trambestuurders, 
opbouwwerkers of medewerkers van de sociale dienst systematisch moeten verzamelen en 
van de juiste ordening moeten voorzien om vast te stellen hoe het moderne samenleven in zijn 
werk gaat. Dat zou – ook voor bestuurders, managers of beleidsmakers – een heilzame 
ervaring zijn om maar te zwijgen van de bestuurskundigen die meer inzicht in dat samenleven 
willen ontwikkelen. 

Welke vragen zou men vanuit bestuurskunde kunnen stellen over het functioneren van 
deze professionals? Ik beperk me hier tot het noemen van vier onderzoeksthema’s. Het eerste 
heeft betrekking op de verschillen tussen professionals met een hoge en die met een lage 
opleiding. Hoewel er alles voor te zeggen is om te vertrouwen op de ervaringen van een 
wijkagent, een verpleegkundige of een leerkracht op de basisschool, gaat men liever op het 
oordeel van een korpschef, een medisch specialist of een hoogleraar af. Wat ik zou willen 
weten is of en, zo ja, welke specifieke inzichten daarmee verloren gaan. Een tweede thema 
heeft betrekking op de verschillen per domein. Er bestaan wel overeenkomsten tussen de 
wijkagent, de leerkracht en de verpleegkundige maar misschien zijn hun verschillen veel 
belangrijker. Neem bijvoorbeeld de mate waarin ervaringen geverbaliseerd worden. In het 
openbaar bestuur werken vaak professionals die hun inzichten systematisch op papier zetten 
maar wie zegt dat dit ook voor de agent op straat of voor een verpleegkundige in de thuiszorg 
opgaat ? Wat ik zou willen weten is of er behalve taal nog andere manieren zijn om kennis 
vast te leggen en te ordenen. Een derde thema heeft betrekking op de manier waarop 
professionals de publieke en de private aspecten  in hun werk tegen elkaar afwegen. Het 
gesprek tussen huisarts en patiënt is in de eerste plaats een private aangelegenheid maar er kan 
een moment komen dat publieke overwegingen gaan meespelen. Bijvoorbeeld wanneer de 
risico’s van een bepaalde levensstijl of de kosten van een dure behandeling aan de orde zijn. 
Wat ik zou willen weten is of en, zo ja, hoe de betrokken professional een dergelijke balans 
aanbrengt en welke normen daarbij een rol spelen. Een vierde thema betreft de effecten die 
het streven naar uniformering en rationalisering heeft. Ik heb zojuist wel de nadelen van dit 
streven aan de kaak gesteld maar daaruit volgt niet dat elke vorm van regulatie uit den boze is. 
Sterker nog: er zijn aanwijzingen dat het gebruik van protocollen, het vastleggen van 
prestaties of het gebruik van benchmarking onder bepaalde condities een betere 
beroepsuitoefening tot gevolg hebben.49 Wat ik zou willen weten is waar en waarom bepaalde 
vormen van regulatie productief uitwerken terwijl ze in andere gevallen juist een blokkade en 
een bron van ergernis vormen. 
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4. Complexiteit als kwaliteit 
 
Een andere bestuursfilosofie is niet alleen wenselijk vanwege de professionals die in de 
quartaire sector werken, maar ook met het oog op de kwaliteit. In pleidooien voor 
modernisering worden vaak kwantitatieve argumenten gehanteerd zoals schaalvergroting of 
meer doelmatig werken. Hoewel ik de relevantie daarvan erken, meen ik dat het bij 
modernisering ook om andere ambities gaat. De meeste economen zullen het streven naar 
grotere efficiency vooropstellen maar zij die in de quartaire sector werken én zij die er als 
consument of beleidsmaker bij betrokken zijn, vinden het kwalitatieve aspect vaak 
belangrijker. De grote vraag is uiteraard hoe men over kwaliteit moet oordelen. 
 Enkele jaren geleden heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau dit probleem voor het 
eerst systematisch bestudeerd. Directe aanleiding waren klachten in de media over 
wachttijden bij de specialist, uitvallende lessen in het onderwijs en toenemende gevoelens van 
onveiligheid. Het SCP heeft deze klachten in kaart gebracht en bekeken in hoeverre zij ter 
zake zijn. Dat bleek allerminst gemakkelijk omdat er in de praktijk zeer diverse 
kwaliteitseisen worden gehanteerd. Zo houdt de consumentengids in haar oordeel over 
diensten en goederen rekening met snelheid, zuinigheid, doelmatigheid, betrouwbaarheid, 
veiligheid, duurzaamheid en uiterlijke verschijningsvorm. Men kan dus niet één 
kwaliteitscriterium opstellen. Bovendien kan men in de quartaire sector niet op de prijs 
afgaan. In de marktsector mag de prijs dan een redelijk betrouwbare indicator zijn voor de 
kwaliteit van een product of dienst, maar in de quartaire sector gaat dat om tal van redenen 
niet op.50 Uiteindelijk besloot het SCP om een onderzoek naar drie aspecten van kwaliteit te 
doen. Eerst keek men naar de betrokken voorziening als geheel. Het gaat dan om het 
functioneren van de sociale zekerheid, de wijze waarop uitkeringen verstrekt worden, de 
vermindering van het aantal werkzoekenden, het optreden van sociale partners in dat verband 
enzovoort. Daarbij worden de kwaliteiten van het systeem zo veel mogelijk aan de hand van 
objectieve indicatoren vastgesteld. Vervolgens keek men naar het subjectieve oordeel dat 
gebruikers over de betrokken dienst vellen. Daarbij gaat het niet alleen om de mate waarin ze 
daadwerkelijk zijn geholpen maar ook om de bejegening. Welke toon werd aangeslagen door 
een medewerker van de sociale dienst? Wat was de houding van een specialist bij het 
bespreken van een zware behandeling?51 Ten slotte keek het SCP naar beeldvorming in de 
media. Op welke wijze werd over bepaalde knelpunten bericht ? In hoeverre werden bepaalde 
problemen in de berichtgeving overdreven neergezet? 

Helaas riep deze exercitie van het Sociaal en Cultureel Planbureau nauwelijks reacties 
op. Zij bevat interessante bouwstenen voor het soort onderzoek dat ik bepleit. Toch wil ik het 
vraagstuk van de kwaliteit op een andere manier benaderen. Door onderscheid te maken 
tussen systeem, consument en beeldvorming mist men de kern van het probleem. De 
moeilijkheid is namelijk dat elke vorm van publieke dienstverlening meerdere dimensies kent. 
Ze hebben vaak een eigen geschiedenis en het spreekt niet voor zich dat ze bij elkaar passen. 
Ik illustreer dat aan de hand van het onderwijs in Nederland. Terugblikkend op vier eeuwen 
onderwijsgeschiedenis schrijft Sarah Blom dat het belang van geletterdheid reeds in de 
zeventiende eeuw werd onderkend. Buitenlandse bezoekers verbaasden zich over het grote 
aantal mannen én vrouwen dat kon schrijven en over de mate waarin zij aan het publieke 
debat deelnamen. Niettemin komt er tegen het einde van de achttiende eeuw een burgerlijke 
beweging op die zich voor beter onderwijs inzet. Het bijzondere van deze beweging is dat 
haar aandacht, anders dan in de Europese buurlanden, niet naar Latijnse scholen of 
universiteiten maar naar de verbetering van het volksonderwijs uitgaat. Vooral de 
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen maakt zich zorgen over de onwetendheid van de lagere 
volksklassen. Door kennis en deugd zouden deze klassen zich tot het niveau van beschaafde 
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burgers kunnen opwerken. Bijgevolg stond het onderwijs een flink deel van de negentiende 
eeuw in het licht van een streven naar beschaving, burgerlijke vorming en zedelijke 
ontwikkeling.52 Ook de basale vaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen waren daarop 
afgestemd. Pas in de loop van de negentiende eeuw trad er een verschuiving op waarbij het 
aanleren van deze vaardigheden een doel in zichzelf werd. Dat is onder meer door het proces 
van industrialisatie en de expanderende arbeidsmarkt gestimuleerd. Men besefte meer en meer 
dat lezen, schrijven en andere vaardigheden een eigen waarde vertegenwoordigen. Een andere 
ontwikkeling was dat de overheid zich minder sterk profileerde op levensbeschouwelijk 
gebied. Zij bewaakte de deugdelijkheid van het onderwijs maar stelt zich terughoudend op als 
het om de inhoud ging. Dat laatste werd een zaak voor de verschillende vormen van bijzonder 
onderwijs die in het laatste kwart van de negentiende eeuw tot bloei kwamen en tot in het 
recente verleden hebben gefunctioneerd.53  

Vervolgens kwam er een derde verandering waarbij de psychologische dimensie van 
het onderwijs naar voren trad. Men ontdekte dat de ontwikkeling van kinderen zich in min of 
meer vaste stadia voltrekt. Dat had niet alleen gevolgen voor de didactiek maar ook voor de 
manier waarop leerlingen door het onderwijs werden geleid. Al in de eerste helft van de 
twintigste eeuw werd voor het gebruik van testen en andere selectiemiddelen gepleit.54 
Sindsdien zijn deze middelen zo verfijnd dat men de individuele ontwikkeling van kinderen 
vanaf de basisschool kan volgen. Overigens wordt daarbij niet alleen op de cognitieve 
ontwikkeling gelet. Zaken als persoonlijke ontplooiing en het leren van sociale vaardigheden 
zijn inmiddels even belangrijk, zo niet belangrijker. In het laatste kwart van de twintigste 
eeuw ten slotte eist een vierde dimensie steeds meer de aandacht op. De rijksoverheid voert 
een serie bezuinigingen door, er wordt meer nadruk gelegd op de functie van het onderwijs 
voor de arbeidsmarkt, scholen moeten aantonen dat ze rendabel werken en de instellingen 
zien zichzelf als een bedrijf dat bepaalde producten op de markt brengt.55 Steeds meer 
beleidsmakers kiezen voor een economische benadering van het onderwijs, en scholen 
profileren zich door te wijzen op klantvriendelijkheid, doelmatigheid en andere functionele 
criteria. Daardoor lijkt het alsof economische waarden tegenwoordig overheersend zijn maar 
in feite krijgen we alleen de laatste en meest luidruchtige dimensie van het onderwijs te zien. 
In werkelijkheid doen ook de andere dimensies mee zoals het aanleren van morele of 
maatschappelijke gedragsregels, het verwerven van basisvaardigheden (lezen, schrijven, 
rekenen) en het streven naar persoonlijke ontwikkeling. 
 Hoewel het bij deze dimensies om een historische volgorde gaat, spelen ze ook een rol 
bij de vorming van jongeren. Ik ben het niet eens met Freud die de ontogenese als een 
verkorte versie van de fylogenese opvatte, maar het is wel opmerkelijk dat ook het 
onderwijsproces een zekere stapeling laat zien. Waar komt onderwijzen, scholen of opleiden 
eigenlijk op neer ? Volgens mij begint het hele proces met het aanbrengen van een bepaalde 
ordening. Dat is al in de eerste levensjaren van belang en komt in het bekende pleidooi voor 
reinheid, rust en regelmaat tot uitdrukking. Zo wordt op het niveau van de alledaagse 
gedragingen een basis voor de latere ontwikkeling gelegd.56 Er moet inderdaad een zekere 
discipline worden aangeleerd en in het vroegere onderwijs strekte dit programma zich over de 
hele periode van de basisvorming uit. Het eerste en misschien wel het voornaamste wat 
kinderen op school geleerd krijgen is stil zitten en zich concentreren op een taak die niet altijd 
even boeiend is. Je kunt ook het omgekeerde vaststellen: de kans op een mislukte 
schoolcarrière is het grootst bij de kinderen die een dergelijke discipline niet kunnen 
opbrengen en met hun gedrag een negatieve uitwerking op de orde in de klas hebben.57 Maar 
vervolgens – en dat is een tweede laag – moet er ook nog iets geleerd worden. Dat programma 
begint rond het zesde levensjaar en neemt vaak meer dan twaalf jaren in beslag. Het omvat 
niet alleen basisvaardigheden zoals lezen, schrijven of rekenen maar ook het verwerven van 
elementaire inzichten op het gebied van natuur, aardrijkskunde, samenleving en geschiedenis. 
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Daarbij gaat het om veel meer dan het verzamelen van informatie met behulp van internet of 
anderszins. Het gaat om een vorm van intellectuele ordening waarbinnen afzonderlijke 
gegevens samenhang en betekenis krijgen. Pas op basis daarvan kan zich – en dat is de derde 
laag – een persoonlijke smaak of eigen opvatting ontwikkelen. Deze fase neemt een flink deel 
van de puberteit en adolescentie in beslag. Zoals bekend gaat zij gepaard met heftige 
bewegingen die vooral een lichamelijke en affectieve bron hebben maar dat is niet het enige. 
Ook op moreel of cognitief gebied komen er eigen voorkeuren tot ontwikkeling. Een en ander 
culmineert ten slotte in een meer zelfstandige opstelling. Vanaf hun achttiende kiezen 
jongeren voor een studie, ze gaan werken of ze doen het tegelijkertijd. In elk geval krijgen 
hun beslissingen een praktische betekenis. Ze weten dat ze emotioneel en financieel op eigen 
benen moeten staan en in die zin is hun vorming voorlopig afgerond. 
 Het is duidelijk dat we deze langdurige en gecompliceerde ontwikkeling niet in een 
paar afzonderlijke fasen kunnen opknippen. In de praktijk lopen de genoemde opgaven door 
elkaar en daarbij treedt van persoon tot persoon grote variatie op. Maar dat betekent niet dat 
deze fasering willekeurig is, dat een ontwikkelingsopgave veel eerder kan beginnen of dat 
men bepaalde dimensies mag verwaarlozen.58 En toch is dat precies wat er de afgelopen 
decennia met het onderwijs gebeurt. Onder invloed van politieke of modieuze ideeën zijn er 
zoveel reorganisaties en innovaties doorgevoerd dat de min of meer klassieke stapeling van 
opgaven niet langer functioneert. Dat komt in twee tendensen tot uitdrukking. Ten eerste 
werden er vraagtekens bij het belang van orde of discipline in de klas geplaatst. Met als 
gevolg dat de omgangsvormen een informeel en meer egalitair karakter aannamen.59 
Inmiddels zien veel leerkrachten het begeleiden van leerlingen in hun sociale ontwikkeling als 
de kern van het beroep. Op de basisschool wordt sterk aangesloten bij de belevingswereld van 
het kind waarbij concentratie- en abstractievermogen een minder prominente rol krijgen.60 
Ten tweede werden er in het voortgezet onderwijs vraagtekens geplaatst bij de betekenis van 
vakkennis. Met name door de ontwikkeling van internet zou het verwerven van inzichten niet 
langer nodig zijn. In plaats daarvan moeten leerlingen een aantal algemene vaardigheden 
aanleren om daarmee zelf kennis te verzamelen. De leerkracht fungeert niet langer als een 
deskundige die specifieke inzichten overdraagt  maar als een begeleider die scholieren of 
studenten in hun individuele leerproces terzijde staat. Bij de hogere vormen van onderwijs 
doet deze tendens zich nog veel sterker voor. Met name in het hbo nam de aandacht voor 
algemene, sociale en persoonlijke vaardigheden zodanig toe dat de tijd voor kennisoverdracht 
aanmerkelijk verminderde.61 

Dit alles heeft de kwaliteit van het onderwijs in Nederland geen goed gedaan. Hoewel 
dit punt al vele jaren ter discussie staat, stelt de overheid zich bij voorkeur relativerend op. 
Vergeleken met de meeste buurlanden doen wij het zo slecht nog niet, is het gebruikelijke 
commentaar. Volgens mij komt dat op een gevaarlijke onderschatting van de problemen neer. 
Uit een recente rapportage van het SCP kan men afleiden dat de kwaliteit van het onderwijs in 
zeker drie opzichten verminderd is. Ten eerste gaat het niveau geleidelijk omlaag. Jongeren 
die momenteel naar het mbo of het hbo toegaan, beschikken over minder cognitieve bagage 
dan in het verleden. Volgens de onderzoekster komt dat niet alleen uit veranderingen in de 
populatie voort maar ook doordat de werkwijze van het basis- en het voortgezet onderwijs 
veranderd is. Het zwaartepunt heeft zich verplaatst van de leerstof naar de leerlingen waarbij 
aan feitenkennis en algemene of theoretische ontwikkeling minder aandacht wordt besteed.62  
Ten tweede eisen de bedrijfsmatige aspecten van het onderwijs meer aandacht op. 
Schaalvergroting, een hoger rendement of maximalisatie van het aantal inschrijvingen, dat 
zijn de zaken die er voor de instellingen toe doen. Ze willen tegen minimale kosten een 
maximaal resultaat boeken. Dat leidt in de praktijk vaak tot een extensivering van het 
onderwijs bijvoorbeeld doordat het aantal contacturen met docenten daalt, doordat men 
minder hoog gekwalificeerde medewerkers inzet of doordat het onderwijsprogramma voorziet 
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in vele uren zelfstudie.63 Ten derde wordt er eerder en scherper geselecteerd. De nadruk op 
algemene vaardigheden en meer zelfstudie werkt ongunstig voor leerlingen uit een gezin waar 
geen onderwijscultuur bestaat. Zij hebben juist baat bij een stevig kennisfundament.64 Dat 
geldt met name voor allochtone leerlingen, wier ouders doorgaans weinig opleiding hebben 
gevolgd. Deze leerlingen vertonen vaak een achterstand als het gaat om motivatie, discipline 
of taalvaardigheid maar kunnen die in het hedendaagse onderwijs onvoldoende wegwerken. 
Overigens geldt voor alle kinderen met laag opgeleide ouders dat hun kans op een succesvolle 
onderwijscarrière in Nederland bescheiden is. De kwaliteit van het onderwijs mag dan ter 
discussie staan, één ding doen de scholen wel en dat is het vroegtijdig selecteren van 
leerlingen. 

Het lijkt mij duidelijk dat deze ontwikkelingen ook iets met de in Nederland gangbare 
bestuursfilosofie van doen hebben. Dat de kwaliteit in bepaalde delen van de publieke sector 
te wensen overlaat, komt mogelijk doordat de professionals qua inzet of niveau 
tekortschieten. Maar het voorgaande laat zien dat dit niet het enige of het voornaamste is. Het 
onderwijsveld vormt al vele decennia het object van bewuste aansturing en daarbij hebben 
onderwijskundige of politieke overwegingen altijd nadrukkelijk een rol gespeeld.65 We 
moeten dus ook kijken naar de achtergrond van dat soort ingrepen. Volgens mij is het 
voornaamste gemis van de gangbare bestuursfilosofie dat zij de complexiteit van het 
betrokken veld onvoldoende onderkent. Men wil het onderwijs telkens vernieuwen en 
veranderen maar heeft te weinig oog voor de manier waarop het zich vanuit de geschiedenis 
heeft ontwikkeld. Men wil het onderwijs graag in dienst van een ander of een hoger doel 
stellen – democratisering, gelijke kansen, gedeeld normbesef, economische groei enzovoort – 
maar ziet onvoldoende dat scholing en opleiding ook intrinsieke waarden belichamen.66 Men 
wil het geheel bij voorkeur op een rationele wijze beheren of aansturen maar vergeet wellicht 
dat goed onderwijs in de eerste plaats een organisch proces tussen individuele mensen is. Met 
andere woorden: juist omdat de gangbare bestuursfilosofie sterk in het teken van uniformering 
en rationalisering staat, is zij niet geschikt om kwaliteit in het onderwijs te waarborgen. Dat 
probleem doet zich evengoed in andere delen van de publieke sector voor. Wat dit betreft valt 
er wel iets te leren van de zorgsector waar het werken aan kwaliteit al ouder en ook meer 
expliciet ontwikkeld is. Reeds in de jaren zestig van de vorige eeuw hielden ziekenhuizen 
regelmatig zogenaamde necrologiebesprekingen. Men ging de doodsoorzaak van overleden 
patiënten na om te zien of er bij de behandeling wellicht fouten gemaakt waren. In de jaren 
zeventig voerde men een vorm van intercollegiale toetsing in en eind jaren tachtig kwamen er 
landelijke richtlijnen voor medisch specialisten en huisartsen. Momenteel zijn voor de gehele 
medische sector kwaliteitssystemen ingevoerd en werkt men aan voortdurende verbetering.67 
Wat wordt in dat verband onder kwaliteit verstaan ? 

Doorslaggevend is dat men de complexiteit van het verschijnsel onderkent. Casparie 
stelt dat er in het veld van de gezondheidszorg op drie punten overeenstemming bestaat. Ten 
eerste is kwaliteit altijd een relatieve aangelegenheid. Zij berust op een vergelijking tussen 
datgene wat men heeft bereikt en datgene wat men had moeten of kunnen bereiken. Er is dus 
een bepaalde norm in het geding en die norm kan na verloop van tijd veranderen. Ten tweede 
verwijst kwaliteit niet naar de zorg als geheel maar naar specifieke facetten van het medisch 
handelen. Goede zorg dient niet alleen doeltreffend maar ook tijdig, toegankelijk, veilig en 
patiëntgericht te zijn. Ten derde kan men bij het oordeel over kwaliteit nooit van de eigen 
subjectiviteit afzien. 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.68 Ondanks deze verschillen moeten zij er samen uit komen. Dat proces geeft de 
afgelopen decennia een opmerkelijke verandering te zien. Vroeger kwam men pas in actie als 
er fouten aan het licht traden of de zorg niet aan bestaande normen beantwoordde. Dat is 
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volgens Casparie een klassieke werkwijze die niet langer gevolgd wordt. 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 moet 
men een samenhangend kwaliteitssysteem ontwikkelen, waarin het niet alleen om technische 
factoren gaat maar ook om (inter)menselijke gedragingen en organisatorische 
bevoegdheden.69 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. Het is van groot belang dat incidenten 
vaker gemeld worden maar daarbij moet de aandacht niet zozeer naar de ‘schuld’ van 
afzonderlijke professionals uitgaan. Uit experimenten met ‘blamefree’ melden blijkt dat met 
deze methode veel meer incidenten aan het licht komen.70 In die zin is erkenning van de 
complexiteit een noodzakelijke voorwaarde om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. 

Ofschoon de zorgsector een aantal specifieke trekken heeft, is de daar ontwikkelde 
werkwijze ook voor andere sectoren relevant. Welke vragen kunnen er vanuit bestuurskunde 
over het verbeteren van de kwaliteit in meer algemene zin gesteld worden? Ik beperk me 
opnieuw tot het noemen van vier onderzoeksthema’s. Het eerste heeft betrekking op de 
verschillende normen of waarden die bij een bepaald soort dienstverlening aan de orde zijn. 
Het maakt nogal wat uit of het om de overdracht van inzichten, het werken aan veiligheid of 
het genezen van een zieke gaat. Ik zou willen weten of kwaliteit een formeel aspect van 
dergelijke processen is dan wel een set van substantiële normen vooronderstelt. Een tweede 
thema heeft betrekking op de vraag hoe de verschillende partijen met deze waarden 
omspringen. Klopt het dat managers met name op doelmatigheid letten, dat professionals 
alleen oog hebben voor het vakmatige aspect, dat cliënten een juiste bejegening op prijs 
stellen en dat overheden zich de vraag stellen of de toegankelijkheid wel goed geregeld is ? Ik 
zou willen weten welke actoren zich voor bepaalde waarden sterk maken en in hoeverre dat 
aan hun gedrag te merken is. Een derde thema betreft de vraag op welke manier er tussen deze 
partijen respectievelijk waarden een zekere overlap ontstaat. Het kan zijn dat ze langdurig van 
gedachten wisselen en het uiteindelijk over een bepaalde balans van waarden eens worden. 
Maar het kan ook zijn dat een van de actoren pure macht aanwendt en de anderen tot het 
overnemen van zijn eigen norm dwingt. Ik wil weten op welke manier men het spel in de 
verschillende sectoren speelt en tot welke definitie van kwaliteit dat leidt. Een vierde thema 
raakt de vraag of er na verloop van tijd een zekere consensus over kwaliteit ontstaat. In het 
ene geval zien we dat overheden, managers en beroepskrachten het in grote lijnen eens 
worden, in het andere geval zorgt het debat over kwaliteit juist voor onenigheid. In de 
gezondheidszorg doet zich het eerste voor terwijl het voortgezet onderwijs veeleer aan het 
tweede lijdt. Ik zou willen weten of daar een patroon in zit en welke omstandigheden tot een 
toenemende consensus respectievelijk dissensus bijdragen. 
 
 
5. Ordenen van de verschillen 
 
Er is nog een derde reden waarom we een andere bestuursfilosofie moeten ontwikkelen. De 
zienswijze die tot nog toe in de publieke sector domineert, is niet alleen slecht voor de 
professionals die er werken en voor de kwaliteit van het product maar ook omdat ze in 
bestuurlijk opzicht niet goed functioneert. Op een verbaal niveau wordt dat tegenwoordig wel 
erkend maar de vraag is wat in de praktijk gebeurt. We lezen en horen over het belang van 
good governance of de horizontalisering van bestuurlijke verhoudingen maar feitelijk gaan 
veel bestuurders in de publieke sector van rationalistische modellen uit.71  

Daarin wordt de complexiteit en dynamiek van moderne dienstverlening op een 
onverantwoorde manier gereduceerd. Ik wil dat illustreren aan de hand van het proefschrift 
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dat Stijn Verhagen vorig jaar over de thuiszorg geschreven heeft. Volgens hem moet er in het 
domein van de zorg een onderscheid tussen vier vertogen of denkwijzen worden gemaakt. 
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 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.72 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 (hygiene) maar ook waar het om 
individuele patiënten gaat (operaties). Daarmee ontwikkelde zich een professionele zorglogica 
waarbij het niet om liefde of persoonlijke betrokkenheid maar om distantie en 
wetenschappelijke kennis ging.73 Het bieden van zorg werd een zaak van medici en andere 
professionals die zich daartoe in een eigen beroepsgroep, met een eigen opleiding en een 
eigen tuchtrecht verenigden.74  

Na verloop van tijd wordt er een derde laag aan toegevoegd. Verhagen spreekt van 
politieke zorglogica en doelt daarmee op de verschillende manieren waarop de sociale 
rechtvaardigheid vorm krijgt. De centrale vraag is 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. Daarmee werd voor alle burgers 
een minimum aan zorg gegarandeerd en kon men de forse verschillen tussen burgers in het 
geval van ziekte of gebrek langzaam maar zeker wegnemen.75 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 zowel zorgaanbieders als zorgvragers hun eigen 
belangen najagen waarbij het marktmechanisme voor een optimale verhouding van kwaliteit 
en onkosten zal zorgen.76 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. Zij verschuiven hoogstens naar de achtergrond omdat recente 
aspiraties meer aandacht voor zich opeisen. In werkelijkheid doen zij nog altijd mee en men 
zou zelfs kunnen zeggen dat ze een stabiele ondergrond vormen zonder welke die latere 
ambities in de lucht hangen. Wat zijn nu de consequenties van deze complexiteit voor de 
bestuurlijke verhoudingen? Is het aansturen van dynamische processen als in de zorgsector 
eigenlijk wel mogelijk? Op welke wijze kan men het veld ordenen zonder dat belangrijke 
bestanddelen verloren gaan? 
 Om deze vragen te beantwoorden grijp ik terug op een publicatie van Mirko 
Noordegraaf. Hij brengt in zijn boeiende studie over management in de publieke sector een 
onderscheid tussen verschillende benaderingen aan. De plaats ontbreekt om ze hier uitvoerig 
te behandelen en daarom volsta ik met een typering van het meest kenmerkende. Als eerste 
noemt Noordegraaf het bedrijfsmanagement. Deze op de bedrijfskunde gebaseerde wijze van 
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besturen is vooral op het verhogen van de productie en de effectiviteit gericht. Ten tweede is 
er het organisatiemanagement. Deze bestuurswijze maakt vooral van sociologische inzichten 
gebruik en probeert het professionele gehalte van organisaties te versterken. Dan is er – ten 
derde – het beleidsmanagement. Deze benadering is gerelateerd aan de beleidskunde en 
probeert een meer intensieve interactie of een breed draagvlak te bevorderen. En ten slotte is 
er het politieke management waarbij democratische machtsvorming, coalitievorming en 
beeldvorming een grote rol spelen.77 Noordegraaf laat zien dat elk van deze vier benaderingen 
zijn eigen sterke en zwakke punten heeft. De voornaamste vraag luidt daarom niet welke 
benadering het beste is maar welke het beste in een bepaalde omgeving past. Voor een 
omgeving als de zorgsector – die een hoge mate van complexiteit en professionaliteit bezit – 
is de bedrijfsmatige aanpak ongeschikt. Die veronderstelt namelijk dat werkprocessen 
gestandaardiseerd worden, dat het management over de kwaliteit van het eindproduct kan 
oordelen en dat er effectieve sturingsinstrumenten zijn. Aan die voorwaarden voldoet de 
zorgsector nauwelijks. Standaardisatie is een probleem omdat het veelal om individuele 
gevallen en onvoorspelbare processen gaat. Het zijn in de eerste plaats cliënten of 
professionals en niet managers die de dienstverlening op kwaliteit beoordelen. En gangbare 
instrumenten zoals financiële prikkels of prestatiebeloning halen weinig uit, wanneer ze al 
niet een averechts effect hebben. Kortom, we moeten afscheid nemen van het idee dat men de 
zorgsector als een bedrijf zou kunnen aansturen. Dat geldt niet alleen voor de zorgsector maar 
ook voor andere delen van de publieke sector waar professionaliteit en complexiteit een 
cruciale rol spelen.78  

Welke wijze van besturen is voor een dergelijke omgeving dan wel geschikt ? Laat ik 
eerst aangeven wat – volgens Noordegraaf nog steeds – de voornaamste kenmerken van die 
omgeving zijn. Bij elke vorm van publieke dienstverlening zijn twee vragen van belang. Ten 
eerste de vraag in hoeverre de expertise uit die sector aan politisering onderhevig is. In 
sommige gevallen roept de bestaande expertise nauwelijks discussie op (bijvoorbeeld als men 
wil berekenen hoeveel reizigers het openbaar vervoer in een bepaalde stad dagelijks kan 
verwerken) maar in andere gevallen zijn professionele inzichten het onderwerp van forse 
onenigheid (bijvoorbeeld als het om de waarde van preventief fouilleren gaat). Ten tweede 
kan met betrekking tot normen of overtuigingen eveneens onderscheid worden gemaakt 
tussen een lage en een hoge mate van politisering. De ene keer gaat het om overtuigingen die 
breed gedeeld worden (bijvoorbeeld de gedachte dat pijnbestrijding bij terminale patiënten 
een goede vorm van zorg is) de andere keer om overtuigingen die grote onenigheid 
teweegbrengen (bijvoorbeeld het idee dat hoofddoekjes voor moslima’s in het publieke leven 
verboden moeten zijn). Het combineren van deze mogelijkheden levert een viertal situaties op 
die Noordegraaf als volgt benoemt: 1. bedrijfssetting (weinig politisering van expertise én 
overtuigingen); 2. expertsetting (politisering van expertise maar niet van overtuigingen); 3. 
ideologische setting (politisering van overtuigingen maar niet van expertise) en 4. politieke 
setting (politisering van expertise én overtuigingen).79 Het is duidelijk dat de vormen van 
publieke dienstverlening die hier aan de orde zijn nog het meest in de tweede setting 
thuishoren. Er is wel sprake van onenigheid maar die betreft niet zozeer het normatieve of 
levensbeschouwelijke aspect. Zij betreft vooral de eigen expertise van professionals en die 
onenigheid kan slechts op één manier tot een oplossing gebracht worden. Niet door middel 
van een bedrijfsmatige benadering en ook niet door middel van beleidsmanagement want die 
twee vormen van aansturing werken alleen wanneer de expertise onomstreden is. Zij wordt 
evenmin opgelost door middel van politiek management want dat veronderstelt een strijd om 
ideologische en normatieve voorkeuren. Het meest aangewezen is dan ook een vorm van 
organisatiemanagement waarbij de inzichten van professionals het uitgangspunt vormen en 
men op een intelligente manier naar afstemming met andere partijen zoekt. Alleen een 
dergelijke bestuursfilosofie maakt het mogelijk dat de dynamiek en de complexiteit van het 
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betrokken domein volop tot hun recht komen. Zij behelst weliswaar een vorm van ordening 
maar niet zodanig dat alles dicht geregeld is. 
 Ik besef terdege dat het aantal aanhangers van deze bestuursfilosofie bescheiden is. De 
meeste hedendaagse auteurs kiezen nog altijd voor een bedrijfsmatige benadering. Maar er 
klinken regelmatig tegenstemmen op. Ter illustratie daarvan noem ik twee publicaties waarin 
– toeval of niet – enkele collega’s uit Tilburg aan het woord komen.80 Om te beginnen heeft 
Philip Eijlander geschetst hoe men het bestuur van de maatschappelijke dienstverlening op 
een moderne manier kan inrichten. Hij neemt aan 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.81 Het betekent twee dingen. Ten eerste moet de 
overheid minder wettelijke voorschriften uitvaardigen omdat men de expertise en creativiteit 
van professionele 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 nader 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 dergelijke 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.82 Het opstellen van kwaliteitsmaatstaven dient meerdere doelen maar een van de 
voornaamste is dat het vermogen tot leren wordt gestimuleerd. Dat bepaalt ook de manier 
waarop men verantwoording aflegt. Daarbij dient niet het ‘afrekenen’ voorop te staan maar 
leren en streven naar verbetering.83 Aldus kunnen zich rijkere en meer flexibele vormen van 
dienstverlening ontwikkelen die beter bij de specifieke situatie van cliënten én professionals 
aansluiten. De vrees dat men zo in conflict komt met het beginsel van de gelijke behandeling 
acht 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.84  

De tweede publicatie waarin de omtrekken van een nieuwe bestuursfilosofie worden 
geschetst, is het advies dat de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling kort geleden over 
eigen verantwoordelijkheid geschreven heeft. Daarin komen tal van punten voor die met het 
voorgaande overeenstemmen en die ik daarom onbesproken laat. Maar ik wil er wel op wijzen 
dat de RMO zowel in dit advies als in voorgaande rapporten een eigen en consistente 
zienswijze onder woorden heeft gebracht.85 Deze berust op een beperkt aantal beginselen die 
de RMO in de loop der jaren op een groot aantal bestuurlijke problemen heeft toegepast.86 In 
dit geval gaat het om het thema van de eigen verantwoordelijkheid. Over dat onderwerp is de 
afgelopen jaren veel gedebatteerd omdat het naar twee grote vraagstukken verwijst. Enerzijds 
naar de vraag of onze verzorgingsstaat onbetaalbaar aan het worden is en dus naar de vraag of 
de burgers niet een groter deel van de zorglast moeten opbrengen. Anderzijds naar de vraag 
hoe het met onze normen en waarden staat en dus naar de vraag hoe burgers met elkaar 
omspringen. Met betrekking tot dit vraagstuk doet de RMO meerdere aanbevelingen. Om te 
beginnen moet een overheid die de eigen verantwoordelijkheid van instellingen, professionals 
en burgers wil bevorderen veel minder zelf doen. Zij moet vaker terugtreden, het eigen 
ambitieniveau terugschroeven en tal van beleidsprogramma’s stilleggen.87 Er moet tevens een 
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eind komen aan de dubbelzinnige politiek waarbij de overheid haar burgers wel op hun eigen 
verantwoordelijkheid aanspreekt maar tegelijkertijd vastlegt wat de uitkomst moet zijn. Dit 
betekent namelijk dat de bewegingsvrijheid van burgers met de ene hand wordt uitgebreid 
terwijl ze met de andere wordt beperkt. Het gevolg is dat burgers zich niet bevrijd maar 
beheerst, gecontroleerd en gedisciplineerd voelen.88 In meer positieve zin moet de overheid 
drie zaken bevorderen. Ten eerste bevordert zij het ontstaan van contexten waarin burgers en 
professionals hun verantwoordelijkheid voor het oplossen van problemen kunnen waarmaken. 
Er zouden meer herkenbare en vrij toegankelijke kaders moeten zijn waarbinnen mensen hun 
eigen vormen van betrokkenheid en wederkerigheid kunnen ontwikkelen.89 Ten tweede zorgt 
de overheid ervoor dat er voldoende variatie is. Omdat de kwaliteit van dienstverlening altijd 
door specifieke omstandigheden worden bepaald, kan de aansturing het beste vanuit een 
lokale situatie plaatsvinden. Het betekent dat men afscheid neemt van uniforme regels terwijl 
pluriformiteit en verscheidenheid worden gestimuleerd.90  Ten derde moet de overheid haar 
eigen burgers vaker serieus nemen. ‘Eigen verantwoordelijkheid’ houdt immers in dat burgers 
zelf kunnen uitmaken welke zaken zij via de publieke weg en welke zij via de private weg 
willen regelen.91 Het betekent eveneens dat men burgers niet alleen als rationele consumenten 
ziet en bovendien erkent dat er allerlei soorten burgers zijn.92 
 In beide publicaties zien we inderdaad een bestuursfilosofie ontstaan die beter dan de 
gangbare past bij vormen van publieke dienstverlening. Deze benadering heeft echter één 
bezwaar, namelijk dat zijn tamelijk ahistorisch is.93 Zij hecht grote waarde aan het subjectieve 
oordeel van alle betrokkenen in een bepaald domein maar gaat voorbij aan de wijze waarop 
dit domein vanuit het verleden gevormd is en de invloed die dat op de bestuurlijke situatie 
heeft. Het is mooi als burgers en professionals meer zeggenschap krijgen over zaken als 
kwaliteit, prioriteit of verantwoording maar zij verhouden zich altijd tot datgene wat in het 
verleden reeds ontwikkeld is. Daarom noem ik een aantal thema’s op die een nader onderzoek 
waard lijken en met name over de verhouding tussen het oude en het nieuwe gaan. Het eerste 
thema heeft betrekking op de vraag hoe urgent of noodzakelijk een bepaalde vernieuwing is. 
Hoewel er in de zorg en het onderwijs, bij de politie en het openbaar bestuur voortdurend aan 
innovatie wordt gedaan, zou het naïef zijn te geloven dat het nieuwe per definitie beter is. Dat 
lijkt mij juist een onderwerp van debat en het staat niet bij voorbaat vast dat betrokkenen het 
eens worden. Wat ik zou willen weten is welke partijen (cliënten, professionals, managers, 
overheden enzovoort) vóór een bepaalde vernieuwing zijn en welke argumenten zij daarvoor 
aanvoeren. Het tweede thema betreft de vraag hoe nieuwe ambities – gesteld dat zij worden 
ingevoerd – zich verhouden tot eerdere. We hebben aan het voorbeeld van de zorg kunnen 
zien dat bepaalde innovaties een bedreiging voor oudere dimensies van het betreffende 
domein vormen. Men moet op zijn minst een zekere overlap of balans tussen oude en nieuwe 
ambities tot stand brengen omdat anders het risico ontstaat dat fundamentele waarden 
ondermijnd worden. Ook het onderwijs of het werken bij de politie laat zien dat dit risico 
allerminst denkbeeldig is. Wat ik zou willen weten is op welke manier de betrokken partijen 
tot een balans tussen oud en nieuw komen, analoog aan de manier waarop ze verschillende 
waarden of rationaliteiten in het domein een plaats geven.94 Een derde thema heeft betrekking 
op de vraag wat er gebeurt wanneer blijkt dat het vinden van een dergelijke balans of overlap 
niet haalbaar is. In dat geval zou men in het domein meer variatie kunnen toelaten. 
Bijvoorbeeld doordat sommige instellingen zich profileren door een nadruk op het nieuwe 
element terwijl andere het zwaartepunt bewust bij traditie en behoud leggen. Daarmee zou 
men in elk geval verhinderen dat alle instellingen van de sector gedwongen zijn om met een 
vernieuwing mee te doen, ook wanneer ze deze op grond van eigen argumenten afwijzen. Wat 
ik zou willen weten is welke instellingen dan het sterkst blijken: zij die een bepaalde 
vernieuwing doorvoeren of zij die haar met nadruk van de hand wijzen. Het vierde thema 
betreft de wijze waarop men de besluitvorming in een bepaald domein, gegeven zijn 
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ontstaansgeschiedenis, het beste kan ordenen. Want hoewel de betrokken partijen op voet van 
gelijkheid aan de besluitvorming deelnemen, is het mogelijk dat men bepaalde uitkomsten op 
morele of politieke gronden moet uitsluiten. Dat vooronderstelt echter een inzicht in de 
regionale ontologie van het betreffende domein, dat wil zeggen een normatief antwoord op de 
vraag welke dimensies we het meest fundamenteel achten. Naar mijn opvatting staat dat 
eveneens met de ‘ouderdom’ van de sedimentatie in verband. Ik zou graag weten welke 
partijen zo’n ‘historische’ diagnose serieus nemen en bij welke partijen dat op 
onoverkomelijke bezwaren stuit. 
 
 
6. Onderzoek en moderniteit 
  
Dames en heren, u zult gemerkt hebben dat de vragen die ik in het voorgaande heb gesteld de 
aanzetten 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 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 de 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. 
 Welke plaats heeft dit program in het landschap van de Nederlandse bestuurskunde? 
Laten we bij een van de meest toonaangevende boeken te rade gaan, namelijk Openbaar 
bestuur. Beleid, organisatie en politiek door Mark Bovens en anderen dat voor alle 
opleidingen bestuurskunde tot de verplichte literatuur behoort en inmiddels al zes drukken 
kent.95 Deze publicatie werpt drie vragen op waarmee we het profiel van de maatschappelijke 
bestuurskunde kunnen aangeven. Zo is er de vraag hoe we het object van de bestuurskunde 
opvatten. Sommigen geven de voorkeur aan een beperkt object in die zin dat ze het 
functioneren van de overheid centraal stellen terwijl anderen onderzoek naar bestuurlijke 
processen in de meest diverse domeinen van het maatschappelijk leven doen. Op deze schaal 
komt de maatschappelijke bestuurskunde ergens in het midden uit. Ik wil meer onderzoeken 
dan het functioneren van de overheid maar ga niet op het bedrijfsleven en andere particuliere 
organisaties in. De maatschappelijke bestuurskunde voelt zich thuis in het klassieke 
middenveld, het brede terrein van instellingen, verenigingen en gemeenschappen die zich 
halverwege de overheid en individuele burgers bevinden en een domein vormen waar het 
publieke en het private leven elkaar beïnvloeden. Vervolgens is er de vraag welke 
theoretische oriëntatie mijn voorkeur heeft. Sommigen zien de bestuurskunde als een 
eigenstandige discipline terwijl anderen liever de inzichten of werkwijzen van andere 
wetenschappen inzetten. Mijn voorkeur gaat duidelijk naar de tweede optie uit. Voor de 
maatschappelijke bestuurskunde lijken mij de sociologie, de antropologie, de geschiedenis en 
de politieke filosofie het meest relevant. In beginsel acht ik een eigen bestuurskundige 
methodologie wel mogelijk maar ze brengt al snel een te formele benadering van bestuurlijke 
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processen met zich mee. Uit het voorgaande kunt u afleiden dat ik daarmee grote moeite heb. 
Betrokkenheid bij of ervaring met de specificiteit van het domein is volgens mij een 
belangrijke voorwaarde voor goed bestuur. Ten derde, de vraag op welke wijze ik de 
bestuurskunde maatschappelijk wil inzetten. Laat ik vooropstellen dat het altijd om een 
kritische beschrijving en verklaring van bestuurlijke processen moet gaan. We zoeken als 
wetenschapper naar specifieke waarheden en laten ons niet verleiden tot uitspraken over goed 
of kwaad. Niettemin wordt het zoeken naar de waarheid vaak geholpen als men zich met een 
sociale praktijk verbindt. Door kennis te nemen van ervaringen die professionals opdoen, door 
na te gaan welke dilemma’s zich in de praktijk opdringen en te spreken met mensen die 
uitvoerend of leidinggevend werken, verwerft men inzichten die vanuit een louter 
academische omgeving nauwelijks bereikbaar zijn. Persoonlijk heb ik de relatie met 
professionals altijd van groot belang geacht, juist als het om het verwerven van kennis gaat.96  
 Maar eigenlijk is met dit soort algemeenheden niet veel gezegd. Interessanter is de 
vraag hoe het vakgebied van de maatschappelijke bestuurskunde de komende jaren wordt 
ingevuld en welke relaties er met de directe wetenschappelijke omgeving kunnen ontstaan. 
Daarom wil ik aan het slot van deze rede een paar woorden aan het onderzoeksprogramma 
van de TSPB wijden. U begrijpt inmiddels dat ik veel belangstelling voor het verleden heb en 
dus met veel sympathie kijk naar het programma dat de afgelopen jaren is ontwikkeld. Maar 
we kunnen en moeten wel nieuwe elementen toevoegen om het profiel van een moderne 
bestuurskunde verder te ontwikkelen. In dat verband stel ik drie accenten voor die enerzijds 
aansluiten bij het werk van degenen die aan de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur 
verbonden zijn en anderzijds bij de denkbeelden die ik in deze rede aan u heb voorgelegd. 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.97 Dat geldt temeer omdat bestuurlijke processen en problemen een geweldige 
variëteit kennen waarbij het veel uitmaakt naar welk schaalniveau, welke sociale groep, welke 
tijdsperiode, welke sector en welk politiek systeem men kijkt. Vergelijkend onderzoek is bij 
uitstek de werkwijze waarbij men in een baaierd van uiteenlopende gegevens en 
verschijnselen een intellectuele ordening aanbrengt. We zouden dat in Tilburg op 
verschillende niveaus moeten uitwerken. 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. Deze onderzoekslijn is de afgelopen jaren met name 
ontwikkeld in het werk van Pieter Tops en we moeten haar zo goed mogelijk vasthouden.98 
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. Het is daarom de 
moeite waard om na te gaan op welke wijze men die in de verschillende sectoren wil oplossen 
en of bepaalde oplossingen vanuit de ene sector op de andere overdraagbaar zijn. 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 ter 
hand nemen. Of naar de normatieve patronen die de politieke cultuur van diverse regio’s 
beïnvloeden. Wellicht kan dat type vergelijkend onderzoek een tegenwicht vormen voor de 
vele sombere verhalen die over het proces van globalisering worden verteld. Sommige auteurs 
doen het voorkomen alsof de huidige wereld één grote chaos aan het worden is en het geen 
zin meer heeft om zaken intellectueel te ordenen. Hoewel dit soort ideeën vaker uit het eigen 
onvermogen tot helder nadenken dan uit serieus onderzoek voortvloeien, hebben ze wel een 
bedenkelijke invloed op de publieke meningsvorming.99 Daar is de koele blik van een 
comparatieve benadering meer dan wenselijk, omdat zij weliswaar een goed oog voor de vele 
verschillen heeft maar tegelijkertijd laat zien op grond van welke orde die verschillen met 
elkaar verbonden zijn.100 
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 Moest ik een tweede accent noemen dan zou ik denken aan de historische benadering. 
Dat houdt uiteraard verband met mijn idee dat we modernisering als een proces van 
sedimentatie moeten zien.101 Het betekent onder meer dat besturen, hoewel het zich altijd op 
de 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. De vraag is 
hoever men terug wil gaan. Er zijn onderwerpen 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. Om het huidige debat 
over Kerk en staat in al zijn implicaties te doorzien is een omweg over de negentiende eeuw 
noodzakelijk. Maar er zijn ook vraagstukken met een minder lange voorgeschiedenis. Zo zou 
ik zelf een onderzoek naar de Nederlandse politieke cultuur vanaf de Tweede Wereldoorlog 
willen doen.102 Bij weer andere onderwerpen zou een termijn van vijf tot tien jaar kunnen 
volstaan. Dat geldt onder meer voor de grote operaties die verschillende kabinetten in de 
gezondheidszorg, het onderwijs en de sociale zekerheid hebben doorgevoerd. Voorbeelden 
zijn de introductie van het studiehuis, de sanering van het WAO stelsel of het streven naar 
marktwerking in de zorgsector. Dat waren ingrijpende vernieuwingen die steevast als een 
verbetering werden verkocht. Achteraf bleek dat er tal van onwenselijke effecten optraden of 
dat oude problemen weliswaar verdwenen maar dat er nieuwe voor in de plaats kwamen.103 
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 ?104 Voor al deze punten geldt dat wij ons in Tilburg – juist met het oog op betere 
inzichten – vaker om het verleden moeten bekommeren. 
 Als derde accent noem ik onze aandacht voor de culturele dimensie van bestuur en 
politiek. Op zichzelf is dat geen exclusief Tilburgse aangelegenheid. De belangstelling voor 
morele, intellectuele en normatieve aspecten van het moderne bestaan nam over de hele 
breedte van de sociale wetenschappen toe.105 Zelf geloof ik dat het proces van modernisering 
voortkomt uit een dynamiek die men vroeger met een wat plechtig woord als geestelijke 
geschiedenis omschreef. In elk geval zijn culturele contrasten van groot belang als men wil 
begrijpen wat er in de samenleving gaande is, bijvoorbeeld waar het om de positie van 
migranten gaat.106 Men zou zelfs de stelling kunnen verdedigen dat de moderne maatschappij 
veel meer idealisme en spiritualiteit vertoont dan haar amorele,  materialistische en soms 
ronduit vulgaire verschijningsvorm suggereert.107 Onder die voorwaarden wordt het 
interessant om zich opnieuw te verdiepen in de geestelijke aspecten van machtsuitoefening en 
dat zou wel een Tilburgse specialiteit kunnen vormen.108 Daarbij denk ik aan onderzoek naar 
de normatieve onderstromen die van invloed zijn op het verloop van de verkiezingen. Het 
gedrag van kiezers wordt maar al te 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. Op die manier 
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 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 
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middelen kan die wisselwerking uiteenlopende vormen aannemen. Er zijn grote verschillen 
tussen de manier waarop de machthebbers van Rome de retorica inzetten, het gebruik van 
kranten en pamfletten in de negentiende eeuw, de omgang met film- en tv-beelden in de 
twintigste eeuw of het tegenwoordige gebruik van internet en 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 op welke manier dat vandaag de dag gebeurt. Dat vergt meer dan het tellen van de 
kijkcijfers. Het betekent dat we de maatschappelijke verbeelding serieus nemen en het 
onderzoek naar culturele of morele dimensie van het politieke bedrijf ter hand nemen.109 
 Wellicht kunnen we langs deze drie lijnen een van de grootste uitdagingen voor de 
Nederlandse bestuurskunde ter hand nemen. De vraag namelijk op welke wijze men het 
functioneren van de politieke democratie zou 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.110 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.111 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.112 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. Hierbij dringen zich diverse vragen op. Wat is 
bijvoorbeeld de betekenis van interactieve beleidsvorming ? Komt deze werkwijze slechts op 
een meer subtiele vorm van regulatie door professionele bestuurders neer of kan de rol van 
burgers daadwerkelijk versterkt worden ? Een andere mogelijkheid is dat de wisselwerking 
tussen burgers en overheid vooral via de professionals vorm krijgt. In dat geval kan men de 
vraag stellen waar hun voornaamste loyaliteit gelegen is. Fungeren zij in de eerste plaats als 
staatsdienaren die bepaalde overheidsmaatregelen dwingend aan burgers opleggen of is ook 
het omgekeerde mogelijk in de zin dat professionals tegenover de staat bepaalde belangen van 
burgers verdedigen ? Ten slotte is het mogelijk dat de genoemde interactie tot een minimum 
beperkt blijft. Misschien vormen de sfeer van het openbaar bestuur en het leven van burgers 
twee aparte werelden die een geheel eigen taal spreken en slechts incidenteel met elkaar 
contact hebben.113 Het is zaak al deze vragen aan een nuchter onderzoek te onderwerpen en 
niet al te snel van een bepaalde oplossing uit te gaan. We weten wel dat het verbeteren van 
bestuurlijke processen vanuit democratisch oogpunt nodig is maar we weten nog niet wat 
‘beter’ is. 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.  
 
 
 
DANKWOORD 
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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. 
 
 
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. Zij vormen 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 noodzakelijke 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. 
 
 
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, 
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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. 
 
 
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, 
 
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 
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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. 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 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. 
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Noten bij de inaugurele rede 
                                                 
1  Van de Donk 2001, p. 8-10. 
 
2  Van de Donk spreekt over ‘organisaties waarin mensen vrijwillig (daarin ligt het onderscheid 
met de staat) en collectief (en daarin ligt het verschil met de markt) zich inzetten voor de voorziening 
van een bepaald belang of goed’ (Van de Donk 2001, p. 9). Aldus komt de nadruk te liggen op het 
verschil tussen maatschappelijke organisaties enerzijds en sferen van markt en staat anderzijds. 
Volgens mij is het verstandig om ook het verschil te benadrukken met de strikt private sfeer. Er kan 
feitelijk best een overlap tussen private belangen en de publieke zaak bestaan, maar conceptueel gaat 
de publieke zaak boven de sfeer van particuliere belangen uit. Zie ook mijn definitie van burgerschap 
in Van den Brink 2006a, p. 286-291. 
 
3  Dekker 2004, p. 187-199. 
 
4  Kort na het voltooien van deze tekst publiceerde Martin Sommer een bundel van de berichten 
die hij de afgelopen jaren voor de Volkskrant schreef (Sommer 2006). Deze berichten lijken mij 
verplichte kost voor bestuurders én bestuurskundigen. In elk geval tonen zij aan dat er een wereld van 
verschil bestaat tussen de wijze waarop alles in Nederland formeel geregeld is en de wijze waarop die 
regels in de praktijk voor professionals of burgers uitpakken. 
 
5  Naar de ontwikkeling in deze sectoren heb ik de afgelopen tien jaar regelmatig onderzoek 
gedaan. De neerslag daarvan is te vinden in publicaties over de ontwikkeling van het gezinsleven (Van 
den Brink 1997 en 1999a), de plaats van zorg in de hedendaagse levensloop (Van den Brink 1999b) en 
de betekenis van agressief gedrag in de publieke sfeer (Van den Brink 2001). 
 
6  Voor een uitvoerige behandeling van de in deze paragraaf geschetste gedachtegang verwijs ik 
naar het boek dat begin 2007 onder de titel Moderniteit als opgave bij Uitgeverij SUN het licht zal 
zien. 
 
7  Voor een meer uitvoerige bespreking van deze beginselen raadplege men Van den Brink 2004, 
p. 99-104. 
 
 
8  Dagevos 2002, p. 122-133. 
 
9  Volgens de RMO wordt het vinden van een goede balans tussen persoon, privé-situatie en 
werk steeds belangrijker. ‘Waar arbeid aansluit op iemands persoonlijke belangstelling, een bron is 
voor eigen ontwikkeling en waarbij betekenisvolle sociale relaties horen, daar krijgt werken een 
zingevende functie.  Het werk in de publieke sector doet een beroep op de menselijke kwaliteiten van 
de professionals. In vele beroepen in deze sector bestaat geen duidelijke grens tussen het professionele 
en het persoonlijke zelf. Dat maakt werknemers kwetsbaar. Als de afstemming niet goed en de balans 
zoek is, kan burn-out het gevolg zijn.’ (RMO 2002a, p. 20).  
 
10  Noordegraaf 2004, p.78-92. 
 
11  Noordegraaf 2004, p. 97-98. 
 
12  ‘Op zich is met bedrijfsmanagement weinig mis, maar er is heel wat mis als dit type 
management in een setting wordt toegepast die zich daar niet voor leent. Dat is in grote delen van de 
publieke sector het geval.’ (Noordegraaf 2004,  p. 132). 
 
13  Bovens 2001, p. 120. 
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14  Bovens 2001, p. 174. 
 
15  Garland 2001, p. 267-305. 
 
16  Zie onder meer de lectorale rede in ditzelfde boekje. Overigens heb ik de stelling dat een 
zekere normalisatie van de omgangsvormen nodig is ook op andere plaatsen geformuleerd (Van den 
Brink 1997, p. 240-243; Van den Brink 2001, p. 341-363 en Van den Brink 2004, p. 139-150). 
 
17  Dagevos 2002, p. 123-124. 
 
18  De Jong 2004, p. 25 en 35-36. Los van het aantal nieuwe maatregelen ging ook het aantal 
wijzigingen van bestaande regelingen tussen 1976 en 2003 omhoog (ibidem, p. 27-28). Voor de totale 
regeldruk zou men eigenlijk de nieuwe regels en de wijzigingen van bestaande regels moeten optellen. 
Omwille van het overzicht beperk ik me hier tot het aantal wettelijke bepalingen dat aan bestaande 
regelingen wordt toegevoegd. 
 
19  De Jong 2004, p. 20. 
 
20  De Jong 2004, p. 26. 
 
21  Deze grafiek geeft de ontwikkeling schematisch weer. Meer exacte cijfers vindt de lezer in 
Tabel 2 van de bijlage. Het beeld van grafiek 2 is verkregen door de cijfers van een polynome trendlijn 
te voorzien. 
 
22  Van Hoof 1998, p. 237-243. 
 
23  Van Kessel 2006. 
 
24  De Beer 2001, p. 40-41. 
 
25  Van Ruysseveldt 1998, p. 113. 
 
26  De Beer 2001, p. 44-45. 
 
27  ‘Wanneer we de gegevens over diverse baankenmerken overzien, dan kan het bijna niet anders 
dan dat de gemiddeld hoge mentale belasting van werkenden in de gezondheids- en welzijnszorg en in 
het onderwijs te maken heeft met de hoge tijdsdruk en de geringe regelcapaciteit aldaar. Op de andere 
indicatoren (…) onderscheiden werkenden in deze sectoren zich immers niet in ongunstige zin van 
andere sectoren. Werken in het onderwijs en in de gezondheids- en welzijnszorg is hectisch, zonder 
dat werkenden zelf hierin veel kunnen sturen en meer dan in andere sectoren ervaren werkenden hun 
werk als een zware belasting.’ (Dagevos 2002, p. 153). 
 
28  Van Ruysseveldt 1998, p. 89. 
 
29  ‘In een optimale werksituatie is het mogelijk om hard te werken zonder dat daarbij hinderlijke 
stressreacties optreden. Het ontstaan van stressreacties wordt niet zozeer bepaald door de hoeveelheid 
werk als wel door de speelruimte die iemand heeft om eventuele problemen op te lossen en door de 
psychosociale aspecten van de werksituatie, zoals de werksfeer en de relatie met chef en collega’s. Dit 
neemt niet weg dat een hoge werklast de kans op stressreacties verhoogt. Er hoeft maar iets verkeerd 
te gaan (bijvoorbeeld door apparatuurstoringen of een slechte planning) of er ontstaat een gevoel van 
controleverlies dat leidt tot stressreacties.’ (Gaillard 1995, p. 35). 
 
30  Gaillard 1995, p. 51. 
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31  Gaillard 1995, p. 54 en 58 
 
32  Op basis van een sociotechnische benadering definieert Jac Christis stress als ‘het gevolg van 
een situatie waarin we bij de uitvoering van ons werk voortdurend geconfronteerd worden met 
problemen, terwijl de organisatie van het werk ons niet de regelmogelijkheden verschaft om die 
problemen op te lossen. Hierdoor komen we onder druk te staan en wanneer dat vaak gebeurt of lang 
duurt, dan kunnen we daar goed overspannen van worden. Overspannen worden we dus niet van 
problemen, maar van een gebrek aan regelmogelijkheden, van onoplosbare problemen dus. Deze 
onoplosbare problemen kunnen een bron voor negatieve emoties vormen.’ (Christis 1998, p. 39). 
 
33  Ik doel op Bewijzen van goede dienstverlening dat uit 2004 dateert en op vele punten aan het 
thema van deze rede raakt. In feite zijn er zoveel raakpunten dat ik er vanaf zie om ze telkens te 
behandelen. Ik volsta daarom met de opmerking dat ik het WRR-advies in zijn algemeenheid 
onderschrijf. Dat geldt zowel voor de vijf grote problemen die men signaleert (te weten: 1. 
kennisvernietiging; 2. dictatuur van de middelmaat; 3. een soevereine consument; 4. onvoldoende 
normatief debat en 5. een overmaat aan verantwoording) als voor vijf beginselen waar men voor pleit 
(te weten: 1. vorm kennisallianties; 2. investeer in variatie; 3. organiseer de tegenspelers; 4. zorg voor 
openbare verantwoording en 5. maak het toezicht selectief).  
  
34  Een meer uitvoerige schets van deze geschiedenis is te vinden in Van den Brink 2006c.  
 
35  Hoekema 2004, p. 35-57. 
 
36  Van den Brink 1996, p. 402-407. 
  
37  Welten 2005, p. 36-40. 
 
38  Welten 2005, p. 83-91. 
 
39  Verwijzend naar de Politiewet uit 1993 schrijft de Raad van Hoofdcommissarissen dat het 
werk van de politie vooral op de volgende taken neerkomt: 1. opsporing van strafbare feiten; 2. 
handhaving van de openbare orde; 3. verlenen van hulp in noodsituaties; 4. signaleren en adviseren 
van het openbaar bestuur (Welten 2005, p. 14). 
  
40  WRR 2005, p. 66-72. 
 
41  De Mare 2003, p. 234-239.  
 
42  Dit geldt in elk geval voor het schilderen. ‘De vroegmoderne kunst van het schilderen 
herneemt aldus de klassieke opvatting van een evenwichtige balans tussen aangeboren talent (…), een 
leerbaar geheel van regels en een gestaag en volhardend oefenen.’ (De Mare 2003, p. 511). Maar het 
geldt evengoed voor de wijze waarop Stevin over bouwkunst schrijft. ‘Stevin beschouwt de kunst als 
een systeem van algemene regels die door hun goede ordening makkelijk leerbaar zijn. Dit leren steunt 
op twee pijlers.  Ten eerste veronderstelt het een natuurlijke aanleg. Een leerling moet een aangeboren 
vermogen en gepaste talenten hebben om de regels te leren.  Talenten en hartstochten zijn immers op 
een ongelijke wijze over de mensen verdeeld (…) Maar natuurlijke aanleg alléén is niet genoeg (…)  
De leerling dient zich voortdurend in de stof te oefenen.’ (Ibidem, p. 243).  
 
43  De Mare 2003, p. 509-510, 513-516, 558-559. 
 
44  ‘Het in de vroegmoderne tijd aanwezige weten over schilderen wordt met behulp van 
verschillende formele structuren uit het antieke denken in gestructureerde kennis omgezet (…) De ars 
of const is niets meer of minder dan een formele ordening van discrete grondbeginselen (…) 
Aangeboren talent bij de leerling en het oefenen van de aangeboden stof zijn in de kunst als 
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leersysteem voorondersteld. Het doel in de kunst van het schilderen blijft als voorheen: namelijk het 
volgens de regel leren schilderen. Wat verandert is het bereik van de kennis. Opnieuw wordt de kennis 
van het schilderen (en het bouwen) internationaal. De spreiding is niet meer oraal en via individuen 
(zoals in de laat-gothiek) maar discursief en via het gedrukte boek.’ (De Mare 2003, p. 579).  
 
45  De Mare 2003, p. 247. 
 
46  ‘Kortom: de architect is pas een meester wanneer hij de juiste talenten heeft, ze goed gebruikt, 
zeer geoefend is en verantwoording voor het bouwwerk draagt.’ (De Mare 2003, p. 246). ‘De goede 
schilder is een vrije burger die zich waardig gedraagt en zijn verantwoordelijkheid neemt voor de 
openbare zaak.’ (ibidem, p. 560). 
 
47  Zie bijvoorbeeld het debat dat wordt gevoerd in Sciulli 2005a en 2005b, Malatesta 2005, 
Evetts 2005 en Torstendahl 2005. 
 
48  Deze laatste vorm van kritiek (in Nederland het meest duidelijk door Hans Achterhuis 
verwoord) houdt vooral verband met de meer assertieve levensstijl die zich in de jaren zestig en 
zeventig ontwikkelde. Mondige burgers konden zelf wel uitmaken hoe zij hun problemen moesten 
aanpakken, daar voegde een professional niet veel aan toe. Vanaf begin jaren negentig horen we dat 
soort kritiek niet meer en inmiddels wordt de professional weer volop gewaardeerd. Dat lijkt 
opmerkelijk omdat het verschijnsel van de mondige burger er niet minder op geworden is. Bijgevolg is 
het samenspel van burger en professional vandaag de dag veel ingewikkelder dan het in het verleden 
was. 
 
49  Mondelinge mededeling Romke van der Veen. 
 
50  Eventuele schaarste komt niet altijd in een hogere prijs tot uitdrukking. Bovendien wordt de 
quartaire sector gekenmerkt door het feit dat het gebruik van bepaalde diensten veelal onontkoombaar 
is. Bijvoorbeeld omdat het gaat om levensnoodzakelijke verrichtingen (ziekenhuis), of omdat de 
overheid tot het gebruik van een bepaalde voorziening verplicht is (leerplicht) of omdat er binnen de 
eigen regio niets te kiezen is (politiezorg) (Van Praag 2002, p. 65). 
 
51  Van Praag 2002, p. 66-69. 
 
52  Blom 2001, p. 202-211. 
 
53  Blom 2001, p. 219-221. 
 
54  Het debat over selectie kent twee stromingen. De eerste baseert zich op 
ontwikkelingspsychologische inzichten en meent dat het onderwijs de natuurlijke ontwikkeling van 
het kind, die zich in min of meer vaste stadia voltrekt, zoveel mogelijk moet volgen. De tweede 
stroming laat zich leiden door de testpsychologie en wil objectief meten of leerlingen beschikken over 
bepaalde capaciteiten. Blom wijst op het eenzijdige van deze benaderingen en schrijft: ‘Merkwaardig 
genoeg ontbreekt er vooralsnog één positie in dit Nederlandse selectiedebat. Dat is de opvatting dat het 
juist de cultuur is die de intellectuele ontwikkeling van kinderen mogelijk maakt en dat daarom eerst 
een cultureel fundament gelegd moet worden, voordat er überhaupt geselecteerd kan worden.’ (Blom 
2001, p. 222). Deze eenzijdigheid duurt tot op heden voort. 
 
55  Blom 2001, p. 227-229. 
 
56  Uiteraard is louter regelmaat of discipline niet genoeg! Een goede opvoeding veronderstelt in 
de eerste plaats liefde en persoonlijke betrokkenheid. Het probleem is evenwel dat het affectieve en 
persoonlijke aspect sinds de jaren zestig steeds meer aandacht kreeg en dat de betekenis van normen, 
grenzen, regels en afspraken lange tijd geloochend werd. Pas in de tweede helft van de jaren negentig 
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wordt de balans hersteld. Mede daarom heb gepleit ik voor een gezinscultuur die berust op een 
combinatie van discipline en betrokkenheid (Van den Brink 1997, p. 90-125). 
  
57  Van den Brink 2001, p. 143-177. 
 
58  Dit gaat niet alleen voor de persoonlijke ontwikkeling maar ook voor het leren zelf op. In haar 
kritiek op het nieuwe leren breekt Van der Werf een lans voor het systematisch opbouwen van nieuwe 
inzichten. Ze schrijft onder meer: ‘Complexe vaardigheden zijn hiërarchisch van aard en bestaan uit 
een groot aantal kennis- en vaardigheidscomponenten en relaties daartussen. Uit onderzoek naar 
directe instructie en beheersingsleren is gebleken dat onderwijsprogramma’s waarin de kennis- en 
vaardigheidscomponenten hiërarchisch geëxpliciteerd zijn in concrete leerdoelen en tot een 
welomschreven beheersingsniveau worden geoefend, leiden tot een effectiever leerproces, tot betere 
leerresultaten en tot een hogere motivatie dan het uitvoeren van complexe taken.’ (Van der Werf 2005, 
p. 147). 
 
59  ‘In het onderwijs zijn de verhoudingen tussen docenten en leerlingen veel informeler 
geworden. Op veel scholen en instellingen tutoyeren leerlingen en studenten hun docent. De voorkeur 
voor egalitaire verhoudingen is in Nederland verder doorgeschoten dan in de ons omringende landen. 
De keerzijden hiervan – een gebrek aan wederzijds respect en een gedoogpraktijk ten aanzien van 
gedrag dat eigenlijk niet door de beugel kan – hebben intussen geleid tot een roep om herstel van 
normen en waarden. De pedagogische opdracht van de school staat momenteel hoog op de agenda. 
Ook het bedrijfsleven ervaart tijdens stages dat basale omgangsvormen bij een deel van de scholieren 
niet meer vanzelfsprekend zijn.’ (Bronneman 2006, p. 253). 
 
60  ‘De zorg voor leerlingen vormt  voor veel leerkrachten in het basisonderwijs de kern van hun 
beroep. Sommige leerkrachten zien het zelfs als hun hoofdtaak, andere zien het als noodzakelijke 
voorwaarde voor de uitoefening van hun beroep. In de aanpak van het onderwijs wordt zo veel 
mogelijk uitgegaan van de belevingswereld van het kind. Zo wordt er bijvoorbeeld in het reken- en 
wiskundeonderwijs zoveel mogelijk aangesloten bij  situaties die voor kinderen en jongeren 
betekenisvol zijn. Die concretisering van het wiskundeonderwijs heeft ertoe geleid dat het 
abstractievermogen van leerlingen aanmerkelijk afgenomen is.’ (Bronneman 2006, p. 254). 
 
61  Bronneman 2006, p. 245, 255-256, 262. 
 
62  Bronneman 2006, p. 238, 253, 262. 
 
63  Bronneman 2006, p. 246, 251, 254, 261-262. 
 
64  ‘Bij zwakkere leerlingen, afkomstig uit gezinnen waar verder studeren niet gebruikelijk is, zou 
in het basis- en voortgezet onderwijs meer tijd moeten worden uitgetrokken voor het leggen van een 
stevig kennisfundament. In het beroeps- en hoger onderwijs leiden genoemde ontwikkelingen 
onvermijdelijk tot niveaudaling.’ (Bronneman 2006, p. 262). 
 
65  Janssen 2005, p. 19-20, 206-216. 
 
66  De RMO schrijft dat de politiek ertoe neigt om maatschappelijke domeinen als een middel 
voor het bereiken van eigen doeleinden te behandelen. Dat getuigt van een instrumentele benadering. 
‘Vooral onderwijs en cultuur hebben daarmee te maken, maar ook zorg wordt vaak gezien als onder 
meer een instrument om maatschappelijke participatie te bewerkstelligen. Al deze vormen van 
instrumentalisering miskennen feitelijk dat onderwijs, cultuur en zorg intrinsiek waardevol en 
betekenisvol zijn. In zijn consequenties kan deze instrumentalisering deze intrinsieke waarden zelfs 
tenietdoen.’ (RMO 2006, p. 84). 
 
67  Casparie 2005, p. 1.1.11. 
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68  Casparie 2005, p. 1.1.3-4. 
 
69  ‘In de moderne aanpak staat het voortdurend streven naar een verbetering van de kwaliteit 
centraal. De methodiek is niet gericht op het opsporen van fouten, maar op het verhogen van het 
gemiddelde, het stimuleren van alle medewerkers. Dit wordt ondersteund door beheersing en sturing 
van alle processen die bij het leveren van kwaliteit een rol spelen en waarbij samenwerking tussen 
verschillende disciplines noodzakelijk is. Niet alleen de professionele opvattingen staan centraal. Het 
gaat om het voldoen aan belangrijke behoeften van de klant op het gebied van gezondheid en gebruik 
van zorg (…) Daarbij is het niet zo dat de vraag van de patiënt gedachteloos wordt gevolgd (“de 
dictatuur van de vraag”). Er is expliciet overleg over de behoeften en verwachtingen van de patiënt en 
er wordt gestreefd naar een goede combinatie van professionele inzet en servicegerichtheid.’  
(Casparie 2005, p. A.1.1.9-10). 
 
70  Casparie 2005,  p. 1.1.23-24. 
 
71  ‘…in grote delen van de bestuurspraktijk ligt sinds jaren het primaat bij bedrijfsmanagement. 
Dat uit zich in allerlei ingrepen in de structuur en cultuur van organisaties met behulp van planning & 
control, prestatiecontracten, divisievorming [en] kosten-batenanalyses.’ (Noordegraaf 2004, p. 98). Zie 
ook idem p. 132-147 en Bovens 2001, p. 172-180. 
 
72  Verhagen 2005, p. 157-164. 
 
73 Kennelijk doet zich in de geestelijke gezondheidszorg een vergelijkbare ontwikkeling voor, 
maar dan een halve eeuw later.Volgens Paul Schnabel werd de fase van behandelend ingrijpen pas in 
de tweede helft van de twintigste eeuw bereikt. Niettemin is de rivaliteit van uiteenlopende waarden of 
ambities ook in de geestelijke gezondheidszorg merkbaar (Schnabel 1995, p. 215-229). 
 
74  Verhagen 2005, p. 164-171. 
 
75  Verhagen omschrijft de politieke zorglogica als een consistente gedachteconstructie die zowel 
op ideologisch niveau als op institutioneel en op relationeel niveau haar werk doet. ‘Op ideologisch 
niveau vooronderstelt de politieke zorglogica een zekere conceptie van sociale rechtvaardigheid, 
afwisselend ingevuld door noties van vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Wát als vrijheid, gelijkheid en 
solidariteit geldt, valt niet eenduidig aan te geven maar dát vrijheid, gelijkheid en solidariteit 
wezenlijke onderdelen van sociale rechtvaardigheid uitmaken is evident.’ (Verhagen 2005, p. 149). 
 
76  Verhagen 2005, p. 149-157. 
 
77  Noordegraaf 2004, p. 95-102, 358. 
 
78  Noordegraaf 2004, p. 172-173, 287-289; zie ook Bovens 2001, p. 169-170. 
 
79  Noordegraaf 2004, p. 359-363. 
 
80  In een recente publicatie laat ook de PvdA zich kritisch uit. Een commissie onder 
voorzitterschap van Jouke de Vries pleit voor het vinden van een balans tussen de professionele eisen 
van goede vakuitoefening, de normatieve keuzen van de politiek, de variëteit aan wensen onder 
burgers en de eisen van doeltreffendheid die door het management gesteld worden. Men schrijft 
letterlijk: ‘Het is tijd voor een nieuwe besturingsfilosofie waarbij eerlijke toegang, kwaliteit en 
wederkerigheid centraal staan.’ (De Vries 2006, p. 17-18). 
 
81  Eijlander 2004, p. 7. 
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82  Eijlander 2004, p. 30-31. 
 
83  ‘Essentieel is dat er de ruimte is om te experimenteren (binnen de marges van de geldende 
regels) en dat lerend vermogen niet alleen wordt mogelijk gemaakt, maar ook gestimuleerd. Vormen 
van verantwoording en toezicht kunnen daarbij aansluiten. Niet het “afrekenen” zal daarbij voorop 
moeten staan maar het (leren) verbeteren. Daardoor kan ook een meer open houding ontstaan bij de 
partijen over wat er wel en niet goed gaat.’ (Eijlander 2004, p. 31-32; zie ook p. 13, 22). 
 
84  Eijlander 2004, p. 10-11. 
 
85  Ik noem met name de rapporten Aansprekend burgerschap (RMO 2000), Bevrijdende kaders 
(RMO 2002b), Sociale veiligheid organiseren (RMO 2004) en Verschil maken (RMO 2006). Gegeven 
de productiviteit van de RMO is het opmerkelijk dat het kabinet Balkenende II recentelijk tot het 
opheffen van dit adviesorgaan besloten heeft. 
 
86  De RMO heeft bij herhaling gepleit voor een modernisering van het bestuur die van drie 
beginselen uitgaat: schaal, sturing en samenhang. Het gaat de raad in de eerste plaats om een 
kleinschalige organisatie van de globaliteit. Schaalvergroting in het publieke domein biedt alleen 
voordelen als daarbinnen herkenbare eenheden ontstaan. Het gaat in de tweede plaats om een overheid 
die kaders stelt en die stuurt met behulp van een beperkt aantal kernregels. Binnen dat kader krijgen 
burgers en professionals meer ruimte. Het gaat in de derde plaats om een cultuur van het verschil: 
binnen die kaders wordt ruimte geboden voor het cultiveren van individuele en groepsverschillen op 
basis van gelijkwaardigheid. (RMO 2006, p. 20-21). 
 
87  ‘Wanneer de overheid de eigen verantwoordelijkheid van burgers wil bevorderen, dient zij een 
fundamenteel ander repertoire te hanteren. Zij moet enerzijds terugtreden in ambities en 
beleidsprogramma’s. Anderzijds beschermt en bevordert de overheid (sociale) contexten waarin de 
eigen verantwoordelijkheid reëel gestalte kan krijgen. Bovendien koerst de overheid op het vermijden 
van onaanvaardbare uitkomsten.’ (RMO-2006, p. 9). 
 
88  RMO 2006, p. 10-11, 57. 
 
89  RMO 2006, p. 14, 83. 
 
90  RMO 2006, p. 79, 86. 
 
91  RMO 2006, p. 12, 79. 
 
92  In veel beleidsdocumenten treedt de burger naar voren als een rationeel kiezende consument. 
Dat blijkt vooral als men kijkt naar de instrumenten waar de overheid voor kiest. 
‘Het probleem van de conceptie van de burger als kiezende consument is dat het één deelaspect van 
burgerschap uitlicht en met beleid stimuleert. Daarmee wordt geen recht gedaan aan de grote 
verschillen die bestaan tussen burgers onderling en aan de verschillende repertoires van burgerschap 
die één en dezelfde persoon afwisselend kan hanteren.’ (RMO 2006, p. 62). 
 
93  Dat blijkt uit de wijze waarop de RMO schrijft over het primaat van de professionele 
uitvoering: ‘Professionals krijgen de ruimte om eigen kwaliteitsnormen te definiëren en ze 
verantwoorden zich daarover in eerste instantie aan burgers (hun cliënten) en aan andere professionals.  
Management en beleid moeten veel meer in dienst komen te staan  van de professionele levering van 
diensten, in plaats van andersom,  zoals nu vaak het geval lijkt te zijn.  Sturing door dialoog staat 
centraal in de relaties die professionals onderhouden met zowel de organisatie als met cliënten en 
partners. Noch de vragers, noch de aanbieders bepalen de dienstverlening. Het eigene van publieke 
dienstverlening is dat ze door dialoog en debat of deliberatie tot stand komt.’ (RMO 2006, p. 79). 
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94  Dit raakt rechtstreeks aan leiderschap, een onderwerp dat lange tijd met argwaan bekeken is 
maar sinds kort weer bovenaan de politieke agenda staat. Ik kan er niet over uitweiden en beperk me 
daarom tot de opmerking dat leiderschap het vermogen vergt om met meerdere verhalen, registers of 
repertoires te werken én het vermogen om ze in een gegeven situatie zodanig te verbinden dat ze tot 
gemeenschapsvorming leidt (vergelijk Van de Donk 2006). In zoverre bestaat er een nauw verband 
tussen leiderschap en de vragen van complexiteit en ordening die in deze rede behandeld zijn. 
  
95  Ik ontleen dit aan een overzicht dat Femke Smulders heeft gemaakt. Zij ging na welke boeken 
worden gebruikt bij de verschillende opleidingen bestuurskunde in Nederland. Daaruit bleek 
Openbaar bestuur van Bovens met acht vermeldingen onbetwist op nummer één te staan (Smulders 
2006). 
  
96  Overigens lag dat voor de hand omdat ik vanaf 1996 bij het Nederlands Instituut voor Zorg en 
Welzijn gewerkt heb. De daar ontwikkelde kennis is uitdrukkelijk voor de professionals in het veld 
bedoeld. Mijn huidige functie als lector aan de Politieacademie zorgt er opnieuw voor dat ik nauw bij 
een beroepspraktijk betrokken ben.   
 
97  Hendriks 2005, p. 21-30. 
 
98  Voor de meest recente bevindingen in deze onderzoekslijn raadplege men het onderzoek naar 
de veiligheidsaanpak in Rotterdam (Tops 2006). 
 
99  Als voorbeeld verwijs ik naar het boek dat René Boomkens onlangs heeft gepubliceerd 
(Boomkens 2006). Hoewel ik direct erken dat de moderne wereld ingewikkeld is en tal van oude 
zekerheden verdwenen zijn, geloof ik niet dat het proclameren van de wereldwijde wanorde ons zal 
helpen. Intellectuelen moeten – ook in perioden die zich door hevige turbulentie kenmerken – zo lang 
mogelijk helder blijven nadenken. Het feit dat veel intellectuelen dat niet langer opbrengen, maakt de 
problemen alleen maar erger. Volgens mij verwijzen boektitels als De nieuwe wanorde vooral naar 
datgene wat zich in het hoofd van de opiniërende en bestuurlijke elite afspeelt en niet naar de 
maatschappelijke realiteit die het object van serieus onderzoek zou moeten zijn. 
 
100  Om die reden heb ik twijfels bij termen als hybridisering of hybriditeit. Zij geven weliswaar 
aan dat de oude ordening aan het verdwijnen is omdat een aantal klassieke verschillen (zoals het 
onderscheid tussen publieke en private sfeer of tussen staat, markt en middenveld) niet langer 
functioneert, maar ze maken niet duidelijk of er een nieuwe ordening ontstaat en welke verschillen 
daarin de centrale rol spelen. Voor een goed overzicht van hiermee samenhangende vragen raadplege 
men Brandsen 2006. 
 
101  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 een aantal specifieke 
eigenschappen van elkaar te onderscheiden zijn. In beginsel liggen de oudste lagen onderop en bestaat 
het oppervlak uit jongere 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 
aantal andere lagen verborgen zijn, gesteenten die niet alleen veel ouder maar ook beslissend zijn in 
die zin dat ze het fundament vormen voor latere afzettingen en in die zin bepalend zijn voor de 
stabiliteit van de bodem als geheel (verg. Van den Brink 2002, p. 10-18). Op analoge wijze zie ik het 
moderne bestaan als een bodem waarin zich verschillende culturele ontwikkelingen hebben afgezet. 
Terwijl de aandacht van tijdgenoten en betrokkenen meestal naar de meest recente laag uitgaat, moet 
een serieus onderzoek de bodem als geheel nemen. Dat heb ik in deze oratie heb willen doen.  
 
102  Het belang van dit onderwerp blijkt onder meer uit de bijdragen aan een bundel van het SCP 
waarin verschillende aspecten van ‘goed burgerschap’ in kaart gebracht worden (Dekker 2005). Deze 
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bundel laat ook zien dat een louter normatieve benadering onvoldoende is. Men moet altijd ingaan op 
de historische en culturele omstandigheden waarin het goede burgerschap praktisch vorm krijgt. 
 
103  Voor een overzicht van dit soort hardnekkige beleidsproblemen raadplege men het boek dat 
Arentsen en Trommel hierover gepubliceerd hebben (Arentsen 2005). Het betekent niet dat hun 
analyse van de problematiek ter zake is. Een kritische bespreking van het boek is te vinden in Van den 
Brink 2006b. 
 
104  Een paar jaar geleden heeft Pieter Hilhorst hier al aandacht voor gevraagd. Hij bepleitte een 
nieuwe visie op politiek en schreef: ‘Regeren is achteruitzien. Het is inderdaad wenselijk dat scholen, 
instellingen en bedrijven meer vrijheid krijgen om hun eigen plan te trekken. Maar dat kan alleen als 
die initiatieven achteraf worden beoordeeld. De bedrijfsmatige visie schiet hierin tekort omdat ze 
alleen ruimte laat voor een technocratische beoordeling. De enige legitieme beoordeling is echter een 
politieke. Oordelen is meer dan meten. Het is het afwegen van strijdige waarden.’ (Hilhorst 2001, p. 
10). 
 
105  Overigens gaat het niet om een louter intellectuele belangstelling. Ook buiten de 
wetenschappelijke wereld kregen culturele, morele en andere niet-materiële overwegingen de 
afgelopen decennia steeds meer gewicht. Op grond daarvan heeft Ronald Inglehart reeds in de jaren 
zeventig een theorie van het postmaterialisme geformuleerd (Inglehart 1977). Hoewel het laatste 
woord over deze theorie nog niet gesproken is, heeft zij verstrekkende gevolgen voor de manier 
waarop we tegen politieke of bestuurlijke processen aankijken. 
 
106  Van den Brink 2006a, pp. 18-24, 271-276. 
 
107  Van der Burg 2001, p. 15-37, 127-140. 
 
108  Daarop werd al geanticipeerd in Van de Donk 2001, p. 24, 28 en 33-36. 
 
109 Overigens gaat dit niet alleen voor het brede midden maar ook voor de meer extreme vleugels 
van het politieke spectrum op. Dat blijkt onder meer uit het gedegen onderzoek van Frank Buijs en 
anderen naar radicale stromingen onder Nederlandse moslimjongeren (Buijs 2006). Maar het geldt 
evengoed voor lonsdale-jongeren in Noord-Limburg die zich tegen buitenlanders afzetten en hun 
Nederlandse identiteit benadrukken.  
 
110  Het Nationale Vrijheidsonderzoek 2006 toont aan dat deze consensus meer omvat dan het 
formele aspect van democratische besluitvorming. In feite zijn we het in Nederland over een aantal 
substantiële waarden eens. Zo meent een overgrote meerderheid dat je respect moeten hebben voor 
andersdenkenden (88 procent). Vier van de vijf Nederlanders vindt dat je in debat moet treden als je 
het oneens bent met elkaar. Zij vinden bovendien dat er momenteel te veel angst voor afwijkende 
opinies is (78 à 79 procent). Een ruime meerderheid slaat het recht op vrije meningsuiting zelfs hoger 
aan dan het verbod op discriminatie (61 procent). Een en ander onderstreept dat wij het vrije en soms 
harde openbare debat van groot belang achten (Verhue 2006).  
 
111  Lampert 2006, p. 120-121. 
 
112  Zelf kwam ik deze situatie voor het eerst tegen toen ik voor de WRR een onderzoek deed naar 
de politieke habitus van hedendaagse burgers (Van den Brink 2002, p. 62-68, 72-82). Daarbij 
gebruikte ik evenwel gegevens uit het jaar 1996. Reeds op dat moment tekende zich een aanzienlijke 
groep van burgers af die negatief over politiek en democratie dachten. Naar mijn schatting maakten ze 
toen ongeveer een derde van de bevolking uit. Inmiddels zijn we tien jaar verder en hebben de 
gevoelens van onzekerheid of ergernis zich in brede kring verbreid. Men hoeft niet veel te weten van 
de geschiedenis om te beseffen dat dit vroeg of laat verkeerd moet gaan. 
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113  Sommigen denken dat men die kloof kan overbruggen door intensiever gebruik te maken van 
opinieonderzoek. Dat brengt echter een aantal onvermoede problemen met zich mee, die deels met 
onderzoekstechnische en deels met politiek-filosofische vragen verband houden. Voor een 
fundamentele maar ook ontnuchterende beschouwing hierover raadplege men Tiemeijer 2006. 
 


