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Voor mijn grootvaders,

beiden strevend naar het ideaal van rechtvaardigheid.
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HOOFDSTUK 1

Verhalen over macht

1 Inleiding

1.1 Een praktijk van woonruimteverdeling'

Ik was net afgestudeerd toen ik - na een half aartje als jurist te hebben gewerkt -

in I994 in de gemeente G. ging werken als Beleidsmedewerker Volkshuisves-

ting. Ik had een vak Volkshuisvesting gevolgd waarin ik iets had geleerd over
de deregulering en de Nota Volkshuisvesting in de jaren '90 van staatssecreta-

ris Heerma, maar verder wist ik er niet veel van. Al snel bleek het werk groten-
deels te bestaan uit het voeren van het secretariaat van het Comit# Huisvesting.
Dat comita bestond uit een door de gemeente aangewezen voorzitter en twee

door Woningbouwvereniging Sint Willibrordus benoemde leden. Zij namen

alle beslissingen over huisvestingszaken, waaronder wie zich mocht inschrij-
ven, wie welk huis kreeg en wie er urgent was. Dit was al sinds jaar en dag het
geval in G., hoewel er vanuit gemeentelijke hoek al lang werd gepleit voor

afschaffing van het comite. Het systeem was ouderwets en het comite hield er

volgens mijn collega's eigen regels op na. Ook in het dorp stond het comite
niet goed bekend. Er werd volgens de inwoners aan vriendjespolitiek gedaan
en er werd gediscrimineerd. Of alle huizen werden juist aan asielzoekers toe-

gewezen. En als je maar flink zielig deed, kreeg je wel een urgentieverklaring.

De leden van het comitd waren vrijwilligers. Hoewel er in G. een Huisvestings-
verordening bestond, achtten zij zich hieraan lang niet altijd gebonden. De
kennis van de verordening liet ook soms te wensen over. De leden hadden

altiid op hun eigen manier de woningen verdeeld. Al snel kreeg ik in de gaten
dat, wat het comitt betreft, de secretaris uitsluitend de besluiten uitvoerde.

Aangemoedigd door mijn collega's probeerde ik daar wat aan te veranderen. Ik
streefde ernaar de contacten zo veel mogelijk schriftelijk te houden en directe
gesprekken tussen woningzoekenden en de leden te voorkomen. Kennelijk
waren zij gewend dat iedereen die een urgentieverklaring wilde hebben bij hen
op bezoek kwam, waarna zij zelfstandig de urgentie toekenden of niet. In de

verordening stond dat anders: de GGD of de Sociale Dienst moesten hierover

1.    Om te voorkomen dat deze praktijk is terug te voeren op een concrete plaats in Nederland,
heb ik de situatie enigszins veranderd.
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adviseren, waarna het comite op basis van het advies een besluit nam. Dit was
erg tegen de zin van de leden; een lid belde mij regelmatig op om te vertellen
dat hij het werk niet meer leuk vond. Hij was zijn invloed kwilt en had het
gevoel alleen nog maar regels toe te passen. Een ander zuchtte bij elke woning
die niet aan een geboren en getogen G.-er werd toegewezen, hoe "zonde dat
toch was van zo'n huis".

Vrijgekomen woningen werden aan mi j gemeld en vervolgens geadverteerd in
een krantje. Woningzoekenden konden door het insturen van een woonbon
hun belangstelling kenbaar maken. Na de sluitingsdatum was het mijn taak
om alle woonbonnen op volgorde te leggen. Had ik (op grond van de Verorde-
ning) een volgorde bepaald, dan maakte ik een advies aan het comit6, dat
graag iets te kiezen had. Vaak gaf ik dus twee namen op en liet aan hen de
keuze. Op het advies ging een stempel. Alle adviezen samen gingen in een
grote koffer met ciiferslot. De koffer werd vrijdagmiddag naar een speciaal
kamertje gebracht, waar de leden in het weekend toegang toe hadden. Maan-
dagochtend haalde ik de koffer weer op. Elke week was het weer een verras-
sing wat ik daarin aantrof. In mijn ogen simpele adviezen waren soms hele-
maal  volgekalkt met opmerkingen:  "Nee!!! ! Pietje staat veel langer ingeschre-
ven!" "Volgens mi j woont Jantje bil ziin moeder in." "Moeten wij mensen uit
U. wel inschrijven?" Veel besluiten kregen zo geen meerderheid en moesten
daardoor wachten tot de maandelijkse vergadering. Omdat ik dat niet altijd
verantwoord vond, besteedde ik vaak de maandag aan belrondjes met de leden
om alsnog een besluit rond te krijgen.

De gepensioneerde weduwe
Op een dag kwam er een mevrouw het gemeentehuis binnen. Zij vroeg om
een gesprek. In de spreekkamer vertelde ze me dat zij in B. woonde. Haar
man had een half jaar geleden zichzelf gedood door voor een trein te sprin-
gen. Haar huis stond vlakbij de spoorlijn en ze werd helemaal gek van het
geluid van de treinen. Omdat zij uit G. kwam en er nog familie had wonen,
wilde ze graag terug. Ze wilde geen huurwoning, maar een goedkope koop-
woning. Om daarvoor in aanmerking te komen, moest ook zij zich inschrij-
ven als woningzoekende. Uiteindelijk zou zij een vergunning, waarover het
comitabesluiten nam, nodig hebben. Ik gafhaar een inschrijfformulier, maar
vertelde haar wel dat ik niet zeker wist of ze zich zou kunnen inschrijven. Zij
woonde immers niet in G. en had er (volgens de Verordening) geen binding
mee. Bij het formulier moest zij ook een loonstrook of ander bewijs van
inkomen voegen. Dat deed ze, ze had een weduwenpensioen.

2



Hoofdstuk 1 - Verhalen over macht

Strikt genomen kon deze mevrouw niet worden ingeschreven. Ik overwoog
daarom het comit6 te adviseren om de hardheidsclausule toe te passen. Hier-
over zou dan vergaderd moeten worden en ik zou het verhaal van de mevrouw
moeten vertellen. Wellicht zouden de leden haar zelf willen zien. Hen een
beetje kennende, zag ik dat niet zitten. Ik hoorde ze al: "Ze kan toch wel een
huis in U. zoeken?" "Ja, die familie is altijd al gestoord geweest." Het was lang
niet zeker dat ze genegen zouden zijn om de hardheidsclausule toe te passen.

Ik keek nog eens goed naar het formulien Zoals gebruikelijk was het maar
halfingevuld. Bij het vakje inkomen stond niets geschreven. Toen keek ik nog
eens goed naar het inkomensbewijs. Er stond: "pensioen op grond van de
AWW".* Ik kreeg een idee. In de Huisvestingswet is een aparte categorie men-
sen die zich overal in Nederland vrij mag vestigen. Daaronder vallen ook
gepensioneerden. De wetgever had vast niet op het oog gehad om mensen
met een weduwen- ofwezenpensioen onder deze categorie te laten vallen, het
ging hem om 65-plussers. Maar in het inkomensbewijs stond niet al te duide-
lijk om wat voor pensioen het ging. Ik markeerde het woord "pensioen" met
gele stift, maakte van het inschrijfformulier met het inkomensbewijs een pak-
ketje en schreef het advies: inschrijven in de categorie gepensioneerden.  Het
lukte. De comittleden hadden over de details heengekeken en zonder verdere
vragen mevrouw ingeschreven als gepensioneerde.

Mensen uitj.
Wat huisvesting betreft, werkte de gemeente G. samen met een aantal regio-
gemeenten. Deze hadden vrijwel dezelfde verordening. Een van de regioge-
meenten was I. De manier waarop daar met woonruimteverdeling werd
omgegaan, riep regelmatig vraagtekens  op.  Bij ons stonden ook mensen uit J.
ingeschreven als woningzoekende. Dat kon alleen als zij ook een economi-
sche of maatschappelijke binding met G. hadden.  Een van de ingeschrevenen
Uit J. was het echtpaar K. Zij waren afkomstig uit Irak en zij werkten beiden in
G. Meneer K. kwam bij mij langs omdat het echtpaar een probleem had. Zii
woonden in J. bij een tante, waar ze een kamer hadden. Onverhoopt was
mevrouw K. zwanger geraakt en de tante dreigde het stel op straat te zetten.
Ze waren al in J. bij de woningbouwvereniging geweest en ook al bij de
gemeente, maar zij kregen daar geen urgentieverklaring. Nu wilde K. in G.
een urgentieverklaring aanvragen. Ik besloot de zaak eerst af te houden (altijd
verstandig met urgenties, meestal lossen zij zichzelf wel op). Officieel moest
elke gemeente voor zijn eigen urgenten zorgen en kon ik dus niets voor K.
doen. Ik adviseerde hem het nogmaals te proberen in J. en desnoods f ink aan

2. Algemene Weduwen- en Wezenwet.
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te dringen. Of bij een particulier verhuurbedrijf een woning te huren. Het
inkomen van K. en zijn vrouw was behoorlijk hoog, dus dat moest lukken.

Binnen twee dagen stond K. er weer. Hij keek nog wanhopiger dan de eerste
keer en vertelde  mi j  dat  er  in  J. geen oplossingen waren.  Ook de makelaars
wilden niet meewerken. Hij vermoedde dat het kwam omdat hij buitenlander
was. Ik beloofde hem dat ik zou bellen met J. Bij zowel de woningbouwvereni-

ging als bij de gemeente werd mij verteld dat K. wel erg lastig was onndat hij
steeds bij hen op de stoep stond. Inmiddels was ik ook al een aantal keren
gebeld door de tante van K. Zij eiste dat wi j hem zouden huisvesten omdat zij
absoluut niet tegen babygehuil kon. Na de geboorte zou zij de familie K. op
straat zetten. Ik vertelde haar dat wij natuurlijk niet zouden bezwijken voor

chantage. K. werkte vlak naast het gemeentehuis op een kwekerij, wat hem de
gelegenheid gaf om steeds langs te komen.  Elke dag zag ik hem zieliger kij-
ken. Ik had het idee dat het probleem toch wel ernstig was en achtte tante best
in staat om hen het huis uit te zetten.

Het comitt had een zwak voor gezinnen. Mensen met kinderen, en zeker met
baby's, waren altijd urgenter dan mensen zonder kinderen, omdat die "ook
wel op een kamer konden wonen". Ik schreef een brief aan de leden waarin ik
de situatie uitlegde, met het advies om hen - met een beroep op de hardheid-
sclausule - een urgentieverklaring te verlenen. Op maandagochtend keek ik
in de koffer: iedereen was het ermee eens. De voorzitter had erbil gezet dat ik
hem moest bellen. Dat deed ik. Hij bleek vreselijk boos op de instanties in J. te
zijn. Dat die zulke mensen zomaar aan hun lot overlieten en dat G. voor hen
de urgenten moest huisvesten! Hij wilde het er niet bij laten zitten en er
moest een brief op poten naar J., door hem persoonlijk ondertekend. Ik was
het op zich wel met hem eens, maar vroeg me afwat voor zin dat zou hebben.
G. was met zijn vooroorlogse toewijzingsmethoden toch al de risee van de
regio en dat zou misschien alleen maar erger worden. De brief is toch
geschreven en we hebben er nooit meer wat op gehoord. De familie K. kreeg
een urgentieverklaring en een maand later hadden zij een huis in G. Ik zal
nooit vergeten hoe blij K. keek toen ik hem dat vertelde.

Ik heb veel geleerd in G. en kijk met veel plezier terug op het werk.

1.2 Macht in de praktijk

Dit proefschrift gaat over macht. Macht, het vermogen om iemand iets te laten
doen wat hij anders niet gedaan zou hebben. Macht is ook het beschikken
over middelen die een ander hard nodig heeft. Gekoppeld aan de mogelijk-
heid om deze middelen naar eigen goeddunken te verdelen, heeft macht de
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potentie in zich tot het willekeurig gebruik ervan. Willekeurige machtsuitoefe-
ning vindt niet altild opzettelijk plaats. Soms gebeurt het uit gewoonte, soms
zelfs uit onmacht. Maar macht kan ook op een goede manier worden ingezet.

Macht roept altijd om een rechtvaardig gebruik. Tussen macht en verantwoor-
delijkheid bestaat volgens Witteveen een "spiegelbeeldige relatie: als je het
ene zoekt zie je ook het andere; wie macht in het gezicht kijkt, eist verant-
woording".3 Wie geen macht heeft, bevindt zich echter niet in de positie om
dergelijke verantwoording te eisen. De machthebber zal daarom vooral aan
zichzelf eisen dienen te stellen. Voor overheidsmacht is de rechtsstaat,  de  bin-
ding van de staat aan het recht, een belangrijke stap om willekeur tegen te
gaan. De publieke machthebber heeft van zichzelf geeist dat hij  zich aan zijn
eigen recht houdt. De rechtsstaatgedachte is gebaseerd op de vraag van de
machteloze om willekeurige machtsuitoefening in te perken; het antwoord
hierop is verantwoordeljke machtsuitoe#ning. Private organisaties met publieke
taken hebben ook macht. Zij worden niet door dezelfde juridische normen
beheerst als de overheid. In zekere zin hebben zij daardoor zelfs meer macht
dan de overheid. De idee dat de rechtsstaatgedachte ook op hen van toepas-

sing zou moeten zijn, is daarom niet zo vreemd. Ook van hen zou verantwoor-
ding moeten kunnen worden geeist.

Met dit normatieve uitgangspunt als basis wordt in dit proefschrift onder-
zocht of en hoe deze rechtsstaatgedachte voor private organisaties een rol kan
spelen. Daarbij wordt de rechtsstaat niet alleen als een juridisch, maar ook als
een sociologisch en vooral als een ethisch begrip beschreven. De basis hier-
voor ligt in empirisch onderzoek dat heeft plaatsgevonden bij twee woningcor-
poraties. Verhalen over macht' zullen daarvoor een belangrijke plaats innemen.

De hierboven weergegeven verhalen gaan over een machtige, grotendeels pri-
vate instantie, het Comite Huisvesting. De leden ervan zijn wel aan regels
gebonden, maar door de grote oncontroleerbaarheid en de houding van de
leden is af en toe sprake van willekeur. Zouden we de standpunten van de
leden beschouwen  also f het besluiten van een bestuursorgaan waren, bijvoor-
beeld van een gemeentelijke sociale dienst, dan zou sprake zijn van schending
van wetten en van diverse beginselen van behoorlijk bestuur, zoals het gelijk-
heidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel. De casus betreft een uit een
private personen samengesteld comitd, dat een publiekrechtelijke taak uit-
voert, en dat aan dezelfde normen moet voldoen als de overheid. Dit levert
gevoelsmatig wrijving op, gepersonifieerd in de secretaris, die wel ambtenaar

3.    Witteveen 1989, p. 83.
4.     In het empirisch onderzoek zal de narratieve analysemethode worden gebruikt.
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was en zich wel gebonden achtte aan publiekrechtelijke regels. Hoe het kan
dat deze wrijving ontstaat, probeer ik in de volgende paragraaf aan te tonen,
door de begrippen privaat en publiek tegen het licht te houden.

2             Privaat of publiek, privaat en publiek

2.1 Een kwestie van etiketten plakken

Zonder het zelf te merken, zijn we voortdurend bezig met het plakken van eti-
ketten om de wereld om ons heen te ordenen. Veel van deze ordening wordt
voor ons gedaan. Om in de winkel te weten wat in het potle zit, hoeven we het
niet open te maken en te proeven - laat staan de inhoud in een laboratorium
te laten onderzoeken. Er zit immers een etiket op het potje en daar mogen we
op vertrouwen: wat erop staat zit erin. In het recht gebeurt dit precies zo. Het
voorzien van ingewikkelde verschijnselen in de werkelijkheid van een juri-
disch etiket is nodig om deze terug te brengen tot werkbare proporties. Etiket-

tering is erg belangrijk: het stuurt het juridisch handelen en daarmee ook de
gevolgen voor diegenen die ermee te maken hebben. Daarom moet dit zorg-
vuldig gebeuren. Hiertoe werden in de loop van vele eeuwen een aantal min
of meer vaste criteria ontwikkeld, waarmee kan worden vastgesteld welk juri-
disch etiket op welk verschijnsel in de werkelijkheid hoort. Dat door deze cri-
teria soms oversimplificatie plaatsvindt en dit dus tot ongewenste gevolgen
leidt, hoeft geen betoog. Toch wordt aan deze criteria in het positieve, gel-
dende recht over het algemeen strikt vastgehouden. Zou men dit niet doen,
dan vervallen alle zekerheden die in het recht bestaan. Vooral bij "grensgeval-
len" ontstaan echter problemen: in de eerste plaats omdat het in deze gevallen
moeilijk is om het verschijnsel van een eenduidig etiket te voorzien. In de
tweede plaats omdat, wanneer het etiket eenmaal is geplakt, het toepasselijke
recht niet goed blijkt aan te sluiten bij het verschijnsel. Het zou misschien
beter zijn om meerdere etiketten te kunnen plakken, zodat rechtsregels die
voor al deze etiketten gelden, kunnen worden toegepast. Dan ontstaat soms
het probleem van tegenstrijdige regels. Een nieuw etiket zou uitkomst kun-
nen bieden. Dit gebeurt niet zomaar: pas wanneer het oude etiket zodanig
slecht aansluit op de werkelijkheid dat dit echt noodzakelijk is, zal men het
positieve recht wijzigen. Tot die ti id moet de juridische wereld het doen met
oude, niet voor de nieuwe werkelijkheid bedachte begrippen.

In dit onderzoek is sprake van een 'grensgeval": private organisaties met een
publieke taak. Edn van de centrale onderscheidingen in het recht is die tussen

privaatrecht en publiekrecht. Het zorgt ervoor dat juristen niet naar alle soor-
ten recht hoeven te kijken: wat privaat is, wordt immers bestreken door het
privaatrecht, dat wat publiek is door het publiekrecht. Het zou een chaos wor-
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den om dit ineens te veranderen; een burenruzie die volgens de Algemene
wet bestuursrecht wordt beoordeeld in plaats van volgens het daartoe geei-
gende Burgerliik Wetboek, zou wel eens tot een vreemd resultaat kunnen lei-
den. In het hiernavolgende wil ik aantonen dat de etiketten "privaat" en
"publiek" niet zonder meer adequaat ziin. 5 Eerst zal ik beknopt weergeven wat
over het algemien onder privaat en publiek wordt verstaan, welke vaste juridi-
sche, economische en andere criteria wij gebruiken om deze etiketten te plak-
ken. Veel van deze criteria blijken elkaars tegengestelden te zijn, wat op zich
niet echt verbazingwekkend is. Juist deze tegenstellingen maken dat in prin-
cipe de begrippen privaat en publiek elkaar uitsluiten.

2.2 Het etiket privaat

Juridisch
Juridisch betekent het etiket privaat dat het privaatrecht van kracht is. Het pri-
vaatrecht regelt de betrekkingen tussen bijzondere personen en zaken onder-
ling (Van Dale). Het private economische leven speelt zich juridisch gezien
voor een groot deel af in en tussen privaatrechtel(ike rechtspersonen. Voor de
regulering van de verhoudingen tussen (rechts)personen bestaan het Burger-
lijk Wetboek en aanverwante wetten en de in het burgerlijk recht geldende
algemene rechtsbeginselen, zoals het beginsel dat afspraken moeten worden
nagekomen. In het burgerlijk recht wordt uitgegaan van de gglijkheidsgedachte:
burgers zijn onderling gelijk aan elkaar en worden in het recht ook zo behan-
deld. Daarmee samenhangend is de wederkerige rechtsbetrekking, waarvan het
meest bekende voorbeeld de overeenkomst is: partijen gaan in vrijheid en
gelijkheid een juridische relatie met elkaar aan. Het privaatrecht kenmerkt
zich door "horizontale rechtsfiguren".6

Economisch
Economie houdt zich bezig met schaarste en de verdeling van schaarse goede-
ren. In de huidige tijd speelt het private leven zich voor een groot deel afop de
vrijg markt, waar burgers vrij ziin hun eigen belang na te streven, zoals het
maken van winst. Het nastreven van het eigenbelang wordt door sornmigen
niet alleen als noodzakelijk, maar zelfs als wenselijk gezien.7 De markt wordt

5.     Ik gebruik hier veel begrippen die nadere toelichting behoeven, zoals het begrip publieke taak.
Deze toelichting zal later worden gegeven. Gezien het doel van deze paragraaf gebruik ik de

begrippen op een alledaagse manier, want uitgebreide definities leiden in dit stadium eerder
tot verwarring dan tot verheldering.

6.    Dommering 1982, p. 30.
7.     De theorie van de onzichtbare hand gaat ervan uit dat het algemeen belang het beste gediend

wordt wanneer iedereen zijn eigen belang nastreeft, een theorie die is terug te voeren op
Adam Smith.
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gereguleerd door het burgerlijk recht, waarbij vrijwilligheid een belangrijk uit-
gangspunt is. In de economie ligt, gezien de doelstelling van het maken van
winst, de nadruk op diciency en ellectiviteit. De rationele activiteit van organi-
saties met deze doelstelling wordt management genoemd.8

Politiek/maatschappelijk
Wanneer in het private leven geen winst of direct eigen belang wordt nage-
streefd, maar een ander doel, dan is nog steeds sprake van particulier initiati«
Charitas is een goed voorbeeld van het nastreven van andere doelen, waarbij
de belangrijkste private waarde in stand blijft: vrijwilligheid. Een donatie van of

aan charitas is dan ook een gunst, geen (rechts)plicht. De ontvanger past dank-
baarheid, geen rechtsbewustzijn Charitas kenmerkt zich van oudsher door
particularisme en subjectivisme. Van een charitatieve instelling wordt niet per se
verwacht dat deze zich neutraal opstelt. Persoonlijke motieven en particuliere
morele oordelen mogen een rol spelen bij de toedeling van charitatieve mid-
delen. Niemand kijkt er vreemd van op als een riike weldoener alleen die
mensen financieel ondersteunt die hij graag mag. Hij mag immers met zijn
geld doen wat hij wil. Over een kerkeliik fonds voor ontwikkelingshulp dat
alleen geld geeft aan projecten waarbij evangelisatie centraal staat naast leni-
ging van nood, mogen sommigen een andere mening zijn toegedaan, verbo-
den is het niet. Het staat immers iedereen vrij om geld te geven aan een
andere instelling. In het "echte" private leven, bijvoorbeeld bij het uitkiezen
van de eigen vriendenkring, kan men zover gaan als men zelf wil. Heeft
iemand liever geen kinderen van een crimineel als vriend, dan mag dat.

2.3 Het etiket publiek

juridisch
Het publiekrecht regelt de verhouding tussen overheid en burger en tussen
overheden onderling. De belangrijkste wetten zijn de Grondwet en de Alge-
mene wet bestuursrecht. Verder spelen de algemene beginselen van behoor-

lijk bestuur een belangrijke rol. In het publiekrecht wordt uitgegaan van onge-
lijkheid: de overheid is groter en machtiger dan de burger. Mede daardoor is

sprake van genziidige rechtsbetrekkingen, waarvan het besluit het meest bekende
voorbeeld is.9 De verhouding tussen overheid en burger is voor een groot deel

8.   Selznick 1969, pp. 75 e.v.
9.    De eenzijdige rechtsbetrekking is sinds de invoering van de Algemene wet bestuursrecht niet

de enige betrekking tussen overheid en burger; volgens sommigen is juist wederkerigheid een

aantrekkelijke gedachte. Deze "horizontale benadering" is naar mijn mening echter niet altijd
adequaat, zeker niet wanneer we kijken naar het aspect van machtsverhouding. Ik verwijs hier-
toe naar Damen, die zich de vraag stelde of de "Awb-mens" wei bestond. L.j.A. Damen 1993.
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een verticale. Vanwege de inherente ongelijkheid en eenzijdigheid is het
gevaar van willekeurige machtsuitoefening groot. Een rechtsstaat is een staat
die zichzelf aan het recht bindt, juist om dit gevaar af te wenden. Criteria voor
overheidshandelen in de rechtsstaat zijn onder meer: universaliteit en obiectivi-
teit:° De overheid wordt geacht neutraal en rationeel te handelen. Controleer-
baarheid en rechtsbescherming    zijn hierbij, naast bijvoorbeeld machten-
scheiding en het legaliteitsbeginsel, wezenlijk. Wanneer blijkt dat een over-
heidsinstelling voorzieningen voorbehoudt aan mensen die naar haar oordeel
het juiste geloof aanhangen, wordt dit algemeen afgekeurd. Een benadeelde
kan hiertegen bij de bestuursrechter in beroep gaan.

Economisch
De overheid verricht publieke taken, taken in het algemeen belang. Deze wor-
den niet in een marktsituatie verricht, ofwel omdat dit niet mogelijk is, ofwel
omdat dit niet gewenst is. De overheid heeft dan ook niet als doel winst te
maken. Integendeel: de overheid heeft een dienende ji4nctie en heeft  in  deze
optiek geen eigen belang." Naast doelmatigheid en doeltreffendheid speelt
rechtmatigheid een grote rol. De functie die hiermee samenhangt wordt gover-
nance genoemd."

Politiek/maatschappelijk
Publiek betekent volgens Van Dale: I. openbaar, openlijk, 2. voor iedereen toe-
gankelijk, bestemd, 3. algemeen, van algemeen belang, 4. van de overheid uit-
gaand. Het publieke domein kenmerkt zich door overheidsinitiatief. Dit kan
ertoe leiden dat bepaalde taken door publieke instanties worden uitgevoerd.
Doorgaans is sprake van gedwongen dedname, een burger heeft niet de vri je
keus om al dan niet belasting te betalen of deel te nemen in bepaalde collec-
tieve voorzieningen. Anders dan charitas is de overheid een rechten to<ken-
nende instantie. heeft de overheid eenmaal besloten om een bepaalde voorzie-
ning te verstrekken en deze in een wet vastgelegd, dan is de overheid hiertoe
zelfverplicht. De burger heeft hier dan ook recht op en kan dit recht desnoods
met rechterlijke tussenkomst afdwingen. Hem past dan ook geen dankbaar-
heid, maar rechtsbewustzijn.

10.  Selznick 1969, p. 16.
11. Door Scheltema wordt dit het beginsel van de dienende overheid genoemd. Dit behelst meer

dan alleen het verbod op eigenbelang. Schettema 1989, pp. 20-21.
12.   Ik gebruik hier de Engelse term voor bestuur. Dit is noodzakelijk om de tegenstelling tussen

management en governance aan te geven.
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2.4 Hoe privaat is privaat?

Hierboven werd weergegeven wat over het algemeen onder de begrippen
publiek en privaat wordt verstaan. Nu komen we toe aan de vraag of de ver-

schijnselen die we zo gemakkelijk als privaat of publiek bestempelen dat wel
echt zijn. Ik beperk mij hier tot de vraag of privaat wel echt zo privaat is.
Dezelfde vraag kan echter worden gesteld over het begrip publiek. Publieke

organisaties bewegen zich immers niet alleen in de publiekrechtelijke sfeer,
maar ook in de privaatrechtelijke. Zij zijn ook afnemers van kantoorartikelen

en eigenaren van roerend en onroerend goed.'3 De vraag of de overheid in
sommige situaties niet een "gewone" marktpartner is, is een actueel onder-

werp in het bestuursrecht, zeker nu de overheid zelf aangeeft meer markt-
conform te willen opereren.

Private organisaties die publieke taken uitvoeren, worden beheerst door het
privaatrecht, zoals het overeenkomstenrecht en het rechtspersonenrecht.14
Om te kunnen bepalen in hoeverre de etiketten passen op dit soort organisa-
ties is het nodig om juist niet te kijken naar het rechtspersonenrecht. Dit recht
is normaal gesproken het juridische ijkpunt om te bepalen welk recht van toe-
passing is. Door dit ijkpunt buiten beschouwing te laten kunnen we kijken
naar de andere criteria die in het voorgaande aan de orde zijn geweest. Hierbij
zal ik dezelfde volgorde aanhouden als in de voorgaande paragrafen.

juridisch
De gelijkheidsidee, de gedachte dat mensen onderling gelijk aan elkaar zijn,
was zeker in de vorige eeuw bepalend voor het burgerlijk recht. Er werd geen
rekening gehouden met economische en andere ongelijkheid die tussen men-
sen bestond. Leidend was de idee van het "soevereine individu, dat op basis
van zijn eigendomsrechten zijn leven inricht in samenspel met maatschappe-
lijk gelijke soevereine individuerf.'S Al heel lang echter is sprake van "ver-
maatschappelijking" van het privaatrecht.'6 Zo staan in het Burgerlijk Wet-
boek allerlei regels die beogen de ongelijkheid die tussen burgers, en tussen
burgers en bedrijven, bestaat te compenseren. We kunnen bijvoorbeeld den-
ken aan de bepalingen die de arbeidsovereenkomst en de huurovereenkomst

regelen. Degene die in de machtige positie verkeert - vaak een onderneming -
wordt door dwingende regels in zijn vrijheid beperkt ten gunste van de mach-
teloze. Dit is een door de wetgever bewust gewilde inperking van de contracts-

13.   Hertogh et al. 1998, p. 104.
14.  Tenzij zij als bestuursorganen in de zin van de Awb kunnen worden aangemerkt. De precieze

definitie van de begrippen publieke taak en private organisatie volgt in paragraaf 5.
15.  Dommering, 1982, p. 1.
16.  Dommering, 1982, p. 9.
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vrijheid. De beginselen van burgerlijk recht hebben een zelfde doel, evenals
vele wetten en regelingen van overheidswege. Verdergaand en van recenter
datum is de gedachte dat grondrechten niet alleen in de relatie tussen de over-
heid en burger een rol spelen, maar ook in die tussen burgers: horizontale

werking van grondrechten.

Ondanks de hierboven aan de orde gestelde ongelijkheidscompensatie is in
het burgerlijk recht de wederkerige rechtsbetrekking - de overeenkomst - nog
steeds het leidende motief. Er wordt van uitgegaan dat sprake is van vrijheid
aan beide kanten: beide partijen kunnen besluiten om wel of geen overeen-
komst aan te gaan. De vraag of dit altijd echt zo is, speelt met name bij
publieke taken: wanneer een private organisatie een goed of dienst aanbiedt
in een vri j e marktsituatie, zoals een bakker die brood aanbiedt, heeft de klant
de keus  om dit aanbod wel  of niet te accepteren. Dit wordt echter anders wan-
neer deze marktsituatie (als gevolg van een feitelijk monopolie) ontbreekt en
het bovendien gaat om een goed of dienst dat tot de eerste levensbehoeften
hoort, zoals bij woonruimte het geval is. Sociale huurwoningen zijn door-
gaans eigendom van private rechtspersonen, de woningcorporaties. Zeker in
de fasen die nog niet door het overeenkomstenrecht worden beheerst (de fase
van inschrijving als woningzoekende en de fase van woningtoewijzing) lijkt
veel eerder sprake van een eenzijdige rechtsbetrekking, in de vorm van een
aanvraag van een besluit of een geheel eenzijdig genomen besluit.0 Het
comit6 uit de eerste paragraaf heeft, mede dankzij de feitelijke monopolie-
positie, veel macht. Van wederkerigheid tussen dit comite en de woning-
zoekenden was geen sprake.

Economisch
Doel van het private economische leven is het maken van winst. Toch zijn er

genoeg organisaties van particulier initiatief die dit niet nastreven. Het recht
voor deze rechtspersonen, de vereniging en de stichting, verbiedt zelfs het
nastreven van winst. Wat echter wel uit de private economische sfeer (in elk
geval deels) behouden blijft, is het eigen belang van deze verenigingen of
stichtingen. Dit belang verhoudt zich uiterst moeizaam met het uitvoeren van
publieke taken. De vraag doet zich dan ook voor of deze organisaties niet,  net
als de overheid, een dienende functie hebben.

17.   Dit is in de praktijk ook soms het geval, namelijk daar waar de gemeente ertoe besloten heeft
om de haar in de Huisvestingswet en de gemeentelijke Huisvestingsverordening toegekende
bevoegdheid om woonruimte volgens bepaalde regels te verdelen, niet delegeert of middels
een convenant aan de corporatie overdraagt, maar mandateert. Dit is echter niet de meest

gebruikte constructie.
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Wanneer we uitgaan van dienstbaarheid, is het zo efficient mogelijk aanwen-
den van middelen (met het oog op winst) niet het enige nastrevenswaardige.
De organisatie wordt immers geacht om het belang van de client voorop te
stellen in haar besluitvorming, ook wanneer dit voor de organisatie zelf nade-
lig of kostbaarder is. Wordt dan ook niet, naast doelmatigheid, de rechtmatig-
heid van de uitvoering belangrijker? De machtspositie van de organisatie
brengt eenzijdigheid van rechtsbetrekkingen met zich mee. Rechtmatigheid
van handelen is dan een belangrijk instrument om de machtsongelijkheid te
compenseren. De vraag is of deze rechtmatigheid een door het burgerlijk
recht beheerste rechtmatigheid is, waar immers de gelijkheids- en vrijwillig-
heidspresumptie een belangrijke rol spelen, of dat deze rechtmatigheid niet
meer lijkt op die in het publiekrecht.

Politieklmaatschappelijk
Hoewel van oudsher bij charitas de termen vrijwilligheid, gunst en dankbaar-
heid passen, kunnen we ons afvragen of deze in onze tijd nog wel altijd accep-
tabel zijn. Moet een woningzoekende dankbaar zijn voor een hem door een
woningcorporatie aangeboden woning? Een zelfbewuste en rechtsbewuste
houding past veel meer bij de huidige maatschappelijke verhoudingen. Het is
moeilijk te rechtvaardigen dat particuliere en subjectieve oordelen, die niet
altijd recht doen aan de gelijkwaardigheid van mensen, de doorslag geven bij
de uitvoering van publieke taken. Kunnen irrationele motieven, zoals sympa-
thie of antipathie, een rol spelen wanneer een publieke taak aan de orde isP
Het Comit6 Woonruimteverdeling handelt in sommige opzichten vanuit de
oude charitasgedachte. Zien we dit comit6 als een private instelling, genor-
meerd door private overwegingen, dan is een particularistische handelwijze
verdedigbaar. Zouden we de taak ervan als een publieke taak beschouwen, dan
gelden rechtsstatelijke eisen als objectiviteit en universaliteit.

2.5 Privaat is soms publiek

In deze paragraaf zijn de volgende begrippen ter discussie gesteld: privaat,
gelijkheid, wederkerigheid, winst, eigen belang, management, gunst. In
plaats daarvan kunnen we de volgende begrippen ook voor sommige private
organisaties stellen: publiek, ongelijkheid, eenzijdigheid, dienstbaarheid,
algemeen belang, governance, recht. In de woorden van Baakman: sommige
private organisaties hebben "iets overheidsachtigs", juist vanwege het feit dat
zij een publieke taak hebben:8 Sommige benamingen die voor deze organisa-
ties worden gebruikt geven dit al aan: gesproken wordt van semi-overheid of
para-statelijk. Met de conclusie dat privaat toch niet altijd zo privaat is en dat

18.  Baakman 1988, p. 56.
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er private organisaties zijn die publieke taken uitoefenen, is ook het probleem
geschetst: noties die eigenlijk thuishoren in de publieke sfeer worden de pri-
vate sfeer binnengehaald. Dit werd ook geconstateerd door Idenburg.'9 Hij
voerde een soortgelijke "semantische analyse" uit als hiervoor is weergegeven.
Particulier duidt volgens hem op het bijzondere tegenover het algemene, het
private tegenover het openbare. Publiek gaat over het algemene tot de over-
heid behorende, dat wat openbaar is en voor iedereen bestemd. In het zgn.
particulier initiatief worden dus "twee logisch moeililk verzoenbare uitgangs-
punten toch met elkaar verzoend". Idenburg heeft hiermee op een van de
belangrijke spanningsvelden in het particuliere stelsel gewezen. In dit onder-
zoek wordt dit spanningsveld als uitgangspunt genomen.

Ook in het huidige recht, en met name in de toepassing ervan, worden regel-
matig etiketten verwijderd om uit juridische problemen te geraken. De schei-
ding tussen publiekrecht en privaatrecht wordt steeds minder strikt. Zo is bij
de totstandkoming van het bestuursprocesrecht uitdrukkelijk harmonisatie
met het burgerlijke procesrecht gezocht. Interne rechtsvergeljking is een
methode van rechterlijke besluitvorming die wordt gebruikt om inzichten die
verworven zijn in het ene rechtsgebied toe te passen in een ander rechts-

gebied.*° Er wordt "over de grenzen van het vakgebied heen gekeken" om daar-
mee de eenheid van recht en rechtspraak te bevorderen, vooral daar waar
sprake is van een "snijpunt" van diverse rechtsgebieden. Dit is een eis van
behoren: 'vergelijkbare posities dienen door alle rechters, ongeacht hun
rechtsgebied, vergelijkbaar te worden beoordeeld.„4' Een speciale vorm van
interne rechtsvergelijking is horizontale werking van grondrechten. Dit leerstuk
houdt in dat grondrechten ook een functie hebben in het onderlinge verkeer
tussen private personen.

22

3 Juridische literatuur over het onderscheid tussen publiek en privaat

3.1 Inleiding
In de eerste twee paragrafen van dit hoofdstuk heb ik geprobeerd aan te geven
waarom het interessant is om de begrippen publiek en privaat ter discussie te
stellen. Deze discussie is in het kader van dit proefschrift vooral interessant in
die gevallen waarin we kunnen spreken van willekeurige machtsuitoefening.
De rechtsstaat is de binding van de staatsmacht aan het recht, waarmee deze
vorm van machtsuitoefening wordt voorkomen. De vraag of het rechtsstaat-

19.  Idenburg 1976, p. 20.
20.  Vranken 1995, p. 124.
21.  Vranken 1995, p. 125.
22.   Burkens 1994, pp. 109 e.v. Op dit onderwerp zal in Hoofdstuk 6 worden ingegaan.
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begrip niet alleen in gevallen van staatsmacht, maar ook van private macht
nuttig is, komt in hoofdstuk 6 aan de orde. In deze paragraafbeperk ik mij tot
de kwestie rond het onderscheid tussen de begrippen privaat en publiek.
Natuurlijk wordt het onderwerp van het onderscheid tussen publiekrecht en
privaatrecht met regelmaat in de juridische literatuur behandeld. Regelmatig
stuiten iuristen immers in de praktijk en in de wetenschap op problemen en
interessante vraagstukken rond dit onderscheid.  In deze paragraaf zal ik aan-
dacht besteden aan drie auteurs, die hierover geschreven hebben. Allereerst
behandel ik De magische lijn van de bestuursrechtjurist Van der Hoeven. Dit
artikel uit I970, dat klassiek genoemd mag worden, gaat over de vraag of het
geldend onderscheidend criterium voor de vraag of iets publiekrecht of pri-
vaatrecht is, wel het juiste criterium is. Het tweede voorbeeld betreft het artikel
Voorbij de grenzen van Hirsch Ballin. Voortbouwend op De magische l(In, con-
stateert hij dat het onderscheid vooral nog belangrijk is voor de vraag welke
rechter bevoegd is. Als derde behandel ik het concept Maatschappelijk organisa-
tierecht van Balkenende. Hij pleit voor een zelfstandige rechtsvormende rol
van maatschappelijke organisaties.

3.2 De magische lijn

In De magische lijn stelt Van der Hoeven het gebruikelijke onderscheid tussen
beide rechtsgebieden aan de orde en pleit voor een ander criterium, waarbij
niet zozeer de plaats waar de regeling is neergelegd of de rechtssubjecten die
erbij betrokken zijn bepalend zijn, maar de concrete rechtsverhouding waarin
de regeling functioneert en de daarbij betrokken belangen.*1 "Dit opstel houdt
zich onder meer bezig met de vraag, of, gegeven een bepaalde rechtsvorm
(privaat- of publiekrechtelijk), het karakter van de geregelde belangen zekere
beginselen tot gelding zal doen komen, die niet voortkomen uit de gekozen
rechtsvorm en ook niet rechtstreeks uit de kwaliteit der handelende partijen,
maar uit de aard der betrokken belangen."*4 Hij werkt deze vraag nader uit
door te kijken naar de normen die gelden voor de overheid wanneer deze pri-
vaatrechtelijk handelt. Daarbij geeft hij een duidelijke ontwikkeling in de
jurisprudentie aan, waarbij hij met name met betrekking tot de onrechtmatige
daad twee fasen onderscheidt: de eerste fase is die waarin langzaam maar
zeker privaatrechtelijk overheidshandelen wordt getoetst aan de verschillende
onrechtmatigheidscriteria, in de tweede fase wordt erkend dat ook wanneer de
overheid privaatrechtelijk handelt, zij aan speciale criteria gebonden is die
men naar gangbaar spraakgebruik "publiekrechtelijk" zou noemen.4

23.  Van der Hoeven 1970, p. 205.
24.  Van der Hoeven 1970, p. 211 (curs. C.R.).
25.  Van der Hoeven 1970, p. 213-214.
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Van der Hoeven besteed ook aandacht aan privaatrechteliike organen die
publieke taken uitvoeren.46 De doelstelling van een publieke taak is: het dienen
van het gemeenschapsbelang. Dit brengt de rechtsplicht met zich mee dat de
oordeelsvrijheid bij deze uitvoering uitsluitend wordt gebruikt voor dit belang.
Volgens Van der Hoeven is dit een belangrijke tegenstelling met de rechts-
plicht van de burger, die bij zijn handelen vrij is het door hem te behartigen
belang zelf te kiezen, mits hij binnen de geldende rechtsorde blijft. Zo mag hij
zichzelf bevoordelen, en "willekeurig zijn goed gebruiken ter begunstiging van
zichzelf ofvan door hem zelf (willekeurig) gekozen anderen, terwijl hij anderen
die begunstiging onthoudt".*7 Beslissend bij dit wezenlijk verschil is niet het
gezag van waaruit wordt gehandeld, maar de strekking van de handeling zelf.
Daardoor kan het zijn dat, wanneer de activiteiten van een grote onderneming
als publiek belang worden gezien, dit in het recht zijn weerslag krijgt.

Een publieke taak is volgens Van der Hoeven: alles wat door de rechtsorde in het
algemeen belang te verrichten wordt opgedragen. Wat dit algemeen belang is,
is naar tijd en plaats afhankelijk en van het oordeel van hen die met het vast-
stellen van de inhoud ervan ziin belast. De omstandigheid dat een handeling
deel uitmaakt van publieke taakvervulling brengt niet met zich mee dat hierop
het publiekrecht van toepassing wordt. "Het brengt w61 mee, dat privaatrecht,
op dergelijke verhoudingen toegepast, daarvan de invloed ondergaat ('publiek-
rechtelijke' elementen gaat opnemen) En: dat publiekrecht soms het omge-
keerde verschijnsel laat zien:28 Het recht is onderdeel van de maatschappe-
lijke dynamiek, en daarom moeten hieraan criteria worden ontleend voor de
in het recht te hanteren onderscheidingen.*9 Deze ontwikkeling is in de prak-
tijk van het recht door Van der Hoeven aangetoond en heeft zich sinds het ver-
schijnen van zijn artikel doorgezet.1° Toch is er aan het wezen van het onder-
scheid weinig veranderd: de aard van de rechtssubjecten bepaalt ofprivaat- of
publiekrecht wordt toegepast en hoewel zeker enige "doordringing" van beide

rechtsgebieden kan worden aangetoond, zijn grosso modo het privaatrecht en
het publiekrecht nog steeds gebaseerd op de oude onderscheidingen. Dit heeft
belangrijke consequenties: bepaalde vooronderstellingen over gelijkheid van
partijen, over contractsvrijheid en vrijwilligheid blijven in het privaatrecht een
grote rol spelen, ondanks het feit dat "publiekrechtelijke" beginselen en
normen ervoor zorgen dat machtsongelijkheid in dit rechtsgebied wordt gere-
duceerd.

26.  Van der Hoeven 1970, p. 216.
27.  Van der Hoeven 1970, p. 217 (curs. C.R.).
28.  Van der Hoeven 1970, p. 218.
29.  Van der Hoeven 1970, p. 219.
30.   Zo is het leerstuk van de horizontale werking van grondrechten pas na de grondwetsherziening

van 1983 echt tot ontwikkeling gekomen.
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Wat privaat of publiek is, laat Van der Hoeven afhangen van het oordeel van
"hen die met het vaststellen van de inhoud ervan zijn belast".3' Hiermee
bedoelt hij volgens mij niet alleen de wetgever, maar ook de rechter. Een echt
inhoudelijk criterium voor het onderscheid geeft hij niet, en daarmee stuiten
we op een belangrijk probleem: dit is ook niet eenduidig. Weliswaar heb ik in
het experiment, naast de juridische, ook andere common sense-criteria

gebruikt, veel blijft omstreden. Zo zal de een meer waarde hechten aan het
privaatrechtelijke karakter van een woningbouwvereniging en de ander vol-
houden dat zeker de taak van woningtoewijzing eigenlijk bij de overheid
thuishoort en dus publiekrechtelijk genormeerd behoort te zijn. Hoe "zij die
hierover oordelen" besluiten, is dus een kwestie van hoe bepaalde situaties
worden waargenomen en (politiek) gewaardeerd. Bovendien kan dit oordeel
naar tijd en plaats aanzienlijk verschillen: wat vroeger algemeen als charitas
werd gezien, wordt nu als volstrekt willekeurig of paternalistisch verworpen.
De ontwikkeling van gunst naar recht speelt hierbij een wezenlijke rol.

Een ander punt betreft het criterium voor de situaties waarin "publiekrechte-
lijke" normen zouden moeten gelden. Volgens Van der Hoeven is hiervoor
niet het gezag beslissend, maar alleen de strekking  van de handeling  zelf.v
Betreft de handeling een publieke taak, dan ziin ook in het privaatrecht andere
normen van toepassing. De gezagsverhouding speelt hierbij geen rol. Volgens
mij  is deze gezagsverhouding juist wal, naast de vraag of een taak als publiek
kan worden bestempeld, heel bepalend. Ik zou in dit verband liever willen
spreken van een machtsverhouding. Daarmee komt immers de vraag aan de
orde of het feit dat een organisatie in een machtspositie verkeert ten opzichte
van de client, niet reeds een bepaalde normering met zich meebrengt.

3.3 Voorbij de grenzen

Het artikel van Hirsch Ballin met de titel Voorbj ;let onderscheid van publiek-
rei:ht m privaatrecht" uit I 988 kan worden gezien als een vervolg op De magi-
sche lijn.34 Volgens hem is genoennd onderscheid aan verregaande relativering
toe, vooral uit oogpunt van het toe te passen materiele recht. Dit is "vergaand
obsoleet geworden, nu grondrechten, algemene rechtsbeginselen en alge-
mene beginselen van behoorlijk bestuur ook in privaatrechtelijke rechts-
betrekkingen tussen overheid en burger blijken te kunnen worden gehan-
teerd".15 Het moderne privaatrecht is "multifunctioneel" geworden. Dit bete-

31.  Van der Hoeven 1970, p. 217.
32.  Van der Hoeven 1970, p. 217.
33. Hirsch Ballin 1991 c.
34. Hij refereert hier zelfs expliciet aan. Hirsch Ballin 1991 c, p. 253.
35. Hirsch Ballin 1991 c, p. 252.
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kent dat het niet meer alleen de betrekkingen tussen personen onderling
regelt, maar ook het recht "waarmee belangrijke organisaties in het maat-
schappelijk middenveld zichzelf en hun relaties met velerlei, vaak van een
behoorlijke taakvervulling door die organisatie afhankelijke burgers orde-
nen".36 Hij wijst onder meer op het recht ter voorkoming van misbruik van
monopolieposities en doorwerking van grondrechten. Hierdoor is de functie
van het privaatrecht verbreed.

Hirsch Ballin vindt dat de betekenis van het onderscheid publiek-privaat
vooral nog van belang is bij de competinticajbakening van de verschillende
rechters.17 Hoewel de rechtsorde een eenheid is, bestaat deze eenheid wel uit
diverse "gedeeltelijk congruente deelrechtsordes". De vraag naar de competen-
tie van de rechter bestaat uit twee deelvragen: L welke rechtsnormen de des-
betreffende omstreden rechtsbetrekking in overwegende mate bepalen; en 2.
welke rechter dat rechtsnormencomplex kan toepassen.38 "[Nliet de status van
degene tegen wie de vordering wordt ingesteld, maar de rechtsbetrekking
bepaalt waarover in de procedure wordt beslist."19 Het aanwezig zijn van een
besluit is hier de "sleutel" tot de bestuursrechter. Ondanks de functieverbre-
ding van het privaatrecht hecht ook Hirsch Ballin aan een aparte administra-
tieve rechtspraak, naast de rechtsfunctie van de burgerlijke rechter. Volgens
hem is de administratieve rechter toegankelijker en het procesrecht veel een-
voudiger dan in het privaatrecht het geval is.4° Voor de "belangenafbakening
en belangenafweging" is het onderscheid tussen publiekrecht en privaatrecht
klaarblijkelijk veel minder van belang. De eisen die aan een beslissend en
handelend subject worden gesteld, verschillen in bepaalde opzichten naar-
gelang de positie. Zijn er "publieke" belangen in het geding, dan "recipieert
het privaatrecht zo nodig publiekrechtelijke rechtsnormen".4, Aan de belan-

genafweging door bijvoorbeeld een woningcorporatie worden zwaardere eisen

gesteld dan aan die in de priv6-sfeer. Toch stelt ook hij, dat de eisen die aan het
"middenveld" worden gesteld weer anders zijn dan die aan de overheid.

Net als Van der Hoeven ziet Hirsch Ballin een ontwikkeling in het privaat-
recht waarbij publieke normen kunnen worden meegewogen waar publieke
belangen in het geding zijn. Daarmee is de afbakening tussen publiek- en pri-
vaatrecht minder van belang geworden dan vroeger het geval was. De belan-

genafweging van de burgerlijke rechter vindt plaats afhankelijk van de mate

36. Hirsch Ballin 1991 c, p. 252.
37. Hirsch Ballin 1991 c, p. 253.
38. Hirsch Ballin 1991 c, p. 256.
39. Hirsch Ballin 1991 c, p. 254 (curs. C.R.).
40. Hirsch Ballin 1991 c, p. 259.
41. Hirsch Ballin 1991 c, p. 259.
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waarin van een publiek belang sprake is. Dit is een nuttige aanvulling op De
magische lijn, omdat Hirsch Ballin daarmee duidelijk maakt dat de kwestie

publiek-privaat, zowel in de sfeer van belangen als in de sfeer van daarmee
samenhangend geldend recht, veeleer een maatstaf is geworden: een rechts-
betrekking kan meer of minder publiek zijn. Toch denk ik dat in dit artikel te
eenvoudig aan het verschil in geldend recht, vooral geldend materieel recht,
voorbij wordt gegaan. Privaatrecht is ook in dit opzicht geen publiekrecht.
Hoewel de beginselen van behoorlijk bestuur door middel van de "schakelbe-

paling" ook gelden voor privaat overheidshandelen, gelden zij niet voor
woningcorporaties of ziekenhuizen.  Ook de belangenafweging zal, dat consta-
teert de auteur zelf al, een andere zijn. Waar bij overheidsorganen het eigen

organisatiebelang geen enkele rol mag spelen, kan dit bij private instellingen
wel worden meegewogen. Voor de positie van de client die afhankelijk is van
een machtige private organisatie maakt het onderscheid wel degelijk verschil.

3.4 Maatschappelijk organisatierecht

Ik behandel de ideeen van Balkenende over maatschappelijk organisatierecht
aan de hand van twee van zijn artikelen over dit onderwerp.41 In zijn definitie
van maatschappelijk organisatierecht geeft hij aan dat hij met de introductie
van dit begrip geen nieuw rechtsgebied op het oog heeft, maar dat hij vindt
dat bedoelde organisaties op luridische wijze moeten worden bestudeerd van-
uit het perspectiefvan de organisaties zelf:

Met maatschappelijk organisatierecht wordt gedoeld op een afzonderlijke
juridische discipline waarin de verantwoordelijkheid en de rechtsvormende
rol van maatschappelijke organisaties zelf als uitgangspunt worden geno-
men en waarin vervolgens gekeken wordt naar de implicaties voor het
publiekrecht en het privaatrecht.41

Waar het gaat om rechtsvorming, moet bij maatschappelijke organisaties
vooral worden gedacht aan "uit de particuliere sector voortgekomen privaat-
rechtelijke organisaties die op enigerlei wijze activiteiten voor burgers verrich-
ten".44 Balkenende lijkt in zijn definitie op twee gedachten te hinken: ener-
zijds stelt hij zelf dat de plaats van maatschappelijke organisaties geen juri-
disch vraagstuk is, maar een kwestie van principiele visie op de inrichting van
de samenleving. Anderzijds zijn de artikelen vooral bedoeld als kritiek op de
eenzijdige manier waarop juristen naar deze organisaties kijken en stelt hij
dat dit anders moet.

42.   Balkenende 1995 a en Balkenende 1996.
43.  Balkenende 1995 a, p. 72.
44.  Balkenende 1995 a, p. 73.
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Maatschappelijke organisaties zijn voor Balkenende een belangrijke vorm van
bestuurlijke vernieuwing, die gericht moet worden op versterking van het
"zelf-organiserend en zelf-regulerend vermogen" van de samenleving: "Wan-
neer de markt d[ile zekerheid niet kan bieden terwijl de mogelijkheden voor
overheidsinterventie slinken, hoe dient dan te worden voorzien in arrange-
menten die sociale rechtvaardigheid en billijkheid dienen? Hier ligt het
verband met de betekenis van een vitale 'civil society:"45 Balkenende vindt
dat de organisaties in juridisch opzicht "in de eerste plaats moeten worden
gezien als subject in de zin van drager van maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid".46 Maatschappelijke organisatierecht is niet "het louter vervangen
van labels", het vervangen van overheidsregels door zelfreguleringsafspra-
ken, het "beoogt een bijdrage te leveren aan sociale en ecologische verant-
woordelijkheid van de samenleving zelf".47 Zeker waar autonome taakuit-
oefening aan de orde is - dus niet gesubsidieerd door de overheid - moeten
faciliterende organisaties als woningcorporaties en scholen hun bestaans-
recht ontlenen aan de behoefte van participerende organisaties, leden en
deelnemers. 48

Vanuit zijn principiele visie op hoe de samenleving eruit zou moeten zien,
kent Balkenende aan maatschappelijke organisaties een inherente waarde toe:

zi j zijn de belichaming van het zelforganiserend vermogen van groepen van
mensen die gemeenschappelijke waarden hebben. Balkenendes idee van
subsidiariteit - ook wel soevereiniteit in eigen kring genoemd - betekent ook
dat vanwege de verscheidenheid van levensbeschouwelijke richtingen van de
overheid, die per definitie neutraal is, terughoudendheid mag worden
verwacht bij de uitvoering van bijvoorbeeld sociale voorzieningen. De "grond-
wettelijke aspecten van de relatieve autonomie en rechtsvormende rol van
maatschappelijke organisaties moeten nader worden doordacht".49 Maat-
schappelijke organisaties geven uitdrukking aan de grondrechten van mensen
of van groepen en daarmee zijn  zij  zelf ook dragers van grondrechten.  Daar
kunnen de meesten zich wel iets bij voorstellen: een kerkgenootschap is
drager van vrijheid van godsdienst, een vakbond drager van de vrijheid van
vereniging en vergadering. Bij een voetbalvereniging zijn grondrechten al
minder pregnant aanwezig, maar ook daar gaat het om het zelforganiserend
vermogen van mensen en het daarmee samenhangende recht op vereniging.

45.  Balkenende 1996, p. 155.
46.  Balkenende 1995 a, p. 72.
47.  Balkenende 1995 a, pp. 83-84.
48.  Balkenende 1996, p. 154.
49.  Balkenende 1995 a, p. 83.
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Dat zo'n organisatie drager en hoeder van grondrechten is, ontleent deze aan
zijn individuele leden. Anders wordt het daarom bij organisaties die noodza-
kelijke goederen of diensten aanbieden aan individuen, die al dan niet lid zijn
van zo'n organisatie. Hier gaat het niet meer om de beleving van het individu
van zijn grondrechten in de organisatie, maar om de macht van die organisa-
tie ten opzichte van dit individu. Op dat moment moeten de (grond)rechten
van het individu in elk geval zwaarder wegen dan die van de organisatie. Ik
vind dat op zo'n moment geen sprake kan zijn van de organisatie als drager
van grondrechten, omdat die op dat moment een met andere organisaties,
bedrilven en vooral met de overheid vergelijkbare positie heeft. Een voorbeeld
van zo'n machtssituatie doet zich voor bij een kerkelijke organisatie die een
armenfonds heeft waar mensen in nood een beroep op kunnen doen. Het kan
ook gaan om een organisatie die weliswaar van oorsprong uit het particulier
initiatief afkomstig is, maar inmiddels sterk gebureaucratiseerd is en die geen
of weinig leden meer heeft, zoals een woningcorporatie. Zeker in het laatste
geval prevaleert de vergelijking met de overheid en is van grondrechtelijke
bescherming van zo'n organisatie geen sprake meer.

Organisaties die geen of weinig actieve leden hebben en die sterk gebureau-
cratiseerd of geprofessionaliseerd zijn, worden door Balkenende aangeduid
met de term "leeg middenveld." Dit verschijnsel wiit hij aan het belang dat
deze organisaties in het verleden hechtten aan de band met de overheid, waar-
door de achterban verdween. De organisaties moeten volgens hem daarom "in
meerdere opzichten op eigen benen (...) staan en hun kracht vooral (...) zoe-
ken in betekenisvolle relaties met de achterban en in de eigen identiteit en het
eigen karakter".50 Balkenende benadrukt dat deze «uitdaging" niet los gezien
kan worden van de normatieve overwegingen over het gewenste type samen-
leving. Dit is een juiste constatering, maar ik betwiifel of deze uitdaging in
deze tijd zinvol is. In de eerste plaats denk ik dat de kans van slagen voor deze
organisaties om nog betekenisvolle relaties met de achterban aan te knopen
erg klein is. In de tweede plaats onderschrijft niet iedereen in Nederland de
genoemde normatieve overwegingen. Om die reden is het alleen wenselijk dat
organisaties die geen feitelijke monopoliepositie hebben op gebieden waar
publieke taakuitoefening aan de orde is, op een dergelijke manier relaties met
de achterban onderhouden. We kunnen dan weer denken aan kerkgenoot-
schappen en voetbalverenigingen.

Een vraag die hiermee samenhangt, is welke waarden maatschappelijke orga-
nisaties die goederen of diensten verstrekken zouden moeten onderschrijven.

50.   Balkenende 1996, p. 156.
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Gaat het hier om publieke waarden zoals we die ook van de overheid verwach-
ten, als gelijkheid en rechtszekerheid? Balkenende spreekt veelvuldig van
maatschappelilke verantwoordelijkheid en gerichtheid op het publieke belang,
maar de invulling daarvan blijft vaag. Zeker waar het gaat om het toekennen
van individuele rechten, zoals uitkeringen of huurwoningen, komen we hier-
mee niet ver. Doorredenerend vanuit de subsidiariteitsgedachte, zou een
instelling met een protestants-christelijke achtergrond op een andere manier
met clienten om mogen gaan dan een seculiere instantie, of bijvoorbeeld
mensen die niet dezelfde opvattingen huldigen als zij, bil de poort mogen wei-
geren. Dit zou nog zinvol kunnen zijn bij de selectie van leerlingen in het bij-
zonder onderwijs, mits er voldoende openbaar onderwijs in de nabijheid te
vinden is. Met verpleeginstellingen wordt het al moeilijker De bedden zijn
vaak schaars en zo kan het gebeuren dat iemand die geen tegenstander is van
euthanasie, in een instelling terechtkomt waar men hier op principiele gron-
den niet aan meewerkt, met alle eventuele nare gevolgen vandien. Vanuit het
verzuilde verleden zijn er genoeg voorbeelden over hoe een christelijke
woningcorporatie alleen aan actieve kerkgangers huurwoningen toewees, of
aan mensen die gescheiden waren geen woningen wilde verhuren.

"Maatschappelijk organisatierecht komt voort uit de normatieve overweging
dat van organisaties maatschappelijke verantwoordelijkheid mag worden ver-
wacht," zo schrijft Balkenende.5' Hij heeft kritiek op het feit dat deze organisa-
ties vooral worden genormeerd door overheidswetgeving en pleit voor meer
zelfregulering, rechtsvorming door de organisaties zelf Dit noemt hij private
rechtsvorming, wat betekent dat deze organisaties in elk geval niet kunnen
worden gezien als bestuursorgaan in de zin van de Awb en ook niet aan
publiekrechtelijke normering hoeven te voldoen.5, Of dit vanuit het perspec-
tief van de client altijd even positief is, hangt af van hoe maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid wordt ingevuld. Gebeurt dat op de manier die ik hierboven
heb beschreven, waarbii subsidiariteit juist kan leiden tot niet-neutrale regel-

geving en -uitvoering, dan lijkt mij dat geen gewenste ontwikkeling.

Weliswaar huldigt Balkenende de normatieve stelling dat maatschappelijke
organisaties maatschappelijk verantwoordelijk moeten zijn, garanderen kan

hij niet dat zij dat ook in alle gevallen zijn. Omdat hij dit ook wel inziet, wil
hij op dat moment teruggrijpen op regelgeving en toezicht door de overheid.
Deze zou vooral invulling moeten kri igen door veranderingen in het privaat-
recht, met name in het rechtspersonenrecht. Hoewel dit volgens mij wel

51.  Balkenende 1995 a, p. 77.
52.  Balkenende 1995 a, p. 82.
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realistisch is - waarom zouden we zonder zekerheden in te bouwen vertrou-

wen op de goedheid van organisaties die niet direct aangestuurd kunnen
worden? - is dit dubbelhartig te noemen. Was het niet de overheid die juist
op afstand moest worden geplaatst en zich niet moest bemoeien met de
organisaties van particulier initiatief? Een samenhangende vraag is of er wel
efficiencywinst, die de overheid tracht te behalen met het overlaten van
publieke taken aan maatschappelijke organisaties, wordt bereikt.

Maatschappelijk organisatierecht is een onduidelijk concept dat vooral lijkt
ingegeven door ideologie in plaats van door de wens om meer duidelijkheid te
scheppen. Het zou moeten gaan om een ander perspectief, waardoor maat-
schappelijke organisaties zelf centraal staan en van daaruit wordt gekeken
naar het privaat- en publiekrecht. Over het privaatrecht schrijft Balkenende

nog iets, over het publiekrecht wordt bij voorbaat al geconcludeerd dat dit zijn
langste tijd heeft gehad en moet worden teruggedrongen waar het gaat om
maatschappelijke organisaties. Vooralsnog is maatschappelijk organisatie-
recht een van de vele termen die worden gebruikt in een onderzoeksveld
waarin al meer dan genoeg termen ter beschikking staan.

4         Het onderzoek

4.1      Het normatieve uitgangspunt
In de voorgaande paragraaf is aangegeven dat er private organisaties bestaan
waar het etiket "privaat" niet zonder meer op past. In de praktijk van het recht
wordt dit ook erkend: door interne rechtsvergelijking worden normen die aan-
vankelijk ontwikkeld zijn in het ene rechtsgebied, toegepast in het andere

rechtsgebied. Van der Hoeven heeft in zijn jurisprudentie-overzicht aan-
getoond, dat in het privaatrecht een voorzichtige tendens bestaat om "publiek-
rechtelijke" normen toe te passen. Opvallend is dat het begrip rechtsstaat nog
steeds "publiek" is. Willekeurige machtsuitoefening door de staat wordt
tegengegaan door de binding van de staat aan het recht, een vorm van zelfbin-
ding. Willekeurige machtsuitoefening door private organisaties wordt door de

staat (in de hoedanigheid van wetgever, toezichthouder of rechter) tegen-

gegaan door de binding van deze organisaties aan het recht.

Rechtsstatelijke normen, zoals grondrechten en beginselen van behoorlijk
bestuur, gelden slechts voor private organisaties voor zover de overheid dit
bepaalt in op deze organisaties toepasselijke wetten, en voor zover de rechter
door interne rechtsvergelijking bepaalde overheidsnormen van overeenkom-
stige toepassing verklaart in private verhoudingen.  Voor het overige  zijn  zij,
zoals we bij Van der Hoeven zagen. alleen gebonden aan de normen die voor
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het verkeer tussen burgers onderling gelden, waarbij willekeur -letterlijk: vrije
keuze - nog steeds is toegestaan. In dit hoofdstuk heb ik geprobeerd om, door
middel van een andere kijk op de begrippen publiek en privaat, aan te tonen
dat willekeurige machtsuitoefening door private organisaties net zo onge-
wenst is als door de overheid. Daarom zou het begrip rechtsstaat ook direct op
hen van toepassing moeten zign. Dit is het normatieve uitgangspunt van dit
proefschrift.

4.2 De onderzoeksvraag

De centrale vraag is of het mogelijk is om het begrip rechtsstaat een nieuwe
invulling te geven, zodanig dat dit begrip niet alleen betekenis heeft voor de
overheid, maar voor al die organisaties die macht hebben. Deze vraag is al eer-
der beantwoord in het onderzoek van Philip Selznick, dat is weergegeven in
zijn boek Law, Society and Industrial Justice, dat in I969 verscheen. Door
onderzoek te doen naar het personeelsbeleid van bedrijven heeft hij aange-
toond dat deze bedrijven zich veelal laten leiden door "rechtsstatelijke" nor-
men. Dat deze ook buiten de overheid kans van slagen hebben, blijkt uit dit
onderzoek waarin wordt aangegeven dat deze normen goed aans]uiten bij
opvattingen over behoorlijkheid en fatsoen die binnen deze organisaties zelf
leven. Selznick spreekt van een ontvankelijkheid binnen organisaties voor
rechtsstatelijke normen: "What we have pointed to (...) is a receptive institu-
tional setting within which further legal change may take place."53

Uit het onderzoek van Selznick komt naar voren dat in bedrijven een derge-
lijke ontvankelijke institutionele setting voor rechtsstatelijke normen kan
bestaan. De conclusie die hier volgens hem uit volgt is dat juridische verande-
ring op ziin plaats is.54 Evenals in het onderzoek van Selznick zal in mijn
onderzoek een belangrijke plaats zijn ingeruimd voor onderzoek in de prak-
tijk. Naar mijn mening is het noodzakelijk om dit empirisch onderzoek niet te
beperken tot algemene regels en tot algemene uitspraken van leidinggeven-
den. Het is van belang om juist ook aandacht te schenken aan het concrete
uitvoerende niveau en ook aan opvattingen uit de omgeving van de organisa-
tie, waaronder de clienten. In plaats van te spreken over een rechtsstatelijke
ontvankelijkheid zou ik willen spreken over een rechtsstatelijke "voedings-
bodem."

Dit proefschrift is het verslag van een zoektocht naar een rechtsstatelijke voe-
dingsbodem, zowel empirisch als theoretisch. Deze voedingsbodem laat zich

53.  Selznick 1969, p. 243.
54.   Als vervolg hierop ontwikkelt Selznick het concept van private government.
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niet eenvoudig in wetten en regels beschrijven en zal per organisatie kunnen
verschillen. Hier kan al wel worden gezegd dat rechtsstatelijkheid in de prak-
tijk van alledag bestaat uit voortdurend balanceren: tussen ideaal en werkelijk-
heid, tussen regelgerichtheid en responsiviteit, tussen verantwoordelijkheid
en willekeur. Dit balanceren tussen rechtvaardige taakuitoefening en niet-
rechtvaardige taakuitoefening heeft mij er uiteindelijk toe gebracht de rechts-
staat in praktijksituaties niet als een vast gegeven, een institutie, te zien. Ik leg
dit in Hoofdstuk 6 uit met het begrip rechtsstatelijkheid als een organisatiedeugd,
een karaktertrek van de organisatie en van de mensen die er werken.

Zoals al eerder is aangegeven is het zinvol om de rechtsstatelijkheid van maat-
schappelijke organisaties te onderzoeken. In de eerste plaats omdat het,
gezien de positie die deze organisaties innemen in onze samenleving, wense-

lijk kan zijn dat zij zich aan rechtsstatelijke noties iets gelegen laten liggen. In
de tweede plaats omdat  zij,  net  als de overheid, een publieke  taak en daarmee
een dienende functie hebben. De vraag waarom is in dit hoofdstuk aan de orde
gesteld. De vraag of dit, gezien de sociale werkelijkheid, kan en zo ja, hoe,
wordt in de rest van dit proefschrift beantwoord.

Dit onderzoek heeft een tweeledig doel:
allereerst moet worden onderzocht ofeen rechtsstatelijke "voedingsbodem"
bij deze organisaties, die niet onder het juridische rechtsstaatbegrip vallen,
aanwezig is of kan zijn;

·   daarmee kan tevens worden aangetoond dat het concept van rechtsstate-

lijkheid als organisatiedeugd een vruchtbaar concept is, dat aanvulling
geeft op de bestaande juridische en sociologische rechtsstaattheorieen.

Dat hiervoor onderzoek niet bij de overheid, maar naar niet-overheidsorgani-
saties noodzakelijk is, is evident.

5        Rechtsstatelijkheid van maatschappelijke organisaties

5.1      Enkele dejinitiekwesties
In deze paragraaf worden enkele begrippen uitgelegd, die in het hierna vol-
gende telkens terug zullen keren. Het betreft de begrippen publieke taak, pri-
vate organisatie en maatschappelijke organisaties.

Publieke taak
Het begrip publieke taak roept verwarring op omdat dit ruimer is dan het
begrip publiekrechtelijke taak, en het ook geen strikt juridisch begrip is. Private
organisaties die publiekrechtelijke taken uitvoeren, worden op grond van arti-
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kel I:I lid I onder b van de Awb als bestuursorgaan beschouwd. In dit artikel
staat dat het moet gaan om een orgaan "met enig openbaar gezag bekleed".
Volgens de memorie van toelichting bij deze wet betekent dit dat "het moet
gaan om een orgaan met een publiekrechtelijke bevoegdheid tot het bepalen
van de rechtspositie van andere rechtssubjecten".55 Privaatrechtelijke rechts-
personen die niet tot de overheid worden gerekend, maar die wel met open-
baar gezag zijn bekleed, zijn aan te merken als bestuursorganen. Het is
belangrijk dat men zich realiseert dat dit slechts zo is voor zover zij publiek-
rechtel(ike bevoegdheden uitoefenen. Voor andere taken geldt gewoon het pri-
vaatrecht. Bij een publiekrechtelijke taak heeft de private organisatie een
publiekrechtelijke, dus wettelijke, bevoegdheid gekregen om deze taak uit te
voeren en dus om besluiten te nemen. De handelingen die deze organisatie bij
de uitvoering van deze taak verricht, zijn onderworpen aan publiekrechtelijke
normen - met alle waarborgen voor de burger van dien. Het besluitbegrip is
van cruciaal belang bij de vraag ofde normen van de Awb en het bestuurspro-
cesrecht van toepassing zijn.

Het begrip publieke taak is, anders dan publiekrechtelijke taak, geen crite-
rium waarmee bepaald kan worden welk recht er van toepassing is. De criteria
geven veel eerder een./i4nctie aan. De Raad voor het binnenlands bestuur defi-
nieert publieke taak als volgt: "het vervullen van taken in het algemeen
belang, voor de continuiteit waarvan de overheid in een bepaald tijdsgewricht
en op een bepaalde plaats in belangrijke mate verantwoordelijkheid op zich
heeft genomen".56 Deze definitie is voor dit onderzoek niet helemaal bruik-
baar. Of sprake is van publieke taak wordt hierin afhankelijk gemaakt van het
overheidsbeleid. Ook is het de vraag waaruit het nemen van verantwoordelijk-
heid precies bestaat.

Schreuder geeft de volgende definitie: "Een taak kan publiek van aard zijn
omdat zij lijkt op een publiekrechtelijke taak, daarmee verwant is of gelijkenis
heeft met een taak die door een publiekrechtelijke organisatie wordt uitge-
voerd. Een voorbeeld hiervan is een particulier fonds dat geldelijke bijdragen
verstrekt aan studenten zodat deze buitenlandse studiereizen kunnen
maken."57 Deze definitie lijkt mij geschikter, omdat hierin de kern van het
begrip publiek wordt aangegeven: het gaat hier om taken die ijken op
overheidstaken. Dit sluit aan bij het door mij aangegeven criterium dat het
moet gaan om taken die over het algemeen als publieke taak worden ervaren.

Volgens mij gaat het hierbij om al die taken waarbij de normale criteria voor

55.  TK 1988-1989, 21221, nr 3, pp. 27-31.
56.  Rbb 1991, p. 5.
57.  Schreuder 1994, p. 37
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private taken, zoals wederkerigheid, gelijkheid, vrijwilligheid en contractsvrij-
heid niet of slechts gedeeltelijk aanwezig zijn. Voor deze taken is normale
marktwerking niet mogelijk of, om wat voor reden dan ook, niet gewenst. Dit
begrip is breder dan bijvoorbeeld de definitie van de Rbb; er zijn immers ook
publieke taken denkbaar (zoals particuliere armenzorg), waarvoor de overheid
zich niet of niet langer verantwoordelijk acht.

Private organisatie
Voor het begrip publieke taak heb ik ervoor gekozen onn een niet-juridische
definitie te geven. Voor het begrip private organisatie is het belangrijk om dit
wel te doen, iuist met het oog op het onderzoek. Het gaat immers over de
vraag of het feit dat een private organisatie het juridische etiket "privaat"
draagt en dus aan privaatrechtelijke normen moet voldoen, wel verdedigbaar
is. Daarbij is de oorsprong niet van belang: ofhet nu gaat om "echt particulier
initiatief' of om geprivatiseerde overheidsorganisaties, hun belangrijkste ken-
merk is dat zij volgens het huidige recht aan de normen van het privaatrecht
moeten voldoen. Hierdoor valt voor mij een bepaalde categorie af: die organi-
saties die weliswaar een private rechtspersoonlijkheid hebben en geen
bestuursorgaan zijn, maar die door de bestuurssamenstelling of door nauwe
financiele of juridische banden zodanig door de overheid worden aange-
stuurd, dat zij niet als "echt" privaat kunnen worden aangemerkt, de zogehe-
ten overheidsstichtingen.

Voor private organisaties die publiekrechtelifke taken uitvoeren bestaat er duide-
lijkheid: deze worden op grond van artikel I:I lid I onder b van de Awb als
bestuursorgaan en dus als onderdeel van de overheid beschouwd. Bij een
publiekrechtelijke taak heeft de private organisatie een publiekrechtelijke
bevoegdheid gekregen om deze taak uit te voeren. De handelingen die deze
organisatie bij de uitvoering van deze taak verricht, zijn onderworpen aan

publiekrechtelijke normen.

Maatschappelijke organisaties
In deze inleiding heb ik gesproken van private organisaties met publieke taken,
om hun status en functie aan te duiden. Deze organisaties zullen door mij in
het vervolg worden aangeduid als maatschappelijke organisaties. Het begrip
maatschappelijke organisatie is overigens ook weer niet eenduidig, zeker niet
wanneer we daarbij de hiermee samenhangende begrippen in ogenschouw
nemen: maatschappelijk middenveld, particulier initiatief, civil society, enzo-
voorts. Ik versta in dit onderzoek onder maatschappelijke organisaties:
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privaatrechtelijke organisaties, die niet zijn aan te merken als bestuurs-

orgaan in de zin van de Awb en die geen nauwe bestuurlijke, financiele of
juridische banden met de overheid hebben, en die een taak uitvoeren die
l(ikt op een overheidstaak en die over het algemeen als publieke taak wordt
trvaren.

5.2       Inperking van het onderzoek
Dit onderzoek beperkt zich tot die categorie van organisaties die door mij zul-
len worden aangeduid als maatschappelijke organisaties. Deze kennen
diverse achtergronden: aan de ene kant bestaan er organisaties die vanouds
publieke taken uitvoeren, zoals ziekenhuizen en onderwijsinstellingen. Vaak
hebben deze een levensbeschouweliike historie. Aan de andere kant zijn er
private organisaties die pas onlangs in het kader van privatiserings- en afslan-
kingsoperaties door de overheid een publieke taak toebedeeld hebben gekre-

gen. In dit onderzoek staat uitsluitend de relatie tussen de organisatie en de client

centraal, waarbij deze client niet als lid van de organisatie kan worden aange-
merkt, maar als een buiten de organisatie staande belanghebbende.

De aandacht zal vooral gaan naar de uitvoeringstaak (in tegenstelling tot
beleidsvorming, geschilbeslechting en regelgeving) en naar de manier waarop
in het contact tussen de client en de organisatie met deze client wordt omge-
gaan. Het gaat hierbij dan niet zozeer om de toepassing van formele regels,

maar om wat er echt gebeurt. Er wordt gekeken hoe de taakopvatting van de
organisatie en haar medewerkers en de wijze waarop tegen de client wordt
aangekeken, uitwerken in de taakuitvoering.

5.3     Plan van behandeling
Dit proefschrift zal bestaan uit twee delen: een empirisch deel en een deel
waarin de theorie zal worden herijkt naar aanleiding van het praktijkonder-
zoek. Deel I is sociaal-wetenschappelijk van aard. In hoofdstuk 2 wordt het
onderzoek ingekaderd in een belangrijke bestuurskundige traditie: dat van
onderzoek naar street-level medewerkers. Vervolgens wordt de methode van
onderzoek uiteengezet. Er is gebruik gemaakt van discoursanalyse, en meer
in het bijzonder van narratieve analyse. Tot slot wordt uitgelegd hoe het onder-
zoek in de praktijk heeft plaatsgevonden. De hoofdstukken 3 en 4 zijn versla-

gen van het empirisch onderzoek zelf, die op een discoursachtige manier zijn
weergegeven. Het zijn verslagen van interviews met verhuurmedewerkers van
woningcorporaties. Hoofdstuk 5 geeft de analyse daarvan weer.

Deel II heeft een tweeledig karakter. De conclusies uit het praktijkonderzoek
worden in een theoretisch kader geplaatst. Ook wordt gekeken of het concept
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van rechtsstatelijkheid als deugd een nieuw licht kan werpen op de juridische
en de sociologische rechtsstaattheorieen. Hoofdstuk 6 gaat in op het begrip
rechtsstaat. Zelfbinding is een centraal concept in zowel het juridische als het
morele denken over de rechtsstaat. Het begrip organisatiedeugd wordt gein-
troduceerd. Een sterk samenhangend ethisch begrip, verantwoordelijkheid,
wordt met de rechtsstaat in verbinding gebracht. In hoofdstuk 7 worden twee
hoofdvormen van willekeur onderscheiden. Als tegenhanger worden twee
basiskenmerken van rechtsstatelijkheid als organisatiedeugd beschreven. In
Hoofdstuk 8 worden, gestoeld op de inzichten uit de voorgaande hoofdstuk-
ken, enkele denkrichtingen beschreven over hoe rechtsstatelijkheid in en van
maatschappelijke organisaties - en daarbuiten - zou kunnen worden bevor-
derd.
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HOOFDSTUK 2

Praktijken en verhalen

1         Op zoek naar een rechtsstatelijke voedingsbodem

1.1 Inleiding

In dit eerste deel van het proefschrift zullen verhalen uit de verhuurpraktijk
de boventoon voeren. Het ziin weergaven van hoe de vertellers de werkelijk-
heid hebben beleefd. Zij gaan over de relatie met de klant, over macht en
onmacht, over regels en uitzonderingen, over opvattingen die mensen heb-

ben. Zij zijn alledaags; geen ervan heeft zelfooit maar het plaatselijke Sulferdje

gehaald. Toch ziin zij belangrijk, niet alleen als voorbeelden, maar vooral

omdat zij het wezen van de organisaties en de mensen die er werken blootleg-
gen. Dit tweede hoofdstuk heeft als voornaamste doel het theoretisch inkade-
ren van het praktijkonderzoek en het toelichten van de gebruikte methode.
Dat staat uiteraard niet los van de doelstelling van het onderzoek als zodanig
naar een rechtsstatelijke voedingsbodem, zoals dit in hoofdstuk I naar voren

werd gebracht. In de eerste paragraaf zal dit concept daarom nogmaals wor-
den toegelicht en toegespitst op de uitvoering van het onderzoek.

Dit proefschrift past wat onderwerpkeuze betreft in het onderzoek naar striet-
level organisaties, zoals voor het eerst beschreven door Lipsky. Ik zal die aspec-

ten uit zijn theorie behandelen die belangrijk zijn voor mijn eigen praktijkon-
derzoek. Onderzoek naar ambtelijke regeltoepassing, waartoe mijn onderzoek
ook behoort, is hier een vorm van. Deze vorm van onderzoek bespreek ik aan
de hand van het proefschrift van Van Montfort. Het werk van Coble Vinzant
en Crothers bouwt op een andere manier voort op de traditie, die te beschou-
wen is als een theorie over een veld ofonderwerp van praktijkonderzoek. Over
de toe te passen methode zegt hij op zich niets. Zowel onderzoek naar street-

level medewerkers als onderzoek naar ambtelijke regeltoepassing is in het ver-
leden op zeer veel verschillende manieren gebeurd, van participerend tot zui-
ver observerend, van interview tot survey. Mijn methodologische keuze voor
het praktijkonderzoek valt te omschrijven als discoursanalyse. De achtergrond
van discoursanalyse en mijn beweegredenen om deze methode centraal te
stellen, hebben te maken met het idee om waardeonderzoek in de praktijk te
verrichten.
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Discoursanalyse is een vorm van sociaal-wetenschappelijk onderzoek waarbij
het gesproken woord nauwkeurig wordt onderzocht. Hiermee verbonden is
het begrip praktijk, waar ik ook aandacht aan besteed. Story-telling of narra-
tieve analyse is een bijzondere vorm van discoursanalyse. De achterliggende
gedachte is dat verhalen geschikt zijn om de gedachten, emoties en waarden
van de verteller bloot te leggen. Daarnaast hebben verhalen een belangrijk
voordeel boven andere manieren om praktijkonderzoek weer te geven: het
dichterbii halen van de werkelijkheid van alledag voor de onderzoeker en de
lezer. Daardoor kunnen zij zich hierin verplaatsen en krijgen zij een levendig
beeld van wat er zich zoal in de praktijk afspeelt.

7.2 Doelstelling van het empirisch onderzoek

In dit eerste, empirische, gedeelte van mijn proefschrift wordt geprobeerd een
antwoord te krijgen op de vraag: wat voor waarden zijn bij private organisaties
met een publieke taak aanwezig? Onderzoek naar levende waarden in organi-
saties is per definitie moeilijk, omdat deze niet direct zijn aan te tonen. Pre-
cies om deze reden kan niet warden volstaan met louter kwantitatief onder-
zoek. bijvoorbeeld door een survey.st' Dit soort onderzoek geeft een (te) opper-
vlakkig beeld waardoor geen dieper inzicht kan ontstaan in de werkelijke
waarden van een organisatie en hoe deze werken. Ook het onderzoek van het
schriftelijke materiaal dat door de organisaties zelf is geproduceerd, biedt
slechts ten dele uitkomst. Daarom heb ik vooral gebruik gemaakt van inter-
views. De doelstelling van het praktijkonderzoek is drieledig, te weten:

Onderzoeken welke waarden een rol spelen in de organisaties;
Aantonen dat deze een nuttige aanvulling kunnen betekenen op de iuri-
disch-institutionele zienswijze op de rechtsstaat en vooral;
Weergeven in hoeverre en op welke manier deze waarden in praktijken
een rol spelen.

Rechtsstatelijkheid is een theoretisch en normatief concept, dat moet worden
vertaald in een empirisch toetsbaar begrip. Hiertoe heb ik gekozen voor het
begrip rechtsstateliike voedingsbodem. Voor het praktijkonderzoek is met name
het element voedingsbodem van belang. Het toegevoegde "rechtsstatelijke" is
vooral in het tweede gedeelte van dit proefschrift op zijn plaats. In het verband
van dit onderzoek zal het begrip voedingsbodem als volgt worden gedefinieerd:

Een samenhangende set van waarden;59
Die in de organisatie zelf leven en worden gehanteerd;

58. Deze overweging weerhoudt onderzoekers er niet van dit toch te doen. Dit blijkt onder meer
uit het kwantitatieve waardeonderzoek van Huberts & Van den Heuvel. Huberts & Van den
Heuvel 2000.

59. Deze waarden zijn in het geval van een rechtsstatelijke voedingsbodem gebaseerd op de
gedachte dat de organisatie een machtspositie heeft tegenover de client en dat deze client

beschermd moet worden tegen willekeurige uitoefening van deze macht.
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Zonder dat deze in externe of interne regels hoeven te zijn vervat en;

Zonder dat zij door (de dreiging van) externe afdwinging worden nageleefd.

1.3       Het onderzoek van Selznick
In zijn, in hoofdstuk I al genoemde, empirische onderzoek naar levende "fat-
soensnormen" legden Selznick en zijn onderzoekers diverse casus voor aan

ondervraagden. Deze groep ondervraagden bestond uit personeelsfunctiona-
rissen in grote bedrijven. Het is voor de onderzoeksvraag in dit proefschrift
noodzakelijk om dit empirisch onderzoek niet te beperken tot algemene. op
fictieve casus gebaseerde uitspraken van leidinggevenden. Het is van belang
om juist ook aandacht te schenken aan het concrete uitvoerende niveau van de

organisatie, waar het directe contact met de clienten plaatsvindt. Bovendien is
het ook realistischer om te kijken naar echte gevallen zoals deze door de
medewerkers worden beschreven.

Wat Selznick omschrijft als receptive institutional setting lijkt op wat ik bedoel
met een voedingsbodem. Toch zijn beide begrippen niet helemaal hetzelfde.
Dit komt doordat Selznick ook veel aandacht besteedt aan de rol van immanent
law, het zich ontwikkelende recht, en aan commissies die in arbeidsconflicten
bemiddelen. De door deze commissies geformuleerde normen ziet hij als
onderdeel van de "setting", terwijl deze geen deel uitmaken van de organisatie
zelf. Het is methodologisch lastig om dit "van buitenaf" komende recht uit te
sluiten wanneer tnen onderzoek doet naar binnen een organisatie levende
waarden. Het is daarom belangrijk te bedenken dat dit recht ook doorwerkt in
deze waarden.

2 Street-level medewerkers

2.1 Street-level bureaucratieen en medewerkers

De bedenker van de term street-level bureaucracy is Lipsky. Hij gaf dit feno-
meen weer in het klassieke boek met dezelfde titel. Sindsdien zijn er vele stu-
dies met street-level medewerkers als onderwerp verschenen. Lipsky baseert

zich in zijn boek op empirische gegevens uit andere onderzoeken, die deels
door hemzelf zijn gedaan. Voor het boek werd geen nieuw empirisch onder-
zoek verricht. Voor Lipsky is de kern van de problematiek van street-level orga-
nisaties het conflict tussen de waarden van de medewerkers en de weerbar-

stige realiteit waarin zij hun werk moeten doen. Dit kan grote negatieve gevol-
gen hebben:
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One aspect of the way workers, clients, and citizens-at-large experience
street-level bureaucracies is the coq#icts that they encounter in wanting their
organizational life to be more consistent with their own preferences and
commitments. (...) Yet the very nature of this work prevents [the workersl
from coming even dose to the ideal conceptions oftheir jobs. Large classes
or huge caseloads and inadequate resources combine with the uncertainties
of method and the unpredictability of clients to defeat their aspirations as
service workers. Ideally, and by training, street-level bureaucrats respond to
the individual needs or characteristics of the people they serve or confront.
In practice, they must deal with clients on a mass basis since work require-
ments prohibit individualized service. (...) At best, [they} invent benign
modes of mass processing that more or less permit them to deal with the
public fairly. appropriately, and successfully. At worst, they give in to favorit-
ism, stereotyping, and routinizing - all ofwhich serve private or agency pur-

poses.
6o

In deze passage worden belangrijke kenmerken van het werk van een street-

leva medewerker weergegeven, kenmerken die iedereen die dergelijk werk
doet of bestudeert, herkent. Door diverse omstandigheden, waaronder een
grote werkdruk, het gedrag van de klant en de rigiditeit van wettelijke regels,
kunnen de medewerkers  hun werk  niet doen zoals  zij  dit  zelf voor ogen  heb-
ben. Op zijn best leren zij hiermee omgaan en kunnen zij op redelijk niveau
functioneren en hun diensten verlenen; in een slechtere situatie leiden de
dagelijkse beperkingen tot een gedrag dat als willekeurig kan worden bestem-
peld. Het aanvankelijke doel van het werk en van de organisatie, het efficient
en rechtvaardig uitvoeren van de taak, raakt buiten beeld.

Een street-level medewerker staat direct met de klant in contact en neemt
besluiten die de situatie van die klant danig kunnen beinvloeden. Daarbij
heeft deze vaak een behoorlijke beslissingsruimte. Niet alles ligt in de regels
vast. Hoe deze regels worden uitgelegd en toegepast, is aan het eigen oordeel
van de medewerker overgelaten:, Voorbeelden van strget-level organisaties ziin
niet alleen "typisch bureaucratische" organisaties zoals sociale diensten, maar
ook scholen en gezondheidsinstellingen. Veel discretionaire beslissingen wor-
den genomen door administratief personeel dat alleen een algemene oplei-
ding heeft gehad. zoals medewerkers voor woonruimteverdeling.62 Lipsky
geeft een aantal belangrijke kenmerken van het werk:

Er is een continu tekort aan middelen;
De vraag is groter dan het aanbod;

60.   Lipsky 1980, p. xii (curs. C.R.).
61.   Lipsky 1980, p. 13.
62.   Lipsky 1980, p. 14.
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De doelen en verwachtingen omtrent de taak zijn ambigu, vaag of zelfs
tegenstrildig;
De uitkomsten zijn moeilijk meetbaar;
De clienten zijn vaak niet op vrijwillige basis naar de organisatie toegeko-
men. Zij behoren daarom niet tot de belangrijkste referentiegroep van de
medewerkers.63

2.2 Doelen

Doelen zijn belangrijk voor een organisatie. Om te beginnen zijn zij meestal
de reden waarom deze is opgericht. Het doel van een organisatie is, bijvoor-
beeld, het zorgen voor een rechtvaardige en doelmatige woningdistributie,
goed onderwijs of een adequate gezondheidszorg. Dit doel strookt lang niet
altijd met het individuele belang van een klant; deze vindt dat hij onmiddellijk
recht heeft op een woning of opname in een ziekenhuis en interesseert zich
slechts in beperkte mate voor de rechten van zijn medebelanghebbenden. Het
conflict van doelen en belangen komt bij uitstek terecht bij uitvoerende mede-
werkers: zij hebben de opdracht te zorgen voor het officiele doel, maar worden
voortdurend geconfronteerd met de individuele klant, die vaak een inleefbaar
en reeel probleem heeft. Een manier voor de organisatie om hiermee om te
gaan is volgens Lipsky "symbolische klantvriendelijkheid."64 Door respect
voor het individu te belijden kunnen zij medewerking van de klant als het
ware afdwingen. Hij legt dit uit met het voorbeeld dat veel organisaties proce-
durele regels maken, die hen legitimiteit verschaffen: kijk maar, wij behande-
len iedereen hetzelfde en iedereen heeft het recht om in beroep te gaan. Dit is
in feite slechts een manier om de rechten van bepaalde mensen te bescher-
men en met de meesten zo om te blijven gaan als voorheen, wat wordt ver-
sterkt door het feit dat de mogelijkheid om in beroep te gaan vaak slechts
theoretisch is.65

Het is de taak van de street-level medewerker om enerzijds de klant als individu
te zien en anderzijds het werk zo efficient en snel mogelijk te doen. Dit is het
"fundamentele dienstverleningsdilemma": hoe kan ik de klant als individu
behandelen, terwijl er zo veel klanten zijn dat dit eigenlijk niet mogelijk is. De
Engelstalige beschrijving van Lipsky luidt: "how to provide individual
responses or treatment on a mass basis".66 Er bestaat een grote spanning tus-

63.  Lipsky 1980, p. 28 e.v. Alle door Lipsky genoemde kenmerken zijn in meerdere of mindere
aanwezig in woningcorporaties. Voor mijn onderzoek is het met name interessant om nader
te kijken naar de doelen en verwachtingen en naar de relatie met clienten.

64.  Lipsky 1980, p. 42.
65.  Lipsky 1980, p. 43.
66.    Lipsky 1980, p. 44.
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sen de doelen en de verwachtingen die de rol van street-level medewerker met
zich meebrengt. Deze zijn onderling tegenstrijdig. Alleen al onder het publiek
is er vaak geen eenduidige mening over wat de organisatie nu eigenlijk moet
doen.67 Collega's zijn daarom de belangrijkste referentiegroep. Alleen zij
begrijpen volgens Lipsky onder welke spanning de medewerker staat en
alleen zij kunnen zich een voorstelling maken van de behoefte aan duidelijk
omschreven doelen. De steun van collega's is daaronn enorm belangrijk.

2.3      De relatie met de klant
De relatie met de klant wordt grotendeels bepaald door het feit dat de organi-
satie een feitelijk monopolie heeft. Bovendien behoren de klanten van street-

level organisaties vaak tot de minder kansrijke groepen.68 De gevolgen hiervan

zijn duidelijk: de klant is afhankelijk en de organisatie heeft er weinig belang
bij om deze tevreden te houden. Dit alles heeft een negatiefeffect op de relatie
met de klant: "Street-level bureaucrats can impose costs of personal abuse,
neglectful treatment. or inconvenience without necessarily paying the normal

penalty..."  Of een klant wel of niet goed of correct wordt behandeld, is daarom
vaak van andere factoren afhankelijk dan bij een commercieel bedrijf. Van
persoonlijke voorkeuren bijvoorbeeld, of van de mondigheid van de klant.

De werkdruk van de uitvoerende medewerkers die Lipsky beschrijft, is groot.
Zij moeten snel besluiten kunnen nemen en zij beschikken over beperkte
middelen. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop met de klant wordt
omgegaan. Een persoon is overigens niet vanzelf een klant. Daaraan gaat een
proces van sociale constructie vooraf. Personen worden aan de hand van vooraf
bepaalde criteria in een categorie van klanten ingedeeld en aan de hand daar-
van verder behandeld. Klanten gaan zichzelf ook als een bepaalde categorie
zien: een urgent woningzoekende, een langdurig werkloze.69 De medewerker
deelt hen ook in "eigen categorieen" in: lastig, aardig, zielig. Klanten krijgen
een etiket opgeplakt om snel te kunnen bepalen in welke categorie zij horen
en welke regels op hen van toepassing zijn. Dit is op zich niet problematisch;
wel is het een probleem dat de criteria op grond waarvan zij worden ingedeeld
niet altijd conform de formele regels zijn. Zij zijn vaak niet objectief en
daarom niet vrij van vooroordeel, stereotypering en onkunde.7° De gevolgen
hiervan zijn divers. Zo kan "lastig zijn" leiden tot onwil en dus tot benadeling
van de klant,  maar ook juist tot bevoordeling,  om van de lastige persoon  "af te

zijn".

67.   Lipsky 1980, p. 46.
68.   Lipsky 1980, p. 54.
69.   Lipsky 1980, p. 60.
70.  Lipsky 1980, p. 69.
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2.4 Favoritisme

Een belangrijk aspect dat door Lipsky wordt beschreven is favoritisme. Favori-
tisme is het bevoordelen van de ene klant boven anderen. Het verstrekken van
informatie aan de een en niet aan de ander is een manier om de beperkte tijd
en middelen hanteerbaar te houden.7, Het is in feite een middel om sommige
klanten anders te behandelen dan andere zonder de bureaucratische regels te
overtreden. De informatie gaat vooral over hoe men de organisatie moet bena-
deren om tot zijn recht te komen. Lipsky noemt dit treffend "how to work the
system".72 Het gaat dan om het verstrekken van speciale inlichtingen die niet
in de folders of regels staan. Ook kunnen medewerkers klanten leren hoe zij
dingen gedaan krilgen, niet alleen van de eigen organisatie maar ook van
andere instanties. Deze handelwijze heeft bijna altijd een redistributief €#i:Ct:
het lukt deze klanten om sneller door het systeem te komen dan andere, met
het gevolg dat zij bijvoorbeeld sneller een woning krijgen dan klanten in ver-
gelijkbare omstandigheden.71 Het is op zich niet verbazingwekkend dat
bevoordeling van klanten gebeurt door het geven van informatie. Dit is een
proces dat zich voor een groot deel onttrekt aan de controle door meerderen
en niet wordt afgedekt door regels. Vaak gebeurt het informeren mondeling
en heeft niemand er zicht op.

Het "fundamentele dienstverleningsdilemma" brengt met zich mee dat de
medewerker elke klant op zich flexibel en responsief tegemoet zou kunnen
treden. Doet hij dit bij te veel klanten, dan functioneert het systeem niet
meer.74 Routines en procedures zorgen ervoor dat regelmaat, verantwoording
en rechtmatigheid toenemen. Zij zijn daarmee ook juist een excuus om niet
meer responsief naar de klant toe op te treden, omdat anders de gelijke behan-
deling van klanten onder druk komt te staan. Dit is een vorm van zelfbehoud.
Om die reden trekt Lipsky de intenties van organisaties en medewerkers om
meer klantgericht te worden in twijfel. Zelfs als zij dit echt zouden willen, dan
nog zijn zij beperkt in hun mogelijkheden om dit te realiseren.75

2.5 Morele regels

Organisaties onderschrijven in abstracto bijna altijd het gelijkheidsbeginsel
bij de behandeling van hun klanten. Onder meer omdat de medewerker graag
responsiefwil zijn, vindt echter een selectie van klanten plaats die een betere
of snellere behandeling krijgen. Dit gebeurt bijvoorbeeld op grond van sympa-

71.  Lipsky 1980, p. 90.
72.  Lipsky 1980, p. 61.
73.  Lipsky 1980, p. 62.
74.    Lipsky 1980, p. 99.
75.   Lipsky 1980, p. 101.
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thie ofantipathie.76 Een nog belangrijker criterium is de "waarde" of "waardig-
heid" van de client volgens maatschappelijke normen. Volgens Lipsky is dit de
meest voorkomende reden om onderscheid te maken. Het gaat hier om een
morele evaluatie, die het strikt subjectieve overschrijdt. Zo zal een voormalig
gedetineerde moeilijker een woning krijgen. Iemand die rookt heeft op grond
van deze overwegingen minder recht op gezondheidszorg dan iemand die
niet heeft gerookt, zelfs als hij die zorg harder nodig heeft.77

Een van de redenen waarom morele overwegingen een rol spelen, is dat de
medewerkers vaak moreel getinte besluiten moeten nemen. Medewerkers van
een sociale dienst moeten beoordelen of een werkloosheid verwijtbaar is, poli-
tiemensen krijgen een eerste ruwe indruk van iemands schuld of onschuld.
Het wordt pas problematisch wanneer de morele criteria zelf niet helemaal

helder zijn of wanneer de wet geen criteria kent of deze zelfs verbiedt.  Dan is
de kans groot dat de dominante maatschappelijke moraal invloed krijgt op de
beslissing. Op die manier kunnen zelfs de wettelijke morele regels (bijvoor-
beeld artikel I van de Grondwet, dat discriminatie verbiedt) aan de kant wor-
den geschoven.78 Waar wettelijk geformuleerde morele regels niet bestaan,
bijvoorbeeld in de woonruimteverdeling, vindt dit fenomeen ook plaats.

Ondanks alle voorbeelden uit de praktijk waaruit blijkt dat klanten niet gelijk
worden behandeld, is het gelijkheidsbeginsel voor medewerkers erg belang-
rijk. Het blijft als norm onder andere normen aanwezig en beinvloedt wel
degelijk de besluitvorming. Bovendien is het een poweljixl myth: medewerkers

geloven er zelf vaak echt in dat zij alle klanten gelijk behandelen.  Zo kan  bij-
voorbeeld ongelijkheid worden toegeschreven aan beleid dat juist gericht is op

het belang van de klant of van alle belanghebbenden: we zijn er toch juist om
arme mensen te helpen? Wat vervolgens arm of zielig is, is vaak een subjectief

gegeven.

3        Onderzoek naar ambtelijke regeltoepassing

3.1      Onderzoek naar "stijlen van regeltoepassing"
Inmiddels is een bestuurskundige traditie opgebouwd in onderzoeken naar
ambtelijke regeltoepassing, waarbij men vaak leunt op het werk van Lipsky.79

Gemeenschappelijk hieraan is dat niet zozeer gekeken wordt naar de regels

76.   Lipsky 1980, p. 108.
77.   Lipsky 1980, p. 109.
78.   Lipsky 1980, p. 110.
79.  Voor een overzicht hiervan zie Korsten & Derksen 1986. Onder meer komen gemeentelijk

milieubeleid en toezicht op woningcorporaties aan de orde.
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voor bijvoorbeeld woonruimteverdeling of vergunningverlening op papier,
maar hoe deze in de dagelijkse praktijk worden toegepast. Dit past in het
rechtssociologische onderscheid van de law in action versus de law in the books.
Een groot verschil is dat Lipsky geen onderzoek deed naar de manier waarop
regels worden toegepast, maar naar alle aspecten van taakuitvoering. Dat
maakt ziin werk naar mijn mening realistischer dan dat van veel van zijn
navolgers. In vele van deze onderzoeken is gebleken dat de desbetreffende
ambtelijke afdelingen zich niet altijd strikt aan de regels houden en dat dit
vaak ook niet goed mogelijk is. Onder druk van de situatie en bijvoorbeeld ook
onder invloed van de eigen taakopvatting van de afdeling ontstaan bijvoor-
beeld "stijlen van regeltoepassing".8° Naar woonruimteverdeling is door
Ekkers en Smit onderzoek gedaan.8, Hieruit blijkt dat functionarissen van
woningcorporaties hun autonomie gebruiken door zich voornamelijk te orien-
teren op eigen doeleinden en overtuigingen. Dit leidt bij bepaalde categorieen
woningzoekenden met een zwakke onderhandelingspositie, bijvoorbeeld
allochtone woningzoekenden, tot een achterstelling op de woningmarkt. Het
proefschrift van Van Montfort met als titel De regels van hit huis gaat over exo-
gene en endogene regels in de woonruimteverdelingstaak:* Omdat ik dit
onderzoek representatief acht voor het onderzoek naar ambtelijke regeltoe-
passing in Nederland, zal ik hieronder nader op dit proefschrift ingaan. Ver-
volgens bespreek ik het boek Street-Level Leadership van Coble Vinzant en
Crothers. dat de theorie van Lipsky verfijnt en verder brengt.

3.2 De regels van het huis

Van Montfort schrijft over ambtelijke regeltoepassing; in die periode (begin
jaren '90) vond de verdeling van woonruimte meestal door de gemeente
plaats. Hiertoe heeft hij drie verschillende organisaties onderzocht. Zijn
belangrijkste onderscheid is dat tussen endogine en exogene regels. Exogene

regels zijn al die regelingen, wetten, instructies, beleid e.d. die "van buiten" de
organisatie of van buiten de eigen afdeling komen. Zij zijn een gegeven waar
de betreffende afdeling geen directe invloed op heeft.81 Endogene regels daar-

entegen zijn "eigen regels" die vaak ongeschreven zijn, maar ook de vorm van
instructies of kattebelletjes kunnen aannemen. Zij worden binnen een organi-
satie  of a fdeling ontwikkeld  en  zijn min  of meer algemeen aanvaard onder de
medewerkers.84 Beide regelcomplexen samen vormen het "recht" dat de rela-
tie tussen organisatie en burger bepaalt. De endogene regels worden vervol-

80.   Knegt 1986, in navolging van Kagan.
81. Ekkers 1984en Smitl991.
82. Van Montfort 1991.
83. Van Montfort 1991, p. 3.
84. Van Montfort 1991, p. 12.
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gens onderverdeeld in: additionele inhoudelijke, procedurele regels en inter-
pretatieregels.85 Daarbij valt op dat Van Montfort endogene regels beperkt tot
regels die exogene regels kunnen aanvullen of invullen, maar niet tot regels
die ermee in strijd kunnen zijn. 86

Een tweede onderscheid dat Van Montfort maakt is dat in scherpe en vage
regels. Een scherpe regel is een regel die weinig interpretatie van zowel de
regel zelf als de gevallen waarover wordt beslist, vergt.87 Een vage regel vergt
een aanzienlilke interpretatie van zowel de regel als de te beslissen gevallen. 88

Blijken in het ene onderzochte "circuit" voornamelijk scherpe regels te
bestaan, in een ander circuit bestaan overwegend vage regels en in weer een
ander worden zowel scherpe als vage regels toegepast. Vervolgens komt Van
Montfort tot een typologie, waarin negen typen ambtelijke besluitvorming
worden onderscheiden. Deze zijn gebaseerd op bovengenoemd verschil tus-
sen endogene en exogene regels en tussen scherpe en vage regels, die vier
hoofdtypen opleveren en vijftussenvormen. Zo is er het type van de "exogene
scherpe normering". Dit type heeft als kenmerk dat besluitvorming vooral

plaatsvindt op basis van regels die voornamelijk exogeen en overwegend
scherp ziin. De tegenpool van dit type ambtelijke besluitvorming is het type
van de "endogene vage normering". Voor dit type besluitvorming geldt dat de
in de besluitvorming gehanteerde regels hoofdzakelijk endogeen en overwe-
gend vaag zijn.89 De werkomstandigheden van huisvestingsambtenaren zijn
bepalend voor welk type besluitvorming in een groep ambtenaren optreedt.

Als de officiele normen vaag zijn, ontwikkelen ambtenaren zelf regels waar-
mee deze normen nader ingevuld worden. Zij passen dan in de besluitvor-
ming voornamelijk deze endogene regels toe. Ook van belang is de mate
waarin ambtenaren te maken hebben met personen of instanties waarmee
men op goede voet wil blijven staan. Naarmate ambtenaren hiermee meer
geconfronteerd worden, ontwikkelen zij eigen regels waarin rekening wordt
gehouden met wensen en belangen van die personen of instanties, zoals een

spreidingsbeleid van allochtonen. De derde werkomstandigheid is de mate
van controleerbaarheid van beslissingen voor woningzoekenden. Als woning-
zoekenden weinig mogelijkheden hebben om te controleren of ambtenaren
zich bij de uitvoering van hun werkzaamheden houden aan de officiele regels,

85. Van Montfort 1991, pp. 14-15. Op dit onderscheid ga ik niet inhoudelijk in, maar het is type-
rend voor de gedetailleerd manier van werken.

86.   Terwijl hij aan dit verschijnsel in beschrilvende zin weI aandacht besteedt.
87. Van Montfort 1991, p. 253.
88. Van Montfort 1991, p. 254.
89. Van Montfort 1991, pp. 256-259.
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hebben ambtenaren de gelegenheid om eigen regels toe te passen in de
besluitvorming zonder dat dit tot juridische procedures van woningzoeken-
den leidt.9°

De theoretische exercitie van Van Montfort levert volgens Van Seters een
"neutrale typologie" op, die "schraal en kleurloos" afsteekt tegen meer kwalita-
tieve typologieen, zoals Knegt die gebruikt.9, Daaraan kan worden toegevoegd
dat, net als bij sommige andere onderzoeken naar ambtelijke regeltoepassing,
alleen gedacht wordt in termen van "regels". Exogene regels worden ingevuld
of aangevuld door "eigen regels" die deel uitmaken van het recht in sociologi-
sche zin. Wat dit onderzoek niet laat zien, is wat er naast die regels verder nog
al]emaal gebeurt bij het verdelen van woonruirnte.92 Van Montfort heeft een
typologie van ambtelijke besluitvorming die zich beperkt tot twee dimensies
van regels: exogeen/endogeen en vaag/scherp. Het feit dat volgens hem de
werkomstandigheden mede bepalend zijn voor de mate waarin de typen van
regeltoepassing voorkomen, maakt dit nauwelijks anders. De typologie, die
naar aanleiding van het praktijkonderzoek tot stand is gekomen, maakt een
mechanische indruk; al het ambtelijk gedrag wordt hier als het ware geredu-
ceerd tot "recht". Daarnaast is wel aangegeven hoe vaak bepaalde typen
besluitvorming voorkomen, maar slechts in beperkte mate wordt aangegeven
waarom zij voorkomen, wanneer wel en wanneer niet en wat de verschillen
tussen de medewerkers zijn. Er wordt wel aangeduid dat er groepsprocessen
zijn, maar hoe deze zich precies voordoen, is niet duidelijk geworden. Zo
wordt bijvoorbeeld beschreven dat ambtenaren het voorrangsprobleem op ad-
hocbasis oplossen: soms krijgt de endogene regel de voorkeur, soms wordt
gekozen voor de exogene regel.91 Het zou interessant zijn te weten in welke
gevallen de endogene regel prevaleert, welke motivaties daaraan ten grondslag
liggen en of dit bij alle medewerkers op dezelfde manier gebeurt. Ook is het
de vraag of de medewerkers zelf hun keuzes als regeltoepassing ervaren of
simpel als het oplossen van een probleem of als een onderhandelingsvraag-
stuk.

3.3     Street-level I€iderschap
Het boek Street-Level Leadership van Coble Vinzant en Crothers heeft als doel
een nieuw model te ontwikkelen waarmee we kunnen begrijpen wat street-level

medewerkers doen, hoe zij hun werk doen en hoe hun keuzes op effectiviteit
en legitimiteit kunnen worden beoordeeld.94 Wetten en regels zijn slechts een

90. Van Montfort 1991, pp. 260-265.
91. Van Seters 1994, p. 542.
92.   Hierover meer in de volgende paragraaf.
93. Van Montfoort 1991, p. 72.
94. Coble Vinzant & Crothers 1998, pp. IX-X.
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van de vele aspecten van de taakuitvoering, die per definitie complex en
onvoorspelbaar is. De auteurs vinden dat deze medewerkers, net als de top
van organisaties, leiders zijn, omdat zij grote discretionaire bevoegdheden
hebben en belangrijke beslissingen nemen. Zil moeten beslissen wat er moet

gebeuren en hoe, op basis van waarden, normen en andere beperkingen. In
andere woorden: zij hebben macht die vraagt om legitimering.95 Wat mij
betreft is de laatste constatering zeker waar; zelf zie ik de noodzaak niet om
deze macht met de term leiderschap aan te duiden. Er zijn immers ook
belangrijke verschillen - iuist in het machtsaspect - tussen de top van een
organisatie en de werkvloer. Wel is interessant dat het boek in veel opzichten
een genuanceerdere kijk op het werk van street-level medewerkers biedt dan
dat van Lipsky en uitdrukkelijk stelt dat er een standaard zou moeten bestaan
waaraan uitvoerend werk kan worden getoetst.96 Coble Vinzant en Crothers

beschrijven de complexiteit ervan:

What workers often do is balance multiple and sometimes conflicting stan-
dards and expectations in making iudgments about what to do in specific
cases. Rhather than simply carrying out society's dictates, workers interpret
and apply these dictates dynamically and interactively to the circumstances
they face. They may do this well or they may do it badly.97

Aan de hand van veel uitgebreide voorbeelden wordt de complexiteit door het
boek heen duidelijk gemaakt. Street-level medewerkers hebben vaak te maken
met wicked problems: omdat deze uniek zijn, laten zij zich niet standaardise-
ren. Daardoor zijn de beslissingen die de medewerkers nemen om de proble-
men op te lossen, ook niet eenvoudig te analyseren en evalueren. Bovendien

zijn de problemen vaak ingebed in een groter verband of kennen zij verschil-
lende lagen.98 Ondanks dat kan men stellen dat sommige besluiten wel goed

en legitiem zijn, en andere niet. Legitimiteit betekent een externe standaard,
bestaande uit diverse criteria, waaronder waarden, normen, tradities etc. Deze
richten zich zowel op de manier waarop een besluit is genomen als op de uit-
komst. Daarbij is het belangrijk op te merken dat een besluit vaak in meerdere
of mindere mate legitiem is; het is geen kwestie van goed of fout.99 Bovendien
is het belangrijk te constateren dat een legitiem besluit niet alleen legitiem
moet zijn, maar ook nog moet werken. Beide aspecten van een besluit kunnen
alleen in de context van het geval worden begrepen; wat in het ene geval juist
is, kan in het andere fout of minder goed zijn. Een correct en gedetailleerd

95. Coble Vinzant & Crothers 1998, p. 5.
96. Coble Vinzant & Crothers 1998, p. 9.
97. Coble Vinzant & Crothers 1998, p. 19.
98. Coble Vinzant & Crothers 1998, p. 46.
99. Coble Vinzant & Crothers 1998, pp 47-48.
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begrip van de situatie is daarom noodzakelijk om een beslissing te kunnen
beoordelen. IOO

Coble Vinzant en Crothers stellen dat "street-level leiders" vooral gericht moe-
ten zijn op publieke waarden.'°' Zij moeten zichzelf niet beschouwen als  sim-
pele uitvoerende medewerkers met een formele taak, maar moeten zich
bewust zijn van de complexiteit van hun taak en van hun verantwoordelijk-
heid. Bij elk probleem zou de medewerker horen te beginnen met het stellen
van een aantal vragen, zoals:

Wat voor soort keuzes moet ik maken? Gaat het alleen om de vraag hoe of
ook om de uitkomst?
Welke factoren moet ik in mijn beslissing betrekken? Wat zegt de wet? Wat
is het beleidp Wat heeft de klant nodig? Welke andere belanghebbenden
zijn er? Wat zegt mijn baas, wat mijn collega's? Wat zegt de krant mis-
schien morgen? Wat vind ik zelf een goed besluit? Welke conflicterende

factoren zijn er? Welke hogere waarde kan ik hiermee dienen?
Hoe moet ik het besluit nemen? Welke kenmerken heeft de situatie?
Werkt de klant mee? Kunnen anderen mij helpen? Welke procedurele
regels zijn er?'°*

Al deze vragen komen mij vanzelfsprekend voor, wat de auteurs zelftrouwens
ook vinden: soortgelijke vragen zullen goede, ervaren medewerkers zichzelf
allang stellen. Zij zullen zeker bijdragen tot de legitimiteit van besluiten. Men
kan immers verantwoording afteggen: antwoord geven op vragen van anderen
naar het hoe en waarom van het besluit. Hoe deze besluiten er inhoudelijk uit
zien, blijft ook in dit boek onduidelijk. Daarmee zijn we weer beland bij de
kern van het probleem: wat street-level medewerkers doen, valt slechts in
beperkte mate in algemene termen te beschrijven, laat staan te reguleren.
Hun macht vraagt echter wel om een vorm van procedurele Zn inhoudelijke
verantwoording.'°3

4        Discoursanalyse als methode

4.1 De werkelijkheid is anders

In de vorige paragraaf ziin diverse werken over street-level medewerkers

besproken. Deze medewerkers zijn het onderwerp van mijn onderzoek en

100. Coble Vinzant & Crothers 1998, p. 52.
101. Coble Vinzant & Crothers 1998, p 51. Rechtsstatelijkheid is uiteraard een belangrijke publieke

waarde.
102. Coble Vinzant& Crothers 1998, pp. 153-154.
103. Op deze kwestie wordt in hoofdstuk 6 e.v. verder ingegaan.
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daarmee is dit onderzoek daar een voortzetting van. Lipsky's werk kan worden
gezien als de basis van de traditie, Van Montforts proefschrift geeft hier een
tamelijk mechanische en rechtlijnige invulling aan. Coble Vinzant en
Crothers bouwen ook voort op het werk van Lipsky, maar zetten ook een aan-
tal stappen voorwaarts in het onderzoek, zoals ik al eerder beschreef. Belang-
rijk is vooral dat door hun methode, het analyseren van uitgebreid weergege-
ven casus, duidelijk wordt hoe ingewikkeld de situaties zijn waarvoor street-

level medewerkers oplossingen moeten bedenken. Zowel de situaties als de
oplossingen zijn slechts in beperkte mate van tevoren gegeven. Alleen met
een goed begrip van de situatie, de regels, klanten, beperkingen etc., kan wor-
den beoordeeld of de oplossingen legitiem waren en werkten.

In dit proefschrift zullen twee praktijken van woonruimteverdeling worden
beschreven op een manier die recht doet aan de complexiteit ervan. Er wordt
zo veel mogelijk over de praktijken "verteld" door de deelnemers, de verhuur-
medewerkers. Zij doen dit door hun werk, de problemen, de organisatie, de
klanten en zichzelf uitgebreid te beschrijven. Daarnaast vertellen zij over
gevallen die ze zijn bijgebleven en die een bijzondere betekenis voor ze heb-
ben. Dit levert niet alleen een levendige en boeiende beschrijving op, maar
laat  zich ook kwalitatief analyseren.

Discoursanalyse is een methode die zich op bepaalde aspecten in het bijzonder
richt. Anders dan gebruikelijker sociaal-wetenschappelijk methodes heeft dis-
coursanalyse aandacht voor het individuele en het unieke. Men is niet per se
op zoek naar verhalen of uitlatingen van mensen die kunnen bijdragen aan
een passend plaatje van bijvoorbeeld een organisatie ofbeleidsveld. Men pro-
beert om deze weer te geven zoals die wordt beleejd door de betrokkenen. En in
de beleving van die betrokkenen zijn organisaties vaak helemaal niet eendui-
dig ofkloppend. Elke dag is weer een andere, met andere personen en gebeur-
tenissen. Juist dit aspect kan door een discoursachtige weergave en analyse
naar voren worden gehaald. Of, zoals een geinterviewde leidinggevende het
uitdrukt: "Kijk, als jij probeert een wetenschappelijk verantwoord zicht te krij-
gen op wat wij hier aan het doen zijn, dan zal je dat teleurstellen. Want heel
veel dingen zijn al werkende weg ontstaan uit dat wat er toen was aan men-
sen. Ieder met zijn eigen dominanties en opvattingen en achtergronden en
dat maakt een cultuur, een bedrijf."

Een van de belangrijke bevindingen uit onderzoeken met deze methode is dat
maar in beperkte mate sprake is van wat regeltoepassing of officiele taakuit-
voering genoemd kan worden. Medewerkers doen veel dingen die hier ogen-
schijnlijk niets mee te maken hebben. En zelfs als zij wel regels uitvoeren,
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zoals de Algemene bijstandswet, dan wordt dit niet als regeltoepassing erva-
ren, maar bijvoorbeeld als dienstverlening of als het voortdurend omgaan met
moeilijke klanten. Regels spelen slechts op de achtergrond mee en dit maakt
deze vorm van onderzoek genuanceerder en realistischer dan onderzoek naar

ambtelijke regeltoepassing, zoals  dat in de vorige paragraaf werd beschreven.
De grote liin waarnaar onderzoekers vaak op zoek zijn, is moeilijk te ontwa-
ren. Dit is ook de werkelijkheid waarmee medewerkers voortdurend warden

geconfronteerd: zij moeten eerst een idee hebben van "waar het om gaat", wat
het probleem is, wie er betrokken zijn en wat wel en niet relevant is. Een
relaas is dan ook niet alleen een verslag van een probleem, het construeert
mede dat probleem:04

4.2 Achtergronden van discounanalyse

Discoursanalyse is een directe vertaling van het Engelse discourse analysis.
Voor dit woord is geen verdere Nederlandse vertaling voorhanden, hoewel in
Leiden hiervoor sommige auteurs de term vertoog gebruiken. Van Dale
omschrijft discours als: gesprek, rede, conversatie. Ik zal het in het vervolg
hebben over discoursanalyse, omdat zowel vertoog als gesprek, rede en con-
versatie naar mijn opvatting een minder brede betekenis hebben dan dis-
cours. Er zijn veel definities van discoursanalyse binnen deze stroming in
omloop. De meest eenvoudige en meest gebruikte is: taal boven het zinsni-
veau. Deze definitie is niet erg duidelijk, maar geeft wel een belangrijke indi-
catie, namelijk dat het gaat om een analyse van taal die uitstijgt boven hetgeen
er letterlijk staat. Een andere veel gebruikte definitie is: de analyse van taal
zoals deze wordt gebruikt. Deze wijst erop dat discoursanalyse niet los kan
worden gezien van de functie die taal heeft in het menselijk gedrag. Het is een
sociale praktijk. Voor het begrip van mijn onderzoek zijn beide definities van
belang. Het gaat om de bestudering van een tekst, die een nauwkeurige en let-
terlijke weergave is van wat is gezegd,  in een interview of anderszins. Daarbij

is close reading het sleutelwoord: er kan niet worden volstaan met een globale
samenvatting van wat werd gezegd, omdat het daar niet om te doen is. Uit-
gangspunt is dat de letterlijke weergave niet voor niets is zoals deze is: het is
een vorm van betekenistoekenning. De gebruikte woorden geven niet alleen
de emoties en ervaringen weer, maar geven hieraan mede vorm.'05 Het is juist

dit wat we op het spoor willen komen.

In dit proefschrift staan (rechtsstatelijke) waarden centraal. Discoursanalyse is
bij uitstek geschikt om deze te onderzoeken. Allereerst kan hiermee verme-

104. Forester 2000, p. 42.
105. jaworski and Coupland 1999, p. 3.
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den worden dat er direct naar gevraagd wordt of dat, zoals bij Selznick, er
casus worden voorgelegd. De kans op sociaal wenselijke antwoorden wordt
daardoor aanzienlijk verminderd. Belangriiker is nog dat discours - en daar-
mee verbonden het praktijkbegrip, zoals we in de volgende subparagraaf zul-
len zien - en waarden onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. De verhalen
die medewerkers in een praktijk vertellen, zitten vol met contextualization
cues, impliciete verwijzingen naar zorgvuldig gekozen aspecten van de bre-
dere context van het verhaal  die de toehoorder het verhaal  en zijn verteller

moeten duiden. Discours is het belangrijkste middel waarmee zij de werke-
lijkheid betekenis geven.'06 Veel van deze contextualization cues refereren aan
goed en slecht, omdat deze aspecten voor de betekenis van hoe medewerkers
hun werk ervaren onmisbaar zijn.

4.3 Praktijken en het discours

Een discours staat nooit op zichzelf. Het is altijd verbonden met een praktijk.
Organisaties zijn ook nauw verbonden aan praktijken; deze duiden immers
op wat organisaties en hun medewerkers doen. De meest bekende definitie
van een praktijk komt van MacIntyre: "By a 'practice' I am going to mean any
coherent and complex form of socially established cooperative human activity
through which goods internal to that form ofactivity are realized in the course
of trying to achieve those standards of excellence which are appropriate to,
and partially definitive 0£ that form of activity, with the result that human
powers to achieve excellence, and human conceptions  of the ends and goods
involved are systematically extended." Deze abstracte definitie heeft  een
belangrijk nadeel: zij is zo breed dat zo ongeveer alles eronder kan vallen.
Anderzijds is zij beperkend en intern homogeen:07 Zij heeft ook voordelen:
zij wijst op een aantal belangrijke aspecten, zoals de doelgerichtheid, de dyna-
miek en de sociale aard ervan.

Een andere manier om met het begrip praktijk om te gaan is deze te zien als
een theoretisch perspectief, een bril waardoor men naar de werkelijkheid kan
kijken. Op die manier kan gekeken worden naar de praktijk van bijstandverle-
ning of van klachtenbehandeling door de politie. Voor dit onderzoek is het
niet noodzakelijk, en misschien ook wel niet gewenst, om een precieze defini-
tie van een praktijk te geven. Wagenaar & Cook onderscheiden wel een aantal
constituerende elementen van een praktijk, waarvan ik het grootste deel hier
zal weergeven.'08 Deze zal ik verduidelijken met voorbeelden.

106. Wagenaar&Cook 2001, p. 13.
107. Tamanaha 1997, p. 170.
108. Wagenaar & Cook 2001, pp, 6-13.
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Handelen

Een praktijk kan niet los gezien worden van handelen, zoals ook al blijkt uit de
definitie van MacIntyre. Dit betekent dat een praktijk niet hetzelfde is als een
institutie. Een institutie duidt op structurele of organisatorische aspecten.  Een
rechtbank is in die zin een instituut. Rechtspreken daarentegen is weer een
praktijk Instituut en praktijk kunnen niet los van elkaar worden gezien; zon-
der een bepaalde samenhang of structuur bestaat handelen uit niet veel
anders dan uit losse, op zichzelf staande gedragingen.'°9 Deze gedragingen
krijgen pas zin in een praktijk en bepalen uiteindelijk weer het karakter en de
ontwikkeling van de institutie.

Een praktijk krijgt pas door handelen betekenis: het begrijpen of kennen
ervan is geen zuiver intellectueel proces. Het begrip context duidt aan dat het
handelen van mensen plaatsvindt in een sociale omgeving."° Er is sprake van
interactie en van een dialectische, betekenisvolle verhouding tussen de omge-
ving en de handelende persoon. In hun pogingen om problemen op te lossen
die zich dagelijks in het werk voordoen, zullen de medewerkers moeten
improviseren met de middelen die voorhanden zijn. Oplossingen en proble-
men zijn niet van tevoren bepaald, zij "scheppen" elkaan Zij zijn geen stati-
sche gegevens, maar dynamisch. Bovendien is het belangrijk te constateren
dat de medewerker als mens in een praktijk staat in plaats van als disengaged
actor. Zijn identiteit staat op het spel."'

De criteria voor juistheid van het handelen zijn pragmatisch en evaluatief. De
vraag is vooral: werkt het? En werkt het goed? Door deel te nemen aan een
praktijk, komt de medewerker erachter wat er gedaan moet worden, hoe het
gedaan moet worden en wat goed of slecht is."* Zo heb ik aan het begin van
hoofdstuk i eraan gerefereerd dat, los van de officiele normen, er in G. een
ongeschreven regel bestond dat het maar beter was om een dagje te wachten
alvorens een urgentieaanvraag in behandeling te nemen. De "praktijk had
geleerd" dat mensen vaak in hun eerste verwarring na bijvoorbeeld een echte-

liike ruzie tot zo'n aanvraag komen en er na een nachtje slapen spijt van heb-
ben. Door een dag te wachten, bespaarde ik mijzelf en anderen een hoop
rompslomp.

109. Een gedraging is pas een handeling wanneer deze betekenisvol is en gericht op gevolgen.

110. Wagenaar & Cook 2001, p. 7.
111. Wagenaar & Cook 2001, p. 8.
112. Wagenaar & Cook 2001, p. 9.
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Gemeenschap
Gedrag kan gedachteloos en betekenisloos zijn: een zwaai met de arm kan van
alles beduiden en soms ook niets. Door er betekenis en richting aan geven,
wordt het handelen. Als handelen zijn betekenis ontleent aan een gemeen-
schap"' of groep, wordt het een praktijk. Het sociale staat daarom centraal bij
een praktijk Handelen komt voort en is gericht op een netwerk van relaties.
Daardoor is het "intrinsiek onbepaald": de controle die de persoon over zijn
eigen handelen heeft, wordt beperkt doordat hil werkt met en v66r mensen.
Deze zetten hem aan tot handelen en reageren erop."4 Het sociale karakter
structureert bovendien ziin handelen, omdat dit altijd is gericht op zijn eigen

positie in de groep, met de daarbij horende conventies, regels en plichten. Dit
verbindt een praktijk met de moraal, omdat het handelen altijd op een ander
of een groep anderen is gericht. Om effectiefte zijn in een praktijk, moeten de
deelnemers bereid zijn om de standpunten van de andere deelnemers te
begrijpen en ernaar te handelen."5 Dit betekent niet dat een praktijk automa-
tisch goed is. De deelnemers kunnen zich richten op een beperkte gemeen-

schap, waarvan de belangen en normen strijdig kunnen zijn met die van de
ruimere gemeenschap. Zo kan binnen een afdeling Verhuur (op basis van de

mening van een leidinggevende of op een andere manier) het standpunt heer-
sen dat gescheiden vrouwen een verwerpelijke categorie zijn, die achterge-
steld mogen worden op anderen.

Kennis
Kennis is een belangrijk onderdeel van een praktijk en is onlosmakelijk ver-
bonden met het handelen in die praktijk. Deelnemers aan een praktijk heb-
ben deze kennis wel, buitenstaanders doorgaans niet. Met kennis wordt hier
niet zozeer gedoeld op informatie, maar op een eigenschap van een persoon
die "weet hoe"."6 Deze soort van kennis wordt ook juist vergaard door te han-
delen; men leert in de praktijk. Dit vergaren lijkt vaak meer op improviseren
dan op wetenschappelijk verantwoord leren. Dat komt omdat praktijken, zoals
al eerder werd opgemerkt, van nature niet duidelijk zijn Mensen in de prak-
tijk moeten reageren op gebeurtenissen, waarbii voortdurend andere feiten en
personen van belang zijn. Natuurlijk bestaat een praktijk ook uit routinema-
tige elementen, maar deze bepalen nooit alleen het handelen. Dat komt
omdat zowel probleem als oplossing geen natuurlijke gegevens zijn. Zij
"komen boven" omdat de handelende personen "constant in onderhandeling
zijn over de details van de alledaagse praktijk". Juist deze details maken deze

113. Gemeenschap is hiereen vertaling van community·
114. Wagenaar & Cook 2001, pp. 9-10.
115. Wagenaar & Cook 2001, p. 10.
116. Wagenaar&Cook 2001, p. 10.
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alledaagse praktijk ambigu en onbepaald. Toch zijn er ook grenzen aan de
manier waarop geimproviseerd kan worden. Hieraan herkent men de ervaren
deelnemer: deze herkent problemen op basis van eerdere ervaringen als
zijnde van een bepaalde soort, met de daarbij behorende passende oplossing
of oplossingen.

Onbepaaldheid en ambiguiteit ziin dus wezenskenmerken van een praktijk.
Normen ontstaan in deze praktijk doordat zij hun nut juist in zekere situaties
hebben bewezen, en dan nog zijn zij zelden zonder meer van toepassing op
een voorliggend geval. Wat is, voor de bepaling van wat op geld waardeerbare
arbeid is, nog te beschouwen als een vriendendienst en wat niet? Om op deze
vraag een goed antwoord te geven, is niet alleen gedetailleerde kennis van de
zaak en de voorgeschiedenis van betrokkene nodig, maar speelt ook vaak mee
hoe de medewerker de situatie "aanvoelt": klopt dit verhaal of niet? Een zeker
Fingerspitzenge#ihl is niet weg te denken uit de praktijk.

Normen

Praktijken kennen bepaalde normen waarmee de doelen van de praktijk wor-
den bereikt."7 Het handelen kan naar deze normen worden beoordeeld op

(juridische of morele) juistheid ofnut. Soms zijn zij vastgelegd in regels (wet-
ten ofhandelingsvoorschriften), soms bestaan zij slechts in de hoofden van de
deelnemers aan een praktijk. Zij worden van persoon op persoon overgedra-
gen en zijn op die manier een belangrijk aspect van socialisatie. Zij liggen niet
bij voorbaat vast, maar zijn aan verandering onderhevig. De eerder genoemde
endogene regels zijn een weergave van deze normen, maar ook de heersende

maatschappelijke moraal zoals Lipsky deze beschrijft. Zeker de ongeschreven
normen zijn open van karakter en instrumenteel: hun geldigheid ontlenen zij
aan hun bruikbaarheid in de praktiik. Op basis van de voortdurende "test" in
deze praktijk, kunnen zij veranderen. Toch gebeurt dit volgens Wagenaar en
Cook lang niet altijd: normen worden door de deelnemers vaak ervaren als
vanzelfsprekend en zijn onderdeel van de routine. "8

Emoties
Emoties zijn "psychologische reacties die ontstaan op grond van een gebeurte-
nis die betekenis heeft voor de belangen van een persoon; deze reacties uiten
zich in gedrag (...) en in subjectieve beleving"."9 Daarmee zijn zil een noodza-

kelijk onderdeel van de menselijke perceptie en daarmee van een praktijk.

117. Normen zijn hier een veralgemenisering van drie categorieen: criteria, standaarden en waar-
borgen. Wagenaar & Cook 2001, p. 11.

118. Wagenaar&Cook 2001, p. 12.
119. Fischer& Metaal 1989, p. 122.
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Wagenaar en Cook stellen dit als volgt: 'Action requires engagement".u° Een
situatie moet voldoende belangrijk en betekenisvol worden geacht, wil iemand
tot handelen overgaan. Emotie speelt een belangrijke rol bij de vraag of dit zo
is. Emoties, negatief en positief, vertellen ons wat wij waardevol vinden. Zij
zijn markers voor het signaleren van een probleem. Daarnaast zorgen zij
ervoor dat situaties op een bepaalde manier worden geduid. Rationele kennis
alleen is niet genoeg om in een praktijk effectief te kunnen handelen, ook
emotionele sensitiviteit is nodig.

I 21

Dit is precies wat we vinden in praktijkverhalen: zij beschrijven een gebeurte-
nis, de reactie van de verteller (waar soms naar moet worden gevraagd tijdens
een interview) en wat deze uiteindelijk deed of ervoer naar aanleiding van
zowel gebeurtenis als reactie. Door discoursanalyse wordt duidelijk dat emo-
ties niet slechts een bijkomstigheid zijn, maar dat zij centraal staan in bijvoor-
beeld de uitvoering, hoe deze door de betrokkenen wordt beleefd en zelfs in
belangrijke mate bepalen hoe de taak wordt uitgevoerd.

Forester beschrijft de rol van emotie in praktijkverhalen als volgt: "We learn
from these practice stories as we do from friends because they present us with
a world of experience and passion, of affect and emotion that, with few exep-
tions, previous accounts of... practice have largely ignored. De praktijk vanM22

alledag is er een van mensen, met al hun beperkingen, sympathieen, luimen
en gevoelens. Door hun relaas nauwkeurig te bestuderen, komen we erachter
wat deze gevoelens zijn en belangrijker: welk effect zij hebben op het functio-
neren van mensen en organisaties. Zo spelen zij een belangrijke rol bij
besluitvorming.

Ethische aspecten
Nauw verbonden met emoties zijn de ethische aspecten van een praktijk. De
emotionele reactie van een persoon wordt mede bepaald door diens normen-
en waardestelsel, ziin ideeen over goed en kwaad. Morele, politieke en sociale
waarden zijn daarmee ook belangrijk als markers.'23 Het waardestelsel wordt
gevoed door de praktijk, door het omgaan met collega's en klanten en het
waarnemen van hun handelen. De praktijk van een organisatie kan bestu-
deerd worden zonder aandacht te besteden aan de waardegeladenheid van

zo'n praktijk. Dit gebeurt vaak genoeg. Zelfs bij sommige onderzoeken naar
ambtelijke regeltoepassing is dit het geval. Er wordt weliswaar geconstateerd

120. Wagenaar & Cook 2001,12.
121. Wagenaar & Cook 2001, p. 12.
122. Forester 2000, p. 35.
123. Wagenaar& Cook 2001, p. 13.
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dat er "blijkbaar" bepaalde waarden in het spel zijn, die bepalen of en hoe
regels worden toegepast, maar de beschrijving ervan blijft in hoge mate
abstract. De waarden worden op die manier feiten, die net als andere feiten,
een rol spelen. Dat bijvoorbeeld het "eigen-schuldcriterium" bij woningtoewij-
zing een rol blijkt te spelen, valt door middel van dit soort onderzoek wel aan
te tonen, maar niet hoe precies, en waarom, en wanneer wel en wanneer niet.
Het zijn juist deze aspecten die een praktijk maken, die kunnen onderschei-
den wie er wel en niet toe behoort en hoe zo'n praktijk zich ontwikkelt aan de
hand van gebeurtenissen.

5 Story-telling

5.1      Narratieve analyst
Een van de methodes die onder de brede stroming van discoursanalyse vallen,
is narratieve analyse. Vaak noemt men een onderzoek narratief, terwijl in feite
verhalen slechts een anekdotische functie blijken te hebben.'*4 De basisge-
dachte achter narratieve analyse als methode is dat verhalen die in organisaties
de ronde doen veel vertellen over waar de medewerkers van organisaties voor
staan en welke morele normen er gelden. Dit maakt de methode uitermate
geschikt voor empirisch waardeonderzoek. Naast meer algemene dis-
coursanalyse, zoals  in de vorige paragraaf werd beschreven,  zal ik aanvullend
gebruik maken van narratieve analyse, ook wel story-telling'*5 genoemd. Story-
telling is in dit kader een methode om achter iets anders te komen, namelijk
de waarden waarmee de medewerkers hun werk doen. Het tracht door het
weergeven van verhalen die verteld worden te verklaren wat er zich afspeelt op
de werkvloer. Het is dus een empirische analysemethode:,6 De aandacht gaat
vooral uit naar de monk dimensie van de beleidspraktijk: waarden nemen hier
een centrale plaats in als onverbrekelijk onderdeel van hoe mensen de werke-

lijkheid waarnemen. Verhalen geven vervolgens deze waargenomen werke-

lijkheid ween 127

Wat is een verhaal
Verhalen zijn symbolische representaties van menselijk handelen in prakti-
sche, concrete situaties. Daarin fungeren zij tegelijkertijd als verklaring, recht-

vaardiging en handleiding. Het maakt afgesloten handelingen aannemelijk en

124.  Een goed voorbeeld hiervan is het boek van Rosenthal e.a. 2000. Dit neemt overigens niet weg
dat deze werken hun nut hebben: zij ziin een uitstekend middel om de praktijk van alledag
voor onderzoekers en studenten dichterbij te brengen.

125. Maynard-Moody & Musheno 1999.
126. Wagenaar 1997 a, p. 3.
127. Kohler Riesmann 1993, p 5.

51



Mensen met macht

schept daarmee de voorwaarden voor toekomstig handelen.'28 Een verslag is
niet altijd een verhaal. Dat is pas het geval wanneer het bepaalde structuur
heeft. Deze bestaat uit een plot (duidelijke samenhang) ofverhaallijn met een
begin, midden en eind. Het heeft karakters met onderlinge verhoudingen en
met gevoelens ten opzichte van de andere karakters en de gebeurtenissen.
Algemeen wordt Labov als de grondlegger van structurele verhaalsanalyse
gezien. In zijn artikel "Narrative Analysis: Oral Versions of Personal Expe-
rience" toont hij aan dat een story, een verhaal zoals dit door mensen wordt
verteld, een vaste structuur heeft, die bestaat uit telkens terugkerende onder-
delen.'29 In navolging hiervan is veel onderzoek gedaan, dat de bevindingen
van Labov bevestigt.

Labov is geinteresseerd in de structurele opbouw van een verhaal, hoewel hij
ook oog heeft voor de inhoudelijke componenten van de verschillende onder-
delen. Dat blijkt ook uit het duidelijk sociale doel dat hem met het onderzoek
voor ogen stond: het aantonen dat verhalen die werden verteld door personen
uit sociaal achtergestelde groepen een net zo complexe structuur hadden als
verhalen verteld door personen uit beter gesitueerde groepen. De strikt struc-
turele analyse zoals Labov deze heeft ontwikkeld zal hier, gezien de doelstel-
ling van het onderzoek, achterwege blijven. Wel heb ik deze gebruikt om ver-
halen te kunnen onderscheiden van de overige delen van de interviews. I30
Structuur en inhoud zijn uiteindelijk niet van elkaar te scheiden; het ene ver-
onderstelt het andere.

5.2 De inhoudelijke analyse van verhalen

Bij het doen van waardeonderzoek gaat het om de inhoud van wat wordt
gezegd. Verhalen zijn hiervoor bij uitstek geschikt vanwege hun doorgaans
beperkte omvang en krachtige weergave. Zij hebben volgens Labov twee func-
ties. De eerste functie is r rentied. Een verhaal is een verbale techniek om
een gebeurtenis weer te geven. De tweede functie is evaluati« Een verhaal
heeft een doel waarmee het wordt verteld. Normaal gesproken is dit een per-
soonlijk belang."' Vaak wordt een verhaal zo geconstrueerd dat de nadruk
komt te liggen op de ongewoonheid van de situatie. Het wordt vaak zo weerge-
geven dat de verteller in de "most favorable possible light" komt te staan. Dit
wordt zelfvergroting genoemd.'32 Men moet voor ogen houden dat een verslag

128. Wagenaar 1997 b, p. 12.

129. Labov&Waletsky 1967.
130. Omdat dit voor de lezer verder niet interessant is, heb ik de manier waarop ik dit heb gedaan,

niet in het verslag weergegeven.
131.   Labov  1997,  p.  4.
132. Labov 1997, p. 30.
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van de werkelijkheid iets anders is dan die werkelijkheid zelf. Een verhaal is
een kunstmatige reconstructie om aan deze werkelijkheid betekenis te verlenen
die deze werkeliikheid zelf niet per se had. Verhalen zeggen iets over de sub-
jectieve beleving van de gebeurtenissen. Daarmee is een verhaal vooral inte-
ressant omdat het iets zegt over degene die het verhaal vertelt. Verhalen kun-
nen dus een bijdrage leveren in het blootleggen van de waarden die de mede-
werker heeft.

Verhalen hebben vaak een intrinsieke tegenstrijdigheid in zich, een
dilemma.43 Zij gaan over gebeurtenissen die een breuk tussen ideaal en werke-
lijkheid laten zien, tussen de verteller en de rest van de wereld.'14 Zij laten zien
dat de nagestreefde idealen onderling tegenstrijdig zijn, of dat de werkelijk-
heid weerbarstiger is dan bijvoorbeeld het recht.'15 In concrete dilemmasitua-
ties moet een keus worden gemaakt. De "ideale situatie" is dan het kritisch
contrapunt waar de werkelijkheid naast gelegd kan worden. 46

5.3     Tekstuele analyse

Fairclough geeft aan dat inhoud en vorm niet los van elkaar kunnen worden
gezien: "Let me put the point more forcefully: the signifier (form) and signi-
fied (content) constitute a dialectical and hence inseparable unity in the sign,
so that one-sided attention to the signified is blind to the essential material
side of meaning, and one-sided attention to the signifier (as in much linguis-
tics) is blind to the essential meaningfulness of form."'37 Het met elkaar in
verband brengen van vorm en inhoud wordt door Fairclough tekstuele analyse
genoemd. Hij geeft in zijn artikel een aantal belangrijke punten aan waar bij
het lezen op kan worden gelet. Labov geeft ook enkele aandachtspunten. Som-
mige hiervan kunnen ook in niet-verhalend discours worden aangetroffen. De
al eerder genoernde contextualization cues zijn hier een voorbeeld van. Hieron-
der volgt een overzicht van de aandachtspunten, waar nodig aangevuld met
voorbeelden.

Mengen van stO'len of genres _ In conversatie is het zelden gebruikelijk dat de
spreker zich aan 6*n stijl houdt. Het is heel goed mogelijk dat hij van de ene
stijl naar de andere schuift. Fairclough noemt als voorbeeld dat iemand begint

133. Wagenaar 1997 b, p. 10.
134. Kohler Riesmann 1993, p. 5.
135. Maynard-Moody& Musheno 1999.
136. In dit geval is de "ideale situatie" de situatie waarin van een organisatie of medewerker kan

worden gezegd dat deze rechtsstatelijk is.
137. Fairclough 1999, p. 207.
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in de stijl van een professionele hulpverlener, maar aan het eind een persoon-
lijke geschiedenis weergeeft.

Zoeken naar stiflwisselingen en slordige grammatica - In het algemeen is spreek-
taal grammaticaal niet bepaald correct. Zinnen worden voortdurend onder-
broken en van een eenduidige stiil is geen sprake. Dit verschijnsel neemt
opvallend toe wanneer mensen praten over iets problematisch. Het uiterst
moeizaam zoeken naar de juiste vorm is daarom volgens Fairclough een
goede indicator van een voor de spreker moeilijk onderwerp. Zo kan iemand
een verhaal beginnen als een zakelijke rapportage en eindigen in het genre
van de detectiveroman. Dit kan de onderzoeker helpen bij het traceren van
wat iemand echt voelt of vindt. Haperen in de zinsconstructie komt in gespro-
ken taal altijd veel voor, maar neemt opvallend toe bij moeilijke kwesties.

Helpen van de onderzoeker - Geinterviewden geven vaak blijk van hulpvaardig-
heid voor degene die hen vragen stelt. Zij helpen de onderzoeker door het-
geen zij eerder in hun eigen woorden hebben verteld te "vertalen". Dit doen zij
omdat zij er belang aan hechten dat hun relaas volledig duidelijk is. Daardoor
is het een aanwijzing dat de spreker het een belangrijk onderwerp vindt.

Conversationele retoriek - Ook in spreektaal komt retoriek voor. Anders dan in
geschreven teksten is deze minder duidelijk aanwijsbaar. Zij heeft wel
dezelfde functie, namelijk het benadrukken van bepaalde dingen. Fairdough
geeft diverse voorbeelden van retorische trucs in conversatie:

Gebruik van "je" in plaats van ik, men of Piet. Op deze manier wordt de
luisteraar direct betrokken bij de leefwereld van de vertellen Deze laatste
kan refereren aan eigen ervaringen zonder direct aan te geven dat het
eigen ervaringen zijn. Daarmee wordt aan deze ervaringen een algeme-
nere gelding toegedicht en de luisteraar aangesproken op zijn inlevings-
vermogen. "Je moet je aan de regels houden, maar het wordt je natuurlijk
wel moeilijk gemaakt."
Uitweiden over bepaalde omstandigheden of elementen. Hierdoor krijgt
een relaas een geheel andere lading. "Het gebeurde hier" klinkt anders dan
"Het gebeurde hier, vlakbij mijn huis nota bene."
Aanduiden van karakter. Heel belangrijk is de in eerste instantie vaak nut-
teloze en achteloze beschrijving van karakters. Het blijkt dat deze vaak een
belangrijke indicatie zijn voor het verdere verloop van het relaas en voor de
argumenten waarop een besluit is genomen, hoewel vaak impliciet. "Een
keurige meneer", een "zeurpiet", "zo'n Moslim" ("zo'n" creeert afstand en
impliceert reeds een oordeel).
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Overschakelen naar een ander (hypothetisch) verhaal. Hiermee worden
argumenten uit het lopende relaas onderbouwd. "Maar je ziet ook wel dat
het in dat andere geval ntt even anders lag.

.

Directe uitlatingen - Labov heeft gevonden dat mensen hun eigen houding of
eigen belang benadrukken door een directe uitlating. "En toen zei ik tegen
mezelf: dat hoef ik toch zeker niet te pikken?"

"Lexical intensijiers" - Door het gebruik van bijwoorden en bijvoeglijke naam-
woorden kan een situatie worden versterkt: "Het was heel, heel erg."

Herhaling - Mensen herhalen soms een zin of een woord.  Dit doen zil welis-
waar niet altijd helemaal bewust, maar het geeft aan dat de zin "blijft hangen"
Het kan zijn dat zij er al pratende nog over doordenken. "'Ila, daar zit je dan.
Daar zit je dan en je moet er wat mee."

Symbolick, spreekwoorden en metajoren - Een spreekwoord of gevleugelde uit-
spraak ontstaat niet voor niets: het duidt aan dat een gevoel of een situatie
meer dan eens voorkomt en belangrijk wordt gevonden. "Zij zijn de fakkeldra-

gers."

Oorded van een derde persoon - Heel vaak wordt een argument versterkt door
er het oordeel van een derde persoon bij te halen. Hierdoor wordt een
bepaalde objectiviteit geclaimd. "Piet vond dat ook, en toen ik het later aan Jan
vertelde, vond hij dat ook. Dus ja, dan zal het wel zo zijn."

Alle hierboven genoemde zaken zijn manieren om de betekenis van een ver-
haal op het spoor te komen. Belangrijke momenten kunnen op deze wijze
worden gelokaliseerd.'18 Zij zijn ook niet meer dan dat; hulpmiddelen bij het
beantwoorden van de vraag: wat zegt iemand nu eigenlijk? Negatief geformu-
leerd zijn zij niet meer dan een manier om aan discoursanalyse wetenschap-
pelijke handen en voeten te geven. Het belangrijkste echter blijft: kritisch
lezen. Dit betekent niet dat elke spreker bij voorbaat als potentiele leugenaar
moet worden beschouwd. Het betekent wel dat goed moet worden gelet op
wat iemand zegt, hoe hij iets zegt, welke argumenten hij aanvoert, hoe hij
zichzelf en anderen typeert en wat de context van de uitlating was.

138. In de hierna volgende hoofdstukken heb ik deze aandachtspunten lang niet altijd als zodanig
opgenoemd, omwille van de leesbaarheid. 84 de analyse hebben zij echter weI hun nut
getoond.
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5.4 Inhoudelijke verhaalsanalyse

De inhoudelijke verhaalsanalyse komt grotendeels overeen met de algemene
tekstuele analyse van een discours. Kortheidshalve kan ik hiernaar dan ook
verwijzen. Ik gebruik voor verhalen echter ook een aantal aanvullende metho-
den die ik hieronder zal toelichten. Daarvoor zal ik eerst een voorbeeld geven
van een verhaal zoals dit zich in een interview kan ontspinnen. Het heeft een
introductie, waarin de situatie en het karakter worden toegelicht, een compli-
cerende handeling, waardoor een dilemma en een noodzaak tot ingrijpen ont-
staat, een plot, waarin een oplossing wordt geboden en een coda, waarin een
morele les wordt weergegeven, in dit geval zelfs twee.

lk had pas een urgent geval waarvan ik me afvraag hoe urgent hij is. Meneer
Jansen is een vervelende man. Hij gedraagt zich altijd net even anders dan
onze andere huurders. Op een dag moest hij zich zo nodig weer eens uitslo-
ven. Hij reed vast weer eens te hard met zijn auto en botste dus tegen een
paal. Het gevolg was een blijvende handicap. Hij vroeg om een aangepaste
woning. Alsof we die uit voorraad kunnen leveren! Maar ja, die aanvraag ligt
er. En hij voldoet wel aan de voorwaarden. Officieel heb ik er ook niks over
te vertellen natuurlijk, dat doet de GGD. Nou, ik heb helemaal geen zin om
die man een urgentieverklaring te geven. Zo'n brokkenpiloot, die verdwijnt
bi i mi j voorlopig onder in de la en ik doe er pas wat mee als ze erom komen
zeuren. Ja, gelijkheid is mooi, maar in dit soort gevallen maak ik toch echt
onderscheid, hoon Zo zie je maar, boontie komt toch om zijn loontje.

Achteruit lezen
Backward mapping, "achteruit lezen", is het van achteren naar voren lezen van
een tekst. Een verhaal, zoals dit mondeling door een geinterviewde wordt ver-
teld, lijkt vaak volkomen spontaan. Dit komt door de vaak onsamenhangende
volgordebepaling. slordig taalgebruik, pauzes. gemompel, herstellingen, etc.
Toch is een verhaal vaak volkomen consistent in die zin dat vanaf de eerste zin
een bepaald beeld van de werkelijkheid wordt geschetst. Van dit beeld wordt
niet meer afgeweken:19 Dit blijkt vaak pas goed wanneer we eerst naar de
eindconclusie en het morele oordeel kijken en dan nog eens het verhaal terug-
lezen. Alle in eerste instantie schijnbaar nutteloze details en de weergave van
de gebeurtenissen moeten tot deze conclusie leiden. Dit komt omdat de ver-
teller van een verhaal er een belang bii heeft om een bepaalde versie van de
werkelijkheid weer te geven. Hij wil zichzelf rechtvaardigen, niet alleen ziin
eigen rol, maar ook het feit dat hij juist dit verhaal vertelt en niet een ander
verhaal.'49

139. Wagenaar 1997, p. 16.
140. Kohler Riesmann 1993, p. 20. Zij noemt deze rechtvaardigende clausules de "soul of the

narrative".
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Terugkomend op de fictieve casus van meneer Jansen beginnen we ditmaal
onderaan met lezen. De spreker geeft door middel van een spreekwoord aan
dat de moraal van het verhaal is dat "eigen schuld" niet lonend is en ook niet
mag zijn. De zin ervoor geeft aan dat onderscheid maken soms beter is dan
het hanteren van het gelijkheidsbeginsel. Het resultaat is dat de aanvraag van
de "schuldige" voorlopig zal blijven liggen: de straf. De beschrijving aan het
begin van het karakter van meneer Jansen is, gezien de rest van het verhaal,
niet "willekeurig". Er wordt een duidelijk beeld geschetst van een vervelende
man die niet zo correct is als de andere huurders. De complicerende hande-
ling is ook geen objectieve weergave van gebeurtenissen: hij moest "zo nodig"
weer eens te hard rijden en botste "dus" tegen de paal. Hiermee rechtvaardigt
de spreker zijn eigen handelwijze. Daarnaast geeft hij aan waarom hij juist dit
verhaal vertelt. Het geval zit hem blijkbaar nog steeds hoog, omdat de regels
niet stroken met zijn eigen rechtvaardigheidsgevoel.

Alternatieve lezing
Een tweede aanvulling is de alternatieve lezing.'4, Zoals al werd gesteld, is het
verhaal zoals een verteller dat aan de toehoorder opdist, geen objectieve weer-

gave van de werkelijkheid. We worden meegenomen in zijn beleving, zijn
sympathieen, antipathieen en meningen. Verhalen zeggen dus niet zozeer
iets over de werkelijkheid, maar over degene die het verhaal vertelt. Door de
presentatie van de verschillende karakters, de gebeurtenissen en omstandig-
heden, wordt de werkelijkheid zodanig vormgegeven dat een oordeel, een con-
clusie onvermijdelijk moet volgen. Een verhaal probeert mensen te overtuigen
van de juistheid van een handeling, vooral als de verteller deze zelf verricht.
Hoe overtuigend dat vaak gebeurt, merken we pas wanneer we onszelf dwin-
gen om een compleet tegenovergestelde versie van het verhaal voor te stellen.
Daarmee wordt nogmaals duidelijk wat de waarden zijn die de verteller heeft.

De fictieve casus kan op deze wijze alternatiefworden gelezen. Meneer Iansen
is een aardige man, die zich keurig heeft aangepast aan zijn omgeving. Op
een dag deed hij iets anders dan normaal. Hij reed net ietsjes te hard, hij had
vast erge haast, en botste tegen een paal. Het gevolg was een blijvende handi-
cap. Hij vroeg om een aangepaste woning. Volgens mij voldoet meneer aan de
voorwaarden en dus zal ik hem zo snel mogelijk naar de GGD sturen voor een
officiele verklaring. Zo'n nette meneer, die zo'n ongeluk heeft gehad dat ieder-
een kan overkomen, die probeer je toch zo snel mogelijk te helpen? Gelukkig
behandelen wij mensen hier altijd gelijk.

141. Wagenaar 1997, p. 16.
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Deze lezing presenteert een vriendelijke meneer Jansen, die toevallig tegen
een paaltje reed en daarom geen enkele blaam treft voor zijn handicap. In dit
geval doet zich geen dilemma voor: de "eigenschuld-vraag" blijft uit en er
komt als vanzelf de noodzakelijke medewerking.

5.5 Zoeken naar rechtsstatelijkheid

Het uiteindelijke doel van het empirisch onderzoek is iets te kunnen zeggen
over de rechtsstatelijkheid van de onderzochte praktijken. In hoofdstuk 7 wor-
den twee verschillende vormen van willekeurige en verantwoordelijke machts-
uitoefening onderscheiden, die zijn ontleend aan het empirisch onderzoek. Ik
volsta hier met het noemen van een aantal belangrijke aspecten van rechtssta-
telijkheid. In hoofdstuk 5 zal de analyse van de praktijken voor deze aspecten

plaatsvinden onder meer op deze punten.
Legalikit. Gekeken wordt of en hoe de organisaties zich aan de formele
regels houden. Ook wordt onderzocht wat de houding van de medewer-
kers ten opzichte van de regels is;

Responsiviteit. Gekeken wordt of en hoe de organisaties zich verplaatsen in
de klanten en wat hiervan de gevolgen ziin. Dit gebeurt ook op medewerker-
niveau.

Rechtsstateli'ke waarden. Onderzocht wordt wat de houding van de organi-
saties en de medewerkers is ten opzichte van de concepten verantwoorde-
lijkheid en macht. Ook wordt gekeken in hoeverre gelijkheid en particula-
risme en rol spelen in de taakuitvoering.

6       Het interview

6.1     Leren van vreemden
Waardeonderzoek is een typische vorm van kwalitatief onderzoek.  In dit geval

is gekozen voor diepte-interviews. Dit betekent dat niet slechts aan de hand
van een vragenlijst korte antwoorden werden verwacht, maar lange reacties
en, minstens zo belangrijk, uitgebreide vertogen die niet direct een antwoord
op een concrete vraag waren. Voor het doen van de interviews heb ik het boek
van  Weiss  met de passende titel Learning.»om Strangers, als uitgangspunt
genomen. Hij zegt dat kwalitatief interviewen voor bepaalde onderwerpen
veel geschikter is dan het houden van surveys. Hij was verrast over de "dicht-
heid", de intensiteit van het verkregen materiaal, en de geschiktheid om de
complexiteit van de ervaringen van de geinterviewden weer te geven.

Gradually, I became convinced that the qualitative approach, while quite dif-
ferent from that of survey research, was preferable for some problems. I
was particularly struck by the density of information provided by qualitative
interview studies and by their usefulness for understanding the complexi-
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ties of respondents' experiences. (...) Qualitative interviewing is a funda-
mental method for learning about the experience ofothers.14*

Veel onderzoekers zien het feit dat er slechts een kleine groep individuen
wordt geinterviewd als nadeel van kwalitatief onderzoek. Door de beperkte
kwantitatieve omvang kunnen niet of moeilijk uitspraken worden gedaan over
de spreiding van een fenomeen. Daar moet dan ook niet naar worden
gestreefd. Kwalitatieve analyse heeft pas dan waarde wanneer door interpreta-
tie, samenvatting en inbedding in een groter geheel, een beeld van een ver-
schijnsel ontstaat.'41 Het gaat hierbij om de uitvoerige beschrijving van een
fenomeen, van de manier waarop dit totstandkomt, zich ontwikkelt, welke fac-
toren, argumenten, emoties e.d. daarbij een rol spelen. De weergave moet het
dus vooral hebben van het detail, van verschillende perspectieven en proces-
beschrijvingen en van hoe sprekers gebeurtenissen interpreteren. Daarnaast
kunnen variabelen worden geidentificeerd en eventueel hypothesen geformu-
leerd waarmee kwantitatief vervolgonderzoek kan worden gedaan.'44

Voordat het onderzoek van start kan gaan, moet op een aantal zaken worden

gelet. Belangrijk is bijvoorbeeld de vragenlijst. Deze moet gericht zijn op kwa-
litatieve data. Dit betekende voor mijn onderzoek dat ik niet zozeer een con-
crete vragenlijst heb gebruikt, maar een checklist: niet de precieze vragen en
antwoorden waren van belang, maar er moest wel een aantal onderwerpen
worden afgehandeld. Vooral de opening van een interview is bepalend. Vaak
vroeg ik naar de achtergronden van de geinterviewden. Dit bleek een prirna
middel om het ijs te breken en de persoonliike interesse te wekken. Verder
zijn er zo weinig mogelijk inhoudelijke vragen gesteld, maar wel veel verhel-
deringsvragen om de geinterviewde aan te sporen dieper op een kwestie in te

gaan. Een ander belangrijk aspect is de keuze van de geinterviewden. In het
geval van woningbouwverenigingen was het weinig zinvol om een selectie te
maken onder de verhuurmedewerkers, omdat er daarvan al erg weinig waren
- in totaal zeven. Daarom heb ik hen allemaal geinterviewd. Er is een leiding-
gevende geinterviewd omdat gaandeweg bleek dat deze zeer bepalend was
voor de afdeling waar de verhuurmedewerkers werkten.

6.2 Het verzamelen van verhalen

Het bleek in de praktijk van het interviewen niet moeilijk om mensen verha-
len te laten vertellen. Zij praten graag over hun werk en wat zij zoal daar mee-
maken. Zeker als men hen vraagt om iets te vertellen over de problemen van

142. Weiss 1994, pp. viii-ix.

143. Weiss 1994, p. 3.
144. Weiss 1994, p. 11.
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het werk dragen zij zelf gevallen aan waarmee zij het moeilijke en belangrijke
van hun werk kunnen illustreren. Het lijkt erop dat mensen die in praktijksi-
tuaties werken heel vaak "denken" in verhalen. Wat zij doen is in abstracto
weliswaar het uitvoeren van een taak, al dan niet een wettelijke, wanneer zij
zelf nadenken en vertellen over wat zij de hele dag doen, denken zij in eerste
instantie aan de "gevallen", de mensen waarvoor zij dit werk doen.'45 Bij het
begin van de interviews is aan de betrokkenen gevraagd vooral veel voorbeel-
den te geven in hun beantwoording; veel te vertellen over de gevallen waar-
mee zij te maken krijgen. Dit hebben zij zonder enige moeite met verve
gedaan. Daarnaast is een apart onderdeel story-telling geintroduceerd, hele-
maal aan het einde van het gesprek. Concreet werd daarin aan de geinterview-
den de volgende vraag voorgelegd:

Kun ie een verhaal vertellen over wat je met een woningzoekende of een
klant hebt meegemaakt en waarop je trots bent of juist niet?

6.3 Leeswijzer
In de hierna volgende twee hoofdstukken worden twee praktijken beschreven.
Deze spelen zich af bij twee woningcorporaties. Zij hebben fictieve namen
gekregen, geinspireerd op de klassieke deugden voor goed bestuur: Tempe-
rantia (gematigdheid) et Vigilantia (waakzaamheid) en Prudentia (voorzichtig-
heid) et Justitia (rechtvaardigheid).  Aan elke organisatie  is een hoofdstuk
gewijd, waarin het algemene beeld is geschetst op een "discoursachtige"
manier. Er is gekozen voor een thematische opbouw. De verhalen die volde-
den aan de laboviaanse structuur, zijn per thema ingelast in deze hoofdstuk-
ken, telkens in een aparte paragraaf. Door middel van een titel die naar de
inhoud verwijst - bijvoorbeeld "de tennissende directeur" - worden zij aange-
kondigd. Zowel in de algemene paragrafen als in de verhalen is ervoor geko-
zen de gesproken tekst zo veel mogelijk letterlijk weer te geven, inclusief de
door mij gestelde vragen. I46

In de algemeen beschrijvende paragrafen zijn de onderdelen door mij "aan
elkaar geschreven", met indien nodig een toelichting op de onderwerpen die
besproken worden. Ik heb er echter naar gestreefd om de analyse van het
gesprokene niet de overhand te laten krijgen. Om die reden zijn ook litera-
tuurverwijzingen en theoretische exercities achterwege gebleven. De analyse
van de twee praktijken vindt in hoofdstuk 5 plaats.

145. Dit bevestigt de theorie dat praktijk en discours onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.
146. Omwille van de leesbaarheid en de anonimiteit zijn storende taalfouten, streektaal en per-

soonlijke taal (zoals stopwoorden) omgezet in leesbaar Nederlands.
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HOOFDSTUK 3

Temperantia et Vigilantia

1 Algemeen

Temperantia et Vigilantia (hierna: Temperantia) is een woningbouwvereni-
ging  die een kleine vierduizend woningen beheert  in de gemeente  L.,  een
middelgrote gemeente die wordt gekenmerkt door enerzijds de aanwezigheid
van een traditionele, protestantse gemeenschap en anderziids door veel indus-
trie, die gastarbeiders aantrok. Er staan veel oudere, goedkope flatgebouwen.
Er werken ongeveer zestig mensen bij Temperantia.

De corporatie is gehuisvest in een nieuw kantoor annex wooncomplex. De
inrichting is helder en open. De kantine vervult een sociale functie, ook bui-
ten de pauzes om. Als een klant binnenkomt in de hal vindt hij een wacht-
ruimte waar rekken met informatiefolders hangen en waar een koffievoorzie-

ning is. Hij meldt zich bi j de balie. Zomaar doorlopen het gebouw in is niet
mogelijk. De onderzochte afdeling is de afdeling Wooninformatie, die in prin-
cipe alle klantcontacten heeft. De afdeling is gelegen direct achter de balie. De

werkplekken van de medewerkers Wooninformatie liggen dicht bij elkaar. De
klant kan met hen spreken in een van de twee "spreekbuizen": kleine, glazen

spreekruimtes die direct uitkomen op de hal. Voor de woonruimteverdeling
hanteert men sinds enige jaren het aanbodmodel.'47 De gehele administratie
betreffende woonruimteverdeling is geautomatiseerd. De woonbonnen wor-
den ingevoerd in het systeem dat vervolgens aan de hand van een aantal in de
Huisvestingsverordening I998 (hierna: Verordening) opgenomen criteria de

volgorde bepaalt.

Naast het onderzoek naar de schrifteliike bronnen heb ik gesprekken gevoerd
met de twee verhuurmedewerkers en de adiunct-directeun Deze gesprekken
vonden plaats in juni 2000. In de gesprekken heb ik het onderzoek toege-

spitst op slechts een klein gedeelte van de woonruimteverdelingstaak. De
reden hiervoor is dat de medewerkers geen invloed kunnen uitoefenen op de
normale selectie van gegadigden voor een woning. In de eerste plaats komt dit

147. Dit zogeheten "Delftse" model (genoemd naar de plaats waar het werd bedacht) is erop geba-
seerd dat vrijgekomen woningen worden geadverteerd in een krant, waarop woningzoeken-
den zelf kunnen reageren.
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doordat het de woningzoekenden zelf zijn die reageren op een aanbod in de
krant, en in de tweede plaats doordat de selectie geheel is geautomatiseerd. Ik
ben daarorn op zoek gegaan naar andere besluitvormingsmomenten waar de
medewerker nog wel een bepaalde beslissings- of beoordelingsvrijheid heeft.
Aangezien Temperantia zelf geen beslissingen neemt over urgentie viel deze
mogelijkheid af. Wel worden er tijdens de interviews regelmatig dingen ver-
teld over de manier waarop de gemeente de urgentieverzoeken behandelt.
Over woninguitzettingen wordt niet op structurele wijze gerept. Daarentegen
worden er wel voorbeelden aangedragen over het informeren van de klant,
zodat ik mi i hierop heb geconcentreerd. Een ander aandachtspunt betreft de
potentiele spanning tussen bedrijfsmatig werken en dienstbaarheid, de rol
van de gemeente en de positie van zwakkere woningzoekenden, zoals oude-
ren en allochtonen.

2        Het verhaal van meneer Nieuwland

De afdeling en de medewerkers introduceer ik in deze paragraaf aan de hand
van een geval. Alle geinterviewde personen hebben hier iets over verteld,
waardoor het als een paradigmatisch verhaal is gaan werken. Het is het ver-
haal van meneer Nieuwland. De weergave hiervan is letterlijk, alleen schrijf ik
zo nu en dan het verhaal "aan elkaar". Pas in paragraaf 3 zal ik de sprekers en
hun achtergronden verder uit de doeken doen, omdat ik het belangrijk vind
dat het verhaal zo veel mogelijk ononderbroken wordt verteld.

2.1 Karin: halverwege het socialisatieproces

Karin begint met vertellen. Zij is het onderwerp van het verhaal, de hande-
lende persoon. Allereerst introduceert zij de situatie:

la, we hebben hier ook wel eens oude mensen, ja, had ik er net nog een...
nou, die weet gewoon niet meer dat hij van voren en achteren leeft. Ik
bedoel, hij weet niet wat voor dag het is. Die heeft kanker, die heeft van alles
al gehad, die heeft twee hersenbloedingen gehad. Nou, de vrouw is net uit
het ziekenhuis. Die kan niet meer lopen. Nou, die zitten in een apparte-
ment op drie hoog met trappen. Dat is gewoon, ja, niet te doen.

Meteen wordt duidelijk wat nu eigenliik het probleem van Karin in deze situa-
tie is. Er is wel een oplossing, maar die ligt niet bij Temperantia zelf. Zij
besluit actief op te gaan treden,  en met resultaat.

Nou. die mensen die probeer ie dan inderdaad te helpen door de gemeente
te informeren van: ja, er is hier iets met die mensen, wij kunnen ze niet met
voorrang behandelen. Ja, probeer iemand van maatschappelijk werk of zo
erop te zetten. Dat zij eens daar gaan kijken. Nou, dat is nu inderdaad ook
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weer gebeurd, dat ze nu inderdaad een urgentie hebben en wel een onbe-
perkte urgentie, dus dat ze op al het aanbod mogen reageren. Nou, die man
die moet ook door de familie geinformeerd worden dat hij naar de woning-
bouwvereniging moet want, eh ja, die komt hier geregeld op donderdag met
zo'n woonbon, terwijl de sluitingsdatum dus al... [op woensdag isl. Ja. weet

je, dan kun je die mensen niet helpen. Nou, nu hebben we een dochter
getraceerd, die hebben we gevraagd om die mensen hierheen te sturen en

dan helpen we hem met het invullen van een bon. Nou, als het goed is moet
dat dan nu goed gaan en krijgt hi j inderdaad dan binnenkort een andere

woning.

Het probleem in dit geval is opgelost. Maar het blijft volgens Karin een struc-
turele kwestie die samenhangt met de werkwijze van Temperantia. Zij heeft
uit dit verhaal een les getrokken.

Maar ja goed, zal ik maar zeggen, die zorg kun je niet voor alle mensen
doen. In principe is het zo dat de mensen hier zelf naar toe moeten komen
en dat wij niet, eh, een bestand hebben met mensen waar we nog eens ach-
teraan gaan lopen. Maar ja, dat heb je nu met deze oudere mensen die toch
wat meer voor gaan komen. Ze zijn vaak alleen, man heeft altijd alles
gedaan, vrouw komt ineens op de straat te staan zonder man, ehm, weet
helemaal niet hoe de financiele situatie in elkaar zit. Eh ja, dat zijn toch wel
trieste gevallen. En ja, je moet toch proberen om daar toch een beetje vanaf
te blijven. Dat je dat niet persoonlijk gaat aantrekken, dat je niet al die men-

sen persoonlijk wilt gaan helpen want dat kan niet. Ik bedoel, ja, je kunt ze
helpen, inderdaad, door te vertellen dat ze de woonbon moeten invullen en
zeggen hoe het systeem werkt. Maar ja, dan houdt het toch wel op.

Er spreekt ook ergernis uit over het functioneren van andere instanties. Tem-

perantia duidt zij hier aan als "we".

[Vr: en is dat dan de sociale dienst die de urgentie heeft gedaan,l Ja, maar
hoe dat precies [zit],of dat allemaal [wel goed gaatl, want ja, bi j die meneer
waar ik het dan net over had, nou, daar hebben we echt diverse keren moe-
ten bellen hoe het daar nou mee zat en of daar nou eens iemand op af is
gegaan. En dan hebben we zoiets van: soms werkt het wel iets te traag. Maar
ik weet niet of zij echt wat eraan doen of dat het dan weer die andere instan-
tie [maatschappelijk werk} is die weer traag reageert. Ja, dat weet je niet.
Daar kom je ook niet achter. Maar goed, de mensen ziin nu geholpen. Had
misschien eerder kunnen gebeuren, maar ja, het is nu gebeurd.

Later in het gesprek komt Karin op de zaak terug, op haar eigen tweestrijd, de
interne discussies en de uitkomst. De collega's worden nu met "ze" aange-
duid.
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Ja, dat van meneer Nieuwland, dat was zo'n triest geval. En ja eh, van alle
kanten zeiden ze: dat is die man zijn eigen verantwoording. Ja. dan vond ik
toch [te erg], die kon zichzelfniet helpen. En ik had toch zoiets van: ik moet
hier meer aan doen. En eigenlijk is iedereen dan achteraf het er toch wel
mee eens. Maar in eerste instantie werd gezegd van: ja, het is die man zijn
eigen verantwoording dat die man zijn eigen bon invult.

Toch, bij de vraag om een verhaal te vertellen waarop Karin trots is, komt zij
weer met het geval van meneer Nieuwland aanzetten. Het is voor haar een
overwinning.

la, ik ben trots op deze meneer Nieuwland. Dat ik dat toch heb opgelost
zonder [steun van mijn collega's}, ja... Eigenlijk omdat de rest toch zoiets
had van: laat deze mensen toch, dat moeten ze zelf oplossen. Ik heb toch
iets meer stappen ondernomen. Ik heb toch gewonnen in de zin dat deze
mensen een urgentie hebben. Dat ik het zover heb dat ik iemand van de
familie heb gevonden die zorgt dat die meneer hier op tijd is, dat inderdaad
de gemeente erop af is gegaan.  En dat de collega's er ook achter staan dat ik
het zo gedaan heb. En ja, dat geeft een goed gevoel. Die man is nu gehol-
pen. Hij heeft nu volgende week een andere woning. Ik hoop dat ik dat
vaker kan doen, ja

2.2 Laura: de boodschap geinternaliseerd

Laura werkt al wat langer bij Temperantia. Zij gebruikt het verhaal van
meneer Nieuwland om een duidelijke boodschap af te geven. Zij spreekt soms
tegen mij alsof zij  zich tot Karin richt. Vervolgens wordt Nico geintroduceerd.

Sommige dingen zijn niet leuk en dat verhaal dat je die mensen meegeeft is
ook niet leuk. Zoals laatst hadden we een hele oude meneer, en die wilde
Karin per se helpen. En dat vind ik hartstikke goed, maar die meneer heeft
familie. En dan kun je doorverwijzen maar ie moet hem niet gaan helpen,
want die meneer blijft elke dag hier komen. En Nico heeft dat zo mooi
gezegd, in het overleg, zo van: Karin, meneer heeft misschien een briefie bij
zich waarop staat: TEMPERANTIA, met pijlties erbij, zodat hij weet hoe hi j
hier moet komen. Maar op een gegeven moment staat er alleen nog maar:
TEMPERANTIA. Hij zegt: en de enige weg die hij weet is hier naar toe. Vol-
gende keer komt hij om geld want hil is vergeetachtig

Toch heeft dit soort voorvallen volgens Laura nut. Het houdt haar en de orga-
nisatie bewust van de menselijke problemen.

Het is heel, heel goed hoor, vind ik, hoor, want dan blij f je toch een beetje
mens. Natuurlijk is het hartstikke rot. En ik heb van de week ook die doch-
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ter van die meneer aan de telefoon gehad en haar te kennen gegeven dat wij
daar niet aan meedoen. Dat zij geen tijd heeft en werkt, maar het is haar
vader. En wij helpen hem niet aan een urgentie, zij zal hem moeten helpen.
De andere dag stond meneer Nieuwland hier want zijn dochter had hem
gestuurd, dus eh. Maar hij heeft gelukkig nu een urgentie, hi i heeft nu een
huis. Daar ben je vanafen gelukkig maar.

Laura voelt wel mee met Karin, maar stelt zich in deze kwestie meer ervaren

op. Hulp bestaat bij haar vooral uit verwijzen en informeren. Actief helpen
kan niet, want "dan pakken ze je hele hand".

En ik snap het antwoord van Karin ook wel. Die zegt: ja. maar als ik zo oud
ben dan hoop ik dat ze dat met mij ook doen. En dan denk ik: ja, dat hoop ik
ook, maar het zal nooit gebeuren. Een ander gaat nooit voor jou dat regelen.
Daar ziin andere instanties voon Verwijs ze dan maar naar maatschappelijk
werk, laat ze maar bellen want die komen echt wel. Dan moet je wel een
nummer geven, anders komen ze er niet. Dus op zo'n manier kun je wel
helpen, vind ik. Maar je moet niet zelf actie gaan ondernemen want dan ga
je te ver erin. Want dan weten ze alleen nog maar de weg hier naar toe,
zeker met oudere mensen zie je dat wel vaak. fa zeker, mensen waarvan de
kinderen werken. Je bent zelf gewoon ontzettend druk. Het is gewoon een
hele andere tijd. Die mensen hebben daar best wel last van. Ik kan me best
voorstellen dat mensen toch iets gaan zoeken waar ze steun kunnen krijgen
en die ze dan verder gaan helpen. En als je dan een vinger geeft, ja, dan pak-
ken ze je hele hand.

Ook Laura komt nog een keer terug op het verhaal, wanneer zij de ene urgen-
tieverlening door de gemeente met de andere vergelijkt. Hieruit blijkt dat zij
de behandeling door de gemeente ook als onrechtvaardig beschouwt. Dit bete-
kent echter niet dat de corporatie meer zou moeten doen.

Zoals dat mannetje van Nieuwland, waar Karin mee bezig is geweest, van
vijfentachtig jaar, zijn vrouw is heel ziek. Daar doen ze bijna niets aan want
eigenlijk had die man geen urgentie moeten hebben. Maar hij wordt nu dan
met spoed behandeld, maar dat heeft wat voeten in de aarde gehad. En dat
kan ik dan niet begrilpen. Dan denk ik: wat zijn die [andere mensen, die wel
een urgentie hebben gekregen} nou meer dan die ouwe man, die eigenlijk
niet zielig wil zijn en die het wel is. Die zorg nodig heeft. en die laat ie in
een verdomhoekje staan. Daar kan ik met mijn verstand niet bij. Maar dat
moet ik ook houden hoor, want dan blijft dat sociale een beetie gehand-
haafd.
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2.3       Nico: man rrlet een missie
Aan Nico is gevraagd of hij zich het geval van meneer Nieuwland herinnert.
Hij gaat, na enige uitleg van het geval, vooral in op zijn mening hierover en de
boodschap die hij aan Karin wil overbrengen.

0 ja, dat hebben ze ingebracht in de gesprekken. Ik herinner me dat daar-
over discussie is geweest. Ik ben er waarschijnlijk ook weer kort in geweest,
denk ik. Ja, ik kan me nog herinneren dat Karin daar moeite mee had en die
wilde verder gaan. Karin of Laura, een van de twee. Die wilde meer hulp als
het ware kunnen bieden, en die vond uit dat de wereld in elkaar zit zoals hij
in elkaar zit. Als ik het terughaal, was dat met name zo'n discussie van: je
kunt die man toch niet zo laten zitten.

In dit fragment wordt de rol van Nico in de organisatie duidelijk. Hij probeert
de medewerkers te leren zich te wapenen tegen dit soort situaties.

Waarbij ik zal hebben aangegeven dat wij maar een beperkte taak hebben in
het veranderen van de wereld. Dat dat niet iets is wat direct bij ons ligt. [Vr:
bij wie ligt die dan wel?} In eerste instantie bij familie. In tweede instantie
bil hulpverlenende instellingen die juist daarvoor ziin, als beiaarden- en
gezinszorg, wiikverpleging, huisarts. En wij kunnen aan de rand van dat
hele veld behulpzaam zijn op het moment dat er iets anders gebeurt, maar
wil kunnen daar nooit trekker in zijn. Dat kan onmogelijk, dat moet je ook
niet willen. Maar dat betekent wel dat bi j Wooninformatie een frustratie zit,
dat je geconfronteerd wordt met die man of die familie die iets van jou wil
en daarmee  moet je omgaan. Klopt het een beetje?  [ Jal  Dan  ben  ik in ieder
geval consistent. Maar wat mii in de discussie opviel was de emotie bij
Karin, dat die erachter kwam dat de wereld zo in elkaar zit.

Op de vraag of dat de achterliggende idee was, geeft Nico een wijze les.

Ja, daar wil ik het met Karin over hebben, omdat dat helpt in het werk. Als
zij helder heeft dat ze in die functie regelmatig geconfronteerd zal worden
met een soort van machteloosheid, dat ze daar dus niks aan kan doen. En
dat sommige mensen daar ook last van hebben als ze's avonds de tv aanzet-
ten en kijken naar het wereldleed. dat is dezelfde machteloosheid. En hier
in ie werk heb ie dat ook en is het nooit de oplossing om het dan maar beet
te gaan pakken en ermee te gaan rennen. En dat gebeurt te veel, door Karin
maar ook door Laura hoor. Zij hebben het in zich van nature om dat wel te
doen. Want vanuit die hulpvaardigheid naar mensen is het logisch dat ze de
behoefte hebben om dat over te nemen. Maar dat is hun valkuil en voor ons
als organisatie ook.
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3        De medewerkers

3.1 Achtergrond
Bil de afdeling Wooninformatie werken drie verhuurmedewerkers, Karin,
Laura en Marianne. Er is ook een meewerkend hoofd, dat van een detache-

ringsbureau afkomstig is. De verhuurmedewerkers hebben een administra-
tieve achtergrond. Karin werkt sinds een half jaar bij Temperantia. V66r haar
aanstelling bij Temperantia werkte zij op een makelaarskantoon In het
gesprek worden deze twee organisaties soms met elkaar vergeleken. Laura
werkt bijna twee jaar bij Temperantia, eerst als enige medewerker Wooninfor-
matie en sinds een maand als medewerker administratieve en secretariele
ondersteuning: "Ik ben meer een manusje-van-alles, regelneef." Door het lid-
maatschap van de bewonerscommissie was Laura al bekend met de organisa-
tie. Het beeld is in de loop der tijd positiefbijgesteld:

[Vr: wat voor beeld had je van Temperantia voor je hier kwam werken?] Nou,
dat was niet zo positief, hoon Nee, want toen ik een woning van hen ging
huren, kwam ik in een gribusbende. Ik ging op een gegeven moment in de
bewonerscommissie. Toen zag ik beetje bij beetie dat ze ander beleid gingen
hanteren en dat ze meer voor de klant gingen. En dat er ook geluisterd ging
worden. [Vr hoe komt dat denk je, die verandering?] Ik denk dat op een
gegeven moment mensen eisen gaan stellen. "Nee" kun je in principe niet
meer verkopen. Ik denk dat je dan moet gaan praten en op een gegeven
moment komt er wel een punt dat je "nee" moet zeggen. Maar er is dan over
gesproken en dat was vroeger helemaal anders. Maar je hebt ook weer van
die mensen, die zijn dan boven de vijfenzestig en die hoor je niet, want ze
willen niet lastig zijn. En die leven gewoon zo door met een gaskacheltje, en
die zijn blij met alles wat ze hebben. De categorie van twintig tot veertig gaat
meer eisen stellen: dat accepteer ik niet, zo wil ik het niet.

Laura heeft een heel specifieke opvatting over het werken met klanten. Zij
spreekt hier al over voordat ik mijn dictafoon heb aangezet: als medewerker
Wooninformatie "speel je een rol". Op mijn vraag wat zij daarmee bedoelt,
wordt uitgelegd dat het werk niet altijd eenvoudig is.

Nou, in principe, je bent wel met je werk bezig. En dat breng je naar de
mensen. Maar af en toe heb je dus "gevallen" - tussen aanhalingstekens -
waar je er best wel vanaf wilt wijken, van die regels. Op dat moment heb ie
een mening over de manier waarop gehandeld wordt, daar hoef ie het niet
altiid mee eens te zijn. Dan ga ie toch een rol spelen naar de mensen toe. En
je gaat een houding aannemen, zodat zij niet kunnen zien dat jij het er
absoluut niet mee eens bent. Je blijft eigenlijk altijd mens, maar je moet
geen maatschappelijk werker worden. Dat is een rol spelen. [Vr: hoe zou ie
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die rol willen omschrijven?] Dan ben je op dat moment: een rechte rug, en
ja. ik ben Temperantia, en ik breng het ie zo.

Later, als gesproken wordt over professioneel en afstandelijk handelen, komt
Laura terug op de rol die wordt gespeeld. Als je ie gevoelens toont, ben je ver-
loren en daarom kun je het beste de regels blijven volgen.

Ja, dan pakken ze je. Dat zien ze zo. Je moet er echt gaan zitten als een pro-
fessional. le gaat iets aan met een persoon, zakelijk, je weet van de dingen,
je gaat het zo vertellen. Je kunt best zeggen van: ik snap wat u probeert te
vertellen, maar als je daar een bepaalde toon bi j hebt. Sommige mensen zit-
ten daar ook voor, die merken dat heel snel op. Dan komen er ook waterlan-
ders bij; het wordt een heel groot verhaal. Op een gegeven moment zit je
een half uur terwijl het helemaal niet nodig is, want je kunt ze helemaal
niets geven. Dus je gaat ze een sprankje hoop geven, eigenlijk van: dat is
een sociaal mens die daar zit, dus die gaat mij helpen, en dat kan eigenlijk
niet. [Vr: heeft dat voor iou met die rol te maken?l Ja. [Vr: de rol van de pro-
fessional,] Ja. Dus daarom doe ik het volgens de wet.

De medewerkers Wooninformatie zeggen dat de afwisseling in het werk hun
belangrijkste motivatie is. Daarnaast is het omgaan met mensen belangrijk.
Karin, die bil een makelaar heeft gewerkt, zegt hierover onder meer "[Dle
druk is hier natuurlijk wel iets minder en ja, ik ben met een ander soort men-
sen bezig, toch een ander soort doelgroep. Ie hebt hier toch wat meer persoon-
lijke contacten. [Vr: vind je dat leuk?] Ta, dat vind ik wel leuk. Het is ook wel
moeilijk. Je komt natuurlijk van allerlei gevallen tegen. Gescheiden vrouwen,
kinderen of mensen die mishandeld zijn of drugsgebruikers, ja, je ziet
gewoon alle lagen van de bevolking, ook buitenlanders die totaal geen Neder-
lands spreken. Daar moet je toch ook proberen om mee om te gaan. En ik
vind dat zelfwel een leuke uitdaging."

3.2 N ico

Op mijn vraag of men gemakkelijk bij de directeur binnen kan lopen, ant-
woordt Karin:  " Het  is  meer  dat we vragen bewaren  voor  Nico.  Dat  is  een heel
bevlogen man ook. Die heeft hier een grote vinger in de pap. En terecht." Nico
is adjunct-directeur en werkt vanaf I992 bij Temperantia. Voor die tijd was hil
werkzaam bij een corporatie in Delft, waar hij bij de introductie van het
Delftse model betrokken was. Over dit model is hij nog steeds enthousiast. In
I994 is men in L. begonnen met de implementatie ervan. Dit verklaart
waarom hij veel over die woonruimteverdeling weet en zich een "bewaker"
voelt van de uitgangspunten die het model indertijd heeft gekend. Het verhaal
van meneer Nieuwland geeft aan hoe hij deze uitgangspunten op de mede-
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werkers overdraagt. In het gesprek over de werkwijze en het ingewerkt wor-
den vertelt Karin: "Nico heeft zelf ook veel ervaring in de huisvesting. Hij
heeft om de zes weken met ons gesprekken. Dat we over alle moeilijke geval-
len even kunnen vragen: goh, hoe moeten we nou daarmee omgaan. Ja, dat is
gewoon geweldig."

Nico probeert de mensen een bepaalde houding mee te geven. Deze kan wor-
den omschreven als: begripvol en toch afstandelijk. Hij ziet het als zijn taak de
medewerkers te leren dat de klant zelf verantwoordelijk is en blijft. Karin ver-
volgt met een voorbeeld.

Dat ze hier binnenkomen en dat ze al boos ziin voordat je iets gedaan hebt.
En dan moet je toch proberen om daar doorheen te prikken. Dat die klant
dan toch wel tevreden weggaat. Een hele goeie van Nico is dan gewoon pra-
ten over praten. Wijs die mensen er maar op dat ze vervelend zijn en dat je
op deze manier niks voor ze kan doen. (...) Dat helpt vaak beter dan maar
gewoon te blijven zitten en gewoon maar te zeggen van: ja mevrouw, we
gaan dit gesprek eindigen want dit leidt tot niks. Op het moment dat je
praat over praten, dan worden die mensen ook vaak nog wat rustiger en dan
gaan ze inderdaad in de meeste gevallen wel tevreden de deur uit. Dat ziin
gewoon dingen die moet je leren.

Op mijn vraag of Laura eerder naar de directeur dan naar Nico loopt ant-
woordt   zij: "Nee, juist andersom. Qua klantcontact  weet   Nico   veel   meer."
Laura bevestigt het verhaal van Karin over de manier waarop Nico sturing
geeft aan de afdeling Wooninformatie.

Nico overlegt met ons over klantcontacten. Nico kan dat heel goed. Nico
heeft daar een gave voor. la, Nico.. Die heeft zoiets van: komt u met een
probleem, "nou en?" Hebben wij zoiets: dat kun je toch niet zeggen? Tuur-
lijk wel: "nou en," En dan moet jij het verhaal vertellen, en dan zegt hij:
maar waarom heb jij dat dan gezegd? Ja, omdat... Nee, waar heb je dan nu
last van? Dus zulke dingen. En op een gegeven moment verwacht hii
gewoon van jou dat ie na gaat denken over bepaalde processen ofdingen die
een klant vertelt.  En om zelf te leren om een antwoord te geven van: het is
niet jouw verantwoordelijkheid, het is hun probleem. la. dat kan hij heel
goed. Vind ik heel knap. Ik heb ook heel veel van hem geleerd.

Laura vervolgt met een voorbeeld van hoe zij nu de problemen oplost. V66r de
gesprekken met Nico zouden de klantcontacten anders zijn verlopen. Zijn
visie probeert zij nu over te dragen op de nieuwelingen.
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Een meneer die woonde vier hoog. En die komt binnen voor een vijfkamer-
woning. Hii zegt: ik moest daar gaan wonen van jullie. Ik zeg: 0, dus dan
gaan we terug. Hoe is dat dan gekomen, heeft u een brief gehad van ons?
Nee, van de gemeente. Stond daarin dat u die woning moest nemen? Eh,
nee zegt-ie, je mocht wel ja of nee zeggen.  Dus u hebt ja gezegd?  la, maar...
Ik zeg: U zegt nu net dat wij u verplicht daar in die flat hebben gestopt.
Maar waar komt u dan nu voorb Ja, voor een vijfkamerwoning. Ik zeg: dan
moet u op de krant reageren. Dus je legt iets terug. Dat kan Nico ontzettend
goed. le zou er eens bii moeten zitten, heel knap. [Vr: heb jij dit nu zelf zo
geregeld met die meneer?1 la, en dan gaat hij ook weg. [Vr: hoe zou ie
daarop twee iaar geleden gereageerd hebbenb] Ach, zielig. En dan ga je het
nog uitzoeken ook. Is dat zoP Is die meneer daarin gestopt? Terwijl je eigen-
liik helemaal niks kan doen. Maar zo was je wel, want op dat moment ben ie
ontzettend sociaal, wil je het goed doen. Maar mensen weten donders goed
hoe je bent. Dus als je maar naar Laura gaat, misschien lukt het je wel. En
dan komt Nico met voorbeelden: Pietje belt, en hoe gaan we daarmee om.
En dan mag je ook gerust zeggen van: 'nou en)" Nou, zover wil ik nog niet
gaan, hoor, maar wat wilt u dan ofwat is nu uw probleem. En je ziet men-
sen echt nadenken. Ze gaan ook niet boos weg. Maar het geeft je zelf ook
een goed gevoel, hJ?In het begin ging ie met een klotengevoel naar huis en
dan zat ik er 's nachts mee. Maar dat heb ik dus niet meer. En dat wil ik
Marianne bij gaan brengen. Ik zeg: wat is dan het probleem? Ja, die
mevrouw heeft er last van. Ik zeg: nee, jij hebt er last van. Die mevrouw is
weg en jij hebt er last van. Je moet gewoon een plaat voor je hoofd krijgen.

Nico vertelt dat hii de medewerkers "coacht" in de manier waarop ze commu-
niceren met de klant, omdat hil "voeling wil houden van: waar zitten ze nu
zonder dat ik in hierarchische zin sturing aan ze hoef te geven". Hij vertelt
over de gesprekken. "En dan praten we niet over regeltjes, maar dan praten we
over: goh, ik heb laatst een klant aan de telefoon gehad en ik vond dat-ie een

sterk punt had en ik had daar eigenlijk geen goed antwoord op. Of: ik voelde
me vreselijk klem zitten, of: nou het tiende telefoontje emotioneerde mij zo
erg dat ik zoiets had van: hoe moet ik nu verder."

3.3 Een verhaal over kruiwagentjes

Laura vertelt aan mij dat bij de gemeente nog veel "kruiwagentjes" bestaan:

vriendies van ambtenaren en politici krijgen voorrang bij urgentieverlening.
Op mijn vraag of zij het gevoel heeft dat dit bil Temperantia ook gebeurt, ont-
kent zij en begint te vertellen.

Nee, want ik heb een collega, die is anderhalf jaar geleden gescheiden, die
moest terug naar haar ouders. Ze heeft wel gereageerd op de woonkrant.
Die heeft echt niet omdat ze hier werkte een woning gekregen. Maar juist
omdat het thuis kritiek werd, heeft ze tijdelijk nu een woning gekregen, een

eenkamerwoninkje. Een heel kleintje, omdat thuis de situatie zo was dat het
niet meer samen kon gaan. Maar die persoon mag er maar een half jaar
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wonen, dus ze moet zorgen dat ze binnen half jaar een woning heeft. [Vr:
heeft zij urgentie gekregen?1 Nee, wel via de gemeente geinformeerd. Maar
het is een eenkamerwoning, die worden voorlopig niet meer verhuurd dus
Zii zit gewoon in een kamer eigenlijk.

[Vr: dat is zo'n code-nog-wat woning?] Een code-rood-woning, ja.'48 En zij
mag daar in principe een half jaar wonen, ja. Dus ook niet voor vast. Ze zal
verder moeten zoeken, ja. Maar juist, zij is starter en juist omdat ze alleen
is, kwam ze niet zo snel in aanmerking voor een andere woning. Ook niet
met de leeftijd, 28 jaar en allemaal mensen erboven, allemaal gescheiden en
mensen met kinderen. Maken ook meer kans dus ja, dat is voor haar een
probleem. Ze is alleen en dan kan ze dat omzeilen door met iemand zoge-
naamd samen te gaan wonen, maar daar had ze ook geen zin in. Zou ik ook
geen zin in hebben. Dus die hebben we niet gelijk toen geholpen van: 0, jij
werkt hier en jij hebt een probleem, nee. Het probleem werd echt op een
gegeven moment, omdat ze hier - ja, je werkt hier en je komt hier binnen
en je krijgt geen urgentie. En de gemeente verstrekt die urgentie dus, daar
hebben wij onze vraagtekens bij, maar wi j zijn geen GGD en wi j zien die
rapporten niet. Die had weinig zin nog en thuis ging het ook niet lekker,
dus dan hebben wij gezegd van: nou hier hebben wij een eenkamerwoning.
Prima, want je mag geen [woon]carriJre maken, je krijgt niet van ons een
driekamerwoning. En tijdelijk, en dan moet je wat anders hebben. Nou, dat
vind ik toch wel netjes. We hebben niet zoiets, je kunt niet misbruik maken
omdat iemand hier werkt. Nee, dat gebeurt hier niet. Dat is wel goed door-
dacht allemaal. Maar dat vind ik ook het beste, hoor. Maar je hebt heel snel
dat mensen dat zeggen, een collega heeft gereageerd op een eengezinswo-
ning en dan wordt er al snel gezegd: zie je wel, je kunt wel zien dat die bij
Temperantia werkt. Terwijl die jongen [collegal gewoon gereageerd heeft op
de krant en bovenaan kwam te staan.

Algeman
De boodschap van dit verhaal is duidelijk: bij Temperantia zijn geen kruiwa-
gentjes. Laura begint dan ook zelfverzekerd aan dit relaas, dat in eerste instan-
tie het karakter van een betoog heeft: "die heeft echt niet omdat ze hier werkte
een woning gekregen." Het lijkt erop dat Laura zich pas gaandeweg herinnert
hoe de gebeurtenissen precies gelopen zijn en dat het misschien wel niet zo'n
sterk voorbeeld is. De collega laijgt immers wel degelijk een woning. Daarom
verandert het verhaal van een voorbeeld hoe het wel moet, als tegenstelling tot
het gemeentelijk beleid, in de verdediging van Temperantia en het feit dat voor
de collega een uitzondering is gemaakt. Dit doet Laura door de woning die de
collega heeft gekregen te bagatelliseren. Er worden verkleinwoorden gebruikt.

148. Een "code-rood-woning" is een woning die niet verhuurd wordt omdat deze niet aan de mini-
male kwaliteitseisen voldoet. Hij moet eerst worden opgeknapt en kan vervolgens geadver-
teerd worden.

71



Mensen met macht

Het is een "eenkamerwoninkje, een heel kleintie". Het is ook nog een code-
rood-woning. De toehoorder moet begrijpen dat het eigenlijk niet veel voor-
stelt en dat de collega er slechts ti idelijk mag wonen. Zij zal verder moeten
zoeken. Laura houdt vol dat Temperantia deze persoon niet extra geholpen
heeft, hoewel de feiten dit niet staven. Dat ze uiteindelijk wel de woning kreeg,
komt omdat men de collega de hele dag zag. De toehoorder moet begrijpen dat
de dagelijkse confrontatie met haar situatie te veel was. Laura gaat verder met

haar uitleg: er is geen sprake van wooncarriJre en eigenlijk is het gedrag van
Temperantia wel netjes, want je kunt geen misbruik maken van het feit dat je
bij Temperantia werkt. Kennelijk is het tegengaan van kruiwagentjes vooral

gericht op de buitenwereld: mensen zeggen snel dat hiervan sprake is dus dit
moet worden verhinderd. Het kan immers ook best voorkomen dat een collega
op een woning reageert en bij toeval als eerste uit de bus kwam.

Achteruit lezen
Laura eindigt met te zeggen: "Nee, dat gebeurt hier niet. Dat is wel goed door-
dacht allemaal. Maar je blijft natuurlijk mensen houden die zeggen dat er wel
sprake is van kruiwagenties." Het verhaal begint op dezelfde manier: kruiwa-
gentjes heb je bij de gemeente, niet bij Temperantia. Laura gebruikt het voor-
beeld van de collega om dit aan te tonen, maar helemaal gelukkig is het voor-
beeld niet. Dit halverwege zelf ontdekkend, moet zij de urgentie van de col-
lega nogmaals toelichten om de noodzaak van de uitzondering duidelilk te
maken. Zij is starter en zal, gezien haar leeftijd, moeilijk aan een woning kun-
nen komen. Het is een eerlijke collega; zil kan het probleem omzeilen door
"zogenaamd te gaan samenwonen", maar dat doet zij niet.

Alternatieve lezing
Ik heb een collega, die is anderhalf jaar geleden gescheiden, die moest terug
naar haar ouders. Ze reageerde wel op de woonkrant. Die heeft omdat ze hier
werkte toch maar een woning gekregen. Omdat (...) We hebben haar nog
gezegd: ga nou met iemand zogenaamd samenwonen, maar daar had ze ook
geen zin in. Zou ik ook geen zin in hebben. Die hebben we wel geholpen van:
jij werkt hier en jij hebt een probleem. Het probleem werd echt op een gegeven
moment, omdat ze hier, je werkt hier en je komt hier binnen en je krijgt geen
urgentie. Dat is te gek voor woorden, dus dan hebben wij gezegd van: nou hier

hebben wij een eenkamerwoning. Prima, want je mag geen carri6re maken, je
krijgt niet van ons een driekamerwoning. En tijdelijk, en dan moet je wat
anders hebben. Nou, dat vind ik toch wel netjes. We hebben zoiets, ie kunt wel
een klein kruiwagentje hebben onndat iemand hier werkt, maar niet al te groot.
Dat is wel goed doordacht allemaal. Want anders valt het op en gaan de men-
sen zeggen: zie je wel, je kunt wel zien dat die bij Temperantia werkt.
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4        De gemeente

4.1      De rol van de gemeente

Nico legt de achtergrond van de wat moeizame relatie met de gemeente uit.
Tot voor enkele jaren was het de wethouder die feitelijk de woningen toe-
deelde. Deze situatie lijkt nog steeds niet helemaal voorbij te zijn. Ook nu nog
komt het voor dat de gemeente urgenties verleent die volgens de medewer-
kers niet conform de regels zijn. Nico verwoordt dit: "En vroeger werden de
ambtenaren gepasseerd omdat er dan een spreekuur was van de wethouder.
En dan ging men daar voor in de rij staan. Of dat de wethouder op zijn fiets
naar de corporatie kwam en mij een papiertje in de hand frommelde met
namen waar ik speciaal op moest letten." Laura vindt dat het oude beeld van
de woningtoewijzing moet worden bestreden: "Het oude beeld dus van: als je
maar een kruiwagentje hebt of asociaal bent of een grote bek hebt, krijg ie
alles voor elkaar. En dat is echt niet meer. Bij de gemeente waren heel veel
kruiwagenties." In de volgende paragraaf vertellen Laura en Karin verhalen
die vooral betrekking hebben op de manier waarop de gemeente omgaat met
de regels. Beide verhalen zijn erop gericht aan te tonen dat het bij Temperan-
tia een stuk beter gaat. Zij hebben betrekking op de urgentieverlening door de
gemeente, waar Temperantia zo zijn bedenkingen bij heeft.

4.2 De luxe urgente

Karin vertelt, naar aanleiding van de vraag of de toepassing van regels voor
urgentie door de gemeente wel helemaal klopt, het volgende verhaal.

le hebt bij sommige mensen wel het idee van: nou, je hebt een urgentie van
de gemeente, nouaaa, ik snap niet dat die een urgentie hebben. Want die
doen zo zielig, en die ri iden in een dikke  BMW of zo. [Vr: kun je daar een
voorbeeld van gevenP} Eh, we hadden een meisje, dat zei dat ze inderdaad
mishandeld werd thuis. Nou ja, ik kom haar gewoon in het dorp tegen en ze
rijdt gewoon een vrij redelijke Golf en ze heeft leuke kleren aan.  En nou
zegt ze dat ze geen geld heeft, dat ze bij een opvangcentrum loopt. la, ik heb
een andere voorstelling bij die mensen, hoe die eruit zien. Ik bedoel, ik zie
er legio die hier komen, die, nou, gewoon echt geen normale kleren meer
aan hun lijf hebben.  En eh, en dan denk ik van:  ja, die mensen zien er in
mijn ogen toch urgenter uit dan dit meisje. Maar ja, daar kun je dan toch
niks aan doen.[Vr: en die urgentie was vanwege de financiele situatieP] Nee,
die was urgent vanwege mishandeling. Ze was jong en had geen baan dus,
ja, stond op zichzelf, en eh, ja eh, zocht dus een goedkope huurwoning
zodat ze ook in aanmerking kon komen voor huursubsidie. Want ja, ze
kreeg dan een uitkering via de gemeente.
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la, als je die dingen allemaal bij elkaar ziet en je ziet dan hoe ze erbij loopt,
en je ziet dat ze een auto heeft, dan denk je van: ja, hoe kan dat allemaal?
Maar ja, goed, dat moet je dan maar buiten beschouwing laten van: ja, ze
heeft urgentie gekregen van iemand, de GGD, die heeft dat ongetwijfeld
goed behandeld. En daar moet je dan maar op afgaan, want als je dat alle-
maal, ja, nog een keer persoonlijk gaat natrekken, dan eh, is er geen eind in
zicht. Er zal altijd wel eens iemand tussendoor sluipen. Maar je ziet er ook
legio waarvan je denkt: die zijn echt urgent en die krijgen geen urgentie. Ja.
het komt gewoon voor, ja. [Vr: ziin dat mensen die eerst hier en daarna naar
de gemeente zijn gegaan?] Ja, die komen eerst hier en die vragen hoe het
werkt.  En dan hoor je achteraf dat ze geen urgentie krijgen.  En nou goed,
misschien belazeren ze inderdaad de boel, dat zou kunnen. Maar ja goed,
soms kun je daar gewoon niet doorheen, iemand kan zo zielig doen met tra-
nen in zijn ogen en dat soort dingen. En dan denk je al gauw: dat zal wel
gegrond zijn. Maar die kan een heel toneelstuk opvoeren. Ik ben gewoon
heel blij dat die urgentie niet in onze handen ligt. [Vr: als iemand hier bin-
nenkomt die mishandeld wordt of zo...]  En die laat zijn plekken zien en zo,
ja, dan denk ik toch wel dat dat ernstig is.

Algemeen
Dit verhaal vertelt Karin om haar verontwaardiging over de gemeentelijke
urgentieverlening kracht bij te zetten. Zij begint met een niet-bestaand voor-
beeld van mensen die in een dikke BMW riiden. Hiermee geeft Karin aan dat
wat haar betreft de regel is dat deze categorie geen urgentie mag krijgen. Deze
regel is irrationeel. In de eerste plaats krijgt lang niet iedereen op financiele
gronden een urgentieverklaring. In de tweede plaats wil het rijden in een
dikke BMW niet per se zeggen dat iemand veel geld heeft. De BMW kan wel
van iemand anders zijn, of op afbetaling zijn gekocht.  Dan komt zij met het
waar gebeurde verhaal van een mishandeld meis je dat er in haar ogen niet uit-
ziet als iemand die urgent is: zij heeft leuke kleren aan en rijdt in een Golf. Dit
is een concrete invulling van Karins regel: mensen die er niet zielig of arm uit-
zien, horen geen urgentie te krijgen. In haar ogen zien urgenten er anders uit.

Kennelijk ziet Karin ook wel in dat dit geen criterium kan ziin voor urgentie-
verlening wegens mishandeling. Daarom zet zij haar argument kracht bi j
door te vertellen dat het meisje zegt dat zij geen geld heeft en bij een opvang-
centrum loopt. Er wordt ook een les gegeven: je kunt het allemaal niet per-
soonlijk nagaan, want dan is "het eind in zicht".

Achteruit lezen
Het einde van het verhaal geeft in feite de les weer die Karin wil geven. Er zijn
mensen die een toneelstukje opvoeren om een urgentieverklaring te krijgen.
Daarmee geeft zij aan weinig vertrouwen te hebben in de objectiviteit van de

gemeentelijke urgentieverlening. In de concrete beschrijving vertelt zij dat het
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betreffende meisie een urgentie van de GGD heeft gekregen, die dat "onge-
twilfeld" goed behandeld heeft, maar er klinkt twijfel door in haar woorden.
Dit is in tegenspraak met de uitspraak van Karin dat zij heel blij is dat de
urgentie niet in haar handen ligt. Evenmin is het goed te rijmen met het ant-
woord op mijn opmerking dat als er iemand binnenkomt die mishandeld is,
en Karin zelf aanvult dat die persoon "plekken laat zien en zo", dat dit dan
toch wel ernstig is. Hiermee duidt ze in feite aan zelf ook wel te beseffen dat
haar oordeel over het meisje niet objectief is.

Alternatieve lezing
Eh, we hadden een meisje, dat zei dat ze inderdaad mishandeld werd thuis.
Nou, ik kom haar laatst in het dorp tegen. Gelukkig rijdt ze een vrij redelijke
Golf en ze heeft leuke kleren aan. Je hoeft er van mij niet zielig uit te zien om
aan te tonen dat je geen geld hebt of bij een opvangcentrum loopt.  Ja, je kunt
wel een andere voorstelling bij die mensen hebben, hoe die eruit zien. Ik
bedoel, ik zie er legio die hier komen, die nou, gewoon echt geen normale kle-
ren meer aan hun lij fhebben. Die mensen zien er op zich urgenter uit dan dit
meisje. Zij was urgent (...) huursubsidie. Want ja, ze kreeg dan een uitkering
via de gemeente. Dat moet je dan maar buiten beschouwing laten van: ja, ze
heeft urgentie gekregen van de GGD, die heeft dat ongetwijfeld goed behan-
deld.

4.3 Waar is de wet?

Karin zegt, tijdens een gesprek over rechtvaardigheid en klantgerichtheid, dat
zij liever klantgericht en menselijk werkt dan volgens de wet. Op mijn vraag
of de wet niet  soms  ook een hardheidsbepaling kent, vertelt zij dit verhaal.

Nou ja, we komen hier mensen tegen die dan weer net daar niet onder val-
len. We hebben ook iemand, een jonge vrouw met drie kinderen waarvan
eentje een meisje is dat een zwaar ongeluk heeft gehad, dat 24 uur per dag
verzorging nodig heeft, ligt de hele dag plat op bed. Woont in een eenge-
zinswoning. De deuren zijn te smal zodat er geen brancard doorheen kan.
Ze kan niet naar boven want, nou ja, goed, die mevrouw kan dat kind niet
tillen. Beneden is geen douche. Dat kind is dus de laatste twee jaar never
nooit meer onder een douche geweest. Eh, nou staat ze dus via de gemeente
op een lijst voor een aangepaste woning. Die vrouw is totaal geisoleerd. Ze
heeft die twee jongere kinderen en dat meisje waar ze totaal voor moet zor-
gen. Werken kan ze dus niet meen In zoverre wordt haar wereld natuurlijk
heel erg klein. Nou kan ze een woning krijgen aan de andere kant van L.,
niet dichtbij de winkels, niet dichtbij de school van de kinderen, dat soort
dingen. Eh, als ze daar zou gaan wonen dan zal ze in alle gevallen, als ze
met dat kind naar buiten wil, een taxi moeten nemen naar het centrum.
Zodat ze daar dan even een half uurtje kan lopen, want dan is het kind weer
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moe of dan moet het weer wat, en dan moet ze weer terug naar huis. Die
kinderen die willen niet mee in die taxi want ja, die zijn groot dus die willen
op de fiets of die willen lopen, want ja, die hebben benen gel(regen om dat
te doen. Die vrouw wordt dus van geen ene kant geholpen. Die vrouw die
kiest er dus voor om niet naar die woning te gaan. Dus blijft ze in de
woning wonen in het dorp die dus geen aanpassing heeft, want de aanpas-
singen zijn te duur om in die woning te doen. Toch een beleid van de
gemeente. Nou, vind ik heel vervelend. Ik bedoel, ja, waar is dan de wet,
waar is dan gerechtigheid, waar is dan rechtvaardigheid? Dus vandaar.

Ja, dit zijn gewoon praktijkvoorbeelden die gewoon dagelijks voorkomen.
Dat zijn toch voornamelijk die mensen die een huurwoning zoeken. Het
zijn toch mensen die gescheiden zijn of een lager inkomen hebben in de
ziektewet zitten, toch iets mankeren of een verhaal hebben,  en daar zi in we
dan toch voor? Dus ja, waarom niet die mensen helpen? Ok6, er moeten
regels zijn, maar daar moet toch wel eens af en toe van afgeweken kunnen
worden. [Vr: hoe had jij die mevrouw willen helpen?] Nou, zoek inderdaad
een woning hier in de omgeving waar ze niet zo in een isolement zou
komen. Zoek een woning voor haar in dat buurtje, daar komt geregeld wat
vri i. Alleen, ja, dan moet die urgentie aangepast worden - ik bedoel, eenge-
zinswoningen vallen buiten de urgentie. Naar mijn idee voor een eenge-
zinswoning en dan bijzondere toewijzing, gewoon urgentie. Ze woont nu in
een eengezinswoning, waarom mag ze dan niet nog een keer naar een een-
gezinswoning, Het moet toch iets gelijkvloers zijn. En er moet toch iets op
de begane grond zijn waar een douche of een bad of iets dergeliiks is, of
inderdaad een beganegrond-appartement. Maar ja, dat moet dan wel zoda-
nig groot zijn dat ook die twee kinderen er kunnen wonen, maar het is er.
En die mevrouw maakt het ook niet uit of ze naar een benedenappartement
gaat. Dat vindt ze helemaal niet erg. Alleen, dat is er niet. Ze moet dAirheen
want daar kunnen die aanpassingen wel gemaakt worden. [Vr. en wat
gebeurt er nuP} Niks. Ja, die mevrouw heeft daarvoor gekozen. Ja, ze rea-
geert wel op de krant, maar ja, ze heeft niet zoveel woonduurjaren dus dat
kan iets langer duren. Ja, dus dat is het enige systeem waar ze nu dan nog
gebruik van zou kunnen maken. En natuurlijk zal ze daar heus nog wel
voor in aanmerking kunnen komen. Alleen, ja, er komen niet zo vaak een-
gezinswoningen vrij als appartementen. Het aanbod is... En de woning
moet dan ook nog eens toegankelijk zijn om die aanpassingen uit te voeren.
In de regel zijn bij de eengezinswoningen ook de badkamers boven. Ja, die
mevrouw heeft nu een tuintje, dus ja die dingen die ze dan nog heeft die wil
ze toch ook wel graag hebben. Ik bedoel, die mevrouw heeft ook nog wel
een aantal wensen, maar het is ook heel begrijpelijk dat ze die wensen heeft.
Ik bedoel ik kan me dat heel goed voorstellen. En ja, dat stukie dat moet je
eigenlijk, dat stukje van jezelf dat moet je toch buiten beschouwing laten.
Het is die mevrouw d'r keuze dat die die woning niet accepteert. Maar, zal ik
maar zeggen, van mezelf uit kan ik heel goed begrijpen waarom ze die
woning niet heeft, want nu kan ze nog wel met die kinderen een blokje om
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het dorp doen, en kunnen wel op hun eigen fietsie. En nu houdt ze nog het
gezinnetie bii elkaan Maar op het moment dat ze daar zit lukt dat natuurlijk
niet meen Dan kan ze de kinderen niet meer naar school brengen.

Algemeen
Karin vertelt dit verhaal om aan te geven dat zij het anders zou doen dan de
gemeente. Deze houdt in dit geval strikt vast aan de eigen regels. Karin doet
diverse malen een direct beroep op menselijkheid en rechtvaardigheid en legt
uit wat zij daaronder in deze zaak verstaat. De toon is verontwaardigd en mee-
levend. De situatie van de vrouw wordt zodanig uitgelegd dat je hiervoor veel
begrip kunt opbrengen. Karin kan zich hierin duidelijk inleven. Zij vindt
daarom dat van de regels moet worden afgeweken.

Achteruit lezen
Het verhaal eindigt, chronologisch gezien, met de uitspraak dat de mevrouw
van de gemeente naar een appartement aan de andere kant van L. moet,
omdat daar aanpassingen in gemaakt kunnen worden. De gemeente blijft op
het (in de ogen van Karin) starre standpunt staan, wat het beeld bevestigt dat
Karin er al van had. Het verhaal wordt verteld als antwoord op mijn vraag of
de wet geen hardheidsclausule kent. In dit geval had volgens Karin de
gemeente deze clausule moeten toepassen. Haar hele argumentatie, en vooral
de uitgebreide beschrijving van de situatie van de vrouw, is hierop gericht.
Ervan uitgaande dat de weergegeven feiten kloppen, zou toepassing van de
hardheidsclausule in dit geval inderdaad op zijn plaats zijn.

Alternatieve lezing
Nou ja, we komen hier mensen tegen die dan weer net daar niet onder vallen
(...) Die vrouw wordt dus wel geholpen, maar ideaal is het niet. Maar ja, het
gaat wel om gemeenschapsgeld, dus kun je niet altijd het onderste uit de kan
eisen natuurlijk. Ik zou zeggen: neem die woning en ga van daaruit rustig ver-
der zoeken. Die vrouw die kiest er nu voor om niet naar die woning te gaan.
Dus blijft ze in de woning wonen in het dorp. Ik bedoel, je kunt wel roepen:
waar is dan de wet, waar is dan gerechtigheid, waar is dan rechtvaardigheid?
Maar het kost wel geld van de belastingbetaler. En er ziin zoveel van die prak-
tijkvoorbeelden die gewoon dagelijks voorkomen. Dat zijn toch voornamelijk
die mensen die een huurwoning zoeken. Het zijn toch mensen die geschei-
den zijn ofeen lager inkomen hebben of in de ziektewet zitten, toch iets man-
keren of een verhaal hebben. En daar zijn we dan toch voor, dus je kunt niet
voor iedereen een uitzondering op de regels gaan maken, dan is het eind
zoek. Ja, ze kan op de krant reageren. Ze heeft niet zoveel woonduurjaren dus
dat kan iets langer duren. la, dus dat is het enige systeem waar ze nu dan nog
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gebruik van zou kunnen maken en natuurlijk zal ze daar heus nog wel voor in
aanmerking kunnen komen. Alleen, ia, er komen niet zo vaak eengezinswo-

ningen vrij als appartementen.  Dus het is voor haar kiezen of delen.  Het is die
mevrouw d'r keuze dat ze die woning niet accepteert.

4.4 De gemeente deugt niet

Bovenstaande verhalen van Karin en Laura hebben diverse dingen gemeen-
schappelijk. Allereerst is er de kritiek op de gemeente: daar zijn kruiwagentjes
en er wordt onduidelijk met urgentie omgesprongen. Als het volgens de
medewerkers wel zou moeten, wijkt de gemeente niet van de eigen regels af.
De beschrijving van Temperantia en van het eigen handelen steekt daar posi-

tief bij  af.

5         De relatie met de klant

5.1      De eigen verantwoordelijkheid van de klant
Nico heeft een duidelijke visie op het begrip verantwoordelijkheid. Hij geeft

aan dat in zijn ogen hier de grootste verandering in de corporatie heeft plaats-
gevonden. "Het gaat om de verantwoordelijkheid van de klant. Wij kunnen
daar een klein beetje bij helpen. Vroeger moest je vragen, vroeger moest je op
ie knieen, vroeger moest je bedelen, vroeger moest je in de goeie kerk zitten of
connecties hebben. De omslag die heeft plaatsgevonden is in de verantwoor-
delijkheid." Deze visie wordt door Nico in de organisatie verkondigd. Het
gesprek over verantwoordelijkheid spitst zich bijvoorbeeld toe op de vraag of
iedereen het systeem moeten kunnen snappen. Hierover zijn de meningen
verdeeld. Vanuit de leiding van de organisatie wordt de gedachte van eigen
verantwoordelijkheid voor de klant sterk gepropageerd. Dit is mede de reden
dat Karin in het geval van meneer Nieuwland in de ogen van Nico en Laura te

behulpzaam was. Nico legt dit uit aan de hand van de uitgangspunten van het
Delftse model.

Zoveel mogelijk de markt zijn werk laten doen. In plaats van zelf bedenken
wat goed is voor een klant, vertelt de klant jou wel wat hil wil ofkan ofzoekt.
(..4 Je vroeg naar mijn achterliggende idee, ht, bij Wooninformatie. Dat is
de eigen verantwoordelijkheid van mensen. [Vr: van de klant?l Maakt niet
uit. Van iedereen. Veel misverstanden ontstaan omdat het niet helder is wie
waarvoor verantwoordelijk is. In klantencontact, zeker als het gaat om
woonruimteverdeling. Een mooi voorbeeld vind ik dat er op dit moment

geen woningnood is. Geen kwantitatieve maar een kwalitatieve. De leukste
en pittigste discussies met klanten vind ik die over hun eigen woonwensen.
Mensen willen ergens wonen, maar moeten nog lang wachten en vinden
dat dus woningnood. Terwijl ze met een iets bijgestelde woonwens binnen
een maand een woning hebben, dus waar hebben we het over,

78



Hoofdstuk 3 - Temperantia et Vigilantia

Nico vindt het belangrijk dat klanten zich serieus genomen voelen. Dit bete-
kent niet dat de medewerkers alles van de klant overnemen, maar dat zij de
klant in formeren  en hem helpen zichzelf te kunnen redden.

Absoluut. Absoluut. Als ie ons op de kast wilt krijgen, dan is het dat daar
dingen fout in gaan. Dat gebeurt nog wel eens, ja helaas, ik denk dat binnen
het hele bedrijf er een handvol mensen is die uitspraken doen naar een
klant, dat ik ze een stomp voor hun harses kan geven. 1Vr: maar een klant
serieus nemen, betekent dat soms ook oog houden voor verschillen tussen
klantenpl Nee, natuurlijk niet, nee. Le zult steeds weer even moeten zoeken
van: waar zit die klant, wat is er [Vr: maar is eigen verantwoordelijkheid van
klanten ook verschillend per klant?] Nee, dat is die zestiger en zeventiger
jarendiscussie. Dat is de valkuil waar ik het met Wooninformatie ook wel
over heb. Bijvoorbeeld, het invullen van een woonbon. Er zijn mensen die
dat niet kunnen. Ik vind het helemaal niet erg dat mensen dat even voor een
klant doen. maar als om de twee weken de klant komt en de woonbon laat
invullen, vind ik dat hartstikke fout. Je mag dat zes keer doen en de zesde
keer heb je 't de klant geleerd. Of de vijfde keer of de vierde of derde of
tweede ofeerste. afhankelijk van ofeen klant dat ook kan, maar zo moet je 't
doen. [Vr: en als die het echt niet kan? lemand die niet kan schrijven?]
[emand die niet kan schrijven, kan vaak nog wel kopieren. En doe dat dan
maan Mijn ervaring zegt me dat er dan vaak veel meer aan de hand is, en
dan moet je uitkijken. Want dan ga je glijden richting hulpverlening, bege-
leiding die verder gaat. Waar ik me aan erger, is dat ik me als woningcorpo-
ratie alleen maar neerzet als een club voor de sociaal zwakkeren in deze
samenleving. Dat is gewoon niet waar. En als je dat doet, heb je een dik pro-
bleem, want je zult ook geld moeten verdienen. iuist om die sociaal zwakke-
ren te kunnen helpen. Maar maak er dan geen koffiesoos van. Hou daar
professionaliteit in, en dat staat voor mij ook voor afstand. [Vr: maar kun je
dan niet soms ook een muur opwerpen voor de klant?] Ja, als je de afstand te
groot maakt weer wel. In het werk met Wooninformatie liggen er geen din-
gen vast in protocollen, er ziin geen dingen compleet beschreven. Het is
constant weer zoeken, net zolang tot zij  zelf ook vanzelf de goeie antwoor-
den gaan geven en als het ware fakkeldrager worden. En dat zie je nu gebeu-
ren.

De hulpvaardigheid van de medewerkers wordt hierdoor behoorlijk beperkt.
Initiatieven nemen hoort op beleidsniveau te gebeuren en niet in individuele
gevallen.

Die wordt wel beperkt door grenzen en die liggen dichterbij dan mensen
willen. We zijn verhuurder, we zijn beheerder van woningen. En we hebben
ook nog die publieke taak en dat is uitleggen hoe je aan een woning komt.
Hoe de distributie van woningen werkt. [Vr. dus het gaat om het uitleggen;
En het uitvoeren van het systeem dan3} Dat vind ik voor een deel de uitvoe-
ring. Maar ik vind het niet een publieke taak om te compenseren wat elders
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in Welziinsland blifft liggen. Ik vind het wel een publieke taak, om het zo te
noemen. om dat te signaleren in de regio.

Nico heeft geen antwoord op de vraag wat er moet gebeuren als deze instan-
ties vervolgens niets met de verkregen informatie doen.

5.2 Kennis, macht en onmacht

Karin deelt de mening van de directie over de eigen verantwoordelijkheid van
de woningzoekende. Mensen kunnen hun situatie beinvloeden door de krant
te bestuderen. Dit lijkt in tegenspraak met het feit dat zij zelf de verantwoor-

ding in de krant niet helder vindt en Temperantia kennelijk de gevraagde
informatie ook niet paraat heeft.

We laten ook in de krant zien, in de verantwoording, aan wie een woning is
toegewezen. En als iemand daar een studie van maakt, dan kan-ie er best
achter komen wat minder goed loopt ofwaar-ie sneller voor in aanmerking
komt. Maar we hebben dan wel zoiets van: die studie, die ligt dan wel bij die
persoon, dat gaan wii niet doen. Wij kunnen uit de kwartaalrapportage dan
wel wat informatie halen maar niet [tot] op complex Inauwkeurig uitge-
splitst]. (...) Het is gewoon heel moeilijk om de klant te informeren. Daarom
laten we het bij de klant zelf van: ja, bestudeer die verantwoording maar en
na verloop van tijd zult u er een systeem in zien.

Zij ziet hierin dan ook geen macht: "De klant kan er in principe zelf ook ach-
ter komen. [Vr: hoe dan?1 Kanhij lezen in de krant. Hij kiest ervoor om het te
komen vragen. Misschien staat niet alles in de krant. Nee, urgentie dat staat
niet in de krant. Daar moeten ze voor naar de gemeente, maar daar hebben
wij ook geen macht. Wij maken het hem altild erg duidelijk dat wij geen voor-
keursbehandelingen doen en dat die positie bij de gemeente ligt." Het verwij-
zen naar andere instellingen vindt Karin niet altijd goed verlopen: "We heb-
ben heel veel ouderen die hier op kantoor komen. Ik kan ze uitleggen dat ze
naar de gemeente moeten, maar hoe het systeem echt werkt dat weet ik niet.
Hoe het zit met zorg aan huis, tafeltje dekle, dat soort dingen weet ik niet. Ik
bedoel, op dat vlak kan ik ze dus niet informeren. En soms heb ik zoiets van:

ja, het zou best lekker zijn als je dat ook weet." Maar: "[wle hebben besloten

dat wij ons bezighouden met huurwoningen en dat sociaal werkers daarvoor
zijn. En dat zou te ver gaan, en misschien komt dat in de toekomst, maar nu
in ieder geval niet. Dat is soms nog: stuur ze maar naar de gemeente. die weet
het wel."

Laura is een andere mening toegedaan dan Nico en Karin. Ze toont meer

begrip, dat geboren lijkt uit eigen ervaring. "Maar ja, ik denk ook: eer je ie hier
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een beetje ingewerkt hebt en dat allemaal door hebt, dat duurt al een tijd. Laat
staan dat je van de klant gaat verwachten dat hij de krant uit zijn hoofd kent.
Hoe dat allemaal werkt met die verantwoording, dat kun je gewoon niet ver-
wachten van een klant, dat is ook een hele klus. [Vr: heb je het idee dat men-
sen dat hier verwachten?} Ja, dat zeggen ze ook van: het staat toch in de krant?
Maar ik vind dat af en toe een beetle te ver gaan. Ja, het is wel huiswerk wat je
meegeeft aan iemand. En zij zeggen van: ja, als ze zo graag een woning wil-
len, dan moeten ze maar extra hun best doen." Aan de hand van wat maat-
schappelijke binding betekent, probeert Laura nogal omstandig uit te leggen
dat ze de krant zelf ook niet al te duidelijk vindt.

Het is ook best een lastig verhaal. Vooral het maatschappelijke-bindingver-
haal. Dan moet je de laatste tien jaar zes jaar onafgebroken hier gewoond
hebben, of zes jaar niet-zelfstandige woonruimte hebben gehad. Maar na
zes jaar in een niet-zelfstandige woonruimte te hebben gewoond. ben je
automatisch starter dus dan gaat die maatschappelijk binding niet door.
Dus in het begin zei ik tegen iedereen: nee, u woont hier niet, maatschappe-
lijke binding. Totdat op een gegeven moment, denk ik: la - want ie hebt hier
die zomerhuisjes natuurlijk, dat zijn niet-zelfstandige woonruimtes - maar
als je hier dan zes jaar woont, word je starten Maar dAirin [Verordening]
staat dat je vestiger-maatschappelijke binding bent. Maar je bent starter,
snap je? Dus mensen snappen dat niet. Nee, dat kan ik me voorstellen, ik
heb het zelf een hele tijd niet gesnapt.  Ik snap nog steeds niet waarom het
er zo in staat. [Vr heb je dat aangegeven?] La, ik zeg: er moet gewoon een
regeltie bij. Zeggen ze: nee, want dan staat er bij de eerste regel: je bent star-
ter als je nog thuiswonend bent of zes jaar... dat is zo dubbel als het maar
zijn kan.

Laura heeft hiermee zelf ook wel fouten gemaakt en voelt zich hiervoor ver-
antwoordelijk: "Zij zeggen dat ik geen excuses hoef aan te bieden. Maar dat
zou betekenen dat ik geen fouten zou maken, want alles wat ik zeg dat blijft
hun verantwoording. Dan hoef je hier niets van de woonruimteverdeling afte
weten. Ja dat is natuurlijk krom. Ze verwachten toch professionaliteit." Laura
is het hierover niet eens met Nico. "Daar is volgens Nico weer wat anders op
te zeggen. Die vindt dat niet. Denk ik: ja, dan kun le de hele afdeling opdoe-

ken. [Vr: dus jouw professionaliteit heeft met informatie te maken?] Ta, vind ik
heel belangrijk, mensen de juiste informatie geven. Want ze komen hier niet
voor niets. [Vr: hoe ver gaat datil Dat gaat over hoe ze moeten reageren. Men-
sen die komen van: ik weet niet meer wat ik vorig jaar voor inkomsten heb
gehad, daar stopt het."

De medewerkers zien hun eigen positie als verantwoordelijk, omdat zij te
maken hebben met klanten. Dit blijkt onder meer uit uitspraken van Karin
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als: "Ja. absoluut. Ik bedoel, je bent toch de hele dag bezig met mensen te
voorzien van informatie. We hebben dan ook echt als stelregel: als we het niet
weten, dan noteren we het en dan bellen we mensen later terug. Gewoon om
maar te voorkomen dat je verkeerde informatie geeft. [Vr: dus verantwoorde-
lijk heeft met informatie te maken?1 Ja, wat ons betreft eigenlijk wel." Over de
vraag of de medewerkers hun eigen positie als een machtspositie ervaren,
bestaat verschil van inzicht. Karin vindt eigenlijk van niet: "de klant is het-
zelfde als ik ben in principe. Alleen ik kan hem van informatie voorzien waar
hij om vraagt." Op mijn vraag of de klant dit soms als macht zou 1<unnen erva-
ren antwoordt Karin: "die klant die denkt dat wel, want die denkt dat wij de
woningen soms verdelen zonder naar het systeem te kijken. Dus dat als
iemand maar vaak genoeg zeurt, dat-ie dan wel een woning krijgt."

Laura kan zich goed voorstellen dat de klant de medewerker als een machtig
persoon ziet. Vrij uitgebreid legt zij uit dat ze de eigen positie daarentegen
vaak als machteloos ervaart. Dit heeft te maken met haar eigen opstelling. Aan
de hand van een gebeurtenis wordt duidelijk gemaakt wat zil hiermee bedoelt.

Tuurlijk. Tuurlijk. Want zij [de corporatie] hebben het huis, tuurlijk. Maar er
zijn ook mensen, die willen per se daar overheen. Ja, op een gegeven
moment krijg je machtsstrijd. Maar dan is het ook dat jij van houding bent
gaan veranderen. Als je dat merkt ben je al te ver. [Vr: dat gebeurt?} Ik heb
een keer gehad, dat was een buitenlandse vrouw en dochter. De dochter
zegt: mijn moeder verstaat geen Nederlands, praat geen Nederlands, dus u
moet het met mij doen. Prima. Die wilde een huis, het liefst zo snel moge-
lilk. En ik zou hem geven. En dan is het van: ia, dat gebeurt niet. Dan wordt
het een soortement macht. Waar op een gegeven moment, die moeder gaat
staan, mij verrot gaat schelden in het Nederlands. Waarop ik zei dat ze toch
geen Nederlands sprak. Dus met u praat ik ook al niet meer verder. Want op
een gegeven moment ga je dan macht creeren. Maar dan is het wijs om te
zeggen: prettige dag en tot ziens, want met u praat ik niet meer verder. Dan
ga je strijd krilgen, want macht is striid. En daar heb ik absoluut geen zin in.

Laura ziet wel in dat door haar eigen gevoel van onmacht er een risico op mis-
bruik ontstaat. Het gevolg is dat de klant niet de behandeling krijgt waarop hi j
wel recht heeft. Was het gesprek van begin a f aan anders gelopen,  dan was het
resultaat waarschijnlijk geweest dat de klant in elk geval goed geinformeerd
de deur uit was gegaan.

[Vr: dus jij ervoer toen dat je zelf een machtspositie probeerde te creeren?}
la, zoiets van: je moet mij geen geintjes flikken. Ja, en dan wil ie erboven
gaan staan. Jij pakt mij niet. Maar ik denk dat dat ook een soort zelfbescher-
ming is, hoor. Want mensen kunnen ontzettend kwetsend zijn, want zij
mogen alles zeggen, terwijl jij je netjes moet houden. IEn hoe ga je daar dan
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mee om?] Door op dat moment dat stel te zeggen van: we houden hiermee
op, prettig dag en tot ziens. Toen ben ik weggelopen en toen liep die moeder
scheldend weg. Niets meer gehoord, want ze weet zelf ook dat ze onredelijk
waren.

In dit soort situaties zou volgens Laura de benadering van Nico er waarschijn-
lijk toe geleid hebben dat ze de klant duidelijk had kunnen maken wat het
probleem is om vervolgens een zakelijk antwoord te krijgen.

[Vr: en wat zegt Nico danP] Nou. die komt dan weer met z'n "nou en". Dan
had je moeten zeggen: "nou en". Daar ben ik het niet mee eens. Ik ga niet
zeggen: "nou en". Dat kan wel, maar dan moet je het op een andere manier
vertellen en dat kan hij weer wel. Dan zegt hij: joh, het beste wat je kunt
zeggen is: wat is nu uw probleem, geef dat nou eens aan. Zij hebben een

probleem en ze hebben geen huis. Ze willen graag een huis. Vraag dat dan
maar, laat ze dat maar zeggen. En wat moeten wij daar dan aan doen? Daar
laten liggen. En dan krijg je ook geen strijd. Of wel natuurlijk, sommige
mensen geven het weer heel snel terug.

Nico heeft niet het idee dat er bij woonruimteverdeling sprake is van macht.
Wel in andere functies van de corporaties.

[Vr. is een corporatie een machtige organisatie?l Nee, ik geloof niet dat zij
Ide medewerkers] dat zo zien. Ik zie dat zelf ook niet, hoon Ik zie wel dat wi j
heel erg diep in het leven van mensen kunnen ingrijpen en dat we heel veel
invloed kunnen uitoefenen. Maar als het gaat om woonruimteverdeling is
dat juist door het marktgerichte aanbod verdwenen in feite. [Vr: maar in
andere situaties we13] Ja, ik heb heel vaak hele pittige discussies als het gaat
om strategische voornemens over onze sloop en nieuwbouw. Ja, dan kom je
dus heel dicht bij mensen. Als ik ze ga vertellen dat we gaan slopen, dan is
dat echt vreselijk. Dan worden levens echt helemaal op de kop gezet met
alles wat erbij hoort aan emotie en boosheid. Daar zit macht in, dat je
invloed zo ver gaat dat je dat kunt bepalen.

5.3     Menselijkheid, klantgerichtheid en rechtvaardigheid
Nico geeft aan dat van de door mij voorgelegde begrippen "menselijkheid het

belangrijkste [is], omdat het gaat om mensen. Dat is het leukste en het lastig-
ste. Dat veroorzaakt ook alle problemen. Dat is omdat het om mensen gaat en
we zelf mens zijn. [Vr: maar hebben hulpvaardigheid en menselijkheid niet
met elkaar te maken?] Ja. Ken dus ook je grenzen. Dat is een van de belang-

rijkste uitgangsprincipes. [Vr: maar is dat dan niet strijdig met menselijk-
heid?} Nee, juist niet. Nee, juist niet. Misschien heb ik wel last van mijn oud-
calvinistische gedachtegoed, maar wees je bewust van de beperktheid van de
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mensen en hun nietigheid. Ik vind overigens ook dat wij dat hier in deze tent
aardig doen."

Karin geeft aan dat in de toekomst klantgerichter gewerkt zal kunnen worden.
Zi j denkt dat een woning die op de begane grond vrijkomt, direct zal kunnen
worden toegewezen aan een gegadigde die op dat moment in hetzelfde com-
plex op de derde verdieping woont. "Als je die menselijkheid erin gooit, is dat
voor heel veel mensen plezierig." Deze toekomstplannen van Karin worden
door Laura en Nico niet gemeld. Laura zegt: "I<lantgericht is ook professiona-
liteit. Mensen willen een juist antwoord. Mensen willen een woning. Woonin-
formatie  is echt een ji·ont o#ice. Maar dat doe je wel met een bepaald doel. En
ook naar andere collega's, je neemt zoiets aan en verwacht dat een ander dat
ook verder op zich neemt. Niet dat ze de volgende keer weer in die spreekbuis
zitten." Klantgericht betekent ook gelijke behandeling van de klanten: "Maakt
niet uit of-ie zwart, wit, paars, geel ofasociaal is, gelijkheid staat voorop."

Rechtvaardigheid
Over rechtvaardigheid wordt veel gesproken door de medewerkers. Nico zegt
dat hierover vaak de discussies gaan: "Regelmatig krijgen we verzoeken van
de wethouder, van het college, om iemand te huisvesten. Daar is dan iets mee
aan de hand. Zeer recent was dat de brandweercommandant die uit het Zui-

den van het land moest komen en huisvesting was een grote belemmering. Ja,
de samenleving hier is gebaat bij een goede brandweercommandant, maar bij
Wooninformatie vinden ze het dan niet eerlijk dat iemand zo'n woning krijgt
toegewezen. Dan doe ik wel wat aan het rechtvaardigheidsgevoel door de
huurprijs met 600 gulden te verhogen. Dus die liberaliseren we dan om de
tijdelijkheid te benadrukken.'49 En ook omdat zij het dan uit kunnen leggen
aan andere woningzoekenden die kornen vragen: hoe zit het nou. [Vr: dus dat
speelt ook mee?] Ta, zij moeten het kunnen uitleggen."

Nico heeft wel een mening over rechtvaardige woonruimteverdeling: "Ook als
het gaat om een kwalitatieve woningnood, vind ik wel dat het rechtvaardig
moet zijn. En dat betekent voor mij: regels moeten van tevoren helder ziin. En
volgens die regels moet je ook handelen. [Vr. heeft rechtvaardigheid met
regels te maken?] Nee, rechtvaardigheid heeft te maken met rechtvaardig-
heidsgevoel en daar hoort bij dat de spelregels van tevoren helder zijn. (...) [Vr.
kun je je voorstellen dat jullie een bepaalde klant liever niet hebben?] Ik heb
een blauwe maandag Rechten gestudeerd en dat heeft me erg geholpen. Ik
vind namelijk dat als een klant recht heeft op die woning volgens de regels,

149. Liberaliseren wil zeggen dat de prijs boven die van sociale huurwoningen komt te liggen.
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dat wij dat dan moeten accepteren. En dat het probleem dat daardoor ontstaat
op een andere manier moet worden opgelost. Het zou toch oneerlijk ziin als

wij zeggen: ja, u heeft daar en daar overlast veroorzaakt en daarom mag u daar
niet wonen. Kan helemaal niet, dat is tussentijds de regels aanpassen. Moet je
niet doen, moet je niet willen, moet ie afbliiven.

"

Rechtvaardigheid betekent volgens Nico dat, wanneer regels in bepaalde

gevallen niet passen, le "dan op zoek moet gaan naar de uiterste grenzen. [Vr:
kun je een voorbeeld geven?l Jawel, de toepassing van de hardheidsclausule is
er een van. [Of] als wij een fout maken - vanmiddag lag er een memo'tje van
Laura op mijn bureau: invoerfout bij een woonbon. I996 ingevoerd in plaats
van I969 - ja, daar mag iemand niet de dupe van zijn. Dus iemand moet de
volgende keer als er een zelfde woning vrijkomt, gewoon worden toegewezen.

Klantgericht is het verhaal van aansluiten bij de klant. En het allemaal niet
overnemen en het niet tot jouw probleem maken, maar in communicatie en
in helpen". Over de wet heeft Nico geen positief oordeel. "Als het gaat om de
wet dan bedoel ik daarmee de Verordening, hB. Dus volgens de wet, ach."

Karin zegt over rechtvaardigheid: "Ik hou van eerlijkheid en rechtvaardig, dat
lijkt me ook gewoon het eerlijkst." Laura vindt handelen volgens de wet "het
handigst. Dat je niet met je gevoelens hiermee aan de gang moet. [Vr: en beter

ook?1 Nou. zo is het niet - zoals ik het wil. Het is wat de wet zegt, ongeacht wat
ik ervan vind. De wetgever is daar weer verantwoordelijk voor, voor de woon-
ruimteverdeling. Want ik voel me er echt niet verantwoordelijk voor, nee".

6        De organisatie

6.1 Taak en werkwijze

De rol die Nico op zich heeft genomen, heeft volgens hem te maken met de

ontwikkeling van de corporatie.

[Vr: ik zou iets meer willen weten over de manier waarop je de medewerkers
begeleidt. Welke rol ie daarin voor jezelf ziet.1 We zijn een organisatie die in
de afgelopen acht jaar vreselijk in ontwikkeling is gekomen. Toen we acht
jaar geleden begonnen, bestond er de situatie dat er gemiddeld dertig, veer-
tig mensen in de hal zaten. Sommigen deden dat vier dagen per week om
dan vier dagen lang iedere keer weer in gesprek met een woonconsulent te
benadrukken waarom zij toch graag voor die woning in aanmerking wilden
komen. Want ze hadden gehoord dat die woning leeg kwam. Dat was de
situatie. Dan weet je ook welke aardverschuivingen hebben plaatsgevonden.
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Deze aardverschuiving heeft te maken met "privatisering": de overdracht van
de woningtoewijzingstaak van de gemeente aan de corporatie. Deze zorgde
ervoor dat de woningbouwvereniging in Nico's ogen in een dubbelfunctie
terecht is gekomen.

Als het gaat om woonruimteverdeling, omdat dat nou juist net het stuk is
waar je een publieke taak hebt te vervullen. Dus die woonruimteverdeling,
dat is ook het enige stuk dat in die zin niet goed geprivatiseerd is. Dat is vre-
seliik onhandig. Dat je moet controleren, de regels die je worden opgelegd
door rijksoverheid en lokale overheid, terwijl je tegelijkertijd in een soort
van klantrelatie zit. [Vr: en hoe uit zich dat,} Dat geeft gedoe. Dat geeft
gedoe in alles. Een fout die gemaakt wordt, bijvoorbeeld foute voorlichting
aan een woningzoekende, dat wordt ons aangerekend. Terecht, want wij
geven die foute informatie. Aan twee kanten wordt ons dat aangerekend:
door de klant, als hil daar de dupe van is, en door een gemeente. En dat zit
me nou net niet lekker, want we zitten niet alleen in de uitvoering maar ook
in de controle. Dat vind ik vreselijk jammer, want nu blijfje dus lokaal rom-
melen. Dat is ook gewoon rommelen. En ik ben pragmatisch genoeg om te
zien dat je dat ook moet doen, maar ik vind het wel onhandig.

De dubbelfunctie heeft ook gevolgen voor de begeleiding van de medewer-
kers. Nico heeft veel aandacht voor de manier waarop zil met de klant om
moeten gaan, om problemen te voorkomen. Al eerder is dit aan de orde
geweest in het verhaal van meneer Nieuwland. Mede door de dubbelfunctie
heeft Nico een beperkte taakopvatting gekregen.

Want de medewerkers zitten dus met aan de ene kant die klantbenadering
en aan de andere kant moeten ze ook "nee" kunnen zeggen. Nou, dat is zo
doorgegroeid, waarbij ik de inhoud steeds meer heb losgelaten en het nu
veel meer gaat om houding. Dus: hoe benader je mensen, wat is je grond-
houding, wat is je attitude, wat voor gesprekstechnieken heb je in huis om
dingen te kunnen bewerkstelligen. [Vr hoe zie ie dat zelf, die grondhou-
dingPI Wat ik belangrijk vind is dat mensen eerlijk zijn, ook als ze het niet
weten, ook als ze zich onzeker voelen, laat dat altijd zien aan mensen. Dat is
beter dan te bluffen of te maskeren, omdat mensen toch wel voelen dat je
niet lekker op je stoel zit of dat ie maar wat vertelt. Stel wel ook je grenzen,
Want ja, je kunt van slag raken. Mensen gaan dan onaardige dingen zeggen
omdat ze hun zin niet krijgen.

Dat dit niet eenvoudig is beseft Nico ook. Er is "moed" voor nodig.

Dat is ook iets wat ik Wooninformatie meegeef. Wees daarin wel moedig in
de zin van dat je confronterend durft te zijn. [Vr: wat is daarvan het doep]
Dat er een communicatie ontstaat die ergens over gaat en geen afgeleide.
Heel vaak heb ie discussies met klanten, waarbij het onbegrijpelijk is dat het
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zo heftig is als je puur kijkt naar wat er wordt gezegd. Terwijl als je kijkt wat
er nog meer omheen speelt, dan zie ie dat het logisch is dat die emotie er is.
Dat je dus even verder moet kijken dan le neus lang is. [Vr dus begrip?} Stel
je open voor wat er gebeurt en dat is niet altijd begrip, want sommige din-
gen hoef je niet te begrijpen... nou, dat soort dingen moet iemand wel in
zijn donder hebben. Dat is ook waarop ik probeer mensen te selecteren. Ik
noem dat moed, want je hebt er wel wat voor nodig om een eng gesprek aan
te durven gaan. Ook in de sollicitatiegesprekken prik ik daar mensen op
door. Niet om te kijken of ze sociaal gewenst gedrag vertonen, maar of ze
dat werkelijk een beetje kunnen tillen. Want ik vind wel dat als je dat werk
bij Wooninformatie doet, dan moet je van goeden huize komen. Ja, ik vind
dat echt. Ik noem dat ook altijd onze afdeling verkoop. (...) Maar ja, ik reali-
seer me ook meteen dat dat een geweldige opgave is. Dan heb je het over
natuurtalenten die dan ook nog heel veel moeten leren.

Nico signaleert dat de medewerkers de neiging hebben om "te veel" voor de
klant te doen. Wooninformatie staat volgens hem "in de kinderschoenen".

Ik denk dat dat logisch is als je mensen selecteert op de kwaliteiten die je
moet hebben om met mensen te kunnen communiceren, betekent het
onder andere dat je je openstelt voor waar die mensen mee zitten. Dat bete-
kent per definitie dat er een soort van sociale toegankelijkheid moet zijn in
die mensen. Ja, dan heb je dus ook al de basis van waaruit de mensen snel
zullen zeggen van: ik doe dat wel even voor u. Bij Wooninformatie vind ik
dat ze breed zijn waarin ze de klant kunnen helpen. Ik ben wel kritisch over
cursussen als klantgericht communiceren. Omdat ik eerder bang ben voor
trucjes die mensen niet kunnen tillen en daardoor onwaarachtigheid lail-
gen die averechts werkt. Echt een McDonald'sglimlach. Dat is niet waar het
om gaat, dat is ook waar mensen zich niet serieus in genomen voelen. (...)
Kijk, als jij probeert een wetenschappelijk verantwoord zicht te krijgen op
wat wij hier aan het doen ziin, dan zal je dat teleurstellen. Want heel veel
dingen ziin al werkende weg ontstaan uit dat wat er toen was aan mensen.
Ieder met zijn eigen dominanties en opvattingen en achtergronden en dat
maakt een cultuur, een bedrijf.

6.2 De visie

Er is een visie op de organisatie ontwikkeld door Nico en een stafmedewerken
De bedoeling is dat deze voor vij f jaar het handelen zal sturen. De visie wordt
samengevat in een cirkel met vier kernbegrippen: de klant, de omgeving,
sociaal ondernemerschap en de mens. Het belangrijkst zijn tevreden klanten.
De organisatie stelt zich open voor ontwikkelingen in de omgeving, zoals de

regio en de doelgroep. Sociaal betekent het scheppen van mogelijkheden voor
de doelgroep, ondernemerschap staat voor efficientie, effectiviteit en het aan-
boren van commerciele mogelijkheden om de sociale doelstelling te realise-
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ren. Met de mens wordt de mens in de organisatie bedoeld: "Met tevreden
medewerkers realiseren we tevreden 1<lanten. "

Laura legt uit wat zij van de visie heeft meegekregen: "Nou. die [de leiding}
doen het in een cirkeltje. Hebben we pas gehad. [Vr: is dat een keer gezegd of
zo?] We hadden laatst overleg. En toen is ook gezegd van: waar doen we het
eigenlijk voor. ie wilt dat het zo goed mogelijk gaat. Nou, in principe voor de
klant want die staat centraal. Daar doen we het voor, maar buiten die klant om
moeten we ook niet vergeten dat daar mensen mee bezig zijn. Dus ook de
klant, maar aan de andere kant staat de mens, de mens zijn wij dus, hoe gaan
we daarmee om? Nou, daar gaan ze hier ontzettend goed mee om, hoon Dat
heb ik nergens zo meegemaakt. Was in het begin ontzettend wennen. Dacht
ik: ja graple, morgen doen ze dat niet meer, maar... (...) [Vr: de klant is geen
mens?] Die [het personeell noemen we voor het gemak de mens, want we
moeten niet de klant prioriteit geven boven alles."

De sfeer wordt als zeer prettig ervaren. Ook de samenwerking verloopt vol-
gens Karin goed. "Nou, top. Geen enkele concurrentiestrijd of iets dergelijks.
Elke afdeling werkt voor elkaar. Het is niet zo van: wij moeten zorgen voor
onze afdeling... Nee, iedereen helpt elkaan (...) Ik heb het heel erg naar mijn
zin. Het is een heel prettig bedrijf, maar dat is misschien omdat het een vere-
niging is en geen bedrijf, zoals jij dat dan zegt. Het is toch, je bent een beetje
commercieel bezig, maar niet dat het alleen maar draait om winst, dat merk
ie. (...) Als je tegen het overspannene aanloopt, dan wordt op tiid aan de bel
getrokken." Laura vindt het belangrijk dat de collega's veel praten over wat ze
meemaken: "Ja, in sommige gevallen moet ie daarover praten,want ie moet
het niet meenemen. Sommige dingen zijn ook niet leuk en dat verhaal dat je
die mensen meegeeft is ook niet leuk."

6.3     Commercieel ofsociaal
Nico legt uit dat de corporatie niet erg hecht aan een imago. Dit neemt niet
weg dat men wel meedoet aan de ontwikkeling rond commercialisering.

la, ik vind dat je geld mag verdienen ten behoeve van het sociale doel, zeg
maar. Maar je moet wel voor ogen houden dat dat een bepaalde verhouding
moet hebben ten opzichte van je kernactiviteit, Ik voorzie, ik roep maar wat,
wij zullen de gevangenissen straks gaan beheren en de asielkampen. [Vr:
hoever zijn iullie daar nu in?] Eh, dat doen we heel rustig. We hebben niet
zo'n behoefte om daar heel hard,.. Wat ik belangrijk vind, is dat we aanslui-
ten bij waar onze klanten zitten en wat onze klanten vinden. En dat we ons
daardoor laten leiden.
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Nico vertelt van de voornemens over de toekomst van de vereniging. Deze zal
worden omgezet in een stichting. Volgens hem stelt de huidige ledenvergade-
ring van de vereniging "niks voor".

Die gaan we snel opheffen, dat zijn vijftien bejaarden, dat is helemaal niks.
We hebben heel veel tijd en energie gestoken de afgelopen jaren in onze
huurdersorganisatie en dat is een stevige club. [Vr: dus jullie worden een
stichting?] Ja. De vereniging bestaat geloof ik uit 32 mensen waar de helft
uit bestuursleden bestaat, de andere helft is zwaar bejaard. [Vr: houden ze
ooit wat tegen?l Nee, niks, het is echt g6nant. Er zitten meer mensen achter
de tafel dan in de zaal, dat is vreselijk. En als dat dan een legitimering moet
zijn van een raad van toezicht, dat is niet goed.

De medewerkers beschouwen de corporatie niet als een commercieel bedrijf.
Karin vergelijkt dit met het makelaarskantoor waar zij voorheen werkte: "De
druk ligt iets minder hoog, omdat het niet draait om winst. [Vr: hoe dan?]
Doordat een woning een week langer leeg zou kunnen staan. [Vr: verbaast je
dat?]  Natuurlijk, maar ik vind dit wel prettiger.  Maar ik zie mezelf ook niet als
een ambtenaar, dat ook weer niet." Laura ziet de woningbouwvereniging als
een echte vereniging. Dit heeft te maken met haar eigen achtergrond: "Ik
denk dat het komt omdat ik in de bewonerscommissie heb gezeten, dus dan
maak je onderdeel uit van. Ik ben niet als corporatie degene die de dienst uit-
maakt. Het zal altijd in overleg moeten met bewoners. Dus het is niet zo dat je
iets even snel kan veranderen." Hoofdtaak van de corporatie is naar de opvat-
ting van Laura dat de doelgroep passend moet worden gehuisvest. "Ja, vind ik
heel belangrijk, passende woningen. Dat je mensen niet in een dure woning
zet terwijl ze een uitkering hebben. Want ze zullen onherroepelijk in de pro-
blemen komen. Dan kun ie zeggen: voor die woningen, die zien er zo uit,
zoveel punten, vijf-punt-acht is-ie voor dit jaar, dat is de huur, komen nog in
aanmerking voor subsidie ook want ze zitten onder die grens, perfect! Ieder-
een een passende ruimte."

7        Omgaan met de regels

7.1       Juridische regels voor de woonruimteverdeling
De passendheid van een woning kent twee belangrijke criteria: de grootte van
het huishouden in vergelijking met de grootte van de woning en de financiele
passendheid, die een juiste huur-inkomensverhouding vereist. Conform de
gebruikelijke modellen zijn voor beide passendheidscriteria tabellen opge-
steld, waar in de ene voor een categorie personen met een zeker inkomen een
bepaalde huurprijs als maximum geldt, en waar in de andere voor het aantal

personen een maximaal kameraantal is aangeduid. De passendheid is in de
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Verordening geregeld. De selectie vindt als volgt plaats: bij starters is primair
de leeftijd bepalend. Bij doorstromers wordt de volgorde in eerste instantie
bepaald door de woonduur (dit is de duur van de bewoning van de huidige
huurwoning).

Nico is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de Verordening.
Dit heeft hem cynisch gemaakt: "Ik weet in welk krachtenveld zo'n verorde-
ning tot stand komt. Dat heeft bij mij ook een aardige deuk opgeleverd als het
gaat om respect voor zoiets. Een verordening zoals daar op tafel ligt uit I998
wordt voor een belangrijk gedeelte gemaakt door de VNG en dan zijn er nog
wat lokale politici die er wat over lopen te roepen, en er wordt nog een beetie
links en rechts aan gefr8beld en dat is hem dan. Maar of dat nou een Huis-
vestingsverordening is die ook als zodanig door woningzoekenden wordt her-
kend en erkend als iets waaraan ze zich moeten houden, nou, niet dus. Dat
hebben ze bij Wooninformatie constant. Klanten zullen heel vaak daarover

vragen stellen die als ze de Verordening zouden kennen niet gesteld zouden
worden. Maar een klant voelt zich daar ook niet aan gehouden. .

7.2 De informatie aan de klant

De inhoud van de informatie voor woningzoekenden is onderzocht door
bestudering van de Wooninfo, een bijlage bij een regionaal nieuwsblad. In de
Wooninfo wordt uitgelegd wat onder een starter, doorstromer of vestiger
wordt verstaan. De categorieen die de Verordening onderscheidt, worden
hierin uitgelegd. Weliswaar wordt het systeem hierdoor voor de lezer duidelij-
ken maar de omschrijving is niet altijd geheel adequaat. Ook wordt aangege-
ven hoe mensen zelf het belastbaar jaarinkomen kunnen berekenen, indien
zij geen aangifte hebben gedaan (dit geldt voor een groot deel van de huur-
ders). De berekening in de krant klopt, maar vergt administratieve vaardig-
heid en ervaring met het lezen van loonstroken:

U leest als het ware het belastbaar jaarinkomen af van de jaaropgave(n) van
het afgelopen jaar. Daarop staat het (fiscaal) loon. Maan hoe komt u nu aan
dat belastbaar jaarinkomen. U trekt van uw (fiscaal) loon het arbeidskosten-
forfait af. Maar dit is niet bij iedereen hetzelfde bedrag. Dit kunt u als volgt
berekenen:

Inkomsten uit arbeid

f 2.I5O,- of meer aftrek f 258.-
tussenf 2.150,- en f 26.442,- aftrek I 2 % van het inkomen
f 26.442,- of meer aftrek f 3.I74,-
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Begrijpen de woningzoekenden deze berekening niet, of voeren zii de bereke-

ning verkeerd uit, dan reageren zij wellicht op een voor hen niet passende
woning. Het gevolg is dat zij geen woning krijgen toegewezen. Er wordt geen
melding gemaakt van de regeling over urgentie (dit kan te maken hebben met
het feit dat deze per gemeente verschillend is). Op de laatste pagina staat de
verantwoording. Hierin kan men lezen welke woningen zijn toegewezen. De
naam van betrokkenen wordt niet genoemd, wel de categorie. Het totaal aan-
tal reacties ("totaal leeftijd/som") en het aantal correcte reacties wordt ver-
meld. Ook hier geldt dat men grote leesvaardigheid moet hebben om de ver-
antwoording te begriipen.

7.3       Onvrede over de bestaande regels
Aan de medewerkers is gevraagd of zij iets zouden willen veranderen aan de
regels of de wetten die er gelden. Karin antwoordt dat zij het belangrijk vindt
om meer over de wetten die ze uitvoert te weten. "Ja, ik vind het leuk om klan-
ten te overbluffen en ze inderdaad helemaal compleet te voorzien van infor-
matie. Want je loopt inderdaad in het leven ook regelmatig tegen dingen aan
waarvan je denkt: waar zou ik hiervoor moeten zijn? Omdat je het niet weet.
En dan staat alles in de wet. Ja, iedereen weet wat in de wet staat... ik weet het

niet, sorry, ik weet het echt niet." Karin geeft ook aan dat de wet niet altijd aan-
sluit op de dagelijkse praktijk: "En elke keer vind je wel een nieuw regeltje of
iets wat daar net niet in staat. Waar we bilvoorbeeld tegenaan lopen, dat er
staat dat een koopwoning al verkocht moet zijn als je gaat scheiden. Dan heb

je een echtscheidingsconvenant nodig. Maar goed, hoe zit dat dan als je
samenwoont en je hebt een koopwoning en je gaat uit elkaan Dan heb je dus
geen convenant. (...) Dat zi in gewoon van die dingen, daar loop je gewoon
tegenaan.  En af en toe hebben ze daar een werkoverleg over, daar is die vraag
dus nu gesteld. Daar is eigenlijk nog geen antwoord op gekomen, dus ja, dan
kom je er nog niet verder mee." In de volgende paragrafen vertelt Karin twee
verhalen die aan elkaar gerelateerd ziin. Daarin borduurt zij voort op het
thema echtscheiding.

7.4 De weigerachtige echtgenoot

Ik vraag Karin of zij een voorbeeld heeft van hoe de corporatie omgaat met
mensen waarvan de woning nog niet is verkocht. Zij begint stamelend te ver-
tellen.

Nou eh, we hebben nog iemand die gaat scheiden, eh, waarvan die man, als
die vrouw, ja, daar was familie bij, zegt dat ze al jaren mishandeld wordt. En
al een paar keer op het punt heeft gestaan om die man te verlaten. En eh,
elke keer heeft ze toch besloten om te blijven en nu is ze dan inderdaad op
dat punt om dan bij hem weg te gaan. Maar die man die stemt niet toe in
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een scheiding. Nou, die vrouw, die kan dus niet reageren zonder dat er een
voorlopig convenant is. Nou, zolang die man niet tekent of niet naar een
advocaat of iets dergelilks  gaat,  kan zij  niks doen.  Ja, dan hebben wij zoiets
van: ja, wat doen we daar nu mee. Maar in principe is die man net zo goed
klant van ons als zij is. [Vr. hebben ze dan een huurwoning?] Nee, ze heb-
ben een koopwoning maar ze zouden in principe allebei klant van ons kun-
nen zijn. Als zij het zouden verkopen. Ja, en eh la, als die man dus ook zou
willen gaan huren, dan zouden we nu zijn vrouw voortrekken. En dat zou
betekenen dat als de man wil gaan huren dat eerst die woning verkocht
moet zijn. En ja, dat is dus duidelijk, ze moeten in principe, eh, met zijn
tweeen daaruit komen, wie als eerste mag gaan reageren. Of ze moeten
eruit komen dat die man in die koopwoning blijft en dat die vrouw gewoon
dat huis uit mag. Maar ja, die man die wil niet dat die vrouw weggaat. Ja, dat
zijn van die moeilijke gevallen, dan weet je niet wat je daarmee moet doen,
dus ja. Ja, we hebben hem nu nog lopen van, nou, probeer maar even na te
vragen wat je advocaat voor je zou kunnen doen. Want op juridische grond
zijn wij daar gewoon, hebben we gewoon geen weet van wat je daarmee zou
kunnen doen. Ja, of je die man inderdaad benadeelt. Of, in onze ogen zou
het zo zijn dus dat hij ook net zo goed klant zou kunnen zijn. Dus dat we
daarom die woning niet aan deze mevrouw aanbieden. Maar misschien, eh,
heeft die mevrouw wel meer rechten en als die man inderdaad besluit om
haar te dwarsbomen, eh, dat er inderdaad ergens in de wet wel iets is waar-
door zij zou kunnen gaan reageren. Maar dat weten wij dus niet en we leg-
gen dat in principe wel altijd terug bij de klant van:  la, dat moet je zelf uit-
zoeken.[Vr: overleg ie dit met collega'sp} Altijd. Ja, dus een beslissing nemen
we nooit alleen, zulk soort beslissingen die niet echt vaststaan. Maar ja, in
dit geval hebben we hem ingetrokken. Want ja, ze liep net pas een week bij
haar advocaat.

Algemeen
In dit verhaal wordt de regel over echtscheiding uitgelegd. Karin doet haar
best om een goede reden te geven voor het feit dat aan deze regel moet wor-
den vastgehouden en de vrouw daarom nog niet mocht reageren op woningen
in de krant. Erg overtuigend is het niet. Dat hier sprake zou kunnen zijn van
een uitzonderingsgrond is weI duidelijk: er is (uitgaande van de kloppendheid
van de feiten) sprake van mishandeling. Hiermee ontstaat een dilemma: hou
je vast aan de regels of ga je er soepel mee omp Dat de mishandeling in dit
geval geen reden is om af te wijken van de normale regels, moet worden uitge-
legd. In eerste instantie doet Karin dit door de regels zelf nog eens uit te leg-
gen: er is geen voorlopig convenant. Vervolgens doet zij een beroep op het
gelijkheidsbeginsel: de man is net zo goed klant van de corporatie. Dat dit een
kromme redenering is, ziet Karin zelf ook wel in. Zij verzwakt het argument:
de echtgenoten zouden in principe allebei klant kunnen zijn. En dan zou de
corporatie de vrouw voortrekken. Deze redenering is niet helemaal duidelijk,
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want als beiden klant kunnen zijn, kunnen beiden reageren op woningen in
de krant. Dan geeft Karin aan wat eigenlijk het probleem is: misschien zou de
corporatie de vrouw wel willen helpen, maar zij weet niet of daartoe een juri-
dische grond bestaat.  Die moet de advocaat van de vrouw zelf aanvoeren. Als

dit zo is (als er ergens iets in de wet staat) dan is Karin wel bereid om de
vrouw te helpen. Maar zij ziet het niet als haar taak om hiervan op de hoogte
te zijn. Dit terwijl zij op andere plaatsen zegt dat zij wel graag van alle regels

op de hoogte wil zijn, en Temperantia dit juist ook ziet als onderdeel van de
publieke taak. Uit het verhaal blijkt dat Karin niet wil dat de corporatie de kans
loopt beschuldigd te worden van voortrekken of ongelijke behandeling.

Achteruit lezen
Het verhaal eindigt ermee dat "we hem hebben ingetrokken" (waarschijnlijk
wordt hiermee de woonbon van de vrouw bedoeld) omdat ze net een week bij
een advocaat liep. Dit is blijkbaar niet lang genoeg om speciale actie te onder-
nemen. De argumentatie van het verhaal is erop gericht de toehoorder te over-
tuigen dat er geen uitzondering kan worden gemaakt op de algemene regel.
Het beroep op het gelijkheidsbeginsel is daarbij het belangrijkste. Daarmee
komen we bij de tweede les van dit verhaal: in principe wordt alles terugge-

legd bij de klant:  "dat moet je zelf uitzoeken".

Alternatieve lezing
Nou eh, we hebben nog iemand die gaat scheiden, waarvan die vrouw zegt dat
ze al jaren mishandeld wordt. (...)Ja, we hebben hem nu nog lopen van, nou,
probeer maar eerst even na te vragen wat je advocaat voor je zou kunnen
doen. Want we hebben gewoon geen weet van wat je daarmee zou kunnen
doen. Misschien heeft die mevrouw (...) reageren. Maar dat weten wij dus
niet, dus dan zoeken wij dat voor haar uit.. We leggen dat niet altijd terug bii
de klant van: dat moet je zelf uitzoeken. [Vr: overleg je dit met collega'sp]
Altild. We hebben deze mevrouw naar de gemeente gestuurd om een urgen-

tie. Ja. in dit geval hebben we hem toegewezen.

7.5      Een harmonieuze scheiding

Direct op het verhaal van de mishandelde vrouw volgt weer een verhaal.
Hierin wordt een vergelijking getrokken met het vorige verhaal, waaruit dui-
delijk wordt hoe Karin over dit soort kwesties denkt.

Kijk, eh, we hebben toevallig pas geleden een woning aangeboden aan een
stel waarvan de man eigenliik continu in het buitenland is. Eh, ze hebben
een gezamenlijke advocaat, het contact tussen beiden verloopt eigenlijk heel
goed, maar ze gaan toch uit elkaan Ja, die, eh, zullen. ze liepen eigenlijk net
pas bij de advocaat. En omdat hii eigenlijk weinig tijd heeft omdat hij een
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zaak heeft in het buitenland, eh, duurt het dus langer voordat ze een conve-
nant zouden hebben. Ja die man heeft zwart op wit in principe gezegd dat
hij niet de zorg voor de kinderen zal nemen en dat hij in de koopwoning
achterblijft. Nou, dat ziln in principe de wezenlijkste dingen die wij willen
weten. Wij hebben nu deze woning in principe dus aan deze mevrouw toe-

gewezen, maar officieel zou daar natuurlijk een convenant moeten zijn. Dat
is er nog niet. [Vr: er is wel een verklaring,} Ja.[Vr: schriftelijk,l Ja. [Vr jullie
hebben toegestemd?] Ja, die hebben wij ook. maar ja. de ervaring leert nu
toch al dat we die stap nu eigenlijk al moeten doen, want wat is deze
mevrouw nu meer dan die mevrouw waarvan die man niet wil scheiden;
[Vr: wat is jouw eigen idee?} Nou ja, goed, ik zie die mevrouw die bij die
man weg wil als urgenter dan deze mevrouw die eigenlijk op goeie voet is
met de man uit elkaar gaat. Ik bedoel, die had bij wijze ook nog wel twee
maanden langer bij die man kunnen zitten. Wat is dan de noodzaak dat zij
zo snel een andere woning krijgt? Ik bedoel, dat hebben we wel met zijn
allen overlegd. Maar omdat je daarna weer een erger geval tegenkomt dan
denk je: ia, waarom zij nu niet en waarom die wel? Dus vandaar dat we
zoiets dan toch hebben van: laten we ons toch maar houden aan die regels
zo van: ja, er moet toch een voorlopige voorziening zijn of een convenant.
[Vr: dat vinden jullie nu ook beter?} Nou ja, dat is in principe de regel die
hier gewoon is binnen de gemeente.  Of een voorlopige voorziening of een
convenant. En ja, daar zijn we dan in dit geval toch in een keer vanaf gewe-
ken doordat we dan iets op schrift gewoon van die man hebben. Ja, daar
hebben we dan weer van geleerd. Ik bedoel, dat blijft gewoon, dat blijft.

Algemeen
Ook hier is het dilemma: hoe ga je om met een geval waarop de regels niet
helemaal van toepassing zijn. Karin vertelt hoe de organisatie hiermee
omgaat. Deze past de eigen regels toe die al eerder zijn uitgelegd. Er staat
zwart op wit wat de organisatie wil weten, hoewel dit volgens de officiele
regels niet voldoende is. Met de gekozen oplossing zou het verhaal naar tevre-
denheid zijn afgerond, ware het niet dat Karin zich afvraagt wat "deze
mevrouw" nu meer is dat de vrouw uit het vorige verhaal. Dit is een beroep op
het beginsel dat ongelijke gevallen ongelijk behandeld moeten worden naar
mate van hun ongelijkheid. Dan blijkt dat zij de mishandelde vrouw toch als
een urgenter geval beschouwt, iets dat volgens objectieve criteria ook zo is.
Immers, in vergelijking met dit geval van een harmonieuze scheiding van een
man, die bovendien vaak in het buitenland verblijft, is de noodzaak objectief
gezien van andere huisvesting kleiner dan in het geval waarin sprake is van
mishandeling. Karin vindt eigenlijk dat het gegeven dat in het eerste geval wel
iets op schrift staat en in het laatste niet. niet zonder meer tot een rechtvaar-
dige oplossing leidt. Dan sluit zij af met een les: je kunt wel met z'n allen over-
leggen  over een concreet geval en daarop de regels aanpassen of eigen regels
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bedenken, maar je komt steeds een nieuw geval tegen dat niet op die regels

aansluit. En daarom geeft zij in een coda aan wat zij heeft geleerd: "Dat bliift
gewoon, dat blijft." En daarom kun je ie het beste maar aan de officiele regels
houden.

Alternatieve lezing
Kijk, we hebben toevallig pas geleden een woning aangeboden aan een stel
waarvan de man continu in het buitenland is. (...) Nou, dat zijn in principe de
wezenlijkste dingen die wij willen weten. Maar wij hebben deze woning niet
aan deze mevrouw toegewezen, want officieel zou daar een convenant moeten
zijn. Dat is er nog niet. [Vr: maar er is wel een verklaring?1 Ja. [Vr: schriftelijk?l

Ja, die hebben wij ook, maar ja, de ervaring leert dat we dat convenant moeten
hebben. Want wat is deze mevrouw nu meer dan die mevrouw waarvan die
man niet wil scheiden? C...) Dus vandaar dat we dan toch zoiets hebben van:
laten we ons toch maar houden aan die regels van: ja, er moet toch een voorlo-
pige voorziening zijn of een convenant.  Maar als er een echte noodzaak voor
snelle huisvesting is, moet je wel alles doen wat je kunt doen en desnoods van
de regels afwijken. Ta, daar hebben we dan weer van geleerd.

7.6     De regels kloppen niet
Beide verhalen samen geven een beeld van de manier waarop Karin er achter

is gekomen dat regels niet voor niets op een bepaalde manier zijn weergege-
ven en dat afwijken niet altijd verstandig is. Het eerste geval is schrijnend, ter-

wijl volgens de organisatie niet van de regels mag worden afgeweken. In het
tweede geval wordt wel afgeweken en komt zij tot de slotsom dat dit eigenlijk

geen juiste houding was geweest, gezien de situatie van de mishandelde
vrouw. Zij komt tot de slotsom dat er steeds weer een ander geval kan komen

dat erger is dan het vorige, en dat het daarom verstandig is om maar gewoon
de regels te volgen.

8       Werkinstructies en ongeschreven regels

8.1     Eigen regels
Op mijn vraag of er werkinstructies bestaan, antwoordt Karin: "Sowieso heb je
natuurlijk dit [wijst naar woonkrant] en we hebben een inwerkmap waar dan
ook bij staat welke uitzonderingen er voor starters zijn, welke voor doorstro-
mers, vestigers. Daar vind ie het eigenlijk sneller in terug als dat ik het in dat

boekje [wijst op de Verordening} vind. Dat vind ik eigenlijk vrij moeilijk
beschreven." Ongeschreven regels bestaan er volgens de medewerkers niet.
Karin vertelt naar aanleiding van vragen over de Verordening dat men,
ondanks dat er alleen regels zijn voor echtscheiding, er ook eigen beleid is

95



Mensen met macht

over verbroken samenlevingen. Het blijkt dat de regels voor echtscheiding
nog altijd gunstiger uitvallen dan voor samenleven. "Hoe ga je om met
samenwonen. Dat iemand die aantoonbaar twee jaar heeft samengewoond
met iemand. En ze gaan uit elkaar, dat gebeurt dus wel veel, dan mogen ze als
starter reageren. [Vr: dus dan gelden dezelfde regels als bij echtscheiding?} Bij
echtscheiding kun je gewoon na een maand gaan scheiden en dan ben je star-
ter natuurlijk. Je moet twee jaar samengewoond hebben om bij verbroken
relatie als starter te mogen reageren." Op de vraag of men wel vaker het idee
heeft dat de regels niet kloppen, antwoordt Karin: "Ja, dat vind ik wel. Voor
starters is het heel moeilijk om een woning te krijgen. Ik bedoel, al die
gescheiden mensen, en dat ziin er toch wel heel wat - ik heb er vanochtend in
een uurtje tijd al drie aan de lijn gehad - die gaan allemaal voor iongeren die
uit huis gaan. [Vr: en mensen die scheiden zijn ook starters?1 Ja, die ziin ook
in die doelgroep gestopt, maar die ziin natuurlijk altijd ouder. Dus iemand
van drieentwintig mag wel woonwensen hebben, maar met het gevolg dat ze
dus nog een jaar moet wachten." Zij heeft hiervoor een oplossing: "Ja, ik zou
de woningen gewoon labellen tot dertig jaar of zo. lk bedoel. we labellen ook
woningen voor minimaal vijfenvijftig."

8.2 Bescheidenheid siert de mens

Op miin vraag aan Laura waarop zij trots is, kan zij geen antwoord geven. Ik
probeer het op een andere manier; ik vraag haar wat zij een leuk verhaal vond
om 's avonds thuis te vertellen. Na enig aarzelen komt zij met het relaas over
de bescheiden klanten. Het bestaat uit twee verhalen, die met elkaar worden
vergeleken. Op dat moment heeft Laura genoeg stof tot praten, want zij kan
wel uitleggen wat zij niet leuk vindt aan de klanten. Direct daarop volgt
daarom nog een verhaal, over een urgente uit Den Haag.

Het leuke is dat je sommige mensen echt met een heel apart verhaal in de
spreekbuis krijgt dat best triest is. Die mensen geloven je niet, maar je kunt
ze echt niet helpen. Je kan ze het alleen maar uitleggen en vervolgens krij-
gen ze dan toch die woning. Maar we hebben mensen, die gaan we schrifte-
lijk de woning aanbieden. maar die mensen die bel ik dan van tevoren op.
Die bel ik echt op. Die mensen, die gun ik het dan gewoon. Sommige men-
sen die gun ie een woning, een lach op hun gezicht. Dan hebben mensen
zoveel meegemaakt waarvan ik denk... [Vr: kun ie dat concreet maken?] Dat
mensen een kind hebben verloren en die situatie is echt niet leuk. Vervol-
gens wordt die vrouw ziek, die had kanker. Vervolgens was die een beetie
opgeknapt, een beetje bedwongen, die ziekte, en hij krijgt een beroerte. Dus
dat echt alles wat ie kon verzinnen... Maar die mensen die wilden niet naar
de gemeente voor een urgentie, want die wilden niet bedelen, want daar
hadden ze te veel voor meegemaakt. Dat wilden ze niet. Die wilden gewoon
op hun eigen houtje, wilden ze gaan reageren op woningen in de krant.
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Nou, met het verzoek dat als ze iets niet snapten, dat ze dan langs mochten
komen voor uitleg. ia, tuurlijk, prima.  Dus of ze belden op, of ze kwamen
langs. En op het moment dat ze ergens op reageren en ze staan inene
bovenaan - want je kent ze op een gegeven moment zo goed, je kent ze zo
bij naam - dus dan staan ze inene boven aan de lijst. En toen heb ik dan
gezegd van: die brief komt er ook wel, maar ik bel ze op. Dat is iets wat die
mensen zelf gedaan hebben. Daar mogen zij trots op zijn.  Ja.  Ja, dat vind ik
dan het leuke eraan. Het is niet zozeer dat ik ergens trots op moet zijn,
maar ik vind het wel mooi waar mensen dan mee bezig zijn. Dat geeft heel
veel meer voldoening dan dat ik ergens trots op moet zijn. Dat is gewoon
mijn werk. Maar ik kan er wel van genieten dat zulke mensen genieten. Als
iemand belt en: ben ik eerste? En dan zeg je: ja. Dat is gehuil geworden, en
dan krijg je een hele uitleg. Ja, nee, dat vind ik leuk, ja. En zo zijn ze niet
allemaal. Maar wat je van dat soort mensen hebt, daar kan ik gewoon van
genieten, ja.

Maar je hebt ook mensen waar je dus echt, dat is een farnilie uit R., die heeft
een eigen woning, hem werd er een aangeboden hier in de buurt. En die zit-
ten hier elke dag, want dit is niet goed, dat is niet goed. De opzichter erbij,
de mutatieopzichter erbij, in compromis gegaan met die mensen. Dat gere-
geld, dat niet gedaan, ook dat laten we zitten, daar kunnen we u bii tege-
moet komen, helemaal geregeld. Eindelijk, ja hoor, contract tekenen. Zitten
er net koud een maand in, krijgen we een telefoontje: we gaan scheiden.
Nou, bij zulke mensen heb ik zoiets van: nou, die kun je ophangen. Want de
corporatie in R. was al blij dat ze hier naar L. gingen, want die hadden ze

jarenlang in R. gehad. Waren blij dat ze oprotten, dat wij ze hadden. Nou,
gelukkig is zij teruggegaan. Daar zaten ze ook niet op te wachten, maar ja.
En daar heb ik iets bij, daar denk ik: jemig. En hij is nog steeds bezig. Dat is
niet leuk, dat zijn huurders waarvan ik denk, dat vind ik dood- en dood-
zonde, ja.

Algemeen
In het eerste deel van het verhaal legt Laura uit waarom ze deze mensen het
huis gunt en waarom ze de extra moeite neemt om deze mensen op te bellen
om hen te vertellen dat zi i een huis krijgen. In feite geeft zij ook een deel van
de motivatie aan waarom zij dit werk leuk vindt: de voldoening, het meeleven

met mensen aan wie zij de woning gunt. De spreekstijl is niet die van de pro-
fessional, maar sterk persoonlijk. Zij probeert aan de toehoorder duidelijk te
maken waarom zii in dit soort gevallen de mensen zelf opbelt en wat haar
hierin emotioneel raakt. Bij de beschrijving van het concrete geval geeft zij
duidelijk aan wat zij in deze klanten waardeert. Het betreft een gezin dat veel
narigheid heeft meegemaakt, wat het "zielig" maakt. Het kiest ervoor om op
eigen kracht uit de problemen te geraken, zonder een beroep te doen op een

uitzonderingsregel, waar het gezien de omstandigheden waarschijnlijk wel
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voor in aanmerking zou komen. Dit optreden getuigt van een eigenschap die
Laura kennelijk waardeert: bescheidenheid. Daarnaast toont zij veel begrip
voor mensen die uit schaamte voor hun situatie liever hun mond houden dan
hun hand op houden. Weliswaar vragen de mensen om hulp, maar dan alleen
op het gebied van informatie. Dat vindt Laura aanvaardbaan Verder valt aan
het verhaal op dat Laura zichzelf uitdrukkelijk niet in een actieve rol plaatst.
Ook dit getuigt van eenzelfde waardering van bescheidenheid. Zij is wel trots,
maar niet op zichzelf, want zij heeft "gewoon" haar werk gedaan. Zij eist ook
geen openlijke dankbaarheid van deze bescheiden mensen, hun blijdschap is
haar genoeg.

Het tweede verhaal wordt door Laura verteld met als doel het uitzonderlijke
van het eerste verhaal te versterken. Alles aan deze personen lijkt diametraal
tegenover de eerste mensen te staan. Ze komen uit R., zijn dus niet "van
hier", maar krijgen in L. wel een woning aangeboden. Vervolgens accepteren
zij de woning niet zonder meer, maar hebben hierop nog allerlei aanmerkin-
gen, waarmee zij iedere dag langskomen. Ook blijkt uit de beschrijving dat
Laura vindt dat Temperantia hiermee zeer coulant is omgegaan door er
moeite voor te doen en een compromis te sluiten. Nadat de mensen besluiten
de woning te nemen, komt het bericht dat zij gaan scheiden. Dit getuigt in de
ogen van Laura van een verkeerde mentaliteit. Zij is hier duidelijk verontwaar-
digd over: "daar heb ik iets bij: jemig. Dat is niet leuk, dat zijn huurders waar-
van ik denk, dat vind ik dood- en doodzonde, ja". Uit deze uitlating blijkt dat
zij deze mensen de woning niet gunt, ook al hadden zij er recht op. Hoewel
zij dit niet uitspreekt, is de achterliggende boodschap dat de mensen van tevo-
ren hadden moeten bedenken dat zij zouden gaan scheiden en de woning niet
hadden moeten aanvaarden. Wat de achtergrond is van de scheiding blijft
onduidelijk. Zij schetst een negatief beeld van het karakter van deze mensen
aan de hand van de ervaringen van de collega's uit R.: die waren allang blij dat
de mensen "oprotten". Laura is blij dat tenminste de vrouw weer weg is uit L.
Deze klanten waren ondankbaan

Achteruit lezen
Lezen we het gehele relaas achteruit dan beginnen we bij het oordeel van
Laura over de mensen die in haar ogen onterecht een woning in L. hebben
gekregen. Dit is "dood- en doodzonde". Direct daarvoor staat de karakterschets
van deze mensen, die dit oordeel rechtvaardigt. Zij zijn lastig, wispelturig
(want zij scheiden zomaar) en veeleisend. Zij zitten elke dag bij de corporatie
om te vertellen wat er aan de woning ontbreekt. De argumentatie van Laura is
erop gericht tegenover de toehoorder te rechtvaardigen waarom de mensen de
woning niet hadden mogen hebben, en waarom zij hen deze woning niet
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gunt. Aan het einde van het eerste verhaal vertelt Laura dat ze zo niet allemaal
zijn. Dit is waarschijnlijk de reden dat zii het verhaal van de mensen uit R.
vertelt, om het contrast met de eersten aan te geven. Het eerste verhaal eindigt
met "wat je van dat soort mensen hebt", daarmee aangevend dat deze mensen
een uitzondering zijn, in positieve zin. Blijkbaar maken dit soort mensen voor
Laura veel goed, en zijn zij voor haar een belangrijke motivatie in het werk. In
elk geval rechtvaardigt het voor haar om, anders dan normaal, de mensen op
te bellen. De beschrijving van de situatie van de mensen maakt duidelijk dat
zij veel te lijden hebben gehad, en alleen daarom al een woning verdiend heb-
ben. Zij gebruiken deze situatie niet om voor hun recht op te komen en dit
wordt prijzenswaardig gevonden.

Alternatieve lezing
Het vervelende is dat je sommige mensen (...) en die bel ik dan niet van tevo-
ren even op. [Vr kun je dat concreet maken?] Dat mensen een kind hebben
verloren en die situatie is echt niet leuk. (...) Nou, met het verzoek dat als ze
iets niet snapten dat ze dan langs mochten komen voor uitleg. Nou, daar
begrijp ik helemaal niets van. Als je recht hebt op urgentie, moet je daar
gewoon een beroep op doen. Dat is niet brutaal, dat is gewoon je goed recht.
En ik vind het mijn taak om die mensen daarvan te overtuigen. Ja, we leven
niet meer in de jaren vijftig, toen je je hand nog op moest houden voor een
huis. Dus of ze belden op, of ze kwamen langs. Gelukkig stonden ze inene
bovenaan.  Dat het zo lang geduurd heeft, is iets wat die mensen zelf gedaan
hebben. Daar hoeven zij toch niet trots op zijn. Dat geeft heel veel frustratie.
Probeer je je werk goed te doen, die mensen op hun rechten te wijzen, gaan ze
eigenwijs doen. Maar zo zijn ze niet allemaal.

Maar je hebt ook mensen waar je dus echt, dat is een familie uit R., die heeft
een eigen woning, hem werd er een aangeboden hier in de buurt. En die zit-
ten hier elke dag, want dit is niet goed, dat is niet goed, dit is er niet. (...) Soms
was dat wel lastig natuurlijk, maar ja, ook mensen uit R hebben recht op een
woning die goed is. Ze betalen er tenslotte voor. En toen eindelijk, ja hoor,
contract tekenen. Zitten er net koud een maand in, krijgen we een telefoontje:
we gaan scheiden. Vreselijk toch voor die mensen. Zie je wel vaker, denken ze
dat hun problemen over zijn als ze maar in een ander huis zitten, klampen
zich daar helemaal aan vast. Echt dramatisch voor die mensen.

8.3     De Haagse urgente
Direct volgend op het bovenstaande verhaal volgt er nog een. Zij is helemaal
op stoom gekomen nu zij haar mening over de klanten eens kwijt kan.
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Eentje, op een urgentie, komt uit Den Haag. Nou echt, ze had een urgentie
als vestiger hier, die jankt. Hier is ze ontzettend boos geworden. Krijgt ze
eindelijk een urgentie, krijgt een woning. Ze zit er net koud twee weken in.
En we krijgen een brief, een opzeggingsbrief, want ze heeft urgentie in Den
Haag. Daar komt ze vandaan! Nou, echt, dan denk ik van: schiet mij maar
lek, op welke basis heeft zij ooit urgentie gekregen?[Vr: was het een medi-
sche urgentie ] Wil zien het rapport niet. Dan denk ik: nou jeetje, wat gaan
we nou beleven. Dat zijn dingen, nou, dat vind ik absoluut niet leuk. Dan
denk ik: of je hebt de boel belazerd, nou, je hebt gewoon je zin gehad ergens
in en dan ga je weer terug. Ja, daar kan ik me mateloos aan ergeren. Ja, dat
kan me wel bezighouden, hoor. Want ik zag haar van de week, ik denk: ik
ben in mijn vri je tiid, ik fiets door. Goeiemiddag, ja. Maar eigenlijk zou ik er
wat van gezegd willen hebben. Van: je moest je doodschamen. Zo veel men-
sen die zo verlegen zitten om zo'n huis. Jij krijgt hem en na twee weken rot
je weer op. la, dat kan ik niet uitstaan, vind ik vreselijk. Ja, dat vind ik echt
misbruik maken van alles. Want ze heeft daar ook een urgentie aange-
vraagd, heeft ze ook gekregen. Denk ik: hoe sommige mensen dat gewoon
doen, dat vind ik zo knap. Ik kan dat niet. Ik zou het ook niet willen begrij-
pen. Dus dat is hetgeen wat ik niet leuk vind. En dat andere mensen het wel
leuk maken...

Algerneen
Laura vertelt dit verhaal als aanvulling op het verhaal van de mensen uit R.
Het onderstreept haar verontwaardiging over mensen die in haar ogen mis-
bruik maken van het systeem. Zij gebruikt hiervoor een toon die nog sterker
is dan in het eerste verhaal. Welbeschouwd is dit ook een beter voorbeeld van
bewust misbruik, want hier is (ervan uitgaande dat de weergegeven feiten

kloppen) sprake van een vrouw die op zijn minst informatie heeft achterge-
houden om aan een urgentieverklaring in L. te komen. Laura kan ook niet
helemaal verifieren wat er gebeurd is, omdat urgentieverklaringen niet door
Temperantia worden verstrekt. Zij vindt kennelijk dat de gemeente het in dit
geval niet goed heeft gedaan. Zij begrijpt niet op basis van welke regel betrok-
kene een urgentieverklaring heeft gekregen. De toon van het verhaal is uiterst
verontwaardigd: "schiet mij maar lek, op welk basis heeft zij ooit urgentie
gekregen?" "Dan denk ik: nou jeetje, wat gaan we nou beleven. Dat zijn din-
gen, nou dat vind ik absoluut niet leuk." "Ta, daar kan ik me mateloos aan
ergeren. Ja, dat kan me wel bezighouden, hoon" "Ja, dat kan ik niet uitstaan,
dat vind ik vreselijk. Ja, dat vind ik echt misbruik maken van alles." De uitin-
gen van verontwaardiging nemen feitelijk een groter deel van het relaas in
dan de weergave van de situatie zelf. Al vertellende, neemt Laura's boosheid
eerder toe dan af. Er is ook sprake van sarcasme: "Denk ik: hoe sommige
mensen dat gewoon doen, dat vind ik zo knap." Het dilemma van dit verhaal
is dat Laura de betrokkene op haar vrije middag tegenkwam en deed of zij
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haar niet zag, terwijl zij haar van alles had willen zeggen. Ook hier geeft Laura
zichzelf dus eerder een passieve dan een actieve rol.

Achteruit lezen
Het verhaal eindigt met de opmerking: "Ik zou het ook niet willen begrijpen.
Dus dat is hetgeen wat ik niet leuk vind." Van begin afaan is alles erop gericht
aan te geven waarom Laura het niet leuk vindt. De urgente wordt beschreven
als een querulant: eentje die jankt en die ontzettend boos is geworden. Blijk-
baar was dit haar methode om haar zin te krijgen, ook bij de gemeente. Even
verderop staat het nog sterker uitgedrukt: zij heeft de boel belazerd. Zij heeft
in Den Haag ook een urgentie aangevraagd en gekregen. De gemeente heeft
ook geen positieve rol. Deze wordt impliciet beschreven als een organisatie
die zijn werk niet goed doet.

Alternatieve lezing
Eentie, op een urgentie, komt uit Den Haag. Nou echt, ze had een urgentie als
vestiger omdat ze haar in Den Haag niet wilden helpen, die moest huilen.
Hier is ze ontzettend boos geworden, zo wanhopig was ze. Krijgt ze eindelijk
een urgentie, krijgt een woning. Ze zit er net koud twee weken in en we krij-
gen een brief, een opzeggingsbrief, want ze heeft urgentie in Den Haag. Dus
die hebben haar eerst laten barsten, en dan komen ze met een huis over de
brug! Nou, echt, dan denk ik: schiet mij maar lek, wat doen ze daar in Den
Haag? Waarom hebben ze hier bij de gemeente niet gewoon contact opgeno-
men met gemeente Den Haag? [Vr: was het een medische urgentie?1 Wij zien
het rapport niet. Dan denk ik: nou jeetle, wat gaan we nou beleven. Dat ziin
dingen, nou, dat vind ik absoluut niet leuk. Dan denk ik: die instanties die
werken ook niet goed samen. Want ik zag haar van de week, ik denk: ik ben in
mijn vrije tijd, ik fiets door. Maar eigenlijk zou ik er wat van gezegd willen
hebben. Van: wat vervelend voor je. Zit je zo verlegen om een huis in je eigen
stad, sturen ze je helemaal naar L., en dan mag ie nu weer terugkomen.

8.4     De meeste klanten zijn niet leuk
De boodschap die Laura met deze drie verhalen geeft is duidelijk: er zijn
goede klanten bij, waarvoor je graag een stapje harder loopt, maar de meeste
mensen zijn ondankbaar en verdienen eigenlijk geen woning. Hoewel de
woningen (voor zover bekend) volgens de regels zijn verdeeld, valt er toch een
"eigen regel" van Laura te ontdekken. Klanten die zich bescheiden opstellen,
verdienen een woning meer dan klanten die voor zichzelf opkomen.

101



HOOFDSTUK 4

Prudentia et Justitia

1 Inleiding

De gemeente E. is een grote groeigemeente in het Westen van Nederland. Er
staan veel grote flats uit de jaren zestig en zeventig. Woningstichting Pruden-
tia et Justitia (Prudentia) is de grootste verhuurder in E. Zij bezit 7400 wonin-
gen. Er werken ongeveer tachtig mensen. Dit betekent dat Prudentia een rela-
tief grote woningstichting is.  Er zijn duizend mutaties per jaan De voorraad
goedkope woningen betreft ongeveer 25 procent. Er is over het geheel geno-
men geen sprake van kwantitatieve woningnood in E. Er staan zelfs regelma-
tig duurdere flats leeg. Deze flats zo snel mogelijk te verhuren is dan ook een
van de taken van de vier verhuurmedewerkers. Voor wat betreft de voorraad
goedkope huurwoningen ligt dit anders. Hier moeten mensen gemiddeld
enkele jaren op wachten. Sinds 2000 iS Prudentia gefuseerd met een kleinere
corporatie uit deze plaats, Sint Jan. Deze heeft ongeveer IGoo woningen.
Wanneer een klant op het kantoor van Prudentia binnenkomt, vindt hij een
wachtruimte met tijdschriften en rekken met folders over de organisatie. Hij
wordt van harte uitgenodigd om tijdens het wachten van de koffievoorziening
gebruik te maken. Hij meldt zich bij de balie en kan daar eventueel een
afspraak maken met de verhuurmedewerkers.

Het praktijkonderzoek bestond uit interviews met de vier verhuurmedewer-
kers. Deze gesprekken vonden plaats in de periode augustus - oktober I999.
In dit hoofdstuk wordt een algemeen beeld geschetst naar aanleiding van de
interviews met de medewerkers en worden de verhalen die de vier medewer-
kers hebben verteld, geanalyseerd. Anders dan bij Temperantia zijn de mede-
werkers van Prudentia wel bij de urgentieverlening betrokken. Daarop is dan
ook uitgebreid ingegaan. Ook is veel gesproken over de klant en hoe zij hier-
mee omgaan. Net als bij Temperantia is ook de discussie rond bedrijfsmatig-
heid en de positie van zwakkere woningzoekenden aan de orde geweest.
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2       De medewerkers

2.1 Achtergrond

De verhuurmedewerkers hebben een administratieve of technische achter-

grond. Aad en Brenda werken al meer dan vijftien jaar bij Prudentia, Carla vijf
jaar (zij werkte daarvoor tien jaar bij een andere corporatie). Dorien is uitzend-
kracht. Zil werkt anderhalf jaar bii Prudentia (daavoor was zij werkzaam in
het bedrijfsleven) en is de junior medewerker van Carla. De meeste medewer-
kers hadden geen duidelijk beeld van wat een corporatie doet voordat zij er
kwamen werken. De voornaamste reden hiervoor is dat zij zelf in een koopwo-
ning wonen.

Aad is ziin loopbaan bij Prudentia begonnen als huismeester en vervolgens
als technisch medewerken Hij vertelt over de beginperiode: "Ik heb niet dur-
ven dromen dat zich hier zo veel afspeelde voordat ik hier kwam werken. Het
is heel moeilijk voor te stellen wat zich daar achter de deurtjes afspeelt. Daar
was ik snel achter toen ik huismeester werd." Op mijn vraag of ervaring een
rol speelt in dit werk, antwoordt hii dat dit zo is. Naar ziin idee heeft hij echter
nooit zware fouten begaan.

Daar ben ik biina honderd procent zeker van. Juist omdat ik met mensen te
maken krijg waarvan ie weet dat het moeilijk is, omdat ze wat problemen
hebben. Ja eh, steek ik daar dus een heleboel van op. Uiteraard, ik zal ook
wel eens ergens naast zitten. Over het algemeen kan ik niet beweren dat ik
iets heb meegemaakt van: hoe heb ik ooit zo stom kunnen zijn, toch niet. Je
kunt er wel eens naast zitten maar niet dat je verschrikkelijke dingen doet.
Zo gauw je zelftwijfels hebt, moet je geen beslissing nemen en niet zomaar
wat gaan zeggen. Elke klant die hier binnenkomt, moet tevreden zijn, die
moet niet een week later weer hier staan.

De verwachting van Brenda was dat de organisatie ambtelijk zou zijn, met
strakke regels. Dat klopte ook wel. Tegenwoordig is deze volgens haar "com-
mercieler en klantvriendelijker". Dit betekent dat de klant vaker gelijk krijgt en
de organisatie minder autoritair is. Vroeger waren de huurders naar haar oor-
deel minder mondig. Nu is er een huurdersraad en komt er meer tegenspraak.

2.2 De afdeling Woondiensten

De verhuurmedewerkers werken bij de afdeling Woondiensten, die alle klant-
contacten onderhoudt. Deze afdeling is opgedeeld in drie teams, waarover de
medewerkers zijn verdeeld. De taakverdeling over de teams komt grotendeels
overeen met verschillende huurklassen (van goedkoop tot duur, ook verkoop
en vriie sector). Zij handelen alle vier de gehele woonruimteverdeling af, van
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huuropzegging tot het sluiten van de nieuwe overeenkomst. De vaste mede-
werkers hebben zelf voor een bepaald team kunnen kiezen. Carla heeft geko-
zen voor de duurste sector, Brenda voor het middensegment. Vooral Aad, die
gekozen heeft voor de goedkope sector, heeft voor zijn keus een duidelijke
motivatie.

Omdat je toch te maken hebt met meer problemen, met mensen die echt
van een minimum rond moeten komen. Met mensen die boven op elkaar
zitten, met meer wrijving, dat soort dingen. En omdat buurtbeheer daar een
belangrijke rol speelt. lk zag dat als een belangrijke uitdaging. Het geeft je
veel meer werk maar aan de andere kant ook meer voldoening. Je krijgt er
wat voor terug.

De medewerkers zeggen dat zij behoorlijk wat vrijheid hebben in hoe zij hun
werk inrichten, wat zij wanneer doen en hoe zij met de klanten omgaan.
Dorien vindt dat prettig, onder meer omdat zij niet het gevoel heeft dat zij
alleen maar bezig is met het zo snel mogelijk verhuren van de woning. "Je
geeft hier toch een beetje je eigen inbreng, je eigen wending eraan. Te kunt
meer jezelf zijn en je eigen inbreng meebrengen. De verhuur is wel op de ach-
tergrond aanwezig maar niet echt. "

2.3      De motivatie van de medewerkers
Het verdelen van de woningen op zich staat voor de motivatie van de verhuur-
medewerkers niet centraal. Het is veel meer het sociale proces eromheen dat
de functie aantrekkelijk maakt. Alle medewerkers zeggen dat het omgaan met
mensen hun belangrijkste motivatie is. Volgens Brenda is dat "ook wat blijft
trekken". Er zijn veel veranderingen geweest in de organisatie en in de taak
van de woonruimteverdeling. Die waren niet altild positief. De contacten met
de klant zorgen ervoor dat zij het werk toch leuk blijft vinden: "Het omgaan
met mensen compenseert dat ruimschoots." Aad vindt het ook belangrijk dat
hij mensen kan helpen.

Ja, er ziin problemen, daar ben ie maanden mee bezig. En er zijn dingen die
heel snel opgelost zijn. Mensen moeten het gevoel hebben van: zie je wel,
het kan toch best opgelost worden. En dat iemand niet een week later terug-
komt en mij dezelfde vraag stelt. Dan heb ik zelf het gevoel van: wat heb ik
fout gedaan, dat ik iets vergeten ben of iets niet goed gedaan heb. Ik vind
het zeer belangriik dat ondanks  dat ze veel verdriet hebben  af en  toe, dat  ze
ie dan toch nog weer een hand geven en lachend de deur uitgaan. Dan denk
ik: ik heb ze iets meegegeven, ze kunnen er weer een paar weken tegen.

Het omgaan met de klanten is voor Brenda ook een leerzame ervaring. Het
heeft haar zelfvertrouwen in de omgang met mensen vergroot en zij vindt het
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prettig te merken dat zij gezag heeft over lastige klanten. Zij geeft hiervan een
voorbeeld. Het betreft een voormalige tbs'er.

Ik heb wel een andere jongen die heel erg labiel is. Die woont in een flatie
bij ons. Eh, op een gegeven ogenblik werd-ie gedetineerd, maar hij is ook
niet helemaal honderd procent. En die kon het niet vinden. Hij gaat heel
ongenuanceerd tekeer, schelden: en ik vermoord die en ik vermoord die. En
meestal krijg ik hem wel rustig, omdat ik hem al heel lang ken. En dan zeg
ik: iongen, wat ben le nou aan het doenD En: nou moet ie ie grote mond
houden en ga nou es normaal praten. Want dan wil ik met je praten en
anders ga je maar weg. En nou, dan moest-ie een nieuw slot, en bij de balie
worden ze er een beetje bang van zo nu en dan. Maar ja, hij wil gewoon een
grote mond terug hebben. Als het ware van: hou effe je mond dicht, je zit
hier een beetje te schreeuwen en daar zijn we niet van gediend. Dan wordt-
ie meestal wel wat rustiger ofhij loopt zo weg, al scheldend.

Carla vindt ook het omgaan met mensen het belangrijkste. Als zij verbetering
ziet in de situatie van de klanten, dan heeft zij het gevoel iets betekend te hebben.

Ik vind het altijd leuk als mensen die toch wel problemen hebben of ergens
mee zitten, dat je die een stukje op weg kunt helpen.  Ja, of dat je merkt dat
het na verloop van tijd toch goed gaat met die mensen. Dat heb je wel eens
met huurachterstanden, dat ze in de problemen zitten. En dan moet je ze
biina aan de hand nemen en stap voor stap een beetje gaan doornemen wat
ze moeten doen en wat ze niet moeten doen. En soms zijn het net kinderen.
Maar na verloop van tijd blijkt dat de huurbetaling toch netjes is doorgelo-
pen en dat ze niet meer terugkomen met huurachterstand. En ja, daar heb
ik een goed gevoel over, dat is dan toch ergens goed voor geweest.

De medewerkers zien zichzelf als een soort maatschappelijk werker. Volgens
Dorien betekent het, dat zij veel persoonlijk leed van de mensen aanhoort, in
de hoop dat zij er iets aan kan doen. Zij rekent dit tot haar functie: "Heel veel
mensen komen hier met hun hebben en houden over tafel. Ze proberen hun
probleem het jouwe te maken. (...) Het is hier meer een sociaal iets om men-
sen te helpen dan een bedrijf dat bezig is een woning te verhuren."

3         De organisatie

3.1      Het imago van de organisatie
Ten behoeve van de fusie met Sint Jan is door bedrijfskundigen onderzoek
verricht onder de medewerkers. Daaruit kwam een aantal begrippen naar
voren, die volgens de onderzoekers de identiteit van de nieuw te vormen orga-
nisatie het best weergeven. Het betreft de volgende begrippen:
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I. alert inspelen op de omgeving;
2. vernieuwend bezig zijn;
3. begrip hebben voor mensen met een smalle beurs;
4.  een goed imago voor de organisatie;
5. klanten tevreden stellen.

Het laatste begrip zou volgens de bedrijfskundigen als kernbegrip voor de
nieuwe organisatie kunnen gelden.

Bovengenoemde begrippen zijn een weergave van het zelf[)eeld. Uit het eigen
huurderstijdschrift, Prudent, komt een moderne, open gezindheid naar
voren. Hierin wordt de huurder geinformeerd over ontwikkelingen betref-
fende de corporatie en over de service die de corporatie biedt. In Prudent
wordt onder meer verslag gedaan van onderzoek naar de tevredenheid van de
huurders over klachtenafhandeling. Deze klachten betreffen vooral techni-
sche mankementen. In de daarop volgende editie wordt aangegeven hoe de in
het voorgaande nummer geformuleerde aandachtspunten worden omgezet in
concrete acties. Prudentia heeft een eigen website. Hier wordt algemene
informatie gegeven en ook staan hierop de aangeboden woningen. Het beeld
dat uit bovenstaande geschreven bronnen naar voren komt, kan als volgt wor-
den omschreven: Prudentia profileert zich graag als een bedrij f dat oog heeft
voor de sociale taakstelling. Klantvriendeliikheid staat hoog in het vaandel.
Daarbij passen kernwoorden als kwaliteit en service. Dit laatste blijkt bijvoor-
beeld uit het aanbod van een "serviceabonnement" met diverse pakketten.

3.2 Interne contacten

De medewerkers geven aan regelmatig overleg te hebben over zaken waar ze
tegenaan lopen, vooral Dorien. Zij kan als betrekkeliike nieuweling niet alles

zelfstandig doen. De sfeer wordt door haar als informeel en prettig ervaren.
"En ook intern is het prettig dat het allemaal menselijk gaat." Samenwerken is
volgens Brenda noodzakelijk, al was het maar omdat er te veel werk ligt voor
66n persoon: "Samenwerken is onontbeerlijk, gewoon omdat het te veel is om
alleen te doen. En je hebt elkaar altijd nodig."

De medewerkers kunnen met vragen terecht bij hun collega's in de andere
teams. Dit gebeurt echter niet heel vaak en zeker niet stelselmatig. Er is enige
co6rdinatie tussen de leiding van de teams. maar niet veel. Op medewerkerni-
veau is daarvan geen sprake. De twee teams die zich met de verhuur van
sociale huurwoningen bezighouden, hebben veel woningen. In het begin had
Brenda nog wel overzicht over alle woningen van Prudentia, maar op een
gegeven moment  is  ze dat kwijtgeraakt. Dit betreurt  zij,  want  "[h]et is prettig
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om precies alles te weten. Dat werkt ook lekkerder voor de mensen zelf, om
met zo veel mogelijk dezelfde mensen contacten te hebben". De contacten die
er zijn, liggen veelal binnen de teams. Dit is begrijpelijk, omdat deze in 66n
kantoorruimte werken.

Aad betreurt het dat tussen de teams weinig contact is. "Ik spreek bijna nie-
mand meer uit de andere wilken [teams]. Je bent toch een beetje gericht op je
eigen huurders zeg maar." Hij zegt dat dit in toekomst weer gaat veranderen.
Brenda noemt dit tijdens het interview ook en vertelt dat de verhuurmedewer-
kers weer met elkaar gaan overleggen. "Nou, we zijn net begonnen met het
overleg op functieniveau. We hebben nu alle onderwerpen vanmorgen aange-
roerd en dat gaan we uitdiepen zodat we allemaal op dezelfde manier gaan
werken." Blijkbaar wordt het als een gemis ervaren dat men niet weet hoe de
andere verhuurmedewerkers werken. Zij moeten het vooral hebben van infor-
mele contacten. Deze contacten worden nu (weer) geinstitutionaliseerd. De
binding met de organisatie en de werkzaamheden is zeer groot. Over de vraag
hoe de werknemers denken en hoe de leiding denkt, is Carla het meest uitge-
sproken. Zij is de organisatie.

Ja, dat vind ik hetzelfde. Ik b#n de organisatie. [Vr: dus jij vereenzelvigt je
met de organisatie?] Ja, ik werk hier binnen dit bedrijfen, eh, ja daar doe ik
de dingen zo goed mogeliik voor. [Vr: sta je achter de organisatie zoals die
nu is?] Ja, ik heb geen probleem.

Dorien weet niet precies wat de leiding vindt, maar ervaart dat niet als een
gemis. Zij heeft er van alle vier het minst contact mee. Alles wat zij wil weten,
hoort zij van Carla. Ook over de contacten met de leiding is Dorien tamelijk
cynisch: "Ik heb ook vaak het idee: als we dit maar doen [bedrijfsmatig wer-
ken], dan denken ze dat het wel goed gaat." Op mijn vraag of zij de directie
ooit spreekt antwoordt zij:

Nee nooit. Ze komen een heel enkel keertle op de afdeling. Je hebt er eigen-
lijk niet veel mee te maken, tenminste ik niet. Dat gaat meestal via de team-
managers, wordt dat doorgesluisd. En in een teamoverleg worden belang-
rijke zaken als mededeling ingebracht. Dus echt wat te maken met de direc-
tie heb je eigenlijk niet. Ik voel het niet als een afstand maar ja, ie werkt er
niet mee.

De vaste senior medewerker, Carla, kijkt hier anders tegenaan: "Jawel hoor,
het is niet zo dat je zo tegen de leiding aankijkt. Nee, dat gaat allemaal heel
gemoedelijk."
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3.3 De identit€it van de organisatie

De medewerkers beschouwen de corporatie meer als een bedrijf dan als een
sociale instelling. Op de vraag wat voor soort organisatie het is, antwoordt
Dorien dat zij het idee heeft dat een corporatie een bedrijf zou moeten zijn,
maar dat dit bij Prudentia niet het geval is. "Het moet een bedrijf zijn, maar je
hebt het idee dat het een sociale instelling is." Zij heeft bij een bank gewerkt
en vergelijkt de pogingen om, net als bii een bedrijf, meer service te verlenen
hiermee. Zij vindt het positiefdat Prudentia niet zo ver gaat dat de organisatie
hard en zakelijk wordt. "Ze proberen hier zelf wel het baliegedeelte een beetje
klantvriendelijk te maken. Maar een bank, dat is echt hard en zakelijk. Het is
hier socialer." Uit deze uitspraken komt naar voren dat Dorien niet weet wat
de sociale taakstelling van een woningcorporatie is en dat zij ook niet weet dat
een stichting geen winstoogmerk heeft. Dit is vreemd, aangezien zij hier al
anderhalf jaar werkt. Toch vindt zij het wel prettiger om op een menselijke en
sociale manier te werken.

Carla associeert bedrijfsmatigheid met ondernemend zijn en initiatieven
tonen. In haar ogen doet Prudentia dat ook. "Nou, we zijn wel erg dynamisch

ja. (...) Er worden dingen opgezet." Zii vertelt over nieuwe initiatieven, zoals

de verkoop van woningen. Toch zegt zij dat een corporatie vooral een sociale
instelling hoort te zijn. "Ja, we zijn in eerste instantie wel een sociale instel-
ling natuurlijk, een sociale woningbouwvereniging. (...) We zijn heel vooruit-
strevend bezig met allemaal leuke nieuwe dingen en ik vraag me af, dat verhu-
ren dat blijft altijd toch een hoofdtaak." Carla denkt dat bedrijfsmatigheid op
gespannen voet kan staan met de sociale taak. Zij heeft wat dat betreft vertrou-
wen in de overheid. "Ik denk niet dat het zover komt, nee. Daar blijft het Rijk
toch ook wel een vinger voor in de pap houden, denk ik." Carla is duidelijk
goed op de hoogte van de regels rond sociale verhuur en wat daarbij komt kij-
ken. Dit is ook niet verwonderlijk, omdat zij al vijftien jaar in de branche
werkzaam is.

De medewerkers hebben niet het gevoel dat er zuiver commercieel wordt
gewerkt. Het commerciele staat volgens hen ten dienste van de sociale taak-

stelling. Volgens Dorien is het doel van de werkzaamheden van de verhuur-
medewerkers om ervoor te zorgen dat een woning zo snel mogelijk weer ver-
huurd wordt en dat de klant tevreden is. "Om die woning te blijven verhuren
zonder dat er te veel huurderving komt. Maar aan de andere kant vind ik ook
het  doel  dat de klant tevreden  is." Dit vindt ook Carla:  " De woningen verhu-
ren, dat is het doel, ja:
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3.4 De spanning tussen commercieel en sociaal

Aad

Aad gaat uitgebreid in op de vraag of een corporatie een bedrij f is  of niet.  Hij
vindt van wel, maar denkt aan de andere kant ook dat een corporatie een
sociale verhuurder is. Commercieel betekent: efficient werken en betere ser-
vice leveren.

Wij zijn wel uiteraard een commercieel bedrijf. Dat mag je nooit uit het oog
verliezen. We ziin steeds commercialer. Het eten moet voor iedereen op de
plank komen en we moeten wel een gezonde verhuurder blijven, toch? [Vr
dus de woningbouwvereniging is een bedrijf?} Wij zijn een bedrilf, maar
naast het bedrijfsmatig werken kun je daarnaast ook wat extra doen. Kijk,
op papier ben je nog steeds een sociale verhuurder. Ja, dat ben je toch? Maar
ja, juist aan de andere kant, door juist die extra dingetjes te doen, bereiken
wij als verhuurder een heleboel. Zo zie ik het. Een huurder die met tevre-
denheid in een woning woont, is voor ons toch een ideale huurder?

Op mijn vraag of er geen strijdigheid kan ontstaan tussen de verschillende

belangen, wordt ontkennend geantwoord. Het is wel de bedoeling dat mensen

gelijk behandeld blijven worden. Als een huurder in de goedkopere sector (in
dit geval een bijstandsmoeder) toch vraagt om extra dienstverlening, steekt
Aad er tijd in om deze klant aan te sporen om andere hulp te vinden, bij fami-
lie ofvrienden. Hij vindt dat niet de taak van Prudentia, omdat dit het bedrijfs-

belang zou schaden.

Het ligt eraan hoe je eigen instelling is. Ik denk dat je het bedrijfsbelang
nooit mag vergeten. Dat kan niet. Ik bedoel, ik kan niet tegen mensen zeg-
gen van: we gaan dingen voor je doen die we bij anderen niet doen. Dus niet
bii de ene een deurkruk vervangen en bij de ander niet. Nou, het probleem
is wat je wel eens treft met eenoudergezinnen, als het iets minder prettig
gaat, merk je dat dat vrouwtje zegt van: ik sta alleen. Mijn man deed altijd
alles en ik kan niks. En dan gaan we gewoon weer praten en kijken van: heb
ie nog ouders, broers, zussen. En uiteindelijk blijkt dan dat ze genoeg men-
sen hebben die iets kunnen doen.

Aad steekt veel tijd in het praten met mensen, iets dat Prudentia zeker geld
kost. Toch is iets extra's doen voor deze mensen kennelijk te duur. Een paar
minuten later komt de vraag aan de orde of alle huurders gelijk zijn of dat
onderscheid mag worden gemaakt. Hierop antwoordt Aad resoluut dat dit
niet mag. "Een huurder is een huurder." Op mijn vraag of Prudentia voor
mensen in duurdere woningen iets extra's doet, ook in verband met het
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imago, blijft het antwoord hetzelfde. Dat er wel meer wordt gedaan ligt niet
aan het onderscheid in de mensen, maar in het product zelf dat anders is.

Ja, maar dan blijft nog een huurder een huurder. Maar je heb wel met een
ander soort product te maken. Het publiek is weer anders. De mensen zijn
ook veel mondiger. Voordat ik deze wijk had, had ik ook een wijk met duur-
dere woningen. Dan merk je dat mensen heel goed weten waar ze over pra-
ten, dat is heel goed merkbaar. Wii moeten vaker dingen uitleggen en daar
stellen ze eisen als huurder, dat ze heel goed weten wat ze willen. [Vr: en
gaan jullie daar dan op in?] Dat ligt eraan. Als wij een grote leegstand heb-
ben wel, ja. Als ik dan een huisje kon verhuren door een keuken of een
douche te laten sauzen, dan gebeurde dat wel.

Vervolgens vraag ik: "En daar kan dan wel eventueel een deurkruk vervangen
worden?" Dan blijkt dat dit wel kan, in verband met het belang van Prudentia.
Om geen huurderving te krijgen, wordt toegegeven aan de druk van de klant.

Als ik daardoor een woning verhuur wel. Nou, die deurkrukken vallen
meestal wel mee, want die zijn allemaal nog goed bij ons. Maar wat je wel
hebt, er zit een geiser in de keuken. Nou, we weten allemaal, dat soort din-
gen moet op tijd schoongemaakt worden en zo. Nou, als dat voor een huur-
der een reden is om te zeggen van: nou joh, dat huisje is wel mooi maar dat
of dat, dan sauzen we die keuken.  Dat is voordeliger.  [Vr: en dat bijstands-
moedertie in die goedkope woning?] Eh, de woningen worden dusdanig
geinspecteerd dat daar dus geen problemen zijn. Dat betekent dus dat ieder-
een een technisch goeie woning krijgt. Wat er wel wordt gedaan, als een
opzichter van mening is dat iets niet direct oversausbaar is, word er wat aan
gedaan. (...) Als er leegstand is, wordt er iets extra's gedaan. Maar ja, dat
moet je wel. want dat kost alleen maar geld.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de goedkope en de dure woningen. Dit
heeft een duidelilke reden: het voorkomen van leegstand. Deze leegstand
komt wel voor in het duurdere segment en niet bij de goedkope woningen.

Brenda
Brenda antwoordt uitgebreid op mijn vraag of de woningcorporatie een
sociale instelling is of een bedrijf.  Het is naar haar idee een grote verbetering
dat er meer naar de klant wordt geluisterd en dat deze serieus wordt geno-
men. Klanttevredenheid heeft tot gevolg dat de mensen langer in een huis
blijven wonen, wat de binding met de wijk ten goede komt. Uiteindelijk is dat
in het belang van Prudentia.
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Wel een bedrilf denk ik, ja. We verkopen natuurliik ook woningen. Ik denk
dat het een het ander niet hoeft uit te sluiten, dat je toch wat sociaal bent,
toch commercieel bent, toch zakeliik bent. Dat is wel een moeilijke combi-
natie, maar ik denk niet dat het onmogelijk is. Dat je toch ook allebei nodig
hebt. Om het een te kunnen bekostigen door met het andere winst te
maken. [Vr: en vroeger was dat anders?} Ja, maar vroeger was er heel veel
subsidie vanuit het ministerie. Er was ook strengere controle. Mocht er ook
minder, was het ondenkbaar dat je een woning ging verkopen en zo. la, en
nu heb ie projecten als "woning naar wens". dat mensen zelf hun eigen keu-
ken uit kunnen kiezen en dat een bedrijf daar geld bij doet.  En dan denk ik:
goh, dat is toch wel een vooruitgang. Dat mensen wat serieuzer genomen
worden en zelf kunnen kiezen. En van de andere kant ziin wij daar ook
weer mee gediend. Dus hoe meer iemand zich thuis voelt in de woning,
meer betrokken is bij zijn eigen woning, hoe meer daarbij de eigen woon-
omgeving meegenomen wordt, hoe prettiger dat voor iedereen eigenlijk is.
Dus ze blijven langer wonen, wat ons ook weer kosten bespaart. In die zin,
als ie verhuizing na verhuizing hebt, dat heeft een wisselwerking in een
groot flatgebouw. En dan krijg ie dus situaties dat iemand veertien dagen
dood in een woning kan liggen zonder dat iemand hem mist. Sociale con-
trole is dan ook helemaal weg.

Op mijn vraag of er geen spanning tussen de bedrijfsmatige en de sociale
taakstelling bestaat, wordt ontkennend geantwoord. Het is noodzakelijk dat er
commercieel gewerkt wordt, om de sociale huurwoningen te kunnen bekosti-

gen. Dit is volgens Brenda moeilijk, omdat ook huurders uit de lagere inko-
mensgroep eisen gaan stellen aan de kwaliteit:

Ik denk dat je vanuit het commerciele het sociale moet bekostigen, want
vaak kost dat alleen maar geld. Dus, nee ik denk dat dat wel goed gaat. [Vr:
gaat dat niet ten koste van goedkopere woningen?l Nee, we streven er echt
naar om ook een derde gedeelte van ons woningbezit toch te hebben voor de

lagere inkomens, om dat ook te handhaven. [Vraag: is dat niet moeilijkP] Dat
is wel moeilijk om dat in de hand te houden, omdat ook de mensen met

lagere inkomens graag meer luxe willen. Het is nu zo dat je wel eens beslist
van: nou, in die woningen daar doen we geen cv in, maar wel een gaskachel
of zo. Natuurlijk, want als je er cv in gaat doen, dan wordt de huurprijs hon-
derd gulden hoger.

3.5       De tennissende directeur
Op mijn vraag ofAad een verhaal heeft over iets waar hij trots op is, antwoordt
hij ontkennend. Wel kan hij vertellen over een gebeurtenis waar hij niet trots
op is. Hieruit blijkt dat het bii Prudentia volgens Aad vroeger anders toeging
dan nu.
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Dit verhaal is al lang geleden gebeurd. Ik woonde niet in E. toen ik hier
kwam werken. En er was een huis voor mij gereserveerd in mijn eigen wijk.
Toen heb ik het gevoel gekregen er een beetie ingeluisd te zijn. We hadden
last met de bovenburen daan omdat ze ruzie hadden met de woningbouw-
vereniging.  In het bedrijf hadden ze er weinig oor naar tot het totaal uit de
hand liep. Dat was toen mijn vrouw en mijn kinderen er niet meer tegen
konden. Daar moet je bij mij niet aankomen. Toen ben ik dus heel erg boos
geworden.Toen pas bleek dat de directeur samen met de bovenbuurvrouw
tenniste. Daar baalde ik enorm van. Dat heb ik de directeur dus ook wel
laten weten, ia. Toen werden er zomaar twee andere woningen aangeboden
waaruit ik kon kiezen. Ik heb nog steeds het gevoel dat ik aan het lijntje ben
gehouden. Die directeur geloofde dus liever de buurvrouw dan mij omdat
hij haar kende. Dit heeft er overigens wel toe geleid dat alle huismeesters
niet in hun eigen wijk wonen. Want een goeie huismeester is niet met
iedereen vrienden. Dat is voor mij dus een zeer negatieve ervaring geweest
met de vorige directeur.

Algemeen
Vooral de coda aan het einde is interessant omdat deze niet alleen een samen-
vatting, maar ook een morele les inhoudt. Gebleken is dat de organisatie daad-
werkelijk lering heeft getrokken uit het gebeurde. Een extra "wijze les" is dat
een huismeester niet met iedereen vrienden kan zijn. Dat lijkt een uiting te
zijn van de beroepsethiek van deze ervaren medewerker. Deze lessen zijn
mede de reden waarom Aad het verhaal vertelt. Aad begint met het creeren
van een afstand: het is al lang geleden gebeurd. Hij geeft aan er toen "een
beetje ingeluisd" te zijn. Uit zijn verhaal blijkt dat hij vindt dat het niet een
beetje is, maar heel erg. Mijn indruk is dat hij aanvankelijk voor de toehoorder
het verhaal wil verzwakken. Dit kan ermee te maken hebben dat hij dit verhaal
vertelt naar aanleiding van de vraag waarop hij niet trots is. Gezien zijn alge-
hele loyaliteit aan Prudentia moet hij wat schroom overwinnen. Aad gebruikt
lexical intensifiers: het liep "totaal" uit de hand, wat ook kan worden gezien als
een uitweiding, waarmee het gebeuren een zwaardere lading krijgt. Verder
werd hij "heel erg boos" en heeft hij een "zeer negatieve ervaring" met de
vorige directeur.

Achteruit lezen
De voornaamste reden om dit verhaal te vertellen is dat Aad zich nog steeds
"belazerd" voelt door zijn eigen organisatie en de directeur. Om deze reden
presenteert hij zichzelf en zijn gezin als onschuldig slachtoffer dat "erin
geluisd" werd. Wellicht omdat de rol van willoos object hem weinig zint, voert
de spreker zich vervolgens op als degene die door zijn eigen handelen het pro-
bleem ook oplost: hij verzette zich openlijk, waardoor hem alsnog twee andere
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woningen werden aangeboden. Interessant hierbij is verder dat de verteller
zelf het onderwerp, het "slachtoffer", is in dit verhaal, maar ook medespeler,
hij treedt ook zelf handelend op:  "Dat heb ik de directeur dus ook wel laten

weten, ja."

De directeur is, eerder nog dan de overlast veroorzakende bovenbuurvrouw,
de boosdoener. Hii weigert om actie tegen de buurvrouw te ondernemen,

omdat hij haar in een andere hoedanigheid kent en daarom vertrouwt. Dat de
directeur liever deze vrouw dan zijn eigen personeel gelooft, neemt Aad hem

bijzonder kwalijk. Hi j wordt door Aad afgeschilderd als iemand die aan
vriendjespolitiek doet: hij luistert immers wel naar de buurvrouw en niet naar
hem. Daarmee gedraagt hij zich niet objectief en afstandelijk. Een zinvolle
alternatieve lezing was niet te geven.'50

4       De regels

4.1        juridische regels met betrekking tot woonruimteverdeling
In de gemeente E. gold op het moment van onderzoek een Huisvestingsveror-
dening uit I994 (hierna: Verordening), overigens afgeleid van het model van
de VNG. Door een Samenwerkingsovereenkomst (Woonruimteverdelingscon-
venant E. 1993, hierna: Overeenkomst) is deze taak op privaatrechtelijke wijze
overgedragen aan Prudentia. Artikel 2 lid 7 van de Overeenkomst luidt: "De
woningbouwverenigingen zullen bij het registreren van belangstellenden de
toelatingseisen zoals vervat in artikel 3 e. v. van de woonruimteverordening

betrekken." Artt. 3 e.v., met name artikel 8 en 9 van de Verordening, geven aan
wie voor een vergunning in aanmerking komen en wie zich dus als belangstel-
lenden kunnen melden: ingezetenen of maatschappelijk gebondenen aan de
regio E., waarvan het inkomen passend wordt geacht voor de huurprijs van de
woning waarvoor belangstelling bestaat, en de wettelijk beschermde catego-
rieen van personen, zoals vluchtelingen, langdurig werklozen en personen die
na echtscheiding dringend woonruimte behoeven.

4.2 Passendheid

De passendheid van een woning kent twee belangrijke criteria: de grootte van
het huishouden in vergelijking met de grootte van de woning en de financiele

passendheid, die een juiste huur-inkomensverhouding vereist. Conform de
gebruikelijke modellen zijn voor beide passendheidscriteria tabellen opgeno-
men. In de ene tabel staat welke maximum huurprijs voor welk inkomen

geldt. In de andere staat het maximale aantal kamers per huishoudensgrootte.

150. Wellicht komt dat omdat Aad zowel de handelende persoon was als het object.
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De passendheid is zowel in de Verordening als in de Overeenkomst geregeld.
In de laatste regeling wordt vooral aandacht besteed aan de labelling van de
woning: wordt deze geadverteerd voor starters, doorstromers of beide, of voor
ouderen of invaliden. De selectie van gewone woningen vindt als volgt plaats:

bij starters is primair de inschrijvingsduur in het register en secundair de leef-
tijd bepalend. Bii doorstrorners wordt de volgorde in eerste instantie bepaald
door de inschrijvingsduur en in tweede instantie door de bewoningsduur (dit
is de duur van de bewoning van de huidige huurwoning). De bepaling van de
volgorde vindt geheel automatisch door het computersysteem plaats.

4.3 Regels over urgentie

Het onderwerp urgentie is niet in de Verordening geregeld, wel in de Over-
eenkomst. Daarin is bepaald dat de beoordeling van urgentieverzoeken is
opgedragen aan een Platform Urgenties (hierna: Platform), waarin plaatsheb-
ben: een maatschappelijk werker, de GGD en vertegenwoordigers van de cor-
poraties. Het Platform heeft een eigen reglement en vergadert twee keer per
maand over urgentieverzoeken. Voorwaarden voor het verkrijgen van een
urgentie op grond van het reglement zijn: geregistreerd staan als woningzoe-
kende, twee jaar zelfstandig woonachtig op een adres of een jaar inwonend

zijn of langer dan een jaar woonachtig in de regio E. De aanleiding voor het
aanvragen van urgentie moet in de regio E. zijn ontstaan en onder meer
betreffen: echtscheiding; verbroken relatie (beide te bewijzen door het tonen
van papieren); zwangerschap (te bewijzen door een verklaring van een arts)
dakloosheid; geestelijke c.q. lichamelijke mishandeling (aantoonbaar via een
verklaring van politie of arts); ernstige financiele problemen; zware psychi-
sche problemen in het verleden; problemen met de woning, bijvoorbeeld door
brand of ontploffing, of medische redenen op grond waarvan binnen zes
maanden verhuisd moet worden. Een aanvrager moet in beginsel 23 jaar oud

zijn. De werkwijze wordt later besproken.

Over het algemeen zijn de medewerkers zich er goed van bewust dat er regels
zijn waaraan zij zich moeten houden. Gevraagd is of de medewerkers iets
zouden willen veranderen aan de regels of de wetten die er gelden. Allen zeg-
gen dat dit niet het geval is.

4.4 Tweede-kansbeleid en beleid voor drugsoverlast

Hoewel regelmatig is gevraagd naar het bestaan van eigen beleid of eigen
regels, worden deze niet door iedereen genoemd. Aad vertelt dat op sommige
terreinen beleid wordt ontwikkeld door de beleidsmedewerker van de afde-
ling. Hij komt met het voorbeeld van het pas opgestelde tweede-kansbeleid. In
de Notitie tweede-kans beleid staat het volgende te lezen: "Het tweede kansbe-
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leid is de enige strohalm die mensen nog hebben om in aanmerking te
komen voor een woonruimte, als zij al eerder door het plegen van overlast uit
hun huis zijn gezet. Dit feit geeft aan dat deze mensen dus geen 'makkelijke'
klanten zijn. Het is dus in het belang van de Prudentia en onze huurders dat
wij goede, dwingende afspraken maken teneinde herhaling te voorkomen.
Hiervoor heeft Prudentia criteria vastgesteld. Daarin staat onder meer, dat
personen, die al eerder uit hun huis zijn gezet, via de normale procedure moe-
ten trachten woonruimte te krijgen." De huurder krijgt een tijdelijk huurcon-
tract, dat later kan worden omgezet in een normale overeenkomst. Aan dit
huurcontract worden voorwaarden verbonden die "bijdragen aan het voorko-
men van herhalingen van het afwijkende gedrag van de huurder". Ook kan
Prudentia begeleiding van maatschappelijk werk, RIAGG of sociale dienst
eisen. Als de huurder zich niet aan deze voorwaarden houdt, kan de overeen-
komst worden ontbonden. Dit is een ernstige maatregel aangezien "[d]aarna
er geen mogelijkheid meer [is] om voor een woonruimte bij de Prudentia in
aanmerking te komen!!!!"

Volgens Aad is dit beleid een goede zaak en het lijkt hem belangrijk dat ik
daarvan op de hoogte ben. Hij legt uit wat het beleid inhoudt.

We hebben trouwens ook op papier staan, ons tweede-kansbeleid. Mis-
schien is dat wel eens aardig dat ook te weten, om dat na te lezen. Dat heeft
een collega van mij gemaakt. (...) Dat is nog niet naar buiten gebracht, is een
beetje vers eigenlilk ook. Ik denk dat dat gewoon een keer nodig is. De men-
sen moeten weten wat de mogelijkheden zijn. Een andere mogelijkheid is,
mensen die in detentie geweest zijn, dus dat is een zelfde verhaal natuur-
lijk. Die gaan de woning uit, die zitten een poosje vast, die komen terug en
die hebben geen woonruimte. Da's niet zo'n beste situatie om opnieuw te
starten.

Iemand die een "tweede kans" wil, moet op de normale manier reageren op de
woningen in de krant. Pas als deze als eerste gegadigde naar boven komt,
wordt er met hem gesproken. Dit kan ertoe leiden dat hij onder voorwaarden
de woning waarop hij heeft gereageerd kriigt, bijvoorbeeld onder de voor-
waarde van een betalingsregeling.

Het gaat zo ver, wij hebben het recht natuurlijk iemand die een schuld heeft
bij ons, dat wij zeggen van: sorry, op het moment dat jij die achterstand gaat
betalen, krijg ji j een woning. Dat recht hebben we en het gebeurt best wel
eens dat we zeggen van: joh, je bent nummer een geworden, we wi]len in
principe de woning aanbieden mits... en dan komt het verhaal. Dan zeggen
we: ok6, dit is je kans onder een voorwaarde en dat lukt dan ook nog. We
vragen wel eens om een "bewijs van geen huurachterstand" te geven.
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Vaak weten de medewerkers om welke mensen het gaat, omdat ze die al ken-
nen. Bij buitenstaanders wordt volgens Aad ook gekeken "hoe ze overkomen"
en welke argumenten ze aandragen:

Je hebt intakegesprekken met mensen, je bent afhankelijk van hoe die men-
sen overkomen en wat ze tegen je zeggen. Of het zijn al huurders van ons,
116. Want dan weet je eigenliik al genoeg. Maar als ze van buiten zijn, nodi-
gen we ze uit om langs te komen. Alleen bii degene die nummer een wordt.
En als dat onze huurders zijn... Kijk, als het een huurder is die van woning a
naar woning b gaat die voor ons een correct huurder is dan gaan we hier
niet aan tafel zitten om allerlei informatie boven tafel te halen. Want dat is
voor ons gewoon een fijne huurder, een goede huurden Waarvoor zou je
daarmee dan weer om tafel gaan zitten?

Volgens Aad rept de Verordening hier niet over. Deze regelt alleen het sys-
teem van woonruimteverdeling via de Woonkrant en is er in zijn visie niet
mee in strijd. Hij vindt het vanzelfsprekend dat in deze krant niets staat over
het nieuwe beleid, omdat de krant alleen iets zegt over de Verordening en het
aanbodsysteem. "Dat staat ernaast, in de Huisvestingsverordening wordt daar
niet over gesproken dat staat er niet in. We werken alleen via de Woonkrant:
een is een, en wie aan de voorwaarden voldoet die wordt het. Maar daar staat
natuurlijk niet in opgeschreven: iemand heeft recht op een tweede kans."

Brenda vertelt dat over mensen die wegens drugsoverlast zijn uitgezet ook te
rade wordt gegaan bij andere instanties. Dit vindt zij een kwestie van zorgvul-
digheid. Wat die zorgvuldigheid inhoudt en hoe dan vervolgens met de infor-
matie van die organisaties wordt omgesprongen, is niet helemaal duidelijk.

Het beleid is eigenlijk: meer dan de helft moet echt afl)etaald zijn en voor de
rest moet een goeie regeling zijn. Drugsoverlast, dat is weer een ander ver-
haal. Als ze op die grond ziin uitgezet dan moeten ze echt clean zijn met
goeie begeleiding. En hoe dan ook, dan ga je daar zorgvuldiger mee te wer-
ken. [Vr: is daarover ook beleid,l Ja, daar we toch wel heel zorgvuldig mee
om. Politie inschakelen, maatschappelijk werk, sociale dienst van: hoe is het
ermee.

s        Ervaringen met het systeem en de regels

5.1      Voor- en nadelen van het nieuwe systeem
Aad vertelt dat op I april I993 het nieuwe systeem, waarin de woningen wor-

den geadverteerd, is ingevoerd. "Redelilk snel na Delft, zeg maar." Hij legt uit
dat het oude systeem, waarbij woningen op volgorde werden toegewezen,
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grote nadelen had. Het nieuwe systeem is voor zowel de klanten als voor Pru-
dentia voordelig.

Vroeger was je echt met een woning aan het leuren: eerst die bellen en dan
die. Het voordeel hiervan is. mensen zien de woning in de krant staan en
bepalen zelf waar ze willen wonen, uiteraard mits ze aan de voorwaarden
voldoen. En ik vind dat een stuk prettiger, de weigeringen lopen een stuk
terug. En de mensen komen in een wiik te wonen waar ze waarschijnlijk
langer blijven wonen, dus waarschijnlijk in de toekomst minder verhuizin-
gen.

Op miin vraag ofhet niet nadelig is dat de verhuurder minder invloed heeft op
wie waar komt te wonen, antwoordt Aad ontkennend. Hij vindt het juist goed
dat dit niet meer zo is. Het enige nadeel is dat de mensen het systeem niet
altijd goed begrijpen. Hij ergert zich ook aan mensen die vinden dat er niet te
veel huurders uit een bepaalde bevolkingsgroep in een wijk mogen komen.

la, maar wie ben ik of wie ben jij om te bepalen waar een ander moet
wonen) Wat is goed en wat is slecht. Tuurlijk heb je wel eens een keer twij-
fels. Maar het is een keus die we met z'n allen gemaakt hebben en die keus
moet je respecteren. Tuurlijk ik zie ook best in de praktijk dat er mensen bij
elkaar kruipen waardoor ik denk:  nou, ik vraag me af hoe die wijk er over
vijf jaar uitziet. Tuurlijk, en iedereen weet het, bij de Turkse moskee - vertel
ik niets geheims - als wij een woning in die buurt vri j hebben dat daar
Turkse mensen willen wonen. Dat is niets raars. Ik vind dat gewoon. Ik
bedoel, als ik ergens anders ben en ik zit met een groep Nederlanders, dan
probeer je ook bi j elkaar te wonen om er wat goeds van te maken. Ja, ze zijn
nou een Marokkaanse moskee aan het bouwen. Ja, op de dichtstbijzijnde
flat zullen op een gegeven moment geen mensen reageren. Ook de open-
bare school is een islamitische school geworden. [Vr: kwamen er reacties
vanuit de buurt ] Verleden week kreeg ik een telefoontje van: ik heb zulke
leuke Nederlandse buren die hebben de huur opgezegd. Kunnen iullie er
niet voor zorgen dat er weer Nederlanders naast me komen wonen? Leg ik
even uit hoe het systeem werkt - dat dringt ook niet tot ze door - dat de
invloed van de verhuurder nul op dat gebied is.

Brenda vertelt over hetzelfde onderwerp. Op mijn vraag of er bepaalde wijken
zijn met veel mensen met lage inkomens, antwoordt zil bevestigend. Zij vindt
dat een probleem. Vervolgens schakelt zij naadloos over op het allochtonen-
vraagstuk. Zil begrijpt wel dat autochtone mensen niet tussen veel allochto-
nen willen wonen.

Ja, dat is niet ideaal. Maar ja, wat is de oplossing? Nee, want dat is net zo
goed als met allochtonen. Iemand mag nu kiezen in de krant waar iemand
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wil gaan wonen. Maar met het resultaat dat je heel veel Turkse gezinnen in
huizen met een lagere huurprijs, die subsidiabel zijn, hebt wonen. Die
woningen rondom de Turkse moskee, ja. Dus dat gebeurt ook en dan zoe-
ken ze elkaar op. En als je dan een hele galerij hebt met zeven Turkse gezin-
nen en ie zit daar als Nederlander tussen, dan zeg je ook van: ja, dat hoef ik
niet meer, ik ga weg.... En ik denk dat als je dat in het buitenland zou heb-
ben dat het omgekeerd zou zijn. En onderling - wij mogen niet discrimine-
ren - maar onderling doen ze het wel van: denk erom, daar wil ik niet naast
wonen.

Het nieuwe systeem heeft nadelen voor de medewerkers zelf. De toewijzing is
geheel geautomatiseerd en daardoor is het contact met de klant afgenomen.
Dit wordt door alle medewerkers niet als positief ervaren. Carla zegt ronduit
dat zij het jammer vindt dat haar persoonlijke invloed is afgenomen.

Ik vond het wel belangrijk dat je de mensen erachter zag. Ik heb het wel een
beetje gehad. Hoeft van mij dat gebeuren niet zo. En via de Woonkrant is
een stuk weggevallen, omdat je niet meer met de mensen bezig bent. Je
wijst de woning gewoon toe aan degene die bovenaan de lijst staat en dat is
het. Je hebt daar weinig in te brengen.

52 De kenbaarheid van de regels en de procedure

Als iemand zich wil aanmelden als woningzoekende, wordt deze in principe
geholpen aan de balie. Hij geeft zijn naam en adres op en krijgt een inschrijf-
nummer. Pas als iemand vraagt om extra informatie of hulp bij het invullen
van de woonbon, wordt hij verwezen naar de verhuurmedewerkers die bijvoor-
beeld het inkomen berekenen of uitleggen hoe het advertentiesysteem werkt.
Wanneer het de medewerkers opvalt dat mensen stelselmatig problemen heb-
ben met het invullen van de woonbon, nodigen zij hen uit voor een gesprek.
Dorien legt uit hoe dat gaat. Zij lijkt zich te verbazen over de vergissingen die
mensen begaan bij het invullen van de woonbonnen. Maar dit betekent niet
dat zij de mensen hierover niet benadert. "Ik heb af en toe het idee dat men-
sen het niet snappen of ja, niet weten hoe het zit. Dan vullen ze bijvoorbeeld
in: grootte tien vierkante meter. Dan nemen we dat niet erg nauw, hoor. Dan
nodigen we ze even uit voor een gesprekie. Dan bellen we ze." Zij vindt dat
jonge autochtone mensen het systeem moeten kunnen snappen.

Wat die mensen invullen, dat voeren we dan in. En dat is wel eens nadelig,
want dan staat er bijvoorbeeld bruto inkomen terwijl ze een netto inkomen
opgeven. Maar ja, aan de andere kant zetten we voortdurend in de krant: vul
die woonbon goed in. En als je je bruto inkomen niet weet, vermenigvuldig
het dan met 66n-komma-vier en dan heb je ongeveer je bruto. En als die
mensen die krant niet lezen, en dan heb ik het niet over buitenlandse men-
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sen of oudere mensen  maar ook gewoon tussen de dertig en veertig,  dan  is
het een beetle je eigen schuld natuurlijk.

Aads grootste struikelblok is dat het uiteindelijke verdelingssysteem moeilijk
uit te leggen valt. Het strookt niet met het idee over rechtvaardige woonruim-
teverdeling van de woningzoekenden. Dit komt omdat inschrijfduur niet het
enige criterium is waarnaar gekeken wordt.  Er  zij n ook andere passendheids-
criteria, zoals inkomen. Bovendien wordt per geadverteerde woning een
nieuwe selectie gemaakt. waarbij niet wordt gekeken naar de rangorde bij
vorige woningen. Dat resulteert erin dat mensen met een korte inschrijfduur
soms snel een woning kunnen krijgen.

Het enige dat moeiliik is dat mensen appels met peren gaan vergelijken.
Daar bedoel ik mee dat je voor sommige woningen drie jaar ingeschreven
moet staan en voor andere een maand. En dan bellen mensen op van: zie je
wel, iullie doen het niet eerlijk. Ik sta drie jaar ingeschreven en ik word geen
nummer een, en die staat een maand ingeschreven en die heeft een
woning. Dan moet je uit gaan leggen dat je alleen meedingt op de woning
waarop je reageert. En mensen die gooien alles bij elkaar en die zeggen: hij
heeft na een maand al een huis. Ik sta al drie jaar ingeschreven en ik heb
nog geen woning. Maar mensen beseffen niet dat je op goedkopere wonin-
gen af en toe drie, vier jaar moet wachten en dat je dolblij bent dat je voor
een huis van negen honderd [elden} een kandidaat hebt. Dat is altijd moei-
lijk uit te leggen. mensen zien dat niet.

5.3       De toegankelijkheid van het systeem voor ouderen

Op de vraag of iedereen het systeem kan begrijpen zegt Dorien: "In principe
wel." Zij legt uit dat volgens haar bij oudere woningzoekenden de kinderen
van de betrokkenen de bon invullen. Als die dat niet doen, dan kan de betrok-
kene zelf aan de bel trekken. Bovendien denkt ze dat alle ouderen op de een of
andere manier georganiseerd zijn, bijvoorbeeld als lid van de ANBO. Op de
vraag of dit soort dingen wordt onderzocht zegt zij: "Niet zover ik weet."

Aad is erg positief over hoe de ouderen reageren. Zij vullen zorgvuldiger hun
bonnen in dan menig ander.  Of het ook mogelijk is dat er mensen buiten de
boot vallen door het systeem, is hem niet bekend. Er is ooit een onderzoek
naar deze vraag geweest, maar over de resultaten heeft hi i niets gehoord.

Laat ik het zo zeggen, toen we met de ouderenwoningen begonnen - twee
jaar geleden - ik moet zeggen, als ie praat over het volledig goed invullen
van woonbonnen, dat anderen wel eens een voorbeeld aan de ouderen kun-
nen nemen. Nee, het gaat gewoon goed en ik merk dat de ouderen er weinig
problemen mee hebben. Of de kinderen helpen. wat wij niet weten. Maar
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van de ouderen die ik zelf spreek, heb ik geen negatieve berichten van hoe
het werkt. [Vr: heeft Prudentia ook inzicht in probleemgevallen?] Ik weet dat
Stichting Wegwijs eens een keer ouderen bezocht heeft over problemen die
er zijn, maar ik weet niet of dit is meegenomen. Daar heb ik niks over
gehoord. Maar buiten de verwachting om is het heel erg goed gegaan en wat
er achter de schermen gebeurt...

De verhuurmedewerkers gaan ervan uit dat er niet veel problemen zijn met
het invullen van de woonbonnen en dat er geen potentieel woningzoekenden
zijn die door het actieve systeem geheel uit het zicht verdwijnen.

5.4        Actieve benadering van clienten

Aad zegt dat de medewerkers niet actief op zoek zijn naar probleemgevallen
en dat dit van Prudentia ook niet kan worden verwacht. Als mensen zelf aan-
kloppen, worden zij wel actief geholpen. Hij ziet dat ook als een belangrijke
taak voor zichzelf, hoewel hij dit niet helemaal als een plicht van een sociale
verhuurder beschouwt. Het is wel een "dankbare taak':

Nou, we gaan niet zoeken. Laat ik het zo zeggen: als mensen dat [proble-
men met het invullen van formulieren etc.1 zelf aangeven, zeggen we
gewoon - althans kom ik weer, zo ben ik gewend te werken - kom maar
langs, we helpen je wel. Maar meestal ziin er wel kinderen of buren.
Waarom zou je mensen niet helpen? (...) Als je een huis uitstapt waarvan je
weet dat er een stukje ellende is... Ik denk dat we vaak al meer doen dan we
hoeven doen, adviseren en zo. [Vr. is dat dan niet jullie taak?] Ik zeg niet dat
het geen taak is, maar ik denk, ik vind dat een goede zaak. Bij dit soort men-
sen merk je dat er een stukie tevredenheid is. Ze waarderen het dat ie ze
helpt.

Ook al zijn er regels die een oplossing kunnen bieden, de mensen accepteren
de aangeboden hulp niet altijd. Of mensen van die regels op de hoogte zijn in
zo'n geval wordt niet helemaal duidelijk.

En dan moet je 't er ook mee doen. Dan kun je adviseren wat je wilt, maar
dat helpt dan niet. Hetzelfde dus bij mensen die meer warmte nodig heb-
ben in vochtige woningen. Als mensen niet willen is het moeilijk. Als ze
niet willen kun je geen geriefsverbetering afdwingen.

Aad beseft dat het voor klanten niet altijd makkelijk is om bij instanties bin-
nen te stappen. Zelf heeft hij het idee dat hij  met veel mensen een vertrou-
wensrelatie heeft waardoor dat bij Prudentia niet voorkomt. Als dit toch niet
zo is, houdt de verantwoordelijkheid van Prudentia op.
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Ik bedoel. doorwijsfuncties die wij steeds hebben naar schuldhulpverle-
ning... mensen durven vaak die drempel niet over. [Vr: en bij jullie wel?] Als
ze een stukje vertrouwen in je krijgen wel, ia. Maar dat moet je opbouwen.
[Vr: en als ze toch niet durven?] Nee, maar dan houdt het op. Maar dan toch,
als je weet wat er is. Het is best moeilijk om mensen hier te krijgen.

Hij geeft een voorbeeld. Daaruit blijkt niet alleen waaruit de hulp bestaat,
maar ook zijn filosofie over hoe men met de klant om moet gaan. Openheid is
belangrijk. De klant heeft het recht op de hoogte te zijn van wat er over hem
wordt gezegd en wat er gebeurt.

Bij huurachterstanden, iedereen krijgt een brief, we nodigen uit: alsjeblieft,
kom dan even praten om wat te regelen, dat soort dingen. Niet iedereen rea-
geert erop, maar er zijn mensen die reageren. Ik was zelf bij een ontrui-
ming van de week. Er was een ontruiming gepland. Maandagochtend zat
die man hien die ontruiming is toch weer gestopt. Ik heb gelijk schuldhulp-
verlening ingeschakeld, dus ik ben even in overleg getreden. Ik doe dat altijd
waar de mensen bij zijn. Ik ga nooit uit de spreekkamer weg en dan bellen,
dus dat ze weten wat ik zeg. Ik heb geen geheimen voor die mensen. Ik heb
zulke goeie afspraken kunnen maken. Hij kon 's middags gelijk komen en
we hebben goeie afspraken gemaakt, ook over het financiele en we hebben
het dus af kunnen blazen.  [Vr:  dus  er was een directe afbetalingsregeling?]
We moeten zekerheid hebben dat de sociale dienst op een gegeven moment
zegt van: wij pakken alles op en we gaan betalen. Dat betekent dat de uitke-
ring van die man binnenkomt bij de sociale dienst en de sociale dienst gaat
betalen voor hem. En dan zeg je: ja, dan hebben we toch weer wat bereikt en
de man vindt dat grandioos.  En ik ben soms zelf blijer dan de klant, als je
't redt laat ik het zo zeggen. Want die ziet dat op dat moment niet meteen.
Pas na drie, vier maanden, dan hebben ze de tild gehad om dat te beseffen.
En dat krijg je wel weer terug in een later stadium.

Uiteindelijk heeft Aad het idee dat Prudentia zodanig laagdrempelig is, dat
mensen geen probleem zullen hebben om met vragen binnen te stappen.

Mensen weten ook dat ze bij ons welkom zijn. Ik heb zelf mensen geholpen
met invullen van woonbonnen, mensen die niet konden lezen of schrijven,
maar dat gaat prima. Ook andere mensen, mensen waar we mee spreken
die er wat moeite hebben.

5.5 Achter de gordijntjes

Direct volgend op het voorgaande relaas, vertelt Aad dit verhaal. Hieruit blijkt
dat, ook al is Prudentia laagdrempelig en al zijn de medewerkers open en
behulpzaam, er problemen kunnen bestaan waarvan zij niet op de hoogte zijn.
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[Vr: maar hoe bereik je mensen?] Dat blijft overal natuurlijk! Door overlast
kom je vaak achter andere dingen. Dat komt meestal via de huismeester.
Kijk. niet alles is te zien. We hebben drie maanden geleden, kregen we een
klacht binnen  over een lekkage  op de zondag. De weekenddienst erbij,  de
politie erbij. want ie mag zomaar een woning niet in. Troffen ze daar een
verv·uilde woning aan wat dus echt alle perken te buiten ging. De politie
heeft gezegd dat die mevrouw daar niet meer terug kan. GGD ingescha-
keld... En daar is iets voor nodig om te achterhalen dat er iets loos is. Die
mevrouw zag er keurig uit en haar kind... er was aan de buitenkant niets te
zien. En dan gaat dat balletje rollen en ben je met z'n allen bezig om dus te
zorgen, om wat rust te gaan krijgen. Dat lukt ook uiteindelijk wel maar...
Die ging een hotel in. Ze kon niet meer met haar kind de bovenwoning in,
zo erg was het.

[Vr: wat is er uiteindelijk gebeurdP] Ze woont weer keurig in de woning. In
de tussenliggende periode is de woning schoongemaakt. [Vr: is er met die
mevrouw gepraat?} Ja hoor, meerdere gesprekken zelfs. Eh, de sociale
dienst, controle... kost uiteraard geld. Dus ik had onze eigen schoonmaker
gevraagd van: joh, kijk eens in die woning, zeg effe tegen mij wat het kost.
Die is daarnaar toegegaan hij gafde sleutels terug en zei: je bekijk het maar,
hier begin ik niet aan. Ja, dan sta je voor een dilemma. En dan heb ik een
ander bedrijf in huis gehaald waar ik al een paar keer zaken mee gedaan
had. En die hebben het huis helemaal gereinigd. [Vr: en die mevrouw,] Ze
had contacten  en daar is  een  paar keer mee gesproken.  Ik heb  zelf ook een
paar keer met haar gesproken. En dat is dan toch weer op een redeliike
manier opgelost. Ze wordt gewoon nu steeds in de gaten gehouden, ze
krijgt steeds huisbezoek. [Vr: had zii psychiatrische problemen?] Nee, het is
een keurige mevrouw! Nee, er hoeft niet altijd wat aan de hand te zijn om op
een gegeven moment daarin verzeild te raken! En daar kom je dan opeens
achter. Dit heeft dan te lang geduurd maar ja, als verder aan de buitenkant
niks zichtbaar is... als men gewend is dat bij een woning altiid de gordijnen
dicht zijn dan hoort dat dus bij de omgeving, het valt niet meer op.

Algerneen
Aad vertelt dit verhaal om aan te tonen dat je soms alleen door toeval - in dit
geval door lekkage - achter het bestaan van een probleem kunt komen. Daar-
mee geeft hij te kennen dat hij niet alle problemen kent. In dit verhaal lijkt
Aad zich erover te verbazen dat een "keurige mevrouw" met een keurig kind
haar woonsituatie volslagen uit de hand laat lopen. Dat is ook de les die hij
hier geeft: je kunt niet altijd aan de buitenkant zien dat iemand problemen
heeft. Hij geeft zichzelf in het verhaal een actieve rol. Niet alleen heeft hij con-
tact met allerlei instanties opgenomen, maar hij heeft zich niet door de onwil
van ziin eigen collega laten weerhouden. Door zijn toedoen is een schoon-
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maakbedrijf ingeschakeld, zijn er gesprekken geweest en woont de mevrouw
weer in haar huis.

Achteruit lezen
Het einde lezend, valt vooral de verbazing van Aad op. Niet alleen gaat het
hier om een keurige mevrouw die haar huis totaal verwaarloost, terwijl dat
(kennelijk) normaal gesproken alleen door niet-keurige mensen gebeurt (alco-
holisten en dergelijke). Volgens hem heeft de mevrouw geen psychische pro-
blemen, iets wat overigens kan worden betwijfeld. In het algemeen laten men-
sen die hun leven goed op de rails hebben, hun woning niet zo erg vervuilen
dat er niet meer in gewoond kan worden. Verder valt op dat alle instanties,
Prudentia voorop, hier actief hebben opgetreden om het probleem op te los-
sen. Het is dus een verhaal met een goede afloop. Aan het begin geeft Aad in
feite een ander antwoord op mijn vraag of er voldoende zicht bestaat op pro-
bleemgevallen dan hij in zijn algemene antwoord heeft gegeven. Een zinvolle
alternatieve lezing was er van dit verhaal niet te geven.

5.6      De toewijzing
Meestal gaan de drie collega's uit de drie teams bij elkaar zitten om samen de
woningen toe te wijzen. Aad legt uit dat dit nuttig is omdat de kennis over de
teams verdeeld is: "Omdat een meer weet. Want bij toewijzing zitten de
woningen van de teams door elkaar heen. Het is wel prettig als je weet, er kan
wel eens een naam bij zitten dat je denkt van: hee, was daar niet iets mee? Te
houdt mekaar wel alert van: Joh, hou daar rekening mee op het intakege-
sprek." Dit is vooral nuttig om te voorkomen dat mensen die al eens zijn uit-
gezet zonder meer weer kunnen huren.

Daar bedoel ik mee, misschien is er iemand die bij ons ontruimd is wegens
huurachterstand, misschien omdat hij drugsoverlast gegeven heeft. Als in
principe al alles betaald is dan is dat geen belemmering. Alleen als iemand
nog huur open heeft staan dan wijzen we niet toe. [Vr. en bij overlast?] We
nodigen zo iemand wel weer uit, want je mag hem niet zomaar overslaan.
Dan kijken we: hebben we nog met dezelfde persoon te maken. Dan zal de
kans erin zitten dat we zeggen: sorry jongen, lijkt me niet verstandig om
daar te gaan wonen. Dat bespreken we dan ook met zo iemand. We gaan
niet klakkeloos zeggen zus of zo. We gaan zeggen: je hebt toen zoveel over-
last veroorzaakt, het is verstandig dat je niet tussen de mensen woont. Mijn
ervaring is als ik eerlijk ben met die mensen, dat ze dat best ook wel inzien.
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6        Opvattingen over de klant en de taak

6.1     Schriftelijke informatie
De inhoud van de schriftelijke informatie is onderzocht door bestudering van
de woonmarktkrant en een folder, te weten die over klachten. De regels voor
woonruimteverdeling in de regio E. worden uitgelegd op bladziide twee van
de woonmarktkrant onder de titel "Punt voor punt". Hierin wordt uitgelegd
wat onder een starter of doorstromer wordt verstaan, hoe de huurprijs en der-
gelijke berekend ziin. Ook wordt aangegeven hoe mensen zelf het huishou-
dinkomen kunnen berekenen. Hieraan is toegevoegd als "Tip: is geen bruto-
bedrag bekend. vermenigvuldig dan het nettobedrag met I,4 om ongeveer een
brutobedrag te bereiken. Is alleen een jaarbedrag bekend, deel dit dan door I3
om het maandbedrag te krijgen." Op dezelfde pagina treft men de belangrijke
adressen aan, waaronder die van de gemeente, de GGD, Maatschappelijk
Werk en de Klachtencommissie woonruimteverdeling. Er wordt geen melding
gemaakt van de regeling betreffende urgentie. Ook is niet aangegeven hoe de
uiteindelijke rangordebepaling door de corporatie wordt gedaan. Op de laatste
pagina staat de verantwoording. Hierin kan men lezen welke woning is toege-
wezen. De naam van de betrokkene wordt niet genoemd, wel de datum van
inschrijving. Ook het aantal ontvangen reacties wordt vermeld.

De folder over klachten heet: "Klacht? Laat het ons weten". In de inleiding
staat te lezen: "Prudentia wil kwaliteit bieden.  (...)  Of wij daarin slagen  is  ter

beoordeling aan u.  Als u ontevreden bent over onze producten of dienstverle-
.ning, dan heeft u reden tot klagen. Als u een klacht heeft, laat het ons weten.

De inhoud is tamelijk overzichtelijk onder diverse kopjes terug te vinden. Het
taalgebruik is niet echt eenvoudig te noemen (lange zinnen, formele bewoor-

dingen). Allereerst wordt beschreven wat een klacht is: een "uiting van onte-
vredenheid". Deze kan de "producten of diensten betreffen", maar ook de
mensen die deze leveren. Pas later blijkt dat het hier niet gaat om huurprijzen
en de registratie als woningzoekende, maar om technische problemen en de

afhandeling daarvan. Mensen met een klacht moeten eerst de "normale weg
bewandelen": eerst de opzichter bellen, eerst "praten en samen het probleem
oplossen". Een klacht moet vervolgens schriftelijk worden ingediend. Vervol-
gens wordt deze door de teammanager behandeld. De klager krijgt binnen
drie weken schriftelijk antwoord. Is hij het hiermee niet eens, dan wordt de
klacht behandeld door het hoofd van de afdeling Woondiensten. Pas daarna
kan men in beroep bij de onafhankelijke 1<lachtencommissie. Hierin zitten

vertegenwoordigers van huurders en de verhuurder. Uiteindelijk doet deze na
een hoorzitting een uitspraak. De tekst van de folder is volgens de folder zelf
een "vrije weergave van het klachtenreglement", dat kostenloos ter inzage ligt.
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6.2 De klant

Brenda legt uit dat het werken bij de woningstichting vooral leuk is omdat de
klanten zo verschillend reageren en de medewerkers echt iets voor de klant
kunnen betekenen.

De een is ontevreden, de ander zit te schelden en de derde is heel erg blii en
daar krijg je bonbons van bii wijze van spreken, h6. Dus dat heft elkaar weer
een beetje op. Of iemand is heel erg verdrietig, met name bij die urgentiege-
sprekken. la, en dan zijn mensen toch redelijk vaak in tranen van: ja, waar
mott ik nu naar toe?

Klantgerichtheid is een sleutelwoord in de organisatie. Hierover wordt ook
veel gesproken. Carla vindt dit positief: "Ik denk dat we hier als Prudentia
zijnde ook wel heel klantgericht willen werken, dat vinden we wel heel belang-
rijk." Op de vraag of er wel eens gepraat wordt over de identiteit of de toe-
komst van de organisatie, vertelt Dorien dat de leiding hieraan onlangs speci-
fiek aandacht heeft besteed ti idens een bijeenkomst voor het personeel over
de fusie. Ook daar bleek dat klantgerichtheid centraal staat in de organisatie.

Klantgericht en doelgericht staan gewoon samen op dezelfde plaats. Dat is
ons verteld allemaal. We gaan op I januari fuseren en we hebben pas te
horen gekregen - dat is met een intro gebeurd - toen kwam de directeur
aan het woord van: we zijn natuurlijk klantgericht en doelgericht, dus van-
daar.

Wat deze klantgerichtheid precies inhoudt is niet helemaal duidelijk gewor-
den. Voor Dorien betekent het een bepaalde mate van meeleven met de klant.
Dit heeft tot gevolg dat zij graag iets extra's doet, ook al is dit niet strikt voorge-
schreven. 'Als zo'n klant op woensdag bij de telefoon zit te wachten van: heb
ik die woning nou wel of niet. Ik probeer dat dan iemand snel te laten weten,
snel voor die klanten, voor die huurders."

Aad vertaalt klantgerichtheid vooral naar tevredenheid en begrip. Dit betekent
niet altijd dat de klant concreet geholpen is met een woning, maar dat deze
zich serieus genomen voelt.

is voor mij dat een klacht waar ze voor komen opgelost wordt. Of dat niet
hun probleem opgelost is, maar dat ze wel weten dat ze met iemand gespro-
ken hebben die dusdanig veel vertrouwen geeft dat ze weten dat er wat gaat
gebeuren. Dat ze het gevoel hebben: er is iemand die naar mijn verhaal luis-
tert, iemand die begrip voor me heeft, dat ie dat gevoel aan mensen mee-
geeft.
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6.3     De lastige kinderen
Dorien geeft de voorkeur aan een klantvriendelijke behandeling in een con-
creet geval. In dit verhaal zet zij deze regels en de daarmee samenhangende
bureaucratische waarden als afstandelijkheid en gelijke behandeling op een
lagere plaats.  Het gaat om een geval waarbij  zij  niet zelf betrokken was,  maar
dat zi j kent van horen zeggen. Het betreft hier een verzoek van kinderen van
een huurder om in de huurwoning te mogen achterblijven, ook als de huur-
der vertrekt.

Eh, ik heb bijvoorbeeld ook iets gehad van... dat is dan niet bij mil gebeurd,
maar dat had ik dan gehoord over iemand anders. En daar heb ik achteraf
zoiets van: nou ja goed, ik had het niet zo gedaan... Dat was een gezin, een
man met een aantal kinderen, die woonden in een woning. En de man die
wilde naar R. verhuizen en dan werd er gevraagd van: mogen mijn kinderen
in deze woning blijven. Nou, officieel is het zo, op het moment dat iemand
met kinderen de woning wil verlaten, dan is het niet zomaar mogelijk dat
kinderen in een woning mogen blijven. Want dat zou natuurlijk wel heel
makkelijk zijn. Stel: mijn ouders hebben een hele mooie huurwoning. En ik
weet, ze gaan er volgend jaar uit. Schrijfik me nu vast bij hen in en gaan zil
eruit, dan mag ik in die woning blijven. Zo werkt dat dus niet.

En daar is eigenlijk een hele lange brievenwisseling over geweest.  Of wil
niet een ander standpunt wilden innemen en blabla. Die man is hier
geweest, die kinderen zijn hier geweest van: hier te breed daar te lang. Maar
het ging niet door. En dan uiteindelijk - en wat de reden is weet ik ook niet
- kregen ze ineens wel die woning. En dan denk ik van: ja, gaan ze een hoop
toestanden maken en puntje bi i paaltie krijgen ze het wel. [Vr: was dat dan
niet volgens regels?] Nee, nou ja. Maar ik vind, het is een woning waarvan ik
weet: als die iongens zich inschrijven en die woning komt in de Woonkrant
te staan, staan ze gelijk nummer 66n. Ja. maak le daar dan niet zo druk om.
Want als ze er nou uitgaan dan zouden ze nu een woning opnieuw moeten
stofferen en zo. En ze zouden sowieso al in aanmerking kunnen komen
voor die woning. En toen had ik zoiets van: ja, waarom zo moeilijk doen...

op dit moment hadden ze wel zo van mii erin gemogen. Maar ja, ik weet
niet wat er allemaal gespeeld heeft. En dan had ik zoiets van: een beetje
vreemd... Er zal wel een reden voor ziln, maar die heb ik dan niet goed
gehoord. Als het nou een hele gewilde woning is waar 80 mensen op zitten
te wachten... Maar ja, dat ziin die woningen niet, dus dan zou je ze d'r eerst
uit moeten zetten, dan mogen ze een bon invullen voor een woning in de
krant. Stel dat ze op dezelfde woning reageren, nou daar reageren vaak een,
twee mensen of niemand op.
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Algemeen
Twee keer wordt verteld dat dit niet gaat om een eigen geval, maar dat het een
andere afdeling betreft. Dorien lijkt oprecht verbaasd te zijn over de manier
waarop met dit geval is omgesprongen. De vertelster is op de hoogte van de
officiele regels die voor dergelijke gevallen gelden. De reden voor de regels
wordt zelfs uitgelegd: het voorkomen van berekenend gebruik van deze regel.
De ratio om regels in het algemeen onverkort te handhaven, is het voorkomen
van precedentwerking. Als de regel in dit geval niet wordt toegepast, zijn er
legio soortgelijke gevallen denkbaar waarvoor deze regel evenmin zou moeten
gelden.

Twee maal schakelt Dorien over op een ander, hypothetisch verhaal, begin-
nend met "stel dat". Zij doet dit de eerste keer om haar argument te versterken
dat er geen uitzonderingen kunnen worden gemaakt, om het systeem niet te
frustreren. De tweede keer wordt het feit dat het gaat om een niet-populaire
woning op deze manier benadrukt. Zij schakelt over op "je" op het moment
dat zij haar redenering meer algemene gelding wil geven en wil proberen de
toehoorder in haar standpunt mee te nemen. "Je moet le er niet zo druk om
maken." Dorien gebruikt de uitdrukking "puntje bij paaltje", hier om aan te
geven dat pas op het laatste moment de collega's tot een ander besluit kwa-
men. Ook gebruikt zij tweemaal de directe uitdrukking: "ik heb zoiets van",
daarmee haar eigen houding in het verhaal benadrukkend.

Achteruit lezen
De reden waarom Dorien dit verhaal vertelt, is dat zij zich verbaast over het feit
dat de kinderen van een verhuizend echtpaar in eerste instantie niet in de
ouderlijke woning mogen achterblijven. Het verhaal nalezend, lijkt het erop
dat deze verbazing weinig te maken heeft met de betrokken klanten. Deze
worden toch wel enigszins als "lastig" afgeschilderd: er volgt een discussie en
een briefwisseling. Wellicht denkt Dorien dat de reden waarom haar collega's
uiteindelijk toch "puntle bii paaltje" hebben ingestemd met het verzoek, hierin
is gelegen. Dan zou de achterliggende kritiek zijn dat als de klant maar lastig
genoeg is. de collega's wel bereid zijn om deze zijn zin te geven. Dit wordt dan
als "een beetje vreemd" afgedaan.

De crux zit hier in hoe Dorien haar (tildelijke) collega's waarneemt. Hoewel zij
aanvankelijk de gewone, door de regels voorgeschreven, handelwijze volgen,
gaan zij in de beleving van de spreekster plotseling "om" en mogen de kinde-
ren uiteindelijk wel in de woning blijven. De verklaring hiervoor is voor
Dorien niet duidelijk. Zij begrijpt niet waarom dit besluit niet meteen is geno-
men, omdat het een niet erg gewilde woning betrof die de kinderen waar-
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schijnlijk hadden kunnen krijgen. Dit op het eerste gezicht praktische en
klantgerichte idee past echter niet in de typische ratio van een bureaucratische

organisatie. Die moet ook rekening houden met andere gegadigden en vooral
met het voorkomen van precedentwerking.

6.4     Menselijkheid en rechtvaardigheid
Menselijkheid is een term die alle vier verhuurmedewerkers erg aanspreekt.

Dit is op zich niet verwonderlijk, omdat zij bij hun motivatie aangeven het
omgaan met mensen erg belangrijk te vinden. Dorien vergelijkt de mate van
menselijkheid bij Prudentia met die in andere bedrijven. Dan springt Pruden-
tia er positief uit. Mensen moeten gelijk behandeld worden.

Nou, ik heb er een hekel aan, en dat is misschien stom, hoor. Maar heel veel
bedrijven zijn zo heel erg gericht op prestatie en zien mensen alleen maar
als een factuur of als een nummer, en ik vind dat dat niet goed past in een
woningstichting. Bij menselijkheid moet je gelijkheid erbij zetten. Want als
je niet met gelijkheid werkt, dan kan je ook niet menselijk zijn. Dan ga je
onderscheid maken.

Menselijkheid lijkt vooral een rol te spelen wanneer het niet gaat over stan-
daardzaken. Carla geeft een voorbeeld: "Bij toewijzing komt menselijkheid
niet te pas, omdat je niet met mensen te maken hebt. Bij uitzonderingsgeval-
len zoals urgentie, dan komt menselijkheid pas kijken."

Rechtvaardigheid heeft voor de medewerkers meestal te maken met wetten en

regels. Volgens Carla betekent rechtvaardigheid bij woningtoewijzing dat de
dingen gebeuren volgens de Verordening, ook als zil een woning liever aan
een ander had gegund. "[d]at degene die het langste staat ingeschreven de
woning krijgt, ook al ben ik daar niet zo gelukkig mee. Maar iedereen heeft

recht op een woning, we hebben die regels van woningtoewijzing zo geformu-
leerd, dus..." Op de vraag of rechtvaardigheid soms zou kunnen betekenen dat

niet degene die nummer 66n staat de woning krijgt, antwoordt zij ontken-
nend. Er is immers besloten om volgens het aanbodmodel de woonruimte te
verdelen. "Nou niet als-ie voldoet aan de regels. nee. Dan kun je de woon-
marktkrant wel opzij zetten." Aan de andere kant betekent rechtvaardigheid
volgens Carla ook sociale rechtvaardigheid. "Rechtvaardigheid, daar zit nog
wel een stukje sociaal in en ja, het moet gewoon volgens de wet dus, dat is ook
belangrijk..."

6.5      De ex-collega
Brenda vertelt dit verhaal naar aanleiding van een vraag over huisuitzettingen.
Zij maakt "stemmetjes" om onderscheid aan te geven tussen wat de klant (h)
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en de collega's (c) zeggen. Het betreft een geval van een ex-collega die kenne-
lijk minder hard wordt aangepakt als andere wanbetalers.

We hebben ook een huurder die ook constant alleen maar bij de deurwaar-
der betaalt. Hij heeft een eigen zaak en hij zegt: ja, ik krijg onregelmatig
mijn geld. We hebben van alles voorgesteld (c): ga dan met de kinderen rus-
tig de huur betalen - hi j heeft nogal wat kinderen. Laat dan de kinderen de
huur rechtstreeks naar ons overmaken. Dan hebben wij op tijd onze huur
en ja, het maakt ons niet uit wie er betaalt. (h)Ja ja, dat is een goed idee. En
vervolgens doet hij het niet. Dus als hij twee maanden huurachterstand
heeft en we hebben een brief gestuurd en hij reageert niet, gaat hij weer
naar de deurwaarder, iedere keer opnieuw. En op het allerlaatst, op het
moment dat de tijd komt dat hij uitgezet gaat worden, betaalt hij. Ja, heel
raar gedrag, maar ja, zo gaat het. [Vr: maar ze betalen uiteindelijk wel?] Ja
Of hij zegt op het laatste moment van: ja, ik heb niet het volledige bedrag.
Dan zijn wij inmiddels zover, na zoveel keren een uitzettingsprocedure... Ja.
nu betalen jullie echt alles anders ga je d'ruit. [Vr: en nuP] Nog niet nee, hij
woont nog steeds.

[Vijf minuten later wordt gevraagd wat Brenda doet als er een goede
bekende binnenkomt] Ja, dan zeg ik gewoon dat dat niet kan. [Vr gebeurt
dat wel eens?] Nou, wat ik net zei over die huisuitzetting met die vijf kinde-
ren, dat is een ex-collega. Dus, eh, vandaar dat hem ook heel lang de hand
boven het hoofd is gehouden. Hij is dus hier wel weggegaan, echt ontslag
gekregen. En hij had altijd, was hij al achter met betalen. Toen hil hier
werkte, was dat simpel op te lossen. Maar sinds hij hier weg is, heb je daar
geen greep meer op. Ja, dan is dat extra vervelend. Dan heb ik ook zoiets

van: ja, het is al zo vaak gebeurd, die huurachterstand en bij de deurwaarder
dus...

Algemeen
Dit verhaal is in tweeen geknipt omdat er een tijd tussen zit. Het eerste
gedeelte wordt verteld bij het onderwerp huurachterstand, het tweede gedeelte
bij de vraag hoe Brenda omgaat met eventuele bekenden. Pas dan blijken de
twee gedeeltes samen te hangen. Het verhaal gaat over een man met beta-
lingsachterstanden, waarmee de vertelster geen geduld meer heeft. Dit bena-
drukt zij met haar woordkeus zoals: "constant" , en "alweer". Brenda doet een
beroep op actieve klantgerichtheid: er is van alles voorgesteld om het pro-
bleem op te lossen. Nu is zij het beu dat de man pas betaalt op het moment
dat de corporatie tot uitzetting wil overgaan. Zij vindt dat "raar gedrag." Dit
gedrag wordt niet verklaard. Wel zegt Brenda dat de man "nogal wat kinderen"
heeft, iets dat zij kennelijk relevant acht. Zij vindt dat de kinderen dan maar
de huur moeten betalen. Dit kan als een particuliere mening worden aange-
merkt, want deze opvatting steunt niet op officiele regels. Vervolgens refereert
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de spreekster aan de wel bestaande regel dat het inderdaad niet uitmaakt wie
de huur betaalt, als hij maar betaald wordt.

In het tweede gedeelte blijkt dat de man een ex-collega is en dat de corporatie
hem de hand boven het hoofd heeft gehouden en kennelijk nog houdt. Daar-
bij doet Brenda een beroep op de norm van onpartijdigheid: een bekende als
klant helpen of te woord staan "kan niet." Zij heeft het idee dat het bij deze ex-
collega wel is gebeurd. Dat is de reden waarom zij terugwijst naar het eerdere
gedeelte van het verhaal. Zii vindt dat de man vaak genoeg - of zelfs te vaak -
is geholpen en duidt impliciet aan dat deze wanbetaler nu maar moet worden
aangepakt alsof het een onbekende betreft.

Achteruit lezen
Het eerste gedeelte eindigt met de voor Brenda onbevredigende conclusie dat
de man nog steeds in een huurwoning van Prudentia woont. Zij vindt dat Pru-
dentia "van alles" en dus genoeg heeft gedaan om tot een regeling te komen,
met name voorstellen dat de kinderen de huur betalen in plaats van de man,
die kennelijk een onregelmatig inkomen heeft. Of er nog andere voorstellen
zijn gedaan, is niet duidelijk. Het tweede gedeelte eindigt met een onuitge-
sproken conclusie die zou kunnen luiden: het is al zo vaak gebeurd, dus vind
ik dat hij maar uitgezet moet worden. Dat hij "echt ontslag" heeft gekregen, is
een extra motiefom niet al te veel begrip voor de man te hebben. Zijn karakter
wordt ook verder niet al te positief afgeschilderd. Kennelijk belooft hij beter-
schap en komt dit telkens niet na. Hij vertoont raar gedrag en hij heeft ook
nog eens nogal wat kinderen. Impliciet zegt zij over de oud-collega dat deze
geen goede reden heeft om een betalingsregeling te krijgen. Hij heeft er zelf
voor gekozen zelfstandig ondernemer te worden en veel kinderen te kriigen.

Alternatieve lezing
Het verhaal kan zo worden gelezen dat Brenda er juist wel begrip voor heeft
dat je bij een oud-collega, die ie goed kent, de hand langer boven het hoofd
houdt.
We hebben ook een huurder die ook constant alleen maar bij de deurwaarder
betaalt. Hij heeft een eigen zaak en hij krijgt onregelmatig zijn geld. We heb-
ben voorgesteld: ga dan (...) En op het allerlaatst, op het moment dat de ti id
komt dat hij uitgezet gaat worden, betaalt hij. Ja, heel zielig eigenlijk. maar ja
zo gaat het. Of hij zegt op het laatste moment van: ja, ik heb niet het volledige
bedrag. Daar nemen wij dan ook wel genoegen mee. Als kleine zelfstandige
heb je immers niet een vast inkomen. Wij zijn nog niet zover, ook na zoveel
keren, om een uitzettingsprocedure te starten. Die man, dat is een ex-collega,

dus vandaar dat hem ook heel lang de hand boven het hoofd is gehouden. Hij
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is hier wel weggegaan, heeft ontslag gekregen. En hij was achter met betalen.
Toen hij hier werkte was dat simpel op te lossen. Maar sinds hij hier weg is
heb je daar geen greep meer op. Ta, dan is dat extra vervelend. Dan heb ik ook
zoiets van: ja, het is al zo vaak gebeurd, die huurachterstand en de deurwaar-
der, dus die man moeten we echt gaan helpen.

6.6 De beschaafde zwerver

Dit verhaal is afkomstig van Dorien, naar aanleiding van de laatste vraag in
het gesprek. Zij vertelt dat zij trots is op een geval waarbij zij meer heeft
gedaan dan officieel van haar gevraagd kan worden. Bovendien geeft zij aan
daarbij de formele regels te hebben genegeerd.

D'r is een, eh, er kwam een meneer bij mi j in de spreekkamer die hier in E.
werkt. En die meneer heeft - en die was een tiid geleden al gescheiden - en
die heeft een half jaar bij iemand in huis gewoond. En op een gegeven
moment heeft diegene gezegd: over twee maanden moet je eruit. Toen
heeft-ie andere woonruimte proberen te krijgen, dat was dan even een
schuur of een zolderkamer bij een boer ergens, maar dat was in H. En dus,
nou, alles was in kannen en kruiken en puntje bij paaltie zei die boer: het
spiit me, nou ik heb er helemaal geen zin meer in. Dus toen stond die
meneer letterlijk op straat. Hij sliep ook echt op een bankie buiten in een
park of waar dan  ook,  en  je  zag hem  er met de week slechter uit gaan  zien.
En officieel kon hii geen urgentie krilgen omdat hij niet in E. in stond
geschreven als zijnde dat hii hier woonde. Maar zijn werkgever is in E. en
toevallig was ik met die man voor een aantal woningen bezig, dat waren dan
gestoffeerde woningen. Dus heb ik eerst contact opgenomen met zijn baas
van: nou joh. we ziin momenteel gestoffeerde woningen van u aan het ver-
huren, en is het niet mogelijk dat dat personeelslid van u voorlopig daar in
kan. Maar daar had hii andere bedoelingen mee en dat was al besproken en
dat kon niet.

En toen had ik wel zoiets van: ja, je moet dan wel - ia, daar kom ik weer met
m'n menselijkheid - ik ben niet voor alles vatbaar waar mensen voor
komen. Maar ik vind dat als je in I999 een normaal inkomen hebt en je
moet op een bankie buiten in het park slapen, nou dat kan eigenlijk niet. Ie
kunt dan zeggen van:  ga maar naar het Leger des Heils  of dat soort dingen.
Maar nou ja, ik vond dat niet gepast. En toen heb ik hier overlegd van: is
daar nou niets aan te doen en eh, want ik vind, eh... vond op dat moment
dat dat niet kon. En toen hebben we gewoon gekeken en er was een woning
vrii. Ik moet erbi j zeggen. hij zag er niet helemaal netjes uit, daar moest wat
aan gedaan worden. Maar die man was dolblij met die woning, die hebben
we toegewezen. Kijk, op een gegeven moment kun je wel zeggen: regeltje
regeltje regeltje, maar als iemand echt buiten op straat ligt te slapen dan
vind ik dat dat niet kan. Dat je niet eens kunt douchen of je kleding kunt
verschonen... Nou ja, dat vond ik wel goed.
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Algemeen
Met name het slot van dit verhaal is tekenend: het toepassen van de regeltjes
wordt soms minder belangrijk geacht dan menselijkheid. Dorien noemt de
wettelijke regels wel, maar juist om zich hiertegen af te zetten. Het argument
dat iemand niet buiten op straat zou mogen slapen, kan worden beschouwd
als een beroep op menselijke waardigheid. Daar wordt in dit geval wel een
particuliere invulling aan gegeven: het gaat om iemand met een normaal
inkomen die in deze tijd niet op straat zou moeten leven. Dit wordt als uit-
gangspunt genomen voor de beslissing om handelend op te treden en te gaan
bemiddelen voor een woning. Aangezien Dorien hierin verder gaat dan strikt
genomen mag worden verwacht en dit niet overeenkomt met de objectieve
regels voor urgentie (betrokkene komt immers niet uit E.), overtreedt zij de
regels.

Dorien gebruikt een aantal opvallende stijlelementen. Allereerst bezigt zij in
een zin twee gezegdes: in kannen en kruiken en puntje bij paaltje. Het is niet
aannemelijk dat zij deze gebruikt om iets te benadrukken: het gaat immers
niet over haarzelf en haar relatie met de man,  maar over iemand anders.  Met
"regeltje, regeltje, regeltie wil zij aangeven dat sommige mensen blijkbaar
alleen maar in regeltjes kunnen denken en dat zij dit niet doet. Een aantal
keren wisselt Dorien van ik naar jij. "Ik" lijkt zij vooral te gebruiken als zij
zichzelf als handelend persoon beschrijft. "Jij" wordt gebruikt als zij een
beroep wil doen op de toehoorder als morele beoordelaar enerzijds en op
diens inlevingsvermogen anderzijds. Zij uit zich direct in de zinsnede: "kom
ik weer met m'n menselijkheid", aangevend dat dit voor haar een belangrijk
uitgangspunt is.

Achteruit lezen
De uitkomst van het verhaal is dat de dakloze, dankzij de bijzondere inspan-
ningen van Dorien, een woning krijgt. Niet voor niets werd dit verhaal verteld
naar aanleiding van de vraag naar een geval waarop zij trots is. Niet alleen de

uiteindelijke toewijzing, maar ook de persoonlijke betrokkenheid dient te wor-
den gerechtvaardigd. Het eerste gebeurt door de "eigen schuld" van de klant
uit te sluiten: uit het relaas van de vertelster komt de dakloze als het slachtof-
fer van een vervelende samenloop van gebeurtenissen en van onbetrouwbaar-
heid van anderen naar voren. Hij wordt aangeduid als "een meneer". Hii heeft
een baan, een "normaal inkomen" en behoort volgens Dorien tot een categorie
van personen waarvan niet kan worden verwacht dat deze op straat leven of
naar het Leger des Heils gaan. Dit is "niet gepast". Het niet strikt naleven van

de regels en het eigenhandig bemiddelen door de spreekster wordt vooral

ingegeven vanuit haar opvatting over menselijkheid. Zij acht dit in dit geval
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een hoger goed dan het naleven van de regels. Overigens benadeelt zij, door
de woning aan deze man toe te wijzen. waarschijnlijk een andere gegadigde.

Alternatieve lezing
Het verhaal kan ook op deze wijze worden gelezen:
Er kwam een zwerver bij mi j in de spreekkamer die hier in E. werkt. Die man
was gescheiden en zo dom geweest geen regeling te treffen voor zijn huisves-
ting en toen is hij bij een boer gaan wonen. Die was hem ook snel beu en dus
zat hij zonder huis. le zag hem met de week viezer worden. En officieel kon
hij geen urgentie krijgen. En toen had ik wel zoiets van: ja, je moet dan wel
menselijk zijn, maar ik ben niet voor alles vatbaar waar mensen voor komen.
Als je een normaal inkomen hebt, dan is het in 1999 wel je eigen schuld wan-
neer je op een bankie buiten in het park moet slapen. Je kunt dan niet zeggen
van: ga maar naar het Leger des Heils want dat is bedoeld voor mensen zon-
der inkomen. Nou, voor zo iemand ga ik ook niet iets extra's doen of zo. Die
wacht maar gewoon zijn beurt af. Hij heeft gewoon geen recht op urgentie.
Kiik, op een gegeven moment kun je wel zeggen: menselijkheid voor alles,
maar als iemand door zijn eigen nalatigheid buiten op straat ligt te slapen,
dan vind ik het wel goed dat we gewoon de regels toepassen.

6.7     Verantwoordelijkheid en macht
De medewerkers zien hun eigen positie als verantwoordelijk, omdat zii te
maken hebben met mensen. Dorien beseft dat zij het lot van mensen in han-
den heeft. "Ik beslis op bepaalde momenten ofiemand wel of niet een woning
krijgt." Carla vindt het beslissingen nemen over mensen ook een verantwoor-
delijke taak. "En op sommige punten is het wel verantwoordelijk want ja, je
werkt toch met mensen. Je beslist over persoonlijke dingen van anderen, dus
ja..." Brenda geeft aan dat niet alleen het beslissen over woonruimteverdeling
op zich een verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Zij vindt dat ook de
mensen te woord staan een verantwoordelijke taak is. Daarnaast heeft zij de
opvatting dat de manier waarop mensen hun leven inrichten niet relevant

mag zijn voor de besluitvorming.

Nou, ik denk het best wel, ja. Je kunt mensen toch wel schade berokkenen.
As je ze niet opvangt, als ie zegt bekijk het even, zoek het uit. Je kunt dingen
op verschillende manieren zeggen tegen mensen. Je kunt iemand heel erg
beledigen van: ja, het is je eigen schuld, dat je gaat scheiden of waar twee
kijven hebben er twee schuld. Want dan doe je je werk niet goed. Als je dat
gaat zeggen, ik bedoel, het is niet aan ons om daar over te oordelen. Je kunt
hooguit je schouders ophalen en zeggen van: jee, hoe krijgt iemand het voor
elkaan Of als iemand een probleem heeft, in elkaar geslagen wordt en mis-
handeld is door een partner. En dan komen ze terug met een nieuwe part-
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ner - als je wat langer werkt dan kun ie dat traject een beetje volgen - dan
komen ze terug met een nieuwe partner en dan krijg je datzelfde verhaal
weer. En dan denk je: hoe zoek ie het uit, hoe is 't mogelijkP Iemand zit zo
in elkaar of niet dus dat doet niets aan het feit op zich af. Als daar tijd vol-
doende tussen zit, hebben ze gewoon opnieuw recht op een urgentie. leder
mens is niet gelijk en dat is denk ik wel goed.

De medewerkers beseffen dat er een bepaalde beslissingsvrijheid bestaat en
dat je die op verschillende manieren kunt invullen. Daarbij speelt volgens
Dorien verantwoordelijkheidsgevoel een belangrijke rol. "Nou, de verantwoor-
delijkheid van hoe je te werk gaat. Ik moet wel kunnen verantwoorden wat ik
aan het doen ben. Want als ik niet rechtvaardig ben en niet volgens de wet
werk, kan ik me ook niet verantwoorden." Carla associeert het begrip met
eigen verantwoordelijkheid als vrijheid en hecht daar veel waarde aan: "Dat ik
meer mijn werk verantwoordelijk wil uitvoeren, dat ik het belangrijk vind dat
ik niet zomaar dingen doe die me opgedragen worden of zo.  lk wil het graag
zelfstandig. Mijn eigen verantwoordelijkheid, dat vind ik wel belangrijk."

Alle vier medewerkers beschouwen hun eigen positie niet als een machtsposi-
tie. Dit begrip heeft voor hen een duidelijk negatieve klank. Dat de medewer-
kers naar eigen zeggen geen macht hebben, ligt aan het feit dat het systeem
bepaalt wie een woning krijgt en de bepalingen in de Verordening daarover
duidelijk zijn. Dorien verwoordt dit als volgt. "Nee, ik zie daar geen macht in.
Als ze voldoen aan de voorwaarden, ben ik niet degene die zegt: je krijgt die
woning niet." Dit is in tegenspraak met hetgeen zij hiervoor over verantwoor-
delijkheid heeft gezegd.

Carla vindt het een kwestie van opvatting of karakter.  "Ta, zo ben ik niet inge-
steld denk ik, nee." Op mijn vraag of de klant dit soms anders zou kunnen
ervaren, antwoordt zij dat er regels zijn waarnaar zij tracht te handelen: "Dat
zou kunnen, ja. Alleen is het zo dat ik probeer te handelen volgens de regels
die er toch in dit bedriif zijn. En dan zie ik het niet als macht." Op de volgende
vraag of macht dan met gebrek aan regels te maken heeft, geeft Carla geen
direct antwoord. Zij refereert weer aan een houding of karaktereigenschap.
"Ik vind macht misbruik van je functie maken."

Brenda vindt dat macht niet met gebrek aan regels te maken heeft. Zij refe-
reert aan de regels voor urgentie. Deze regels zijn klaarblijkelijk voldoende

eenduidig, zodat van beslissingsvrijheid geen sprake is. "Er is een Platform
Urgenties, daar wordt dat beslist. [Vr: maar voordat ze naar dat Platform
gaan?] Nou, wil schatten de kansen of ze wel of niet een urgentie laijgen en
daar zijn gewoon regels voon"
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6.8 Eigen norrnen

Uit diverse uitspraken kan worden afgeleid dat Carla als norm de eigen ver-
antwoordelijkheid van mensen meeweegt, hoewel deze norm niet in de offi-
ciale regels staat. Het beoordelen van verantwoordelijk handelen wordt in het
hierna volgende relaas afgewogen aan de moeite die iemand zelf al heeft
gedaan om een woning te krijgen.

Die jongen waarvan z'n ouders gaan verhuizen, zijn ouders gaan volgende
maand verhuizen en hij heeft geen woonruimte... ja, je komt ook niet thuis
bii je ouders en die zeggen: we gaan volgende maand verhuizen en ie zoekt
het maar uit. Dat is te voorzien, daar kun le zelfwat aan doen. En die krijgt
dus geen urgentie.

Waaruit de genoemde voorzienbaarheid in dit geval blijkt, is niet helemaal
helder. De vraag of de ouders plotseling gingen verhuizen of niet, heeft Carla

niet gesteld.  Op de vraag of deze persoon wel doorgestuurd wordt, antwoordt
zi j ontkennend. De jongen moet de gewone weg bewandelen terwijl dit ken-
nelijk geen reele optie is.

Nee. die sturen we niet door (...) Die jongen moet maar een kamer zoeken
en reageren op woningen die in de krant staan. Maar dat is niet iets waar-ie
mee geholpen is op korte termijn. want dat redt hij niet voordat zijn ouders
ziin verhuisd. Maar la, ie kunt niet de hele verantwoordelijkheid overne.
men.  Die ligt ook bij de mensen zelf.  Het is af en toe wel heel gemakkeliik
om hier binnen te stappen van: nu wil ik een huis.

Deze argumentatie wordt gevolgd door een andere. Carla heeft blijkbaar ook
een norm die te maken heeft met de moeite die mensen zelf moeten doen
voor een woning. Ook deze norm is niet te halen uit de geschreven regels.

En het is ook nog anders op het moment dat die persoon bijvoorbeeld zich
al een hele tijd geleden heeft ingeschreven, iedere keer dat de krant uitkomt
op twee woningen heeft gereageerd en niet aan de bak komt. Dan is het
anders. Hij moet wel kunnen aantonen dat hi j moeite heeft gedaan om zelf
erin te voorzien. En als het dan niet lukt, ja, dan is er over te praten. Maar
niet zo van: mijn ouders gaan volgende maand verhuizen en ik wil wel een
huis van iullie. Hij had zich die week nog ingeschreven als woningzoe-
kende. Nee, dat gaat niet.

6.g     De vakantieganger
Dit verhaal wordt door Brenda verteld om haar eigen regel over huurachter-
stand duidelijk te maken: de reden waarom iemand schulden heeft, maakt
verschil. Ook hier gebruikt zij "stemmeties" Daarmee geeft zij aan wie
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spreekt  zil  zelf (i)  of de huurder  (h) in kwestie. Het betreft hier een  man die
volgens Brenda een notoire wanbetaler is.

Ja, wat de reden is waarom huurders in de problemen ziin gekomen? Dat
maakt wel verschil uit, ja. Natuurlijk, want ja, ik heb iemand gehad die
belde en die zegt: eh sorry, hoon Ik heb twee maanden huurachterstand
maar mijn vliegtuig gaat over een uur ik zit nu op het vliegveld. En, eh, als
ik terugkom betaal ik wel, hoor. Nou, ik kon al helemaal niet zeggen van:
eh...  lk zat maar een beetje tegen te sputteren van:  ja,  je  moet even  een rege-
ling daarvoor treffen want hier kan ik niks mee, ht? (h) En ja, maar ik betaal
het echt wel, je zult wel zien - dat gebeurt dus wel vaker: ik betaal echt wel -
maar ik kan nu niet met je praten, want ik moet nu weg. Nou, die man die
komt terug en die heeft inmiddels drie maanden huurachterstand. Die heb
ik wel naar de deurwaarder gedaan want hij kan dus wel zeggen van: ja, ik
betaal wel, maar je moet dan wel met iets concreets komen. En als je dan
wel met vakantie kan, dan heb ik zoiets van: ia, waar zijn we dan mee bezig.

Nou, en toen kwam hii terug en toen zei-d-ie van: hee, ik heb wel gebeld
maar dat ben je zeker vergeten he2 En toen zei ik: nee, dat ben ik niet verge-
ten. Want u belde van Schiphol en u zat te wachten op uw vliegtuig. En [u
hebt] drie maanden achterstand. En ik zeg: u zou eerder gaan betalen. Ik
zeg: dit is niet meer acceptabel. Ik zeg: dit is niet de eerste keen want daar-
voor had hij ook twee maanden tegelijk betaald. Hij betaalde een keer in de
twee maanden zo'n beetje. Ik zeg: u moet uw betalingsgedrag veranderen.
Ch)Ta, maar kan je het niet intrekken? (i) Nee, ik doe dat niet. Nee, doen we
niet. [Vr: en nuP} Nu krijgt hij extra kosten erbij. Maar ja, ik denk dat dat op
een gegeven moment de enige manier is om iemand een ander betalingsge-
drag te laten krijgen.

Algemeen
In zekere zin zit er geen slot aan het verhaal: de huurder betaalt nog steeds
slecht. Eigenlijk is er dus niets veranderd. De reden waarom Brenda het ver-
haal vertelt is om duidelijk te maken dat niet elke reden voor huurachterstand
in haar ogen een goede is. Er zijn wanbetalers waartegen volgens haar niet
hard genoeg wordt opgetreden. Overigens zijn er wel regels over hoe betaald
moet worden en hoe met huurachterstand moet worden omgegaan, maar
hiernaar verwijst Brenda niet.
Brenda vindt dat de huurder niet de juist prioriteiten stelt en daarom is voor
haar de maat vol. De huurder had eerst de huur moeten betalen en pas dan
met vakantie moeten gaan. Of deze redenering in dit geval feitelijk juist is, is
onduidelijk. In het letterlijk weergegeven gedeelte spreekt Brenda immers
over iemand die op Schiphol staat en zijn vliegtuig moet halen. Pas in het
meer evaluerende gedeelte wordt gesproken van iemand die met vakantie
gaat. Dit kan een invulling achteraf van de spreekster zijn, als gevolg van haar
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ongeduld met de huurder, maar dat hoeft niet zo te zijn. Het kan ook zo zijn
dat de man wel degelijk met vakantie ging, maar dat het letterlijk weergegeven
gesprek hierover een hiaat bevat.

Achteruit lezen
Uit het slot van het relaas blijkt, dat wanbetalers soms een "lesje" moeten krij-
gen, in de vorm van extra kosten en een deurwaarder op de stoep. Dat geldt
met name voor die personen die in haar ogen geen goede reden voor hun
huurachterstand hebben. Dat dit in dit geval volgens haar zo is, blijkt ook uit
de karakterisering van de betrokkene en de beschrijving van zijn gedrag. Aan
het einde van het relaas wordt hier nog een schepje bovenop gedaan door aan
te geven dat het niet de eerste keer was dat de huurder niet meteen betaalde,
omdat dit de maand ervoor ook het geval was. Sterker: hij betaalde (structu-
reel) zo ongeveer eens in de twee maanden. Het is in de ogen van Brenda een
notoir geval. Er blijkt op zich uit haar beschrijving niet dat zij de man niet
mag of vervelend vindt. Eerder lijkt het of zil  zich  door het nonchalant-vrien-
delijke en openlijk "foute" gedrag van de man overvallen voelt en dat zij dit
zichzelf kwalijk neemt. Zij neemt zich als het ware voor dit niet meer te laten

gebeuren: hij kan wel zeggen dat hij gaat betalen, maar dan moet hij maar
met iets concreets komen. Een zinvolle alternatieve lezing was niet te geven.

7 Urgentie

7.1        Beschrijving van de werkzaarnheden
Drie van de vier medewerkers (Aad, Brenda en Carla) voeren gesprekken met
clienten die een aanvraag voor een urgentieverklaring willen indienen. Deze
gesprekken zijn gereguleerd in het Urgentiereglement GGD. Uit de formule-
ring daarin volgt dat de medewerker van de corporatie beoordelingsruimte
heeft bi j zijn besluit om mensen door te wijzen:

Artikel 5 a. Voor een sociale urgentie dient men zich te vervoegen bij een
van de woningcorporaties. Na een gesprek met een medewerker zal worden
bepaald of er een kans bestaat om voor een urgentie in aanmerking te
komen. (...)

Op de vraag of Carla ook iets met urgentie te maken heeft, antwoordt zij dat
zij twee functies daarin heeft. "Ik doe urgentiegesprekken en ik zit in het Plat-
form." Zij geeft een indruk   van de onderwerpen   van de laatste urgentie-
gesprekken:
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Afgelopen maandag heb ik gesprekken gehad. Dat heb je een hele ochtend.
Ja, je hebt heel vaak echtscheidingen. Dat zijn eigenlijk toch wel de makke-
lijkste, je hoeft alleen papieren in te leveren. Alleen je hebt toch nog zoiets...
als ik de hele ochtend de ene scheiding na de andere heb gehad, dan denk
ik: wat doen die mensen allemaal met hun relatie? En zeker als daar kleine
kinderen bij zijn, dan voel ie je toch wel betrokken, hoon Voor de rest had ik
afgelopen keer iemand, twee mensen zelfs, die komen ook regelmatig, dat
soort gevallen. Gaan de ouders verhuizen, gaan uit E. weg en dan blijft er
een wat ouder kind achter. Die wil dan die woning hebben, dat soort dingen.
Eh, mensen die trouwen, mensen die zwanger zijn en geen woonruimte
hebben of die bij iemand inwonen dat soort dingen. Zwervers die op de een
of andere manier toch zonder huis zijn gekomen...

Carla legt ook uit wat de functie is van de urgentiegesprekken: "Wij sturen
alleen de mensen door waarvan we echt denken van: nou, dat is een reden

voor urgentie. Wij doen hier de eerste schifting."

7.2 Uitleg van de procedure

Aad vertelt hoe het aanvragen van een urgentie in zijn werk gaat. Hij vertelt
dat het vooral gaat om het schatten van de kans op succes. Het reglement is
daarbij leidend, niet de persoonlijke sympathie. Dat het reglement niet altijd
helemaal duidelijk is, blijkt uit het feit dat bij twijfel wel doorgewezen wordt.

Wij hebben elke week een middag en een ochtend voor urgentieafspraken.
Dus als iemand binnenkomt van: ik ben urgent, dan kan-ie een afspraak
maken. En als het erg urgent is, dan gaan we gewoon even in de spreekka-
mer zitten. Die persoon kan uiteraard vinden dat het terecht is. Er is een
urgentieplatform dat in alle gevallen bepaalt wie er urgent is. De eerste

gesprekken zijn bij ons. Als mensen dan geen kans hebben, dan verwijzen
wij niet door naar maatschappelijk werk. Dat gebeurt aan de hand van het
reglement. Het is niet van: jou mag ik niet. Bij twijfel verwijzen we wel door.

Aad geeft een voorbeeld van een geval dat door het Platform als niet urgent
werd aangemerkt. Na het indienen van een klacht kreeg de betrokkene toch
gelijk. Hieruit blijkt dat de regels soms erg strikt worden toegepast waardoor

geen rekening wordt gehouden met nieuwe situaties.

Het is wel eens gebeurd dat iemand bij het Platform ongelijk kreeg en bij de
klachtencommissie gelijk, bijvoorbeeld. Nou, met een meisje, dat was des-
tijds zwanger zonder woonruimte, die werd afgewezen. Het Platform zei: ze
is gehuwd en woont bij haar ouders, maar dat stond niet in het reglement,
dat ze ongehuwd zwanger moest zijn. En die heeft 't gered. Zij was uitgehu-
welijkt en ze kwam zwanger terug uit Marokko. Het Platform is altijd uitge-
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gaan van ongehuwd zwangerschap, maar dat heeft nooit zwart op wit
gestaan. En dan zeg ik: ja, terecht.

7.3      Het omgaan met een dubbelrol
Carla voert niet alleen urgentiegesprekken, zij zit ook namens Prudentia in
het Platform. Op de vraag aan haar hoe het gaat met urgentieaanvragen, ant-
woordt zij: "Ja, dat loopt op zich wel goed. Ik vind het alleen lastig om
gesprekken te voeren - ik doe intakegesprekken en ik zit daarnaast ook in het
Platform - en ik vind het af en toe moeilijk reageren naar de mensen toe. Ik
wil ook niet dat ze weten dat ik in dat Platform zit." Carla heeft zelf het idee
dat deze positie als een tweepettenpositie kan worden opgevat. De vraag is hoe

zij daarmee omgaat.  Zij legt uit dat zij dit positief vindt uitwerken voor de
klant.

Eh, aan de ene kant is het soms weer een voordeel omdat je precies weet wat
er met die mensen aan de hand is en je ook weet hoe het Platform Urgen-
ties werkt. Wij doen hier de intakegesprekken, op het moment dat de
woningbouwvereniging denkt: dat is een reden om urgentie aan te vragen,
worden mensen doorverwezen naar maatschappelijk werk. (...) Dat je zelf
dan ook de gesprekken voert, is soms wel nuttig, want wat ze hier vertellen
is soms heel anders dan wat ze bij maatschappelijk werk vertellen, dat er
gegevens ontbreken. En ik vind ook wel dat je feeling moet houden met wat
mensen beweegt om een urgentie te vragen, waarom ze dat doen. Want zo'n
Platform waar je in zit en waar je alleen de rapportages leest, daar weet je
niet wat voor mens erachter zit.

De andere, nadelige, kant wordt niet duidelijk gemaakt. Op de vraag of Carla
het niet moeilijk vindt om een oordeel te hebben, antwoordt zij van niet. Dit
zou anders zijn als zij een andere houding zou hebben, genoegen zou schep-
pen in haar positie. "Nee, ik heb daar geen moeite mee, want op het moment
dat iemand echt in de problemen zit en hij valt niet echt binnen de regels, pro-
beer ik wel iets, probeer ik zo iemand wel te helpen ofdoor te sturen ofte ver-
wijzen. Het is niet zo dat ik hier met plezier mensen de deur uit zit te wijzen,
nee."

7.4 Omgaan met de mondige urgente
Ik vraag aan Aad of er een kans bestaat dat mensen die doordrammen eerder
een verwijzing zullen krijgen. Hij antwoordt ontkennend. Hij vindt dat het
soms zin heeft om toch iemand door te sturen, ook al maakt hij weinig kans.
Dit gaat volgens hem niet om doordrammen, maar om begrip van de mede-
werkers voor de situatie van de klant.
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Ta, die wijzen we door, omdat wij niet mogen beslissen. Nou ja, ik weet niet
ofdat doordrarnmen is... Wij geven duidelijk aan wat de grenzen ziin en als
de mensen zeggen: ik wil niet alles hier zeggen en ik wil dur wel alles zeg-
gen, dat snap ik best wel eens een keen En dan zeg ik: okt, als je het daar
wel wilt vertellen, wie ben ik om ze tegen te houden? Ik snap best dat ze
hier niet alles willen vertellen. Dan moet je een stukie begrip hebben, er is
vaak meer aan de hand dan je denkt. Die krijgt een formulier mee, maar dat
heeft niet met drammen te maken, maar van onze kant met een stukje
inzicht. Als ze er dan toch van overtuigd zijn dat wij het niet goed hebben,
waarom zou je ze dan niet de gelegenheid bieden om dat aan te tonen?

Op de vraag ofmensen bij de aanvraag voor een medische urgentie wel ofniet
naar de GGD worden gestuurd, antwoordt Carla dat het ervan afhangt of zii
zichzelfin staat acht om een situatie in te schatten of niet.  Dat is vooral aan de
orde bij psychische klachten. Zij behoudt zich het recht voor om de klant te
melden dat zij de kans laag inschat, maar stuurt hem wel door.

Op het moment dat iemand per se naar een GGD wil, wie ben ik om dat te
verbieden. Stel je voor dat ik het verkeerd inschat en die mensen echt wel
iets medisch hebben. Dat wil ik niet op mijn geweten hebben, want mensen
gaan ook met psychische klachten naar de GGD toe. Ik wil niet dat ik zeg
van: nee u krijgt van mij niet die doorverwijzing, en ze springen voor de
trein. Op het moment dat het psychische klachten ziin... Ik kan het wel
inschatten en wel denken van: ja, je kunt me zoveel vertellen zoals je daar
zit, maar ik geloof er niets van. Maar ik kan wel een verkeerde inschatting
maken. Nee, dus ik kan ze niet verbieden om naar een GGD toe te gaan.
Dus als ze dat per se willen, dan gaan ze. En ik vertel ze wel van: nou, ik
denk dat u geen urgentie krijgt, ook bil sociale urgentie. Als u per se wilt,
dan krijgt u van mij een formulier mee en dan krijgt u het achteraf wel
schriftelijk te horen.

Op mijn vraag aan Brenda of zij zich kan voorstellen dat iemand die goed zijn
of haar situatie kan verwoorden, gemakkelijker wordt doorverwezen naar
Maatschappelijk Werk, antwoordt zij dat dit wel eens het geval zou kunnen
zijn. Zij denkt echter dat de maatschappelijk werkers de "echte gevallen" er
toch wel uit kunnen halen.

Het zou kunnen, het zou kunnen. Maar ze moeten natuurlijk wel alle feiten
vertellen en daarom... die mondigheid, misschien als ze hun hele verleden
en zulke dingen erbij halen, worden ze misschien wel eens een keer door-
verwezen. Maar goed. er vindt toch altiid nog een gesprek bij maatschappe-
lijk werk plaats.
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Uit bovenstaande uitspraken kan geconcludeerd worden, dat de schifting door
de medewerkers niet altijd correct hoeft te zijn. Daardoor worden mensen die
wel urgent zijn, eventueel niet doorverwezen. Daarmee wordt hen de kans op
een gesprek met een maatschappelijk werker onthouden. Even later zegt
Brenda over hetzelfde onderwerp dat het in haar ogen allemaal redelijk eerlijk
verloopt omdat er meer dan een persoon bij de besluitvorming betrokken is.

Ja, iedereen heeft het recht om zo'n formulier mee te krijgen, als ze daarop
staan. Ondanks dat wij zeggen van: ik geef je heel weinig kans. Ja, ik vraag
altiid waarom ze dan een urgentie willen. Nou, dan komen ze wel met het
feit waarom. Ik denk niet dat dat nou zo vaak zal gebeuren. Het zal mis-
schien wel eens een keer gebeuren maar meestal niet. Kijk, en wii beslissen
niet over de urgentie, dat doet het Platform. Daar zit iemand van maat-
schappelijk werk in en de GGD en iemand van onze stichting en die beslis-
sen toch met elkaar. Dat gaat redelijk eerlijk.

1.5 De kritische urgenten

Carla vertelt dit verhaal in het laatste onderdeel van het gesprek, waarin haar
wordt gevraagd een zaak te noemen waarop ze trots is of juist niet. Na even
nadenken komt zij met een verhaal over een geval waarin zij het niet eens is
geweest met een advies van de GGD. Het gaat om een echtpaar waarvan de
een kennelijk een ziekte of handicap heeft. Daardoor is deze door de GGD als
urgent aangemerkt.

Eh, tjs... [pauze} nou, ik ben het, eh, op een gegeven moment niet eens
geweest met... Op het moment dat mensen urgentie aanvragen om medi-
sche redenen, geeft de GGD een advies en dat wordt overgenomen door het
Platform omdat wij niet kunnen beslissen over medische aangelegenheden.
Daar hebben we de kennis niet voor, dus dat laten we over aan de GGD. Op
het moment dat de GGD zegt: die persoon is urgent, hebben wij daar niets
meer tegen in te brengen.

Het is gebeurd dat iemand, ehm, drie keer achter elkaar over een periode
van nou, ik denk drie jaar, een urgentie heeft gekregen. En ook iedere keer
- want op het moment dat iemand een urgentie heeft, moet je hem een
woning aanbieden - en dat iedere keer die woning ook weer niet goed was,
en ze daardoor ze weer opnieuw een urgentie gingen aanvragen. En nu, de
laatste keen is dat dus weer gebeurd. En dan krijgt iemand dus weer een
urgentie. Dan heb ik dus zoiets van: ia, het houdt een keer op. Het komt bij-
voorbeeld ook voor dat, eh... een woning wordt aangeboden op moment dat
die mensen met vakantie zijn... naar Marokko. Dus ze hadden het zo afge-
sproken dat de kinderen kunnen beslissen over een aanbieding. Die regelen
dat dan ook allemaal. Komen die mensen terug, gaan in die woning, blijkt
het toch niet goed te zijn. En dat is zo een paar keer achter elkaar gebeurd.
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En dan heb ik zoiets van: het houdt een keer op. [Vr: ging dat om dezelfde
mensen?] Het gaat dan om dezelfde mensen, ja, hetzelfde gezin. En er
gebeurt iedere keer weer wat anders waardoor de situatie verandert, waarbij
ik zoiets heb van: ja het zal allemaal best wel... [Vr: stuur je die dan wel naar
GGDMOphet moment dat iemand per se naar een GGD wil, wie ben ik om
dat te verbieden? (...) Dus dat is iets waar ik het niet mee eens ben. Ik denk
dat het anders had kunnen gaan. [Vr: in welke zin anders?] Nou, als die
mensen, eh, van tevoren wat beter hadden gekeken... want bij medische
urgentie is het wel zo, je moet bij een urgentie de woning in principe accep-
teren. Alleen als er goeie redenen zijn dat die woning niet goed is, valt daar-
over te praten en dat is nooit gebeurd. [Vr: werd hij meteen geaccepteerd?}
la, ze hebben hem in principe aanvaard en achteraf bleek dat ze toch niet zo
blij waren.

Algemeen
Carla begint de toehoorder uit te leggen hoe de procedure en de beoordeling
van medische urgentie werkt. Daarmee geeft zij aan dat zij heel goed op de
hoogte is van deze regels en dat zij niet "zomaar" iets doet. De stijl waarin zij
dit vertelt is die van de professional die uitlegt hoe de regels zijn, waarbij zij
een keer overgaat van de ik- naar de jij-vorm, daarmee aanduidend dat niet
alleen zij het zo ziet, maar dat het zo is. De professionele stijl houdt op als zij
toespitst op het verhaal zelf. Dan wordt er vaak gehaperd en wordt alleen de
ik-vorm gebruikt.

Het is interessant op te merken dat Carla vertelt dat de betrokkenen met
vakantie gaan. Dit feit is voor het verhaal bliikbaar voor haar van belang, ter-
wijl de relevantie ervan niet in wet- en regelgeving voorkomt. Het met vakan-
tie gaan is immers hooguit relevant voor de vraag of de betrokkenen verweten
kan worden lukraak een niet-passende woning geaccepteerd te hebben. Ook
deze relevantie kan overigens, gezien de regels, reeds worden betwijfeld. Er
staat immers nergens dat, wanneer iemand op grond van medische urgentie
een woning heeft geaccepteerd die pas bij gebruik niet geschikt blijkt te zijn,
er niet opnieuw medische urgentie mag worden aangevraagd. De toevoeging
"naar Marokko" is in dit licht overbodig, omdat deze bij de afweging van rele-
vante feiten geen enkele rol speelt. Deze toevoeging lijkt eerder gemotiveerd
te worden door het persoonlijke oordeel van Carla over Marokkanen. Zij pau-
zeert even voordat zij deze zinsnede toevoegt. Dat kan er enerzijds op duiden
dat zi j zelfook wel weet dat het een overbodige en dus suggestieve opmerking
is, anderzijds kan zij de opmerking op deze manier ook hebben willen bena-
drukken.
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Carla geeft duidelijk aan dat haar geduld op is. Dit versterkt zij met opmerkin-
gen als "ook weer", "weer opnieuw" en "dus weer". Als de situatie verandert,
geeft zij aan dat zij hier geen boodschap meer aan heeft. Dit is een particuliere
mening. Immers, als een situatie verandert kan er objectief gesproken een
goede reden bestaan om, bijvoorbeeld, opnieuw een urgentie toe te kennen.
Er is geen officiele regel waarin staat dat dit zo niet mag.

Achteruit lezen

Beginnend bij de conclusie, lezen we dat het gaat om mensen die een woning
accepteren nadat zij urgent waren verklaard, en vervolgens opnieuw een
urgentieverklaring aanvragen. Dit wordt bevestigd doordat diverse malen het
woordje "weer" in het verhaal wordt gebruikt. Daarmee duidt Carla haar onge-
duld met de situatie aan. De toevoeging "naar Marokko" kan zijn ingegeven
door de wens om de toehoorder te overtuigen van het feit dat de klanten niet
conform de in haar ogen "normale Nederlandse gebruiken" handelen. Ook

kan impliciet het "eigen schuld"-criterium worden gelezen in het verhaal.
Carla laat immers duidelijk weten dat de betrokkenen na acceptatie van de
woning niet opnieuw voor een urgentieverklaring in aanmerking zouden
horen te komen. Zij hebben in haar ogen door hun eigen gedrag hun kans
verspeeld. Het verhaal is niet alleen bedoeld als kritiek op de mensen, maar
ook op de GGD.

Carla legt in het verhaal het doel van bureaucratische regels en van afstande-

lijkheid uit: zij heeft geen medische achtergrond en kan en mag dus ook niet
oordelen over urgentieaanvragen om medische redenen: "Daar heeft zij niets
tegenin te brengen." Dit beseffende, geeft ze vervolgens wel een oordeel over
een klant die in haar ogen onterecht drie maal medisch urgent is verklaard.
Hier komen bureaucratische regels op een andere manier naar voren: de klant
moet zich ook aan die regels houden. Hij heeft dat, door niet goed van tevoren
naar de woning te kijken, niet gedaan. Dat Carla hier - voor de lijn van het ver-

haal onnodig - vermeldt dat het een Marokkaan betreft, kan worden bestem-

peld als een vooroordeel.

Alternatieve lezing
In dit geval wordt weinig expliciet gezegd over het karakter van de betrokke-
nen, en ook niet over de reden waarom zij door de GGD urgent zijn verklaard.
Er kan wel worden gezegd dat Carla weinig sympathie heeft voor de betrokke-
nen. Dit blijkt uit het diverse malen uiten van ongeduld met de handelwijze
en de situatie van de mensen. Zij lijkt zich niet echt in te leven in hoe het is
om, als Marokkaan in een land met een andere taal en gewoonten, gehandi-
capt te raken. Het is bijvoorbeeld tamelijk gebruikelijk dat deze bevolkings-
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groep zich door de kinderen, die veel beter op de hoogte zijn van de Neder-
landse taal en (institutionele) cultuur, laat vertegenwoordigen. Van bekend-
heid met en begrip voor deze gewoonte wordt geen blijk gegeven.

Een alternatieve lezing zou als volgt kunnen luiden:
Ik ben het op een gegeven moment volkomen eens geweest met een besluit
van de GGD om iemand drie keer achter elkaar urgent te verklaren. Iedere
keer bleek die woning niet te voldoen aan de adviezen van de GGD. En dan
moet iemand dus weer een urgentie aanvragen. Dan heb ik dus zoiets van:
wat vreselijk voor die mensen. De woning werd aangeboden op een moment
dat die mensen met vakantie zouden gaan. Ze hadden het keurig zo afgespro-
ken dat de kinderen konden beslissen over een aanbieding. Komen die men-
sen terug, gaan in die woning, blijkt die toch niet te voldoen aan de medische
eisen. Er bleek iedere keer weer wat anders fout te zijn gegaan bij onze aan-
bieding van de woning, waardoor ik zoiets heb van: dit kun je toch niet
maken... Ja, misschien hadden die mensen zelfvan tevoren ook wel wat beter
moeten kijken en hun kinderen beter moeten instrueren... Maar ja, je moet er
ook een beetje begrip voor hebben dat mensen uit het buitenland niet alles
weten. En de corporatie moet zelf ook goed kijken of zo'n woning wel echt
geschikt is. En het gaat hier om Marokkanen. Wie weet durfden die de woning
met te weigeren.
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Twee organisaties, twee werelden

1 Algemeen

1.1 Inleiding

Niet voor niets is het recht op huisvesting een sociaal grondrecht; het hebben
van een woning is een eerste levensbehoefte. Het biedt de bewoners veiligheid
en draagt bij tot bestaanszekerheid. Woongenot is belangrijk voor het welbe-
vinden van mensen. Een lekkend en schimmelend huis, of niet kunnen sla-
pen omdat de buren lawaai maken, zijn grote stressfactoren. Woonruimtever-
deling is de distributie van een schaars goed door een monopolist. Daarom is
het werk van degenen die daarmee zijn belast niet te vergelijken met het ver-
kopen van een dvd-speler of een ander luxeartikel.  Het gaat over grote belan-

gen van mensen en de daarbij horende emoties.

In de voorgaande hoofdstukken zijn de verhuurmedewerkers van Temperan-
tia en Prudentia uitgebreid aan het woord gelaten. Zij vertelden over hun
werkzaamheden, wat deze inhouden, en welke leuke en minder leuke dingen
zij tegenkomen. Daarbij kwamen concepten als verantwoordelijkheid, recht-

vaardigheid, behulpzaamheid en macht aan de orde. Uit de concrete verhalen
die werden verteld bleek dat deze concepten in de praktijk geen abstracte

grootheden zijn, maar dat deze centraal staan bij het waarderen van pro-
bleemsituaties en het oplossen daarvan.

In dit hoofdstuk zal ik mijn conclusies geven over de twee woningtoewijzings-
praktijken die hiervoor zijn beschreven. Daaraan zal een paragraaf over de
gebruikte methode vooraf gaan. Per corporatie zal een analyse plaatsvinden.
Eerst wordt de organisatie beschreven. De discoursachtige weergave in de
beschrijvende hoofdstukken zal worden vertaald in een analytische. De prak-
tijken van Temperantia en Prudentia lijken in veel opzichten niet op elkaar.
De vraag is hoe dit verschil kan zijn ontstaan. Om die te beantwoorden, zal ik
aandacht besteden aan de invloed van leiderschap en aan de verschillende
opvattingen over verantwoordelijkheid en vrijheid.

Bovenstaande verschillen en hun mogelijke oorzaken worden in dit hoofdstuk
scherp weergegeven, ten behoeve van de duidelijkheid. Zij hebben betekenis
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voor de rechtsstatelijkheid van de betreffende corporaties. Twee belangrijke
aspecten van rechtsstatelijkheid, legaliteit en responsiviteit, worden tegen het
licht gehouden. Ook wordt gekeken naar de mate van aanwezigheid van
rechtsstatelijke waarden als verantwoordelijkheid en gelijkheid. Het grootste
verschil tussen beide woningbouwverenigingen zit in de mate van responsivi-
teit en de houding ten opzichte van regels. Voor het overige komen de organi-
saties redelijk overeen.

De overeenkomsten en verschillen tussen Temperantia en Prudentia kunnen
behulpzaam zijn bij de beantwoording van de vraag wat het karakter van een
organisatie en dat van zijn medewerkers zegt over de rechtsstatelijkheid
ervan. Door een gedachte-experiment worden de begrippen attitude en cul-
tuur geintroduceerd. Deze begrippen zullen in het theoretische gedeelte van
het proefschrift een centrale plaats innemen.

1.2 De gebruikte methode

In de vorige hoofdstukken heb ik gebruik gemaakt van discours- en narratieve
analyse als methoden. De discoursachtige weergave is bij uitstek geschikt om
een organisatie "van binnenuit" te beschrijven: de geinterviewden zijn uitge-
breid aan het woord gelaten. Daarbij heb ik in de algemene beschrijvingen die
de medewerkers gaven, mijn commentaar zo veel mogelijk achterwege gela-
ten. Soms was het nodig om uitspraken te duiden, om de lezer niet het gevoel
te geven te verdwalen in het hoofdstuk. De verhalen zijn wel direct door mij
geanalyseerd en van betekenis voorzien.

De algemene beschrijvingen zijn opvallend openhartig. De reden hiervoor
zou kunnen zijn dat het hier uitvoerende medewerkers betreft die geen erva-
ring hebben met interviews en daarom spontaan reageren. Het interview met
Nico had een ander karakter; hij probeerde mij duidelijk te overtuigen van
zijn visie op woonruimteverdeling. De gemeente L. wordt negatief afgeschil-
derd door alle drie de mensen van Temperantia. De medewerkers hadden
geen groot belang om hun organisaties heel anders voor te stellen dan ze zijn,
hoewel zij opvallend loyaal zijn. Dit geldt in mindere mate voor de beschrij-
vingen die zij van zichzelfen hun eigen werkzaamheden geven. Toch zijn ook
deze vrij eerlijk; zo vertelt Laura over haar keus om ander werk te gaan doen
en hoe zij met vallen en opstaan het omgaan met klanten heeft geleerd.
Brenda geeft een beeld van zichzelf als iemand die van nature niet erg op haar
strepen staat, maar die in de loop der jaren assertiever geworden is. Het meest
opvallende in de algemene beschrijvingen is dat zij van zowel de organisaties
als van de medewerkers een consistent beeld geven. Er blijkt niet uit dat in het
ene geval anders wordt gehandeld als in het andere. Waarden als gelijkheid en
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onpartijdigheid worden door iedereen als positief gekenschetst. Verantwoor-
delijkheid wordt hoog gewaardeerd, van macht is volgens de geinterviewden
nauwelijks sprake.

De verhalen en hun analyse geven daarentegen een veel gevarieerder beeld,
daarmee de theorie over narratieve analyse bevestigend: de werkelijkheid is
geen sluitend plaatje. Elke medewerker is weer anders en elke klant en zijn
situatie ook. Waar in het ene geval de regels worden gevolgd, wordt er in het
andere geval van afgeweken. Soms heeft dit te maken met persoonlijke opvat-
tingen over de klant, soms lijkt dit juist aan te sluiten bij meer algemene

opvattingen over menselijkheid en klantgerichtheid. Waar in de ene situatie
mensen extra hun best doen, doen zij dat in andere gevallen niet. Dat kan te
maken hebben met eigen regels of met de werkwijze van de organisatie.
Gelijkheid en onpartijdigheid worden in sommige verhalen helemaal niet
meegewogen in beoordelingen, integendeel.

Zowel het algemene discours als de narratieve analyse hebben hun waarde.
De eerste toont aan dat mensen en organisaties in de meeste gevallen consis-
tent reageren. Nist daarom is het interessant om te zien wanneer zij dit niet
doen en waarom niet. Daarin toont de tweede methode zijn kracht. Het is ook
de vraag of alle mensen even consistent zijn of dat sommigen dat meer zijn
dan andere.

2        Temperantia et Vigilantia

2.1 Meneer Nieuwland

Het verhaal van meneer Nieuwland is paradigmatisch: het karakteriseert Tem-
perantia. Niet alleen omdat alle drie de geinterviewden erover vertellen, maar
ook omdat het de centrale thema's van de organisatie aansnijdt. Welbe-
schouwd is het de theorie van Lipsky in de praktijk. Het gaat over het funda-
mentele dienstverleningsdilemma; het belangrijkste probleem van de street-

level medewerker. Het verhaal stelt de vraag aan de orde of ie je als verhuurme-
dewerker altijd afstandelijk moet opstellen, ook al speelt zich voor je ogen een
menselijk drama af.

Karin is een nieuwe medewerker. Haar socialisatieproces tot street-level mede-
werker staat nog aan het begin. Zij heeft een duidelijk ideaalbeeld voor ogen
van haar werk: zij wil iets extra's kunnen betekenen voor mensen waarvan zij
vindt dat die dat nodig hebben. Voor meneer Nieuwland heeft zij dat gedaan,
ondanks de tegenwerking uit de organisatie, en daar is zij erg tevreden over.
Zij hoopt dat zij zoiets vaker kan doen. Laura is meer ervaren, hoewel ook zij
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niet erg lang bij Temperantia werkt. Zij begrijpt Karin heel goed, maar is
inmiddels wijzer geworden. Zij vindt dat Karin te veel voor meneer Nieuw-
land heeft gedaan en dat dit niet kan, omdat dan de taakuitvoering als geheel
van de organisatie in het gedrang komt. Toch vindt zij het goed dat er een dis-
cussie over heeft plaatsgevonden, want ook zij belijdt op een symbolisch
niveau "dat sociale", dat gehandhaafd moet blijven.

Nico heeft in het verhaal duidelijk de rol van leider, degene die de organisatie-
belangen bewaakt en die de medewerkers "coacht". Zelfs op symbolisch
niveau vindt hij de discussie over de hulpvaardigheid van Karin onzinnig. In
zijn ogen is zij erachter gekomen "hoe de wereld in elkaar zit". Hij verwacht
dat zij met een volgende meneer Nieuwland op een andere manier zal
omgaan. Hij verwoordt het fundamentele dienstverleningsdilemma: op mas-
sabasis kun je niet hulpvaardig zijn, maar moet je het systeem strikt hanteren
en alleen de regels uitvoeren. Doe je dat niet, dan kan de organisatie haar
taken niet uitvoeren. Daarbij moet het volgende opgemerkt worden. In het
geval van meneer Nieuwland heeft Karin, om hem te helpen, een aantal tele-
foonties met andere instanties gepleegd om hen op zijn spoor te zetten. Zij
heeft hem niet persoonlijk naar het ziekenhuis gereden  of zijn  eten voor hem
gekookt. De vraag is of het plegen van telefoontjes, ook al zijn die bedoeld om
onwillige instanties onder druk te zetten, of het helpen met het invullen van
formulieren zo tijdrovend is dat het niet tot de gewone werkzaamheden kan
worden gerekend. De discussie over de kwestie heeft tenslotte ook nogal wat
tijd in beslag genomen.

Niet alleen in het geval van meneer Nieuwland, maar in het algemeen treffen
we bij Temperantia veel verschijnselen aan die Lipsky heeft beschreven. Deze
zijn zo pregnant, dat zij de afdeling Wooninfo als geheel domineren. Niet de
taakuitvoering op zich, maar het overleven van de afdeling en de medewerkers
is het belangrijkste thema in de interviews. Dit komt naar voren in de verha-
len die Karin en Laura vertellen, bijvoorbeeld die over echtscheiding en urgen-
tie: bepaalde dingen moet je je niet afvragen en je moet "niet te ver erin gaan".
Het blijkt ook uit de manier waarop alle drie over zaken als macht en verant-
woordelijkheid spreken: de organisatie heeft geen macht en is slechts in
beperkte mate verantwoordelijk. Niet alleen de standaardgevallen, die via het
automatische systeem worden afgehandeld, zijn routineus. Ook bij uitzonde-
ringen lijkt men zich vast te klampen aan de regels,  of aan wat men denkt dat
de regels zijn.

Het gaat nog een stap verder: het afhouden van de klant is een leerstelling op
zich geworden, met als motivering de "mythe" van de eigen verantwoordelijk-
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heid van de klant en die van de eigen beperktheid. Hoewel uit hoofdstuk 3 een
duidelijk, coherent beeld van Temperantia naar voren komt, is dit bij de
meeste verhalen in dit hoofdstuk minder het geval. Er worden wel degelijk uit-
zonderingen gemaakt, en de regels die Karin en Laura van Nico geleerd heb-
ben, worden hierin niet altijd nagevolgd. In de algemene beschrijving komt
Temperantia over als een organisatie die zich aan de regels houdt en waar
waarden als gelijkheid en rechtvaardigheid hoog worden gehouden. Dit beves-
tigt de theorie van Lipsky dat deze waarden vooral een powelful myth zijn
waarin de medewerkers zelf geloven. Pas in de beschrijving van echte, indivi-
duele casus blijkt dat deze waarden niet, of in beperkte mate, een rol spelen.

De gemeente wordt door alle drie de sprekers opgevoerd als een ideale tegen-
stelling voor Temperantia: zo moet het dus niet. In verhalen doet zo'n slecht
voorbeeld het erg goed. Het werkt ook als versterking van de eigen cultuur en
identiteit: kijk, wij zijn beter. Dit blijkt uit de beschrijvingen van Karin en
Laura van de ondoorzichtigheid van de urgentieverlening. Zij begrijpen wei-
nig van dit laatste en hebben er duidelijk geen vertrouwen in. Dit wordt ver-
sterkt door Nico,  die een zeer negatief beeld geeft van hoe de gemeente in het
verleden opereerde. De indruk bestaat dat de medewerkers graag meer willen
weten over het reilen en zeilen van de gemeente, uit nieuwsgierigheid, en om
hun oordeel hierover te bevestigen. Zelfs zou men kunnen stellen dat Karin
en Laura liever ook deze taak van de gemeente zouden willen overnemen,
omdat zij er geen vertrouwen in hebben. Anderzijds blijven zij de les herhalen
dat zij zich hier maar beter verre van kunnen houden. De gemeente heeft dus
een belangrijke symbolische functie. Het is alleen de vraag ofTemperantia de
urgentieverlening wel echt beter zou doen.

2.2 Leren onder leiding

De mythe van de eigen verantwoordelijkheid van de klant is voor het grootste
gedeelte ontstaan door de persoonlijkheid en de visie van Nico. Het zal nie-
mand verbazen dat hij kan worden aangemerkt als een leider. De afdeling
Wooninformatie van Temperantia wordt beheerst door zijn aanwezigheid.
Een ander opvallend punt is de ontwikkelingsfase van de afdeling: deze is
nieuw en de medewerkers werken er zonder uitzondering nog niet lang. Zij
bevinden zich volgens Nico nog in de "lerende fase". Beide kenmerken ver-
sterken elkaar. een lerende groep die nog bezig is met socialiseren, is ontvan-
kelijker voor een leider die duidelijk ouder, ervarener, slimmer en zelfverze-
kerder is dan zijzelf. Karin en Laura hebben zichtbaar bewondering voor de
manier waarop Nico de zaken oplost.
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Nico ziet zichzelf als leider, als "coach" van de afdeling. De wiize waarop hij
deze aanstuurt heeft een grote invloed op de manier waarop de medewerkers
met de klanten omgaan. Dit wordt vooral gevoed door de opvattingen die Nico
heeft over de corporatie en de woningtoewijzingstaak. In zijn beleving had
deze taak ofwel geheel moeten worden geprivatiseerd, ofwel door de overheid
moeten worden overgenomen. Nu dit niet is gebeurd, ziet hij het vooral als
ziin taak de corporatie en de medewerkers af te schermen van datgene wat
naar zijn mening bij andere instanties thuishoort. Daarmee doelt hij op een te
grote hulpvaardigheid ten opzichte van de klanten. Zij moeten leren niet met
de dingen "te gaan rennen".

Nico draagt in gesprekken zijn visie op de medewerkers over: zij moeten leren
niet te veel voor de klanten te doen. Hun taak bestaat uit informeren. Hooguit
kunnen zij klanten verwijzen naar andere organisaties. Omdat zowel Karin
als Laura regelmatig toch zelf ingrijpen, door te bellen met andere instanties
of door zelf uitgebreide gesprekken met de klanten te voeren, ziet Nico de
noodzaak om de medewerkers tegen zichzelf te beschermen. Nico heeft een
duidelijke persoonlijke mening, maar die is tevens de visie van de corporatie
als geheel. Dat is niet verbazingwekkend. omdat Nico op deze visie een grote
invloed heeft gehad.

Karin en Laura nemen de lessen van Nico serieus. Dit blijkt uit de interviews,
waarin zi j aangeven hoe zij over de 1<lanten denken en hoe zij de denkbeelden
van Nico in hun werk overnemen. Het blijkt ook uit de verhalen die dezelfde
les herhalen. Laura is na twee jaar aardig doorgewinterd in het vak. Heel veel
van de lessen van Nico heeft zij door vallen en opstaan moeten leren. Zij
draagt nu aan Marianne, de jongste collega, over dat je als verhuurmedewer-
ker wel "een plaat voor je hoofd moet krijgen" om het werk vol te kunnen hou-
den. Toch acht zij het met name niet zo vanzelfsprekend dat mensen de regels
begrijpen en de verantwoording in de krant als leidraad voor hun woningkeu-
zen kunnen gebruiken. Zii vindt het te ver gaan om tegen een klant te zeggen:
"nou en?" en hern daarmee met een kluitje het riet in te sturen. Karin werkt
kort bij Temperantia en heeft (nog) een positief idee over haar werk:  met men-
selijkheid en hulpvaardigheid. Daarentegen citeert zij vaker de lessen van
Nico, waarbij men zich kan afvragen in hoeverre zij deze heeft geinternalis-
eerd. Zij zegt immers dat zij hoopt in de toekomst vaker iets extra's voor pro-
bleemgevallen te kunnen doen.

2.3      De visie van de organisatie

De corporatie moet zich concentreren op de uitvoering van het systeem dat
grotendeels geautomatiseerd plaatsvindt. Dit systeem, dat in feite een weer-
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gave is van de wettelijke regels, kan worden gekenmerkt als een routine. Uit
de opmerkingen van Nico hierover, maak ik op dat de corporatie de woon-
ruimteverdelingstaak niet vrijwillig op zich heeft genomen. Het is een
publieke taak en wordt als een vreemde eend gezien binnen de werkzaamhe-
den van de woningbouwvereniging. Het geeft "gedoe in alles", iets waar in elk
geval Nico niet op zit te wachten. In plaats van middel is het systeem in
samenhang met de regels haast een doel op zich geworden. Ook al hebben de
medewerkers er kritiek op, zij gebruiken het ook als iets waarop zij hun eigen
verantwoordelijkheid kunnen afwentelen. Zij voeren het systeem uit en meer
niet. Hooguit voelen zij zich verantwoordelijk voor de uitleg ervan, terwijl
Karin en Laura op diverse plaatsen vertellen dat het daaraan zelfs ook schort,
bijvoorbeeld bij het verwijzen naar andere instanties. Zil vinden dit beiden
overigens wel vervelend, wat aangeeft dat hun persoonlijke verantwoordelijk-
heidsgevoel groter is dan dat van de corporatie.

Temperantia is, vooral door de invloed van Nico, een in zichzelf gekeerde
organisatie, die vooral gericht is op overleven. Er is sprake van doelverschui-

ving de afdeling Wooninfo is in eerste instantie gericht op zelfbehoud en pas
in tweede instantie op de woonruimteverdeling als zodanig.15, De vraag is hoe
een dergelijke organisatie zich zal ontwikkelen. Met een dominante persoon
als Nico, die zo direct betrokken is bij de afdeling, zal het moeilijk zijn voor
Laura en Karin (en Marianne) om zelfstandig een werkmodus te vinden.
Laura heeft aangegeven dat zij in wezen niet zichzelf is: zij "speelt een rol".
Deze rol bestaat uit het brengen van een boodschap "die niet leuk is" aan een
klant die ook niet al te leuk is. Dit lijkt het werk voor haar te domineren. Karin
koestert hierover nog een ideaalbeeld: zij wil haar hulpvaardigheid vaker kun-
nen inzetten. Gezien de mening van Nico hierover valt te betwijfelen of dit
realistisch is. Eerder zal zij zich (moeten) aanpassen aan de door hem voorge-
schreven houding, ofweg moeten gaan. Nico zal een grotere hulpvaardigheid
waarschijnlijk niet accepteren.

2.4 Eigen verantwoordelijkheid als norm en mythe

De mening van Nico uit zich in de visie van de organisatie, die mede door
Nico is ontwikkeld. Daarin wordt de medewerker als "mens" afgebeeld, en de
klant als "klant". Het uit zich ook in grote zorgzaamheid voor de medewer-
kers, waarover regelmatig in de interviews wordt gesproken. Deze visie is
tekenend voor de doelverschuiving die heeft plaatsgehad: zelfbehoud en de
zorg voor elkaar is belangrijker geworden dan woonruimteverdeling. Een
ander onderdeel van het gedachtegoed van Nico gaat over de eigen verant-

151. In de hierna volgende pagina's wordt deze doelverschuiving concreet beschreven.
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woordelijkheid van de klant. Deze hangt nauw samen met de manier waarop
de medewerkers de klant moeten benaderen. Nico is wat dat betreft geen
onbeschreven blad: hij heeft aan de wieg gestaan van het Delftse model, dat
destijds een omslag in Volkshuisvestingsland betekende. Niet langer was het
de corporatie die bepaalde wie welke woning kreeg aangeboden, de woning-
zoekende mocht zelf kiezen. Hierachter zat een duidelijk mensbeeld: de
woningzoekende is een mondige klant,  die zelf kan bepalen wat hij  wil en wat
hij nodig heeft. De klant is in de ogen van Nico zelfverantwoordelijk voor zijn
keuzes. Als hij geen woning kan vinden, ligt dat in eerste instantie aan zijn
eigen woonwensen:v Nico ziet wel dat met dit systeem een categorie mensen
buiten de boot valt, maar hij ziet het uitdrukkelijk niet als plicht van de corpo-
ratie om hiervoor te zorgen, en al helemaal niet als taak voor de medewerkers
van de afdeling Wooninfo.

De manier waarop Nico over verantwoordelijkheid spreekt en waarop hij zijn
mening wil overdragen aan Karin en Laura is welhaast mythisch. Over de
vraag of deze verantwoordelijkheid wel altijd reeel of wenselijk is, wil hij
eigenlijk niet meer discussieren. Zijn mening hierover staat vast en deze moet
door de medewerkers als "fakkeldragers" worden overgenomen en uitgedra-
gen. Met name Laura, die in twee jaar praktijk het nodige heeft gezien, plaatst
hierbij vraagtekens. Zij uit deze heel duidelijk naar mij, maar kennelijk vindt
zij weinig gehoor bij Nico. De mening van Nico over de eigen verantwoorde-
lijkheid van de klant is welgemeend. Hij gelooft er echt in en er zit zeker veel

goeds in: het Delftse systeem, dat hierop is gebaseerd, geeft veel woningzoe-
kenden daadwerkelijk meer vrijheid. Daarentegen komt deze mening de orga-
nisatie ook erg goed uit: het versterkt de neiging tot zelfbehoud.

De grote verantwoordelijkheid van de klant heeft zijn invloed op het gevoel
van verantwoordelijkheid van Temperantia. Karin en Laura voelen zich zeker

betrokken bij wat zij doen en zien ook dat hun handelen invloed heeft op de
situatie van de klant. Toch is er, mede dank zij de lessen van Nico, maar een
beperkt gevoel van verantwoordelijkheid. Dit wordt versterkt door het feit dat
zij zelf, zeker Karin, het idee hebben dat zij lang niet alles weten over woon-
ruimteverdeling en wat daarmee samenhangt (zoals urgentieverlening en

152. Deze opvatting strookt niet met de statische feiten. Volgens het Woning Behoefte Onderzoek
van het ministerie van VROM  is het tekort aan woningen tussen  1998 tot 2002 fors opgelo-
pen, van 110.000 tot 1 66.000 stuks, ofi„el van  1,7 tot 2,5 procent van de totale woningvoor-
raad. Vooral jongeren van 18 tot 24 jaar (starters) zijn hiervan de dupe. Het tekort bedroeg in

2002 41.000. De gemiddelde wachttijd voor een huurwoning in Nederland is in 2002 gestegen
naar gemiddeld 2,6 jaar, terwijl dat in 2000 nog 1,9 jaar was. De vier grote steden spannen de
kroon met een wachttijd van gemiddeld 8 jaar. Zie Bedrijfstakcijfers 2002 Aedes.
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schuldsanering). Daardoor zien zij zich niet als bij uitstek deskundigen bij
wie klanten met al hun vragen terecht kunnen. Dit idee is tot op grote hoogte
realistisch; Karin en Laura weten veel niet. Nico vindt dat zij dit ook niet hoe-
ven te weten. De persoonlijke betrokkenheid van Karin en Laura wringt regel-
matig met het idee van verantwoordelijkheid van de klant. Niet voor niets
geeft ook Nico aan dat zij van nature veel meer voor de klant zouden willen
doen. Als Nico er niet was geweest, hadden zij dit waarschijnlijk wel gedaan.
Dit zou in veel gevallen positief voor de klant hebben uitgepakt; deze had
meer hulp gekregen, een luisterend oor en misschien zelfs wel een woning
waar hij die nu niet krijgt. Het valt moeilijk te beoordelen ofde hulp voor deze
mensen zodanig veel tijd in beslag zou nemen, dat er daadwerkelijk negatieve
gevolgen voor de andere werkzaamheden zouden zijn. Gezien de grootte van
de corporatie is een aantal van drie verhuurmedewerkers, met een meewer-
kend hoofd, niet krap bemeten. Wel speelt het feit mee dat zowel Karin als
Marianne nog niet erg ervaren zijn en dus relatief (nog) veel tijd kwijt zijn met
inwerken en het uitvoeren van routinewerk.

2.5 Een gesloten praktijk

Bij Temperantia bestaat een eenduidige praktijk van woonruimteverdeling op
de afdeling Wooninfo, in de zin van een zinvol, normgerelateerd, sociaal han-
delingspatroon. Deze praktijk is vooral beinvloed door Nico. Hoewel hij niet
daadwerkelijk op de afdeling werkt, heeft hij er een zeer grote invloed op. Het
is geen lang bestaande praktijk, maar het is de vraag ofhij nog in beweging is.
Dit wordt wel door Nico gezegd als hij het heeft over de organisatiecultuur:
deze heeft zich volgens hem "gaandeweg ontwikkeld". De praktijk kent duide-
lijke normen: het systeem moet worden uitgevoerd. Door de automatisering is
daarop ook weinig eigen invloed. Een duidelijke norm is dat de belangen van
de afdeling en van de medewerkers niet mogen worden geschaad. Dit leidt
ertoe dat er in moeilijke gevallen afhoudend wordt gereageerd. Behulpzaam-
heid en eigen initiatief worden niet beloond en niet gewaardeerd.  Deze  norm
heeft in de praktijk zijn nut bewezen: uit de verhalen over echtscheiding kan
worden opgemaakt dat er een les voor de toekomst uit is geleerd. Je moet je
bepaalde dingen niet afvragen. Laura en Nico zijn in deze praktijk al helemaal
opgenomen: zij "weten hoe werkt en proberen dat op Karin en"43 het
Marianne over te brengen.

De woningtoewijzingspraktijk van Temperantia komt door dit alles tamelijk
krampachtig over.  Dat is niet zo gek bij een in zichzelf gekeerde organisatie
waar men eerder bezig is met zelfbehoud dan met de vraag waar de klant nu

153. "Weten hoe"is hier een letterlijke vertalingvan knowhow.
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eigenlijk behoefte aan heeft. Deze krampachtigheid komt vooral naar voren
als we kijken naar de pogingen van Laura en Nico om Karin bij te brengen dat
"de wereld anders in elkaar zit" dan zij denkt. Hoewel met name Nico denkt
dat zijn poging is geslaagd, toont Karin naar mij zich niet erg onder de indruk
van deze les. Zij wil in het vervolg vaker iets extra's voor de klant kunnen
doen. De vraagt rijst waarom Nico beschermend optreedt en in feite verhin-
dert dat Laura en Karin met vallen en opstaan hun eigen werkmodus vinden.
Het antwoord hierop is moeilijk te geven. Ik volsta hier slechts met het noe-
men van twee mogelijke richtingen.

Allereerst is daar het karakter van Nico, in combinatie met dat van Laura en
Karin, die door Nico zelf zijn geselecteerd. Nico is een zelfverzekerde man,
die absoluut niet twijfelt aan de juistheid van zijn ideeen. Deze ideeen zijn
niet uit de lucht komen vallen: hij is betrokken geweest bij de ontwikkeling
van het Delftse model, dat een ware revolutie heeft betekend. Hij domineert
met zijn zelfverzekerdheid en ervaring de afdeling. Karin en Laura hebben
beiden nog niet veel ervaring met het vak. Laura heeft het werk al snel voor
gezien gehouden. Kennelijk vindt zij administratief werk leuker dan de
omgang met de klanten. Karin is erg enthousiast over het werk, maar heeft er
wel heel andere opvattingen over dan Nico. In een discussie zijn zij, Laura en
Marianne voor hem geen partij; in feite gaat hij deze niet eens aan. Hierdoor
is de praktijk gesloten: de medewerkers moeten hun werk op de voorgeschre-
ven manier uitvoeren en er is maar weinig marge. Nico toont grote zorgzaam-
heid voor Karin en Laura. Omdat hij ziet dat zij zich de dingen erg aantrek-
ken, houdt hij hen voor dat niet zij, maar de klant zelf verantwoordelijk is.
Hoewel hi j inmiddels niet meer op de afdeling Wooninfo werkt, kan hij er
moeilijk afstand van nemen. Van een adjunct-directeur wordt in het algemeen
verwacht dat hij zich niet op zo'n intensieve manier met een afdeling bemoeit.

Een tweede oorzaak kan worden gezocht in het verleden. De corporatie ver-
zorgt de woonruimteverdeling nog niet erg lang. Daarvoor werd deze uitge-
voerd door de gemeente. Zoals al eerder is gezegd, had deze de slechte reputa-
tie van vriendjespolitiek en willekeur. Nico heeft nog meegemaakt dat de wet-
houder hem briefies in de hand stopte waarop stond wie een woning moest
krijgen. Hij heeft ongetwijfeld in Delft ook het nodige gezien. De organisatie
is er alles aan gelegen om zo'n reputatie te voorkomen. Het imago speelt daar-
bij een rol: Nico wil niet dat Temperantia te boek staat als amateuristisch en
ook niet als een koffiesoos. Het moet volgens Laura "professioneel", en bij
professionaliteit hoort afstandelijkheid. Hoewel Nico de medewerkers zelf
heeft uitgezocht, heeft hij er kennelijk niet zonder meer vertrouwen in dat
afstandelijkheid vanzelf komt.
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Dit alles heeft ertoe geleid dat er mogelijk een soort angst bij de medewerkers
bestaat: angst om medemenselijkheid te tonen, angst om een vinger te geven,

angst om door de klant overmled te worden. Wellicht ook angst om weer van
Nico een bot "nou en" te horen te krijgen. Weliswaar hebben Karin en Laura
grote bewondering voor Nico, van gelijkwaardigheid in de relatie is absoluut
geen sprake. De angst wordt niet benoemd, omdat hij - in elk geval ogen-

schijnlijk - de dagelijkse omgang op de afdeling niet beinvloedt. Hij wordt
ook gecompenseerd door de grote zorg die de organisatie heeft voor haar
medewerkers. Toch denk ik dat hij wel aanwezig is en invloed heeft op hoe
Karin en Marianne zich in de toekomst zullen ontwikkelen. Als zij bij Tempe-
rantia willen blijven werken, zullen zij zich naar de norm van Nico moeten
richten. Dit gegeven alleen al brengt een soort vrees voor afkeuring met zich
mee. Of zij deze norm ooit helemaal internaliseren, vraag ik me af. Ook hun
knowhow ontwikkelt zich; zij zullen meer op de hoogte raken van de andere

instanties en van alle wet- en regelgeving. Met name bij Karin is de behoefte
groot om deze in te zetten op haar eigen manier. Het zou haar meer zekerheid
kunnen geven in de discussies met Nico, waardoor er botsingen zouden kun-
nen  ontstaan.  Het  is  dan de vraag of de organisatie zo zorgzaam voor haar  zal
blijven.

Diverse eigen normen van Karin en Laura komen naar voren uit de verhalen.

Een opvallende norm is dat bescheidenheid hoog wordt gewaardeerd. Dit
blijkt uit oordelen over mensen die voor hun rechten opkomen. Ook mensen

die urgent zijn en zich niet gedragen volgens de ongeschreven regels over hoe
een urgente zich zou moeten opstellen, worden negatief beoordeeld.  Er is veel

begrip voor de schaamte van mensen die liever geen hulp vragen. Ook de
eigen rol wordt eerder gebagatelliseerd dan benadrukt. Deze normen komen

natuurlijk niet uit de lucht vallen: Wellicht hebben Karin en Laura - beiden

woonachtig in L. - deze meegekregen uit hun eigen omgeving. L. heeft een

grote strengprotestantse gemeenschap. Bescheidenheid en schaamte zijn in
deze gemeenschap belangrijke deugden.

3        Rechtsstatelijkheid van Temperantia

3.1           Legaliteit

Temperantia is gebonden aan de wettelijke kaders die voor alle woningcorpo-
raties gelden. Daarnaast is er een gemeentelijke verordening, die in feite de
basis is voor de woningtoewijzingstaak. Deze taak is grotendeel geautomati-
seerd. Het geautomatiseerde systeem is te beschouwen als een legaliteitsbe-
vorderend systeem bij uitstek; ook al willen de medewerkers ervan afwijken,
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zij kunnen het niet. Een groot deel van de beoordelingen die in vroeger tijden
door mensen gebeurde, wordt nu door de computer uitgevoerd. Dit geldt
vooral voor de standaardgevallen: hier komt zo goed als geen menselijk denk-
werk meer aan te pas. Daarmee is aan de eis van legaliteit voldaan: de verde-
ling van woonruimte gebeurt in standaardgevallen volgens de regels.

De manier waarop de medewerkers de regels beschrijven, is legalistisch te
noemen. De regels in "dat boekie" zijn er nu eenmaal en moeten worden uit-
gevoerd. Een van de belangrijke lessen van Nico is dat je hierover in concrete
gevallen maar beter geen vragen kunt stellen, omdat je dan de fout in kunt
gaan. Als je gaat afwijken van de regels, begeef je je op een hellend vlak. Je
kunt je wel afvragen waarom de regels zijn zoals ze zijn, en of je er soms niet
vanaf moet wijken, maar dat werkt in de praktijk niet.

Overigens  zegt deze legalistische houding juist niets  over de mening die de
medewerkers over de inhoud van de regels hebben. Nico heeft over de Veror-
dening een behoorlijk vernietigend oordeel. De medewerkers vinden de regels
vaak ingewikkeld en moeilijk uit te leggen en denken er daarom liever niet
over na. Juist een dergelijke "bewuste onnadenkendheid" kan leiden tot wille-
keun Daarentegen werken de nauwe onderlinge samenwerking en het besef
gecontroleerd te worden wellicht als preventief mechanisme: iemand die weet
dat zijn collega's en leidinggevenden hem waarnemen, zal minder snel 6cht
over de schreef gaan.

3.2 Responsiviteit

Eerder heb ik Temperantia omschreven als een organisatie waarin het afhou-
den van de klant tot doel geworden is. Van een dergelijke organisatie kan in
zijn algemeenheid niet worden gezegd dat deze responsief is; integendeel.
Het inspelen op de noden van de individuele klant wordt niet gezien als
onderdeel van de taak van de afdeling Wooninfo, maar van andere instanties.
Wel mag er op individueel niveau met de klant worden gecommuniceerd. Dit
wordt door Nico juist gepropageerd. De klant moet in een discussie duidelijk
gemaakt worden waar zijn verantwoordelijkheden liggen, en waar die van
Temperantia dus niet.

Zowel Karin als Laura reageren van nature responsief in de zin van hulpvaar-
dig. Het is opvallend dat Nico zegt dat zij hierop mede zijn geselecteerd. Laura
heeft in de loop der jaren geleerd dat zij zich vooral moet richten op de discus-
sie met de klant. Deze moet op de manier verlopen die Nico haar heeft
geleerd. Daarbij worden verantwoordelijkheden teruggelegd en moet zij zelf
zakelijk en afstandelijk blijven. Zij vindt, in tegenstelling tot Nico, dat de

158



Hoofdstuk 5 - Twee organisaties, twee werelden

regels die aan de klant moeten worden uitgelegd, behoorlijk ingewikkeld zijn.
Dit wordt haar ingegeven door haar ervaring met deze regels. Daarom vindt
zij het te ver gaan om de bestudering van de verantwoording van de toewij-
zing in de krant helemaal bij de klant te leggen. In feite kunnen we hier spre-

ken van een slechts gedeeltelijk geslaagde socialisatie door Nico. Responsivi-
teit behoort nog steeds tot de attitude van Karin en Laura.

Bovengenoemde responsiviteit komt vooral naar voren in de niet-standaardge-
vallen. Dit zi in de gevallen waarover in de verhalen wordt verteld. Daarin uit

de responsiviteit zich met name in de vorm van kritiek op het niet-responsieve
gedrag van de gemeente en de collega's, bijvoorbeeld in het verhaal van de
moeder van het gehandicapte kind. Laura vindt de gemeente hierin te bureau-
cratisch en te hard. Een ander voorbeeld is het verhaal van de weigerachtige

echtgenoot. Karin geeft aan dat zij graag responsiever had willen optreden,
maar dat de legalistische opvatting van Temperantia dit tegenhield. Er werd
wel daadwerkelijk responsief gehandeld in het geval van meneer Nieuwland
en het geval van de urgente collega. Het laatste botst juist weer met het gelijk-
heidsbeginsel.

Een ander opmerkelijk geval van responsiviteit kan zich voordoen als een van
de medewerkers een fout maakt, zoals gebeurde bij het fout invoeren van een
woonbon. De volgende keer moet de getroffen woningzoekende de woning

krijgen, ongeacht de vraag of hij bovenaan komt te staan. Kennelijk rekent de

organisatie zich eigen fouten zo erg aan, dat de regels ervoor moeten wijken.

De manier waarop Temperantia haar klanten via de Wooninfo, de bijlage in de
regionale krant, informeert, is op zich correct, maar geeft er geen blijk van dat
deze vorm van informeren erg belangrijk wordt gevonden. Karin en Nico vin-
den de informatie ruim voldoende: de klant moet via de verantwoording van
de toewijzingen zelf maar uit zien te maken bij welke woningen hij de meeste
kans maakt. Laura denkt er anders over. Zij vindt de regels en de verantwoor-

ding ingewikkeld en voelt zich verantwoordelijk voor het uitleggen ervan.

3.3      Rechtsstatelijke waarden

Verantwoordelijkheid en macht
Het begrip verantwoordelijkheid heeft vooral invulling gekregen in de al eer-
der genoemde mythe van de eigen verantwoordelijkheid van de klant. Nico

zegt dat de verantwoordelijkheid van Karin en Laura ligt bij de uitvoering van
het systeem en de uitleg daarvan. Met name Laura acht zich - als professional
bij uitstek - verantwoordelijk hiervoon Karin vindt dat zij niet meer weet dan
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de gemiddelde klant en voelt zich daarom ook minder verantwoordelijk. Op
het begrip macht reageren alle drie afwijzend. Nico vindt dat de corporatie op
het gebied van woningtoewijzing geen macht heeft. Het is wat hem betreft
een doorzichtig en goed gereguleerd systeem, waardoor de klant zelf verant-
woordelijk is voor het al dan niet krijgen van een huis. Ook Karin en Laura
zien zichzelf eerder als machteloos dan als invloedrijk. Zij beseffen dat klan-
ten dit anders zien en trekken zich dit aan. Het relaas over machteloosheid
van Laura geeft aan, dat machteloosheid soms tot willekeur kan leiden.

Temperantia is de enige aanbieder van sociale huurwoningen in L. en heeft
daarmee feitelijk een monopoliepositie. Hoewel Nico zegt dat er geen kwantita-
tieve woningnood is, wordt dit weerlegd door de feiten.'54 De afdeling Wooninfo
is de belangrijkste verstrekker van informatie over de woonruimteverdeling in
L. Dat gebeurt niet alleen mondeling, maar de folders en de ruimte in de krant
zijn hiervoor ook erg geschikt. Daarmee heeft de afdeling macht over de
manier waarop deze informatie wordt gebruikt en verdeeld. Karin en Laura
zien het belang van goede informatieverstrekking zeker in en voelen zich hier-
voor verantwoordelijk. Hun kennis is echter behoorlijk beperkt. Zodra het om
uitzonderlijke zaken gaat, verwijzen zij naar andere instanties. Ook de kennis
over deze instanties en wat zij doen, is beperkt. In het verhaal van de urgente
echtscheiding wordt zelfs de kennis van de Huisvestingswet en de Verorde-
ning, die objectief gesproken toch wel tot hun specialisme mag worden gere-
kend, naar de advocaat van de mishandelde vrouw geschoven.

Artikel 70(, lid I van de Woningwet bepaalt dat corporaties "bij voorrang per-
sonen die door hun inkomen  of door andere omstandigheden moeilijkheden
ondervinden bij het vinden van hun passende huisvesting" moeten huisves-
ten. Dit geldt met name voor de woonruimteverdelingstaak. Het gaat hier dus
om mensen met lagere inkomens, die vaak ook anderszins tot een achterge-
stelde groep behoren.'55 Het kan daarom wel degelijk tot de taak van een cor-
poratie worden gerekend om zich het lot van deze groep in het bijzonder aan
te trekken. Daarbij mag meer actieve dienstverlening worden verwacht dan
door Temperantia wordt geboden. Deze actieve dienstverlening hangt uiter-
aard samen met responsiviteit. Actieve dienstverlening vond wel plaats in het
geval van de brandweercommandant. Iemand met een dergelijke functie zal,
gezien zijn inkomen, geen recht hebben op een sociale huurwoning. Hij had
op de vrye markt een huurwoning kunnen vinden. Door de huur tijdelijk te

154. Zie noot 1.
155. Zoals senioren, gehandicapten, allochtonen, urgenten, etc.
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liberaliseren, neemt Nico een merkwaardige maatregel, kennelijk om deze
commandant of de gemeente terwille te zijn.

Gelijkheid en particularisme
Gelijkheid wordt door de medewerkers van Temperantia in elk geval met de
mond beleden. Nico vindt bijvoorbeeld dat de corporatie in haar dienstverle-

ning geen onderscheid mag maken in mensen die zich wel of niet kunnen
redden, terwijl dat juist wel van een maatschappelijke organisatie mag worden
verwacht. Dat is volgens hem een taak van andere instanties. Het blijkt bij-
voorbeeld  ook  uit het citaat van Laura over klantgerichtheid:

" Maakt  niet  uit

of-ie   zwart, wit, paars,   geel of asociaal is, gelijkheid staat voorop."   Het  bete-

kent volgens haar ook dat het haar niet uitmaakt wie een huis krijgt. Uit de
verhalen die zij vertelt, blijkt het tegendeel. De Haagse urgente had wat haar
betreft helemaal geen huis horen te krijgen en de bescheiden mensen gunt zij
hun huis van harte.

Meer in het algemeen kan worden gesteld dat vrijwel alle verhalen van Karin
en Laura op de een of andere manier een uiting van particularisme zijn.  Het

eigen oordeel over mensen en de manier waarop zij hun leven inrichten, is
voor de medewerkers van groot belang. Niet altijd leidde dit tot "ongelijke uit-
komsten", omdat zij niet altijd invloed op de gang van zaken hebben. Zouden

zij deze invloed wel hebben, dan zouden diverse verhalen misschien een
andere afloop hebben gehad. De Haagse urgente en de luxe urgente zouden
hun huis misschien hebben misgelopen.

In abstracto wordt Temperantia door de medewerkers zelf beschreven als  een

goede organisatie die nog in ontwikkeling is. De regels worden nageleefd en er
wordt professionele afstand gehouden van de klant. Uit de verhalen blijkt dat,
vooral in gevallen die niet volledig passen binnen de normale regels en binnen
het automatische systeem, het moeilijk is om aan de professionele afstand
invulling te geven. Persoonlijke oordelen over mensen en over hoe zij zich
onder bepaalde omstandigheden horen te gedragen, drukken een stempel op
de taakuitvoering. Lipsky heeft beschreven dat morele regels vaak belangrijker

zijn dan wettelijke, en dan vooral die morele regels die bij de dominante maat-

schappelijke moraal passen. Uit de verhalen van Karin en Laura blijkt dit heel
duidelijk. Mij is opgevallen dat verhalen hierin sterk worden gestuurd: de

karakterisering van de persoon is vaak al moreel geladen, waardoor een sym-
pathie of antipathie wordt opgewekt. Het oordeel in het verhaal betreft niet
alleen de handelingen van de persoon, maar tevens de persoon zelf.
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4         Prudentia et Justitia

4.1 Los zand

Bij Prudentia hebben de medewerkers weinig werkgerelateerd contact met
elkaar, zeker niet dagelijks. Zij functioneren in drie onafhankelijke teams.
Uiteraard hebben Carla en Dorien, als senior en junior, wel direct met elkaar
te maken. Een opvallend punt is dat de medewerkers niet hebben verteld dat
zij hierarchisch worden aangestuurd. Zij overleggen kennelijk niet met hun
superieuren over de inhoud van het werk en handelen woonruimteverdeling
en verhuurzaken geheel zelfstandig af Dit heeft te maken met de organisatie-
structuur en met de grote ervaring van de medewerkers. Overigens geven zij
ook niet aan dat zij behoefte aan leiding hebben. Zij zijn wat dat betreft tevre-
den met de gang van zaken. Zij kunnen er "hun eigen wending aan geven"

Alle vier de geinterviewde medewerkers van Prudentia functioneren in teams
waarin verder alleen collega's werken die andere taken hebben. Alleen bij de
daadwerkelijke toewijzing wordt overleg tussen de verhuurmedewerkers
gevoerd. Dat is op zich vreemd omdat in beginsel de toewijzing volledig auto-
matisch volgt uit het computersysteem, zodat overleg niet zinvol is. Aad en
Brenda hebben beiden aangegeven toch aan dit overleg te hechten, bijvoor-
beeld om verhuur aan mensen met een huurachterstand te verhinderen, iets
dat regelmatig, maar zeker niet wekeliiks zal voorkomen. Het kan ook zijn dat
zij hieraan waarde hechten om de informele banden aan te halen. Uit de ant-
woorden valt op te maken dat de medewerkers behoefte hebben aan een
bepaalde eenduidigheid in de uitvoering. Nu hebben zij geen inzicht in wat er
in de andere teams gebeurt. Dit ervaren zij als nadeel.

Verder maken de medewerkers in de interviews de indruk hun eigen vrijheid
en beoordelingsruimte positief te waarderen. Carla refereert hieraan een aan-
tal keren expliciet, en ook de anderen twij felen er niet aan of zij deze verant-
woordelijkheid aan kunnen. Gezien hun grote ervaring en grote betrokken-
heid, denk ik dat zij dit inderdaad kunnen. Sterker nog: ik denk dat dit de
taakuitvoering in veel opzichten ten goede komt. Allereerst zal de motivatie
voor het werk hierdoor mede worden gevoed. Weliswaar zeggen de medewer-
kers dat zij hechten aan collegiaal overleg, het maakt natuurlijk wel verschil of
dit vanuit een zelfstandige positie wordt gevoerd ofvanuit een ondergeschikte
of onderling afhankelijke.  Mede door de grote betrokkenheid en de grote vrij-
heid in hoe zii hun werkzaamheden inrichten, kunnen de medewerkers, als
zij dat nodig vinden, initiatieven nemen om klanten in concrete situaties te
helpen.  Dat is zeker positief voor de klant. Het nadeel is al eerder genoemd:
grote vrijheid zonder duidelijke regels en afspraken en zonder hierarchische
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controle kan leiden tot willekeur. Wie garandeert dat Aad op dezelfde manier
zal  reageren als Carla  en  wie kan voorkomen  dat zij, bilvoorbeeld  in  een  con-
creet geval, niet zullen discrimineren? Vooral bij de beslissing om mensen die
een urgentieverklaring willen hebben al dan niet door te sturen, kan dit een
rol spelen. Iemand die "doordramt" zal misschien sneller worden verwezen
dan een bescheidener klant. Hetzelfde probleem speelt bij de beoordeling van
"buitenstaanders" die een beroep op het tweede-kansbeleid willen doen. Er
wordt volgens Aad en Brenda gekeken naar "hoe zij overkomen". Zo'n subjec-
tief criterium vraagt als het ware om willekeur, ook als dat niet de bedoeling
van de medewerkers is.

De drie teams bedienen elk een verschillend segment van de woningmarkt.
Zeker van de twee "onderste" segmenten - waar Aad en Brenda werken - kan
worden gesteld dat ze nauw samenhangen omdat het om de verhuur van
sociale huurwoningen gaat. De kans bestaat dat de individuele medewerkers
ieder op een andere manier omgaan met niet-standaardkwesties. Zo zou Aad
in een echtscheidingszaak anders kunnen opereren dan Brenda, zonder dat
daarvoor objectieve redenen bestaan. Niet alles kan met regels of beleidsnoti-
ties worden ondervangen.

Uit de interviews met Aad en Brenda blijkt dat de organisatiestructuur voor-
heen anders was. Alle verhuurmedewerkers werkten in een afdeling en
daarom was er veel meer natuurlijk contact. Zij hebben hieraan wel behoefte,
omdat zij het overzicht over de gehele woonmarkt en de daarbij behorende
klantenkringen kwijt zijn. Zij vinden dat zij dit overzicht nodig hebben om
hun werk goed te doen. Kennelijk is de afstand tussen de teams te groot om
op een informele manier met de collega's in de andere teams te overleggen.
Daarom is het initiatief genomen om het onderlinge overleg te formaliseren.
Op het moment van de interviews was dit initiatiefnet genomen. Daarom kan
ik niet beoordelen of dit het gewenste resultaat zal hebben. Het gevolg zou
kunnen zijn dat de eenduidigheid in het optreden groter wordt.

4.2 Vrijheid en verantwoordelijkheid

Hoewel ik regelmatig aan alle vier de medewerkers heb gevraagd naar de rol
van de leiding, heb ik hiervan geen beeld kunnen krijgen. Bij de voorberei-
ding van de interviews heb ik met de directeur van Prudentia gesproken, die
nog niet lang in de organisatie werkte. Zij had geen kennis van de praktijk van
woningtoewijzing en vertrouwde erop dat de medewerkers deze wel hadden.
Alleen Carla vertelt dat zij en de overige directieleden regelmatig op de werk-
vloer verschijnen en ook aanspreekbaar zijn. Toch heb ik de indruk dat de
directie zich alleen met beleidsmatige en organisatorische kwesties bezig-
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houdt. Over de teamleiders hebben de medewerkers, ook desgevraagd, niets
concreet gezegd. In de teams functioneren ook beleidsmedewerkers die, bin-
nen de marges van de Verordening, verhuurbeleid maken. Dit beleid wordt in
werkoverleggen besproken en uitgevoerd. Het tweede-kansbeleid is daarvan
een goed voorbeeld. Zowel Aad als Brenda noemen dit. Op de manier waarop
de verhuurmedewerkers hun werkzaamheden inrichten, hebben ook de
beleidsmedewerkers geen invloed.

Uit hoofdstuk 4 komt een beeld naar voren van drie ervaren professionals.
Dorien is weliswaar minder ervaren, maar na anderhalf jaar is ook zij zeker

geen nieuwkomer meer. Aad, Brenda en Carla maken een gepokte en gema-
zelde indruk: over woningzoekenden en huurders hoeft een ander hen weinig
meer te vertellen. Zij hebben elk hun eigen referentiekader ontwikkeld en
handelen ernaar. Zij hebben ook verschillende voorkeuren voor onderdelen
van het werk. Zo gaat het hart van Aad duidelijk uit naar de "minder bedeel-
den" en heeft Carla interesse in de nieuwere taakgebieden, zoals verkoop van

huurwoningen en de commerciele verhuur. Zij vindt dat Prudentia erg dyna-
misch is en staat daar ook achter. Toch uit zij hierover ook haar twijfel: "Ik
vraag me af, dat verhuren blijft altijd toch een hoofdtaak." Alle vier zeggen zij

dat zij de omgang met mensen het boeiendste onderdeel van hun werk vin-
den. Aad en Brenda putten voldoening uit het houden van een goed gesprek
met de klanten, ook als ze lastig zijn, en het zelfstandig zoeken naar oplossin-
gen voor deze mensen. Daarbij valt op dat met name Aad het belangrijk vindt
om een vorm van dankbaarheid "terug te krijgen".

Carla en Dorien hebben, gezien hun client6le, een wat andere taak. De toewij-
zing vindt Carla voor zichzelf minder interessant, omdat "je daar minder met
mensen te maken hebt". Daarom gaat haar voorkeur nu uit naar de problema-
tiek van urgentieverlening. Opvallend is wel dat Carla een 22ntal keren laat
vallen dat zij de woningtoewijzing zoals deze vroeger gebeurde leuker vond,
omdat zij daar een grotere inbreng had en zij het idee had dat zij haar huur-
ders kende. Een ander opmerkelijk feit is dat Carla bij de urgentieverlening
twee functies heeft en dat zij niet wil dat de klanten dit weten.

De vrijheid en eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers heeft duidelijk
invloed op de taakuitoefening. Uit de interviews is niet naar voren gekomen
dat zij, om redenen van efficiency of anderszins, de woningzoekenden slechts
in beperkte mate kunnen of mogen helpen. Zij besteden kennelijk veel tijd
aan het voeren van gesprekken met woningzoekenden en huurders. Ook
nemen zij het initiatief om andere instanties in te schakelen. Zij zien het als
hun taak om dit te doen en deze taak nemen zij serieus. Van een fundamen-
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teel dienstverleningsdilemma is bij Prudentia geen sprake. De vraag rijst hoe
dat kan. Een antwoord zou kunnen zijn dat de werkbelasting bij Prudentia erg
laag is, zodat de medewerkers alle tijd hebben. Dit lijkt mij niet het geval. De
verhuurmedewerkers hebben een breed takenpakket en vier medewerkers is,
gezien de grootte van de organisatie, zeker niet overdreven veel. Ervaring
speelt waarschijnlijk wel een rol: de medewerkers hoeven niet meer te leren,
waardoor de routinetaken snel kunnen worden afgehandeld. Daardoor is er
meer tijd voor niet-standaardkwesties. De ervaring speelt ook mee, in die zin
dat de uitdaging van het werk bii uitstek in deze niet-standaardkwesties ligt.
Daarnaast is de motivatie van de medewerkers van belang: alle vier hebben

aangegeven het omgaan met mensen zeer belangrilk te vinden. Zij worden in

hun wens hiertoe niet gehinderd door de leiding, en ook niet door het feit dat
dagelijkse beslommeringen al hun aandacht opeisen.

4.3 Verschillen en overeenkomsten

Hoewel gezegd kan worden dat geen sprake is van een organisatorische een-
heid, komen er in de interviews gemeenschappelijke elementen voon Een
ervan is dat Aad en Brenda en in mindere mate Carla en Dorien vertellen dat
zij door hun werk een persoonlijke ontwikkeling hebben doorgemaakt. Zij
hebben er "een boel van opgestoken". Het werken met minder bedeelde men-
sen heeft hun sociaal gevoel bijgebracht: zii weten nu wat zich "achter de
deurtjes" allemaal af kan spelen. Brenda is er een stuk zelfverzekerder door
geworden. Bovenstaande aspecten vinden we terug in de onderzoeksresulta-
ten ten behoeve van de fusie. De organisatie is niet bang voor vernieuwing en
heeft veel oog voor de primaire doelgroep: mensen met een smalle beurs. Het
is heel goed mogelijk dat Aad en zijn collega's hierop invloed hebben gehad.
Ook zijn zij door de wol geverfd: zij laten zij zich niet snel iets op de mouw
spelden en zijn behoorlijk assertief (geworden). Daarnaast zijn zij zelfstandig
en nemen, als zij dat nodig vinden, het initiatief om handelend op te treden.
De algemene indruk van de woningstichting Prudentia is minder duidelijk
dan bij Temperantia. Er is niet 66n afdeling waar de woningtoewijzingstaak
wordt uitgeoefend en er is geen persoon die toeziet op coherentie hierin. Hier-
door is het interessant om te kijken of er verschillen tussen de medewerkers
zijn. Ik heb met name gekeken naar de persoonlijkheden en houdingen, voor
zover zij uit de interviews naar voren zijn gekomen.

Aad is een ervaren en betrokken medewerker. Hoewel zijn achtergrond tech-

nisch is, gaat zijn voorkeur uit naar de omgang met mensen. Hij wil graag iets
doen voor minder bedeelden. Hun dankbaarheid is voor hem een belangrijke
motivator in dit niet altijd even gemakkelijke werk. De typisch bil deze doel-
groep horende problemen als overlast en conflicten ziet hij als een interessant
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gegeven. Daarbij is hij behoorlijk zelfbewust: hii vertelt een aantal keren dat
hij door zijn toedoen een positieve bijdrage aan de situatie van mensen heeft
kunnen leveren, waaronder die van hemzelf. Uit ziin relaas blijkt dat hij door
schade en schande wijs geworden is: de ervaring met de vorige directeur heeft
hem geleerd dat vriendjespolitiek pijnlijke gevolgen kan hebben. Natuurlijk
heeft hij een persoonlijke mening over de klanten, maar hij weet dat deze bij
zijn werk niet ter zake mag doen. Ook probeert hij zich in te leven in situaties.
Hij beseft dat hij, als hij in het buitenland zou wonen, ook andere Nederlan-
ders op zou zoeken. Dat levert begrip op voor Turkse mensen die graag alle-
maal bij de moskee willen wonen. Aad is opvallend consistent; hij toont zich
in zijn verhalen niet anders dan in het algemene beeld dat hij van zichzelf en
de organisatie schetst. Hij opereert actief en niet particularistisch. Alleen in
zijn uiteenzetting over de verschillen tussen de segmenten en hun huurders
geeft hij aan dat hij onderscheid maakt. Hii geeft hiervoor op zich een plausi-
bele reden: het voorkomen van leegstand.

Brenda is de meest bescheiden van de vier verhuurmedewerkers van Pruden-
tia. Zij plaatst haar eigen activiteiten niet op de voorgrond en vertelt een aantal
keren dat de samenwerking met anderen onontbeerlijk is. Ook vertelt zij dat
zij in het begin moeite had om zich staande te houden; inmiddels heeft zij dit
wel geleerd. Zij doet het minst van de verhuurmedewerkers een beroep op de
regels. Kennelijk vindt zij deze niet erg belangrijk, wat niet wil zeggen dat zij
ze snel overschrijdt. In het verhaal over de ex-collega is zij behoorlilk ontdaan
over de vriendiespolitiek die haar collega's bedrijven. Dit druist in tegen haar
idee over rechtvaardigheid en professionaliteit. Ook zil heeft een persoonlijke

mening over sommige mensen, maar zal deze, net als Aad, voor zich houden:
"[Ilk bedoel, het is niet aan ons om daarover te oordelen. Je kunt hooguit je
schouders ophalen en zeggen van: jee, hoe krijgt iemand het voor elkaar." Van
nature heeft zij veel begrip voor mensen en kan zij ook veel van hen hebben.
Zij laat echter niet over zich lopen: met de vakantieganger is haar geduld hele-
maal op. Ook Brenda is consistent. In haar algemene relaas geeft zij aan
onpartijdig en begripvol te zijn en zij is dat in haar verhalen ook. Wel hanteert
zij een eigen regel als het gaat om huurachterstanden.

Carla is het meest geinteresseerd in volkshuisvestingsbeleid en -regelgeving
en weet er ook veel van. Zi j zegt dat zi j het belangrijk vindt dat mensen een
luisterend oor krijgen, ook als de corporatie niets concreets voor hen kan
doen. Macht en machtsmisbruik beschrijft zil als "misbruik maken van ie
positie". Met de Marokkaanse urgenten heeft zij geen geduld. Het is heel goed
mogelijk dat als niet de GGD, maar zijzelf een besluit hierover had genomen,
dat deze klanten niet geholpen zouden worden. Ook in het geval van de jon-
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gen "die maar een kamer moet nemen" oordeelt zij snel, kennelijk zonder alle
feiten te bestuderen. Zii vindt dat mensen zelf ook verantwoordelijk zijn voor
hun situatie en als zij deze niet nemen, is zij niet bereid om hen te helpen.
Carla is niet helemaal consistent: in haar algemene beschrijving van zichzelf
en Prudentia zegt zij dat de regels belangrijker zijn dan haar eigen persoon-
lijke oordeel over mensen. Uit haar verhalen blijkt dat zij zich hier niet erg
aan houdt.

Dorien is goed op de hoogte van het beleid en de regels van de corporatie.
Toch zet zij deze zonder meer opzij als zij denkt hiermee iemand te kunnen
helpen. Dat gebeurde zowel in het geval van de beschaafde zwerver als dat van
de lastige kinderen. Zij leeft mee met de klanten en vindt dat ook een belang-
rijk onderdeel van haar taak. Als zij het idee heeft dat zii iets voor hen kan
doen, treedt ze actief op. Zij heeft een persoonlijke mening over de klanten en
deze klinkt soms door in de beslissingen die zij neemt. Het voorkomen van
precedenten lijkt zij minder belangrijk te vinden dan in individuele gevallen
soepel met de regels te kunnen omgaan. Dorien is in deze zin redelijk consis-
tent: een flexibele vorm van klantgerichtheid en het helpen van klanten
waarin zij zich inleeft, is belangrijker dan het naleven van de regels.

4.4 Een open praktilk

Los zand heeft de neiging te bewegen. Het blijft liggen daar waar het luw is en
planten de kans hebben gekregen te wortelen. Aad, Brenda, Carla en Dorien
hebben ieder hun eigen geschiedenis meegebracht. Zij hebben de vrijheid
gekregen om zich te ontwikkelen door hun eigen fouten te maken en te leren
van ervaringen. De storm van nieuwe verdelingssystemen en maatschappe-
lijke veranderingen is over hen heen gegaan en heeft zijn sporen nagelaten.
Van Aad en Brenda kunnen we rustig zeggen dat zij zijn geworteld. De kans
dat zij, tenzij zij ertoe worden gedwongen, hun dagelijkse manier van werken
zullen veranderen, is niet groot. Dat hoeft ook niet, want door hun lange erva-
ring zijn zij in staat om op allerlei situaties van klanten in te spelen. Carla
heeft gekozen voor een nieuw segment in de woningmarkt, dat nog in ontwik-
keling is. Dorien assisteert haar daarbij. Van 66n eenduidige praktijk is bij
Prudentia geen sprake: het zijn er zeker drie. Doordat het overleg tussen de
medewerkers zal intensiveren, is de kans groot dat de werkwijze, met name
bij probleemgevallen, eenduidiger wordt.

Alle vier de medewerkers werken geheel zelfstandig en hebben een behoor-
lijke portie knowhow. De woningtoewilzing is bij Prudentia duidelijk genor-
meerd. Niet alleen doordat er externe regels zijn waaraan de corporatie zich
moet houden, maar vooral omdat deze voor een groot deel tot de eigen nor-

167



Mensen met macht

men van de organisatie zijn gaan behoren. De medewerkers voelen zich eraan
gebonden. Toch hebben vooral Carla en Dorien ook normen die hiervan afwij-
ken: menselijkheid en klantgerichtheid gaan bij Dorien voor de bureaucrati-
sche gelijkheidsnorm. Carla weegt mee of mensen zich wel verantwoordelijk
opstellen en of zij  zelf wel genoeg moeite  doen om  een  huis te vinden.

Mede door de grote vrijheid van de medewerkers bestaat er een groot verant-
woordelijkheidsgevoel. Dit resulteert erin dat zij zelf overleggen met collega's
op het moment dat daaraan behoefte bestaat. Ook hebben zij mede de visie
van de organisatie op de taak vorm gegeven. Zij zijn bereid veel voor de klant
te doen, ook als zij daarbij persoonlijk geraakt worden. Kennelijk zijn zij hier
niet bang voor of laten zich  niet door hun angst hiervoor weerhouden.

5        Rechtsstatelijkheid van Prudentia

5.1 Legaliteit
Over de wettelijke regels waaraan Prudentia is gehouden, kan goeddeels het-
zelfde worden gezegd bij Temperantia. Datzelfde geldt voor het automatische
toewijzingssysteem. Hier komt zo goed als geen menselijk denkwerk aan te
pas, waardoor de kans op willekeur nihil is. In die zin voldoet de organisatie
aan de eisen van legaliteit.

De houding van de medewerkers ten opzichte van de regels is grotendeels
positief te noemen. Niet alleen kennen zij de regels goed, zij lijken de bedoe-
ling ervan ook te snappen en zij handelen ernaan Zij onderschrilven de doel-
stelling van de wet en zouden er niets aan willen veranderen. Het betekent
volgens Carla dat degene die het langst staat ingeschreven de woning krijgt,
ook als zii er "niet zo gelukkig" mee is. Het valt op dat zii en Aad de wetgever
met "we" aanduiden. Kennelijk heeft zij deze regels geinternaliseerd. "We
hebben die regels van woningtoewijzing zo geformuleerd, dus..." Omdat zij al
lang in de branche werken, zijn zij op de hoogte van de ontwikkelingen en
kunnen zij de huidige situatie met die van vroeger vergelijken. Zo zegt Aad
over het nieuwe systeem: "Tuurlijk heb je wel eens je twijfels maar het is een
keus die we met z'n allen hebben gemaakt en die moet je respecteren." Carla
geeft aan vertrouwen in de wetgever te hebben als het gaat om het voorkomen
van de uitwassen van commercialisering.

Van Aad, Brenda en Carla kan worden gezegd dat zij de regels zien als een
beperking, maar niet als een beperking van buitenaf. Omdat zij de doelstel-
ling van de regels onderschrijven, beperken zij zichzelf bewust. Opvallend is
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wel dat met name Dorien het soms als gerechtvaardigd ziet om van de regels
af te wijken als er naar haar mening een goede reden voor is.

5.2 Responsiviteit

Prudentia is een responsieve organisatie. Dat blijkt niet alleen uit de nieuwe
doelstelling "alert inspelen op de omgeving". In hun taakuitvoering staan alle
vier de medewerkers voor het belang van de klant en zijn zij in staat en bereid
om de klant daadwerkelijk te helpen. Het gaat dan meestal om niet-standaard-
gevallen. Juist in deze gevallen uit zich de houding van de medewerkers het
beste. Dit blijkt uit diverse verhalen, bijvoorbeeld dat van de fatsoenlijke zwer-
ver en achter de gordijntjes. Mij werd niet verteld dat zij hierin werden terug-
gefloten door hun collega's ofdoor de leiding. Het is niet duidelijk of dit komt
omdat de leiding zo ver van de dagelijkse uitvoering afstaat dat deze hiervan
niet op de hoogte is, of dat deze de initiatieven van de medewerkers actief
onderschrijft. Daarbij moet worden opgemerkt dat ik denk dat deze medewer-
kers zich niet snel een andere handelwijze zullen laten voorschrijven door de
leiding; hiervoor zijn zij te zelfstandig en aan hun eigen verantwoordelijkheid
gehecht. Overigens is de responsiviteit van de medewerkers soms in strijd
met het bureaucratische gelijkheidsprincipe: het verhaal van de ex-collega en
dat van de lastige kinderen maken dit duidelijk. Ook hier is niet bekend hoe
de leiding hier tegenaan heeft gekeken.

Als het gaat om het actief benaderen van de klant, is Prudentia minder res-
ponsief. Bij het stelselmatig fout invullen van woonbonnen worden de klan-
ten uitgenodigd voor een gesprek op het moment dat dit de medewerkers
opvalt. Hierin zit dus een mate van toeval. Als het gaat om de vraag of de
medewerkers zicht hebben op hoeveel mensen - met name ouderen - buiten
de boot vallen bij het nieuwe systeem, kunnen zij hierop geen antwoord
geven. Aad en Dorien denken dat het wel meevalt. Zij denken dat de ouderen
de bonnen juist heel goed invullen of dat hun kinderen of andere instanties de
mensen wel zullen helpen. Toch reageert Aad niet afwijzend op mijn vraag of
dat niet altijd het geval zal zijn. Zijn verhaal over wat zich achter de gordijntjes
afspeelt, is hiervan een voorbeeld. Dorien vindt dat mensen tussen de dertig
en veertig het systeem moeten kunnen begrijpen. 'Als die mensen die krant
niet lezen (...), dan is het een beetje je eigen schuld natuurlijk." Aad geeft aan
dat een actieve benadering van probleemgevallen niet van de corporatie mag
worden verwacht. Dit valt kennelijk buiten de taakomschrijving van de corpo-
ratie. Toch doet hij  dit zelf wel, op momenten dat hij van een probleem op de
hoogte is.  Hij  ziet dit voor zichzelf als iets vanzelfsprekends: "Waarom zou je
de mensen niet helpen?" De medewerkers denken dat het aantal mensen dat
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tussen wal en schip valt bij het nieuwe systeem wel meevalt. Dit komt overi-
gens niet overeen met de landelijke cijfers op dit gebied:56

Uit de folder, het magazine en de Woonkrant blijkt dat de klant serieus wordt
genomen. Niet alleen wordt in het magazine aandacht besteed aan een onder-
zoek naar klachten, er wordt ook aangegeven hoe aan dit onderzoek gevolg is
gegeven. Een minpunt is dat de mogelijkheden om aan een urgentieverkla-
ring te komen niet worden genoemd. Daardoor moeten de klanten er zelf ach-
ter komen dat deze er zijn.

5.3      Rechtsstatelijke waarden

Verantwoordelijkheid en macht
Het begrip verantwoordelijkheid wordt positief gewaardeerd door de vier
medewerkers. Zij voelen zich verantwoordelijk voor de taken die zij uitvoeren
en beseffen dat zij invloed hebben op het leven van de klanten. Daarbij associ-
eert met name Carla verantwoordelijkheid ook met vrijheid: zij wil de dingen
op haar eigen manier kunnen doen. Dit lijkt door de anderen te worden onder-
schreven. Deze vrijheid wordt hen overigens in de organisatie ook geboden.

Macht heeft een negatieve lading. Carla beschrijft macht als een attitude waar-

bij "je je werk niet goed doet". In feite heeft zij het over machtsmisbruik. Dat
de klant denkt dat de medewerkers macht hebben, wordt wel onderschreven,
maar niet zo ervaren. Carla merkt dit met name omdat zij een dubbelrol ver-
vult in de urgentieverlening. Dat de medewerkers zichzelf niet als machtig
zien, komt wellicht ook omdat zij zich aan de regels die er zijn, gebonden voe-
len. Zij voelen zich voor de uitvoering van deze regels uitdrukkelijk verant-
woordelijk. Hoewel alle vier de medewerkers negatief reageren op het begrip

macht, zijn zij zich ervan wel bewust. Aad en Brenda vertellen dat zij macht
hebben in gesprekken met mensen. Aad streeft bewust naar openheid: de
klant mag alles horen, zodat hi j evenveel weet als Aad zelf. Dit is een vorm
van ongelijkheidscompensatie. Dorien beseft wel dat zij verantwoordelijkheid
heeft en lijkt het als vanzelfsprekend te beschouwen om deze in te zetten
zoals haar goeddunkt.

Gelijkheid en particularisme
Gelijkheid is een powedi l myth bij Prudentia. Als je volgens Dorien "niet met
gelijkheid werkt dan kun je ook niet menselijk zijn. Dan ga je onderscheid
maken". Een bekende op een andere manier helpen dan een onbekende, kan
niet. Als mensen aan de voorwaarden voldoen, krijgen zij een huis. Toch blijkt

156. Zie hoofdstuk 7, p. 230.
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uit de verhalen dat er soms onderscheid wordt gemaakt. De ex-collega wordt
het hand boven het hoofd gehouden als het gaat om zijn huurachterstand. De
lastige kinderen mogen, tegen de regels in, in de ouderlijke woning blijven.
Ongelijke behandelingen lijken te maken te hebben met particuliere opvattin-

gen van de medewerkers. Carla oordeelt wat gemakkelijk over Marokkanen
die een urgentieverklaring hebben gekregen. De fatsoenlijke zwerver is ken-
nelijk zielig genoeg voor Dorien om de regels aan de kant te zetten. Hoewel
Brenda er bij betalingsregelingen wel een soort eigen regel op nahoudt, komt
uit haar verhalen verder geen particularisme naar voren.

Bij Aad is dit ook niet het geval. Van Aad kan daarentegen worden gezegd dat
hij zich wat laatdunkend uitlaat over sommige klanten. Hij heeft het over "dat
vrouwtje" als hij refereert aan een alleenstaande bijstandsmoeden Ik denk
echter dat dit meer te maken heeft met zijn spreekstijl dan met zijn houding
ten opzichte van de klant.Wel maakt hij, met een beroep op het bedrijfsbe-
lang, een duidelijk onderscheid gemaakt tussen duurdere woningen en goed-

kopere woningen. Aad betoogt duidelijk dat "een huurder een huurder" is,
maar dat het product anders is. Door dit verschil in product is ook het publiek
anders, waardoor toch onderscheid tussen huurders blijkt te worden gemaakt.
Dit onderscheid heeft weer gevolgen voor de manier waarop de verschillende

doelgroepen worden behandeld. Hoewel er een duidelijke reden voor is, komt
uit de beschrijving van Aad een niet helemaal objectieve handelwijze naar
voren: het lijkt niet alleen te maken te hebben met het product, maar ook met
de mondigheid van het publiek. Toch komt juist Aad in hoofdstuk 4 naar
voren als een voorvechter van de sociaal zwakkeren. Het zou kunnen dat er
vanuit de leiding een duidelijke instructie ligt dat de duurdere woningen zo
snel mogelijk moeten worden verhuurd, ook al leidt dit tot privileges.

Aad is de meest uitgesproken voorstander van het nieuwe systeem, waarbii de
corporatie niet langer kan bepalen wie waar woont. Hoewel hij  af en toe wel
twijfelt over de gevolgen ervan, vindt hij dat hi i hierover niets hoort te zeggen:
"Wie ben ik of wie ben ji i om te bepalen waar een ander moet wonen?"
Brenda houdt zich ook aan het systeem - de medewerkers hebben hierin ove-

rigens geen keus - maar zegt duidelijk dat zij hier niet altijd blij mee is.

Een belangrijk punt is dat niemand kan garanderen dat de vier medewerkers

gelijke of vergelijkbare gevallen hetzelfde zullen behandelen. Dit komt door
de grote beoordelingsvrijheid die zij hebben. Zij hebben wel meer behoefte
aan onderlinge afstemming. Kennelijk is hun dit probleem ook opgevallen of
voelen zij zich niet altijd helemaal zeker over hun eigen beslissingen. Gelijk-
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heid wordt als belangrijke waarde ervaren. Dat wil niet zeggen dat hieraan
strikt de hand wordt gehouden.

Particularisme komt voor bij Prudentia. Dit blijkt uit een aantal verhalen,
zoals dat van de beschaafde zwerven Dorien gaat hierin vrij ver buiten haar
boekje om iemand te helpen  die  zij als zielig beschouwt.  Het is de vraag of zij
dit ook bij een "echte" dakloze zou hebben gedaan. Waarschijnlijk had zij deze
wel onder de doelgroep van het Leger des Heils geschaard. Ook Carla geeft in
haar verhalen blijk van particularisme: het feit dat zij meldt dat mensen "naar
Marokko" op vakantie gaan, duidt op een negatieve houding ten opzichte hier-
van. Ook eigen regels komen voor; Brenda weegt de reden van een betalings-
achterstand mee bij haar vraag of iemand een betalingsregeling kan treffen.
Carla weegt de eigen schuld en de mate waarin mensen zelf moeite doen om
aan een huis te komen mee in haar beslissing over urgentie.

6 Twee werelden vergeleken

6.1    Temperantia en Prudentia
In de vorige paragrafen heb ik mijn conclusies over Temperantia en Prudentia
afzonderlijk weergegeven. In deze paragraaf zal ik deze conclusies op elkaar
betrekken. Temperantia en Prudentia ziln alle twee middelgrote woningcorpo-
raties in middelgrote gemeenten in het westen van het land. Beide voeren de
lokale Huisvestingsverordeningen uit, die voortvloeien uit de Huisvestings-
wet. Deze verordeningen zijn gebaseerd op het model van de VNG. Vrijgeko-
men woonruimte wordt geadverteerd in de regionale kranten, waarop inge-
schreven woningzoekenden kunnen reageren. De daadwerkelijke verdeling
gebeurt grotendeels automatisch, door een computersysteem. Een belangrijk
verschil in taakstelling ligt bij de urgentie. Temperantia verzorgt deze niet zelf
en heeft er ook geen formele taak in. Prudentia heeft hierin wel een taak: zij
maakt deel uit van het platform dat de uiteindelijke urgenties kan verlenen en
zij heeft een formele functie waar het gaat om het verwijzen naar dit platform.

Kijken we naar Temperantia en Prudentia als organisaties, dan is er een
belangrijk verschil: Temperantia heeft een leider, Prudentia niet. De opvattin-
gen van Nico hebben zeer grote invloed op de manier van werken van de afde-
ling Wooninfo. Door deze opvattingen is sprake van doelverschuiving: niet de
woonruimteverdeling als zodanig, maar het handhaven van de afdeling is het
belangrijkste doel geworden. Bij Prudentia zijn alle medewerkers hun eigen
leider; zij werken zelfstandig en er is weinig co6rdinatie tussen hun activitei-
ten. Dit betekent dat zij ieder hun eigen manier van werken hebben ontwik-
keld die past bij hun persoonlijkheid.
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Bovenstaand onderscheid werkt door in de mate waarin de medewerkers vrij
zijn om hun eigen keuzes te maken en zelfstandig beslissingen te nemen.
Hoewel vooral Karin, maar ook Laura, graag af en toe iets extra's zouden wil-
len doen voor een probleemgeval, worden zij hierin afgeremd door het besef
dat Nico dit niet goedkeurt. Aan Karin, die nog niet lang bij Temperantia
werkt, is te zien dat zij deze afkeuring nog niet heeft geinternaliseerd. Zij
houdt zich er in het geval van meneer Nieuwland dan ook niet aan. De vraag
is wat zij bii een volgende meneer Nieuwland zal doen. Zal zij durven volhar-

den of past zij zich aan? Laura heeft de norm wel geinternaliseerd en houdt
Marianne voor dat ook zij "een plaat voor haar hoofd moet krijgen", omdat zii
anders "te ver erin gaat". Voor zichzelf heeft zij de conclusie getrokken dat zij
liever administratief werk doet ten behoeve van de afdeling. Zij is bang voor
haar eigen kwetsbaarheid en heeft afhoudendheid als mechanisme hiertegen
ontwikkeld, hierin gesteund door Nico en ziin opvatting over de eigen verant-

woordelijkheid van de klant.

Bij Aad, Brenda, Carla en Dorien heeft het kennelijk geen negatieve gevolgen
dat zij "te ver erin gaan." Zij reppen niet over wakker liggen van de problemen
van de klanten. Dit kan, zeker bij de eerste drie, te maken hebben met jaren-

lange ervaring, waardoor de "plaat voor hun hoofd" voldoende dikte heeft
bereikt. Dat zou betekenen dat zij niet meer openstaan voor de problemen van
de klanten. Die indruk heb ik niet. Eerder denk ik dat zij een zodanige volwas-
senheid in hun functie hebben bereikt, dat zij met deze kwetsbaarheid heb-
ben leren omgaan. Bovendien is hun ook nooit van bovenafvoorgehouden dat
zij zichzelf en de organisatie moeten beschermen tegen probleemgevallen.
Eerder zien zij het omgaan hiermee en het bedenken van oplossingen als vol-
waardig onderdeel van hun taak. Een interessant en dankbaar onderdeel
bovendien, dat als leuker wordt ervaren dan de uitvoering van het systeem.
Uitdagender ook, omdat het meer van henzelf als mens vergt.

6.2 Legaliteit en responsiviteit

Legaliteit
Omdat bij beide corporaties de "normale" woonruimteverdeling is geautoma-
tiseerd, voldoet deze aan de wetteliike regels. De automatische systemen zijn
hiervan immers een weergave. De medewerkers hebben redelijkerwijs niet de
mogeliikheid om dit systeem te frustreren. De houding van de medewerkers
van Temperantia ten opzichte van de regels is legalistisch te noemen: zii heb-
ben er weinig tot geen affiniteit mee en voelen zich er alleen maar aan gebon-
den omdat deze regels er nu eenmaal zijn. Zij "voelen zich er niet verantwoor-
delijk voor". Dit is anders bij de medewerkers van Prudentia. Zij kennen de
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regels goed en onderschrijven de doelstelling ervan: het nastreven van gelijk-
heid en het voorkomen van willekeur. Dit bewustzijn komt voort uit verant-

woordelijkheidsbesefenerzijds en ervaring en kennis anderzijds.

Responsiviteit
Zeker Karin, maar ook Laura zijn van nature behulpzaam en willen de klant
graag ten dienste ziin. Hun houding is dan ook in beginsel responsief te noe-
men. Bij Laura is deze afgenomen, omdat zij regelmatig het idee heeft gehad
dat als je te veel hulpvaardigheid uitstraalt, mensen "je hele hand nemen".
Deze ervaring sluit aan bij de lessen van Nico, die vindt dat zijn medewerkers
maar in zeer beperkte mate hulpvaardig kunnen en mogen zijn. Zijn opvat-
ting kan worden gezien als die van de organisatie. Zij komen ook in de
Wooninfo tot uitdrukking. Temperantia is daarom weinig responsief. De
medewerkers voelen enerzijds wel de verantwoordelijkheid om de mensen te

helpen, maar grijpen ook graag de lessen van Nico aan om zich niet verant-
woordelijk te hoeven voelen. Ik denk dat dit samenhangt met de beperkte vrij-
heid die zij krijgen en het feit dat hen weinig helemaal wordt toevertrouwd.
Op zo'n basis kun je ook niet verantwoordelijk en responsief zijn.

De medewerkers van Prudentia krilgen wel de kans om hun hulpvaardigheid
in daden om te zetten. Zij nemen bij probleemgevallen initiatieven, zoals het
inschakelen van andere instanties. Ook het aanhoren van de klant en het
tonen van begrip zien zi) als een wezenlijk onderdeel van hun functie: zij heb-
ben "een lach op hun gezicht" en "kunnen er weer een paar weken tegen". De
organisatie lijkt deze hulpvaardigheid te onderschrijven: het tonen van begrip
voor mensen met een smalle beurs zal na de fusie een belangrijk kenmerk
zijn. Zowel medewerkers als organisatie zijn hierin responsief. Prudentia ziet
het niet als haar taak om stelselmatig actief op zoek te gaan naar probleemsi-
tuaties, zoals ouderen die niet zelfhun woonbonnen kunnen invullen. Zo ver
gaat de responsiviteit niet. Een verschil is ook te zien in de manier waarop de

organisaties uitleggen hoe de klant zelf een berekening van zijn inkomen kan
maken. Die van Temperantia is correct, maar zodanig ingewikkeld dat kan
worden betwijfeld ofveel mensen deze snappen. Die van Prudentia is een ver-
simpeling van de officiele berekening en daarom niet helemaal correct. Daar-
entegen is hij wel duidelijk, zodat veel mensen zelf hun berekening zullen
kunnen maken. Beide berekeningen hebben voor- en nadelen.

6.3     Rechtsstatelijke waarden
Alle zes de verhuurmedewerkers hebben verantwoordelijkheidsbesef. Bij de
medewerkers van Prudentia werkt dit door in het dagelijkse handelen. Zij
begrijpen dat zij invloed hebben op de situatie van de klant. Deze verantwoor-
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delijkheid wordt zelfs positief gewaardeerd: zij vinden het prettig om de klant
op hun eigen manier te kunnen helpen en vertrouwen zichzelf daarbij.  Dat
daarbij sprake is van een machtsrelatie, wordt enerzijds ontkend, maar in de
gesprekken wordt duidelijk dat deze er wel is. Zo geeft Dorien aan dat zi j op
een gegeven moment kan bepalen wie er een woning krijgt en vertellen
Brenda en Aad dat de manier waarop zij de klant te woord staan wel degelijk
met macht te maken heeft. Brenda beseft dat zij mensen zelfs "schade kan
berokkenen". In feite zegt Carla dat zij deze vorm van macht positief waar-
deert; zij betreurt het dat zij minder invloed op de gang van zaken heeft dan
vroeger.

Bij Prudentia en Temperantia is gelijkheid een powedW myth. Mede door de
regels en het systeem zal men zich hieraan in het overgrote deel van de geval-
len ook echt houden. Bij uitzonderingen bestaat de kans dat het mis gaat in de
zin dat er particularistisch gehandeld wordt. Deze kans is overigens bij de ene
medewerker groter dan bij de andere.

6.4      Toepasbaarheid van Lipsky's theorie
In zekere zin zouden we kunnen stellen: hoe meer Lipsky, hoe minder res-
ponsiviteit en omgekeerd. Temperantia voldoet aan de beschrijving van een
street-level bureaucratie met het daarbij behorende fundamentele dienstverle-
ningsdilemma. Op massabasis kun je niet hulpvaardig zijn en val je terug op
handhaven van het systeem. Hetzelfde geldt voor legalisme. Het doel van de
street-level medewerker is het handhaven van de regels. Zij worden als reden
ingezet om niet meer open te hoeven staan voor de klant en zijn verhaal. De
doelstelling van deze regels is niet belangrijk: regels zijn regels. Mede om hun
zelfbeeld te kunnen houden, zullen medewerkers terugvallen op favoritisme.
Meneer Nieuwland zou een favoriet van Karin kunnen zijn. Tegen de druk
van haar collega's in geeft zij hem extra aandacht. Beide organisaties belijden
het gelijkheidsbeginsel. Mede door het automatische systeem wordt hieraan
in het grootste deel van de gevallen gevolg gegeven. Bij uitzonderingsgevallen,
waar de medewerkers wel een eigen inbreng hebben, is dat niet altijd het
geval.

In het geval van Temperantia wordt grotendeels aan het beeld van een typi-
sche street-level bureaucratie voldaan; in het geval van Prudentia slechts ten

dele. Om dit te verklaren, roep ik de definitie en beschrijving van de typische
street-level bureaucratie in herinnering:n Het is maar de vraag of middelgrote
corporaties als Temperantia en Prudentia hieraan wel helemaal voldoen. Een

157. Hoofdstuk 2, p. 33 e.v.
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aantal kenmerken is er zeker wel. De woningzoekenden zijn aangewezen op
de corporaties, die een (semi-)monopoliepositie hebben in hun gemeente. De
vraag is groter dan het aanbod. Dit geldt niet voor alle segmenten van de
markt, maar wel voor het goedkope segment waar de primaire doelgroep moet
worden gehuisvest.

Een ander kenmerk van een typische street-level bureaucratie, de grote werk-
druk en de massale caseload, ontbreken bij Temperantia en Prudentia. Er zijn
voldoende medewerkers om het werk te kunnen doen en geen van de mede-
werkers heeft gezegd dat zij het bijzonder druk hebben of met achterstanden
te kampen hebben. Bij corporaties van de grootte die ik heb onderzocht, valt
de massaliteit ook wel mee. Er zijn ruim twintig mutaties per week bij Pru-
dentia en nog minder bij Temperantia. Dit is overzienbaar, vooral omdat het
grootste deel probleemloos verloopt. Het aantal niet-standaardgevallen kan
daarom ook door de medewerkers op individuele basis worden opgepakt.

Ondanks dat een aantal typerende kenmerken van organisaties zoals Lipsky
die beschreven heeft, ontbreken, komt bij Temperantia wel het fundamentele
dienstverleningsdilemma voor. Een van de redenen hiervoor zou kunnen zijn
dat Nico dit dilemma en zijn afweerreactie hierop uit Delft heeft meegeno-
men. Een andere reden is dat de medewerkers van Temperantia geen blijk
geven van een hoge waardering van de klant. Zij zijn vervelend, "nemen je
hele hand" en moeten stevig te woord gestaan worden. Klanten worden niet
als leuk beschreven, hooguit als zielig. Dit is bij Prudentia veel minder het
geval. De ruimte voor individualiteit van de medewerkers lijkt uit te stralen op
de waardering ervan bil de klanten.

Lipsky's theorie gaat dus niet alleen op voor grote, overbelaste organisaties,
maar kan ook elders voorkomen. De beleving van de klant en de werkdruk lijkt
ook een belangrijke factor voor het ontstaan van het fundamentele dienstver-

leningsdilemma.
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7          Naar een algemene theorie

7.1      Een gedachte-experiment
Om de vergelijking mttr te laten zijn dan alleen het naast elkaar leggen van
de conclusies uit de vorige paragrafen, doe ik een gedachte-experiment. Stel:
we plaatsen Aad bij Temperantia en Nico en Karin bil Prudentia. Vervolgens
voeren we de fictieve medewerker Willy Keur op, die bij alle twee de corpora-
ties wordt ingezet.'58

Aad, een zelfverzekerde man die in zijn jarenlange praktijkervaring een eigen
manier van werken heeft ontwikkeld, zal bij Temperantia worden geconfron-
teerd met heel andere opvattingen dan de zijne. Zijn directe collega's vindt hij
maar onzelfstandig omdat ze zich door Nico laten leiden. Aad heeft nooit
zulke leiding gehad en het is de vraag of hij  zich er zonder slag of stoot aan zal
overgeven. Eerder zal hij op voet van gelijkwaardigheid de discussie met Nico
aangaan. Nico, zelf ook doorgewinterd en zelfbewust, zal zich van de argu-
menten van de nieuwe ondergeschikte waarschijnlijk niet veel aantrekken.
Hij heeft immers zelf jarenlang nagedacht over de problematiek van woning-
corporaties en daar een duidelijke mening over gekregen. Aad zal zich moe-
ten aanpassen. Zijn neiging "om met de dingen te gaan rennen" wordt door de
klant wel gewaardeerd, maar niet door Nico. Lukt de aanpassing niet, dan kan
hij beter weggaan.

Nico vergaat het bij Prudentia al niet veel beter. Hij is eraan gewend dat er
naar hem wordt geluisterd, maar Aad, Brenda, Carla en zelfs misschien
Dorien blijven hun eigen gang gaan. Waarom ook niet? Zij zijn tevreden en de
klanten zijn tevreden. Dit zullen zij Nico tegenwerpen in discussies. Het is de
vraag of Nico hen, met zijn argument van de eigen verantwoordelijkheid van
de klant, zal overtuigen. Zij geloven ook in de eigen verantwoordelijkheid van
de klant, maar weten dat de werkelijkheid weerbarstig is. Bovendien ontbreekt
de noodzaak tot verandering, omdat er geen (te) grote werkdruk is. Zou Nico,
net als de anderen, een eigen segment van de woningmarkt kunnen bedie-

nen, dan kan hij daar op zijn manier het werk doen. Vooral de duurdere sec-
tor, waar ook Carla en Dorien werken, zal hem aanspreken. Zijn ideeen over
mondigheid en eigen verantwoordelijkheid zijn daar op hun plaats.

158. Willy Keur - een flauwe, maar doeltreffende naam - is de vleesgeworden anti-rechtsstaat.
Waar hij verschijnt, verdwijnt kasgeld en printpapier, worden vriendjes ongegeneerd bevoor-
deeld en mensen waaraan hij een hekel heeft, benadeeld. Voor een flesje wijn is hij best bereid
om creatief met de regeltjes om te gaan,
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Karin zal het werken bij Prudentia nog prettiger vinden dan bij Temperantia.
In het begin zal zij even zoekende zijn, omdat ze niet kan terugvallen op de
begeleiding van Nico. Het is een sprong in het diepe, maar hierdoor krijgt zij
de kans om met vallen en opstaan haar eigen grenzen te verkennen en haar
eigen werkwijze te ontwikkelen. Haar natuurlijke hulpvaardigheid wordt hier
niet van buitenaf afgeremd. De vraag is  of dit ertoe leidt dat zil  zich door alle
klanten voor hun karretje zal laten spannen of dat zij de nodige knowhow ver-
1<rijgt om echte probleemgevallen van querulanten te onderscheiden. Is dat
laatste het geval, dan is zij bij Prudentia uitstekend op haar plaats.

Willy Keur zal bij Temperantia weinig kans krijgen om zijn gang te gaan. Niet
alleen Nico, maar ook Karin, Laura en Marianne houden hem in de gaten.
Zeker in het begin wordt hij niet alleen met klanten de spreekbuis ingestuurd;
er gaat iemand met hem mee die controleert of hij het wel goed doet. Later, als

hij wel zelfstandig mag werken zal het echt opvallen als hij zijn klanten niet
met zijn collega's bespreekt, zoals de anderen gewend zijn te doen. Willy zal
snel zijn heil elders zoeken. Bij Prudentia heeft Willy meer kans van slagen,
zeker als hij het slim aanpakt. Directe controle is er niet en zolang er geen
klachten komen, kan hij redelijk makkelijk regels omzeilen en voorkeursbe-
handelingen aan bepaalde mensen geven. Als hij het slim aanpakt natuurlijk,
want ook bij Prudentia is het niet zo dat hij helemaal alleen werkt. In zijn
team zijn allerlei collega's die hem dagelijks zien opereren. Ook met Aad,
Brenda en Carla heeft hij regelmatig contact. Door de pas ingevoerde overleg-
gen zal het hem moeilijker worden gemaakt om zijn vrijheid te misbruiken.

7.2 Verantwoordelijkheid en hulpvaardigheid als basisattitudes

Om te beginnen met de lotgevallen van Willy Keur, deze laten iets opvallends
zien. Hoewel Prudentia in werkelijkheid - als we aannemen dat de interviews
hiervan een correcte weergave zijn - in een aantal opzichten positief afsteekt
bij Temperantia, is dat in het experiment niet het geval. Om duidelijk te
maken dat dit experiment enige realiteitswaarde heeft, roep ik in herinnering
dat Aad en Brenda beiden een verhaal over vriendjespolitiek vertellen, door
hun directeur en collega's bedreven. Bij Temperantia is er ook een verhaal

over kruiwagentjes in de eigen organisatie verteld, maar de meeste verhalen
over willekeur betreffen daar de gemeente.

Temperantia kent een sterk gecontroleerde praktijk, waar de medewerkers
samen in een ruimte werken. Zij zien alles van elkaar en worden in hun werk
gecoacht door Nico. Nico heeft hoogstaande opvattingen over professionali-
teit. Dit leidt weliswaar tot afstandelijkheid, maar hij heeft ook onpartijdigheid
en gelijkheid hoog in het vaandel. Mede daardoor behoren zij tot de waarden
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van de afdeling Wooninfo als geheel en leven Karin en Laura ze goeddeels na,
ongeacht hun eigen gevoelens en meningen. Bij Prudentia blijken deze waar-
den (voor zover uit de interviews is gebleken) niet zozeer gedragen te worden
door de organisatie, maar door de individuele medewerkers. Zij verschillen
hierin enigszins: Aad en Brenda zijn minder particularistisch dan Carla en
Dorien. Hun handelen wordt niet erg gestuurd door de organisatie of door de
collega's, waardoor zij meer vrijheid hebben. Deze vrijheid kan op een verant-

woordelijke of op een onverantwoordelijke manier worden gebruikt. Van de
vier verhuurmedewerkers van Prudentia kan worden gezegd dat zij ruim-
schoots binnen de marges blijven, maar Willy Keur zou redeliik vrij zijn om
zijn eigen doelen na te streven.

Aad, Brenda, Carla en Dorien, Karin, Laura en Nico verschillen van elkaar,
maar hebben een belangrijk kenmerk gemeen: zij voelen zich verantwoorde-

lilk voor wat zij doen en zijn gedreven. Dit uit zich in de opmerkingen die zij
maken over rechtvaardigheid en in hun wens om mensen te helpen. Verhuur-
medewerker is een dienstverlenend beroep, waarbij de klant centraal staat. Als

je dat niet in je hebt. zal het vak je niet liggen. Nico gaat hierin een stuk min-
der ver dan de medewerkers van Prudentia, en Karin en Laura volgen hem
daarin. Het is echter niet zo dat zij helemaal niets voor de klant doen. Hun bij-
drage ligt vooral in het voeren van gesprekken om de kiant duidelijk te maken

dat hij  zelf ook verantwoordelijk is voor zijn situatie. De Willy Keurs van deze
wereld zullen altijd bestaan. Bij Prudentia kan hij langer ongemerkt zijn gang
gaan dan bij Temperantia, maar hij zal zich uiteindelijk toch meer thuis voe-
len in een organisatie die "echt ontaard" is; waar nepotisme en zelfverrijking
tot norm zijn verheven. De kans dat dit op een klantgerichte afdeling bij een

maatschappelijke instelling zal voorkomen, lijkt mij klein, omdat hier door-

gaan mensen werken met een dienstverlenend karakter.

Verantwoordelijkheidsgevoel en gevoel van rechtvaardigheid en behulpzaam-
heid leiden niet automatisch tot "goede" uitkomsten. Zij zijn wel een goed

beginpunt. Dit merkt Nico ook op: hij selecteert zijn medewerkers op hulp-
vaardigheid en hun wens om met en voor mensen te willen werken. Zonder
deze basis lukt het niet. Verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid en behulp-
zaamheid zijn aan te merken als attitudes: houdingen van een individu die

zijn handelen mede richting geven. Van alle medewerkers kan worden gezegd
dat zij, in meerdere of minder mate, deze attitude bezitten.

7.3       Attitude, cultuur en rechtsstaat
Kijken we naar het experiment waarbi j Aad bij Temperantia werd gezet en
Nico en Karin bij Prudentia, dan valt op dat het voor Aad en Nico niet mee zal
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vallen om zich aan te passen. Voor Karin is de kans groot dat haar verplaatsing
positief uit zal pakken. Aad en Nico zijn beiden personen die al veel ervaring
hebben in het vak. Zij hebben sterke opvattingen over hoe zij horen om te
gaan met de klant. De opvattingen van Aad passen prima bij de werkwijze van
Prudentia, maar niet bij die van Temperantia. Zij sluiten niet aan bij de prak-
tijk van Temperantia. De opvattingen van Nico sluiten daarentegen niet aan
bij die van Prudentia. Beiden zullen met aanpassingsproblemen te maken
krijgen.

Karin is nog een redelijk onbeschreven blad. Zij heeft een ideaalbeeld voor
ogen over hoe zij haar werk in de toekomst wil gaan doen. Omdat dit beeld
meer aansluit bij de praktijk van Prudentia, is de verwachting dat zij haar
draai daar wel zal kunnen vinden, mits zij in staat is om zonder leiding haar
eigen werkwijze vorm te geven. Met andere woorden: de attitude van Aad past
niet bij de cultuur van Temperantia en die van Nico niet bij die van Prudentia.
Karins attitude lijkt daar wel te passen. De attitude van Willy Keur past bij
geen van beide organisaties. Immers, zowel Prudentia als Temperantia leven
rechtsstatelijke normen en waarden goeddeels na. Hun culturen zijn geba-
seerd op verantwoordelijkheid en dienstbaarheid. Willy heeft daar helemaal
geen boodschap aan.

Attitude en cultuur kunnen dus bij elkaar aansluiten of met elkaar botsen.
Door te selecteren aan de poort wordt er vaak al voor gezorgd dat de nieuwe-
ling qua houding past bij de organisatie. De sterk aanwezige cultuur van Tem-
perantia is gericht op elkaar controleren en corrigeren. De manier van werken
met de daarbij behorende normen wordt van bovenaf voorgeschreven en door
Nico aangeleerd. De attitudes van de medewerkers zijn daardoor van minder
belang bij de vraag wat zij in een concreet geval zullen doen. Via een socialisa-
tieproces maken zij zich ofwel de normen van de organisatie eigen, ofwel zij
besluiten deze domweg na te leven, ofwel zij kunnen besluiten om weg te
gaan.

De cultuur van Prudentia is er een van vrijheid en eigen verantwoordelijkheid.
Natuurlijk zijn er regels, zowel van de gemeente als van de eigen organisatie.
De naleving ervan wordt niet echt gecontroleerd. Deze is, zeker in ambigue
situaties, eerder afhankelijk van de houding van de medewerkers ten opzichte
van deze regels dan van externe controle. De mate waarin de regels tot het
eigen normensysteem van de medewerkers horen is daarom belangrijk.
Natuurlijk zullen ook zij in de meeste gevallen "gewoon" de regels volgen.
Deze zijn er niet voor niets en vaak is het ook "het handigst" om dat te doen.
In gevallen waarin de regels botsen met de eigen waarden, kan van de regels
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worden afgeweken. Het hangt vervolgens van de inhoud van deze waarden af
ofdaarmee rechtsstatelijke normen worden overschreden of niet.

In hoofdstuk 8 van dit proefschrift zal ik aan de hand van de begrippen atti-
tude en cultuur uiteenzetten dat deze een tot nu toe onderbelichte factor in
het denken over de rechtsstaat zijn geweest. De verschillen tussen Temperan-
tia en Prudentia zullen daarbij als leidraad dienen. Door meer aandacht voor
attitude en cultuur kan de rechtsstatelijkheid van organisaties, zowel binnen
als buiten de overheid, worden bevorderd. Dat komt uiteindelijk de klant en
de samenleving ten goede.
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HOOFDSTUK 6

Rechtsstaat, macht en verantwoordelijkheid

1            Rechtsstaat of rechtsstatelijkheid

In hoofdstuk I zijn de begrippen privaat en publiek onderzocht. Wat juridisch
privaat wordt genoemd, wordt niet altijd als zodanig wordt ervaren. Zo kan
het als onrechtvaardig worden gevoeld wanneer een corporatie een complex
goedkope woningen sloopt en daarvoor in de plaats dure appartementen
bouwt. Hoeveel gedupeerde bewoners van zo'n complex zouden niet verzuch-
ten: "Dat zoiets mogelijk is in een rechtsstaat!" en: "Die ambtenaren houden
ook nooit eens rekening met ons soort mensen." Uit de laatste opmerking
blijkt al dat, hoewel de medewerkers van een corporatie formeel geen ambte-

naren zijn, zij veelal wel als zodanig worden gezien. Hun gedrag wordt afge-
meten aan de in de samenleving heersende normen voor de overheid, met het
etiket "publiek". Het begrip rechtsstaat is evenmin altijd adequaat. Het sluit
niet aan bij de alledaagse beleving van wat privaat of publiek is en wat daar-
binnen als rechtvaardig geldt. Daarom is het zinvol om te onderzoeken of er
een invulling van dit begrip denkbaar is dat wel rekening houden met deze
alledaagse werkelijkheid.

Over wat deze rechtsstaat nu eigenlijk is, circuleren vele meningen. Wat over-
eind blijft is dat de rechtsstaat is bedoeld als waarborg tegen willekeurige
machtsuitoefening. Het lijkt soms gemakkelijker om te zeggen wat de rechts-

staat niet is dan wat zij wel is: het Irak van Saddam Hoessein was geen rechts-
staat, dat staat voor vrijwel iedereen vast. Het naar eigen goeddunken uitdelen
of weigeren van sociale uitkeringen is ook niet rechtsstatelijk te noemen. Het
toewijzen van een huurwoning aan een collega terwijl die daar volgens de

regels geen recht op heeft, ook niet. Maar wat is de rechtsstaat dan wel? Hier-
over kunnen twee verschillende gezichtspunten tegenover elkaar worden

gezet.

Het eerste gezichtspunt gaat ervan uit, dat de rechtsstaat een vaststaand gege-
ven is. De rechtsstaat is immers de binding van de staat aan het recht en dit
recht kan worden aangewezen. In Nederland hebben wij een Grondwet, een
Awb, een Wetboek van Strafvordering en nog een aantal aanverwante wetten.
Daarmee is Nederland een rechtsstaat, of hebben wij een rechtsstaat. Daar-
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mee is de rechtsstaat als het ware gepositiveerd, een voor juristen hanteerbaar
begrip. Dit gezichtspunt zien we vooral terug in de staats- en bestuursrechte-
lijke handboeken, waarin vooral legaliteit de nadruk krijgt. Oosting noemt dit

159een statisch-institutionele zienswijze.

Het tweede gezichtspunt vormt hierop niet zozeer een tegenstelling als wel
een aanvulling. Natuurlijk hebben wi j een Grondwet en een Awb, maar zijn of
hebben wij daarmee ook zonder meer een rechtsstaat? Waarborgt deze bin-
ding aan het recht dat de staat, de overheid, altijd rechtsstatelijk handelt? In de
jurisprudentie zijn genoeg voorbeelden te vinden van het tegendeel. Zo heeft
het Pikmeer-arrest duidelijk gemaakt dat ook overheden laakbare handelingen
verrichten, zoals het overtreden van milieuwetgeving.'6° Dit kan geen school-
voorbeeld van rechtsstatelijkheid worden genoemd, ook al stelde de rechter
dat overheden niet strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. De belangrijkste
vraag die dit gezichtspunt oproept, is deze: waarvan is rechtsstatelijk handelen
nu eigenlijk afhankelijk? Moet deze worden afgedwongen door een externe
instantie, een rechter of een hoger bestuursorgaan,  of is een (overheids)orga-
nisatie pas Ucht rechtsstatelijk op het moment dat zij zich uit zichz£(faan het
recht houdt? In het tweede gezichtspunt wordt niet zozeer gesproken van de
rechtsstaat als een vaststaand gegeven, maar van rechtsstatelijkheid. Omdat in
dit gezichtspunt niet alleen gekeken wordt naar het geldende recht voor een
organisatie, maar naar het handelen en naar eigenschappen ervan, kan een
organisatie in meerdere ofmindere mate rechtsstatelijk zijn. Oosting duidt dit
tweede gezichtspunt aan als een dynamisch-culturele zienswijze. I6I

In dit hoofdstuk zal het tweede gezichtspunt, zoals dit zojuist kort is
geschetst, het uitgangspunt vormen. De twee gezichtspunten, die in deze eer-
ste paragraaf zeer kort zijn aangestipt, worden nader uitgewerkt. De rechts-
staat als een morality Ofconstraint heeft bepaalde nadelige consequenties: lega-
lisme kan het gevolg zijn. Door middel van de introductie van het sociologische
rechtsstaatbegrip wordt duidelijk waarom uitbreiding van het rechtsstaatbegrip
zinvol is. Ook wordt uitgelegd hoc dit mogelijk is, namelijk door het begrip
zelfbinding als centraal concept te nemen van het rechtsstaatdenken. Vervol-
gens wordt rechtsstatelijkheid als organisatiedeugd geintroduceerd, evenals
de sociaalwetenschappelijke equivalenten ervan, cultuur en attitude.

159. Oosting, p. 172.
160. HR 23 april 1996, N j 1996/513.
161. Oosting, p. 172.
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2        Rechtsstaat als een beperking

2.1 Externe naleving van norrnen

Organisaties kunnen zich op twee manieren gebonden weten aan de rechts-

staat: op een juridische, afdwingbare manier, en op een morele manier. Deze
twee manieren komen overeen met hoe organisaties en de mensen die er wer-
ken, zowel in de publieke als in de private sector, zich over het algemeen aan
het recht en aan regels gebonden kunnen achten: op een externe manier dn op
een interne manier. Deze twee manieren sluiten aan bij de twee gezichtspun-
ten die in de eerste paragraaf werden geintroduceerd. Mensen gehoorzamen

regels op een externe manier omdat zij beseffen dat, als zij dat niet doen, dit
leidt tot sancties. Ook wanneer regels (vaak gedachteloos) worden nagevolgd

omdat iedereen dat nu eenmaal doet, is sprake van externe naleving. Voor
deze manier van naleven gebruikt Selznick de door de ontwikkelingspsycho-
loog Piaget ontwikkelde notie van een morality Of constraint,'62 een beperkings-
moraal. Deze moraal is gebaseerd op autoriteit: regels worden afgedwongen
door straf of afkeuring. Er is ook een samenhang aan te geven met een
bepaalde positiefrechtelijke opvatting, zoals die bijvoorbeeld door Hart wordt
verwoord. Voor de vraag wat recht is, moet worden gekeken naar wie deze
regels heeft gemaakt; komen de regels van een bevoegde instantie, dan is dit
geldend recht:63

Selznick omschrijft de rechtsstaat of rule  of law als een negatief ideaal:  zil
berust naar zijn mening vooral op een negatieve kiik op hoe organisaties en
mensen opereren. Daarom zijn juridische regels nodig om de gedragsvrijheid
van deze organisaties in te perken.164 In dit verband kan hij worden gezien als
een vertegenwoordiger van de traditionele kijk op recht, die wellicht te maken
heeft met de nadruk in het recht - en dus in de juridische literatuur - op
afdwingbaarheid, controleerbaarheid, en geschiktheid om in concrete geval-
len het handelen te normeren. Gesproken wordt over rechtsnormen en niet
over ethische normen. Deze rechtsnormen ziin onderdeel van het geldende
positieve recht (ofwel als wettelijke bepalingen ofwel als rechtsbeginselen,
zoals de beginselen van behoorlijk bestuur'65). Zii zijn vooral gericht op
externe naleving, waarbij controle door de rechter of een hoger bestuursor-

gaan een belangrijke rol speelt. De schending van rechtsstatelijke normen
levert sanctie of a fkeuring op. Deze manier om tegen recht en rechtsstaat aan
te kijken, zal ik in het vervolg aanduiden als recht als morality Ofconstraint.

162. Selznick 1969, p. 19 e.v.
163. Hart 1965, p. 1292.
164. Selznick 1969, p. 18.
165. Over de precieze aard van deze beginselen is discussie mogelijk.
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Ook in de Nederlandse staatsrechtliteratuur wordt veel aandacht besteed aan
de positiefrechtelijke kant van de rechtsstaat: gewezen wordt op de Grondwet,
de Awb, het legaliteitsbeginsel waarmee het bestaan van de Nederlandse
rechtsstaat een "feit" is. De rechtsstaat bestaat uit allerlei verboden en gebo-
den die door rechterlijke controle kunnen worden gehandhaafd. Het gelijk-
heidsbeginsel wordt bijvoorbeeld voorgesteld als een wettelijk gebod om per-
sonen in gelijke gevallen gelijk te behandelen, in plaats van als een logisch uit
het voorkomen van willekeur voortvloeiende gelijkheidsgedachte. Deze
manier van denken over de rechtsstaat wordt door Oosting statisch-institutio-
ned genoemd. Deze zienswijze is vooral formeel van aard en is gericht op de
structuur en het systeem:

In die zienswijze past het te zeggen: wij (in Nederland) zijn een rechtsstaat,
of, zo U wilt, wij hebben een rechtsstaat. Daarbij past een verwijzing naar
de bekende catalogus van kenmerken zoals deze in de juridische handboe-
ken is te vinden: een geschreven constitutie, als de (uiteindelijke) grondslag
voor de wetmatigheid van bestuur, democratie, grondrechten, machten-
scheiding, controle op het overheidshandelen door een onafhankelijk rech-
ten (...) De rechtsstaat wordt zo tot iets voltooids, een rustig bezit... i66

2.2 Legalisme

Door de in de vorige paragraaf beschreven positiefrechtelijke nadruk bestaat
de mogelijkheid dat organisaties bij de uitvoering van hun taken deze rechts-
statelijke wetten en beginselen opvatten als hinderlijk. Het zijn nu eenmaal
regels, beperkingen waarmee een organisatie moet leven, omdat deze anders
door de rechter wordt terechtgewezen. De ratio achter deze regels, het voorko-
men van willekeur, is daarmee verdwenen. Met andere woorden: rechtsstate-
lijke regels kunnen leiden tot legalisme, als er een te sterke nadruk wordt
gelegd op regels "die nu eenmaal moeten worden nageleefd omdat het regels
zijn". Legalisme wordt volgens Webb veroorzaakt door de eenzijdige nadruk
op geschreven regels. Hij omschrijft dit verschijnsel als: een ethische attitude
waarbij moreel juist gedrag bestaat uit het naleven van regels en het manipu-
latieve gebruik van deze regels:

Emphasis on the rules generates 'legalism'. an ethical attitude which
encourages individuals to treat moral conduct as rule-following and to use
rules manipulatively through forms of creative compliance.  '67

166. Oosting, p. 172.
167. Webb 1998, p. 137.
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Er kunnen volgens Webb drie vormen van legalisme worden onderscheiden:

Legalisme waarbij regels  tot  dod  in zichze(f worden  -  Deze  vorm  van  lega-

lisme, die in bestuurskundige literatuur ook wel omschreven wordt met de
term goal displacement of doelverschuiving, kan ook worden aangeduid als
formalisme of bureaucratisme: het naleven van de normen lijkt het hoog-
ste of zel fs het enige doel van de organisatie te worden. Sterk gebureaucra-

tiseerde organisaties hebben een neiging om op deze wijze te opereren. i 68

Lipsky beschrijft deze legalistische houding als typerend voor organisaties
met een fundamenteel dienstverleningsdilemma. Woningcorporatie Tem-
perantia, die in hoofdstuk 3 uitvoerig werd beschreven, lijkt hiervan wel-
haast een schoolvoorbeeld te zijn. Het afhouden van de klant en het
routineus naleven van de regels zijn volgens Lipsky een typische vorm van
zelfbehoud van street-level organisaties.

Legalisme uit onnadenkendheid - Webb wijst op het bestaan van een vorm
van legalisme waarbij juristen of anderen te veel aandacht besteden aan
regels, en niet aan wat aan deze regels ten grondslag ligt. Het is een vorm
van externe naleving van normen. Webb noemt dit treffend unthinking

legalism, legalisme uit onnadenkendheid, waarbij de ratio van de regel

geheel uit beeld verdwenen is. Ik denk dat deze vorm van legalisme het
meest in organisaties voorkomt. Regels worden nu eenmaal nageleefd

omdat het regels zijn, omdat iedereen het zo doet. Wanneer bijvoorbeeld
ooit in een organisatie een bepaalde (gedrags)regel is ontstaan, kan deze

regel decennia lang blijven gelden. Niemand weet meer wie de regel heeft

vastgesteld en waarom. Ook als de omstandigheden gewijzigd zijn, blijft
de regel gewoon gelden. Juist deze vorm van legalisme heeft de (over-
heids)bureaucratie zo'n slechte naam bezorgd: regels worden star en
stompzinnig gehandhaafd, ook als hiertoe eigenlijk geen noodzaak (meer)
bestaat en soms zelfs als het oorspronkelijke doel van de regel juist wordt
belemmerd.

In hoofdstuk 5 heb ik het begrip "bewuste onnadenkendheid" gebruikt om de

houding van de medewerkers van Temperantia weer te geven. De medewer-
kers vinden de regels moeiliik te begrijpen en staan niet altijd achter de
inhoud ervan. In de verhalen over echtscheiding hanteren zij bij een geval

waarin zij eigenlijk de hardheidsclausule hadden moeten toepassen omdat

sprake was van mishandeling, de regels heel strak. Bij een harmonieuze echt-

scheiding gaan zij soepel om met de regels. Achteraf waren zij  daar zelf ook

168. Heffron 1989, pp. 20-30.
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niet gelukkig mee. Een van de lessen die zij hierdoor geleerd hebben, is dat zij
er daarom maar beter niet over na hoeven denken. Er is een duidelijke samen-
hang tussen bewuste onnadenkendheid en legalisme. Als je de regels gewoon
handhaaft, hoef je in moeilijke gevallen niet zelf na te denken en proberen
een oplossing te verzinnen. Je verschuilt je achter de regels.

Manipulatieflegalisme - Een kwalijker vorm van legalisme bestaat volgens
Webb daar waar regels bewust door de organisatie warden gebruikt om
doelen te bereiken waarvoor de regel niet bedoeld was. Organisaties kun-
nen dit vrii gemakkelijk doen, omdat zii doorgaans meer deskundigheid in
huis hebben omtrent procedures dan de burger. Zo zijn bijvoorbeeld pro-
cedureregels, zoals bepalingen in de Awb, bedoeld als rechtsbescherming
voor de burger. Zij kunnen echter ook door de organisatie worden ingezet
om deze bescherming te frustreren. Alleen al het dreigen met juridische
consequenties kan een vorm zijn van manipulatie: op die manier worden
veel burgers ontmoedigd om iets tegen de organisatie te ondernemen.
Overdreven juridisch taalgebruik heeft een zelfde effect. Karin, de nieuwe
verhuurmedewerker van Temperantia, geeft de wens te kennen om meer
over de regels te weten, zodat zij de klanten kan "overbluffen". Daarmee
neemt zij een houding aan die tot manipulatief legalisme kan leiden.

2.3      De gevolgen van legalisme
Legalisme speelt niet alleen een rol bij de vraag Ofregels moeten worden nage-
leefd, maar vooral ook bij de invulling van die regels - dn daar waar geen regels
zijn. Bii de invulling van regels in concrete gevallen is het van belang reke-
ning te houden met de ratio van de regel. Rechtsstatelijke beginselen die
bedoeld zijn om willekeurige machtsuitoefening tegen te gaan, zijn daarbij
wezenlijk. Wanneer deze in een concreet geval geen rol spelen, maar men
zich laat leiden door legalistische opvattingen, kan dit tot heel andere uitkom-
sten leiden. Argumenten als: zo doen we dat hier al jaren (macht der
gewoonte), of: deze regeltoepassing komt mij of de organisatie beter uit
(manipulatief gebruik van regels) worden dan als leidraad gebruikt bij het al
dan niet naleven van regels.  Ik geef hier een voorbeeld uit de dagelijkse prak-
tijk van de Algemene wet bestuursrecht, waaruit blijkt dat manipulatief lega-
lisme niet slechts een theoretisch verschijnsel is. Dit voorbeeld laat zien hoe
overheden om kunnen gaan met de door de wet opgelegde plichten:

In artikel 3.45 van de Awb staat de verplichting voor bestuursorganen om in
een besluit de burger te wijzen op zijn recht om bezwaar ofberoep in te die-
nen, en hoe hij dit moet doen. Doet de organisatie dit niet, dan heeft dit con-
sequenties. Zo wordt bijvoorbeeld de termijn in het voordeel van de burger
uitgelegd. Medewerkers van een overheidsorganisatie kunnen het vervelend
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vinden om aan deze plicht te voldoen, omdat zij de burgers al lastig genoeg
vinden. Daarom moeten deze burgers niet ook nog eens wiizer worden
gemaakt dan ze al zijn, en "uitgenodigd" worden om van hun rechten
gebruik te maken. Zo'n overheidsorganisatie zal in zo ambtelijk mogelijke
taal en zo summier mogelijk, in kleine lettertjes onder aan het besluit, de
burger wijzen op de mogelijkheid om bezwaar of beroep in te stellen.  Aan
de wettelijke plicht is voldaan. De rechter zal hier genoegen mee nemen en
dat is het belangriikst voor de organisatie.

Wie regelmatig besluiten van overheden in handen heeft gehad, weet dat het
merendeel hiervan de "rechtsmiddelenclausule" op bovenstaande manier

weergeeft.
De mogelijkheid bestaat dat, door het belang van het positieve recht te bena-

drukken, organisaties bij de uitvoering van hun taken deze rechtsstatelijke
wetten en beginselen opvatten als een morality Ofconstraint. Het zijn nu een-
maal regels, bepirkingen waarmee een organisatie moet leven, omdat deze
anders door de rechter wordt terechtgewezen. De ratio achter deze regels is

daarmee verdwenen. Dit opent zelfs de mogelijkheid dat deze regels, die
waren bedoeld om de macht van de organisatie in te dammen, worden

gebruikt op een manier die juist willekeur bevordert. De kans hierop is vooral

groot bij allerlei procedurele regels: door deze op formalistische wijze toe te

passen, kan een organisatie het de client erg moeilijk maken.

3        Rechtsstatelijkheid als ideaal voor organisaties

3.1       Recht als geinternaliseerde norm
In de vorige paragraaf is aangeduid wat externe naleving van regels is en wat

voor gevolgen dit kan hebben. Interne naleving is in dit opzicht een meer
geavanceerde manier van naleving. Mensen houden zich aan de regels omdat

zij de ratio van de regels hebben begrepen en daarom de overtuiging hebben

dat deze regels goed zijn. Piaget omschrijft deze manier van naleven van nor-
men als morality Of cooperation,  een samenwerkingsmoraal.'69 Uitgangspunt
hiervan is dat autoriteit niet zonder meer vanzelfsprekend is. De naleving van
regels gebeurt niet op basis van dwang, maar omdat deze regels rationeel te

rechtvaardigen zijn. Normen zijn hierbij geinternaliseerd. Selznick legt een
verband tussen deze twee moraliteiten en de ontwikkelingsfasen die Piaget

onderscheidt bij het opgroeien van kinderen. Aanvankelijk bestaat hun opvoe-

ding vooral uit simpele verboden en geboden zonder dat hen wordt uitgelegd
waarom. De naleving van regels wordt afgedwongen door straf en beloning.
Als zij oud genoeg zijn, kunnen kinderen begrijpen waarom sommige dingen

169. Zie Selznick 1969, pp. 19 e.v.
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niet en sommige juist wel mogen. Dan worden de normen geinternaliseerd.
Afdwinging is dan vaak niet langer nodig; de kinderen houden zich als van-
zelf aan de regels.

Oosting stelt tegenover de statisch-institutionele zienswijze (de externe nale-
ving van normen) een andere zienswijze op de rechtsstaat: een dynamisch-cul-
turele. Deze is materieel van aard en richt zich op de dagelijkse taakuitvoering:

Met deze zienswijze voeg ik daar aan toe dat wij deze rechtsstaat voortdu-
rend moeten maken, zo U wilt: waarmaken. Dit betekent dat de rechtsstaat
steeds weer. in de praktijk van de bestuursvoering van elke dag, moet wor-
den gerealiseerd. Zoals het begrip bureaucratie niet een eendimensionaal
begrip is, maar een kenmerk van een organisatievorm - die meer of minder
bureaucratisch kan zijn - zo kan het overheidshandelen worden aange-
merkt als meer ofminder rechtsstatelijk.

I 70

In deze tweede zienswijze wordt de rechtsstaat niet voorgesteld als een
bestaand instituut, maar kan aan een overheidsorganisatie meer of minder
rechtsstateliikheid worden toegekend. Hoewel Oosting hier een dynamischer
en meer op de sociale werkelijkheid toegespitste zienswijze introduceert, blijft
voor hem dit dynamisch-culturele begrip wel beperkt tot het tradionele terrein
van de rechtsstaat: "Aldus is het vereiste van rechtsstatelijkheid tun van de
kwaliteitskenmerken van openbaar bestuur... '"71

3.2 De rechtsstaat als staatsrecht

Oosting is in die zin traditioneel te noemen dat hij rechtsstatelijkheid beperkt
tot kwaliteitskenmerk van het openbaar bestuur.'71 Deze rechtsstaatidee vin-
den we algemeen terug in het Nederlandse staats- en bestuursrechtelijke den-
ken. Het is een typische publieke norm die uitsluitend ziet op de verhouding tus-
sen de staat en de burger. Over de precieze inhoud van dit begrip bestaat geen
overeenstemming. De Haan e.a. signaleren dit ook, maar concluderen dat
men in de Nederlandse staats- en bestuursrechtelijke literatuur wel 6On essen-
tieel onderdeel kan onderscheiden, namelijk dat de overheid zelf aan de wet
gebonden is:

Over de vraag welke elementen als essentieel voor de rechtsstaat moeten
worden beschouwd, lopen de meningen uiteen. Gemeenschappelijk aan
alle opvattingen is echter steeds 66n element, namelijk dat het verkrijgen,

1 70.  Oosting, p. 1 72-173.

171. Oosting, p. 173.
172. In hoofdstuk 7 zal nader worden ingegaan op rechtsstatelijkheid als kwaliteit.
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behouden en afgeven en het uitoefenen van openbare macht door rechtsre-
gels wordt beheerst.'73

Juist omdat willekeurige machtsuitoefening door de overheid reeds lang als

ongewenst wordt beschouwd, is de rechtsstaatgedachte ontwikkeld. Daarbij
wordt de overheidsmacht aan banden gelegd door middel van het recht.'74 In

de loop der eeuwen heeft de rechtsstaatleer een uitgebreide ontwikkeling
doorgemaakt. Zo zijn er klassieke en sociale grondrechten tot stand gekomen

die de vrijheid van de burger ten opzichte van de staat moeten garanderen. De
scheiding van wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht zorgt ervoor
dat deze machten elkaar in evenwicht houden.m Omdat het in onze tijd als

willekeurig (want in strijd met de vrijheids- en gelijkheidsgedachte) wordt
ervaren wanneer besluiten - hoe goed en rechtvaardig ook - op autoritaire of

paternalistische wijze worden genomen, vormt ook democratie een onderdeel
van de rechtsstaat:76 Democratische controle vormt bovendien een waarborg

tegen willekeurige machtsuitoefening door het bestuun Verder is er rechter-
lijke toetsing van overheidshandelen, waarbij een uitgebreide catalogus van
beginselen van behoorlijk bestuur is ontwikkeld, die uiteindelijk is neergelegd

in   de   Awb.'77   Ook de beginselen van strafrecht en strafvordering, zoals   het

nulla pogna-beginsel, zijn uit de rechtsstaatgedachte voortgekomen. I78

De erfenis Van Montesquieu
De rechtsfilosofe Judith Shklar heeft gewezen op de invloed die Montesquieu
heeft gehad bij de ontwikkeling van deze zienswijze. Centraal kenmerk hier-
van is dat dit begrip zich eerst en vooral richt tot de staat en haar organen. Niet

iedereen hoeft aan de eisen van de rechtsstaat te voldoen, maar alleen diege-

nen die werkzaam zijn voor en namens de overheid. Het gaat om de gebon-
denheid van de overheid aan het recht. Vanuit deze visie kunnen mensen zich

afvragen of Nederland wel een rechtsstaat is zolang overheidsorganen onge-
straft het milieu kunnen vervuilen. Het gaat hier volgens Shklar om een

beperkt aantal protective arrangements die vooral van juridische aard zijn en
waar elke inwoner van het betreffende land een beroep op kan doen.09 Hier
zien we iets interessants in de werkingssfeer: de staat en zijn organen moeten
zich aan de regels van de rechtsstaat houden. Zijn onderdanen kunnen zich

hierop beroepen. Sterker nog: de overheid zelf kan kwalijk met een beroep op

173. De Haan e.a. 1996 deel 1, p. 13 (curs. C.R.).
174. Van Schooten 1997, pp. 96-97.
175. Hirsch Ballin 1991 b, p. 71.
176. Burkens 1994, pp. 18-23.
177. Burkens 1994, pp. 113-148.

178. Ensched61987, p. 25.
179, Shklar 1987, p. 2.
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deze rechtsstaat haar burgers tot de orde roepen. Het zijn immers de burgers
die de bescherming genieten. Het mensbeeld dat uit deze rechtsstaat naar
voren komt is niet positief. Vooral diegenen die macht hebben, gebruiken
deze volgens Montesquieu niet automatisch in het algemeen belang. Daarom
vervult het recht en het daaraan gekoppelde systeem een tegenwicht tegen de
natuurlijke neiging tot willekeurig machtsmisbruik. Vanuit de idee dat bur-
gers bescherming behoeven, is de rechtsstaat hier vooral negatief geformu-
leerd: het gaat om het waarborgen van de vrijheid van de burger. Daarom
moet het overheidsoptreden worden gereguleerd.

3.3      De ideale overheid
Voor de overheid zijn veel rechtsstatelijke normen neergelegd in juridisch
harde regels, zoals de bepalingen in de Grondwet en de Awb. Dit betekent dat
de overheid door de burger, al dan niet met tussenkomst van de rechter,
gedwongen kan worden zich hieraan te houden. Wanneer een organisatie
zich alleen onder dreiging van gerechtelijke procedures aan de regels houdt
is duidelijk sprake van externe naleving. Zo'n organisatie heeft een legalisti-
sche werkwijze. Idealiter echter houdt de overheid zich niet alleen aan regels
op grond van deze afdwingbaarheid, maar op de interne manier, vanwege het
simpele feit dat het speciale karakter van de overheid dit met zich meebrengt.
Dit wordt door Scheltema met het beginsel van de dienende overheid geduid.
De overheid heeft volgens dit beginsel geen legitiem eigenbelang, maar moet
zich bij alle handelen het belang van de burger voor ogen houden: "Het gaat
bij de werkzaamheden van de overheid nooit om een doel in zichzelf, maar
om het zo goed mogelijk bevorderen van het belang van de leden van de
samenleving.

i, IS.

Wanneer we het hebben over de rechtsstaat als een ideaal, iets wat het waard
is na te streven, dan zou de staat zich niet alleen aan zijn eigen regels houden
uit angst voor een rechterlijk oordeel of een oordeel van de publieke opinie,
maar omdat de staat zich van nature aan deze regels gebonden acht. Het is
onderdeel van het karakter van de staat. Dit heeft als belangrijk voordeel dat
ook daar waar de juridische regels niet of slechts ten dele van toepassing zijn,
de overheid toch op een rechtsstatelijke manier zal handelen. Waar juridische
regels wel van toepassing zijn, zal deze toepassing op een betere - want
rechtsstatelijker manier - geschieden, ook als de organisatie zich ervan
bewust is dat de betrokken burger waarschijnlijk van zi in rechtsmiddelen
geen gebruik zal maken. Terugkomend op het voorbeeld uit de vorige para-
graaf

180. Scheltema 1989, pp. 21.
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Als de organisatie zelf achter de mogelijkheid om bezwaar in te dienen
staat, omdat hij vindt dat de overheid er is voor de burger en ie daarom die
burger serieus moet nemen, blijkt dat het ook heel anders kan. Bij ieder
besluit wordt de burger door een folder of een bijlage uitvoerig geinfor-
meerd over zijn rechten, in helder Nederlands. Deze organisatie handelt
- traditioneel uitgedrukt - "in de geest van de wet."

4         Uitbreiding van het rechtsstaatbegrip

4.1        Zoeken naar een juridische vormgeving

Elzinga ziet de rechtsstaat als "... een voortdurend pogen om door middel van

het recht belangrijke delen van de statelijke en maatschappelijke macht in de
greep te krijgen, beheersbaar te maken en bovendien een aanhoudend streven
het machtselement in het recht te vermindererf.'8' Dit noemt hij de dynamiek van
de rechtsstaat. Hij onderscheidt de ontwikkeling van de rechtsstaat in ver-
schillende perioden. De klassieke rechtsstaat kenmerkt zich vooral door het
streven naar binding van de staatsmacht aan het recht:82 Hierbij hoort op het
terrein van het burgerlijk recht de idee van formele gelijkheid. Door allerlei
politieke en maatschappelijke ontwikkelingen kan men hiermee niet langer
volstaan: inmiddels is men van mening dat in een rechtsstaat moet worden
gestreefd naar gelijke uitkomsten en naar sociale rechtvaardigheid. Om dit te
bevorderen wordt volgens Elzinga niet alleen de staatsmacht, maar ook de

maaischappelifke macht aan banden gelegd.'89 Dit doet de wetgever door in het
burgerlijk recht en in sociale wetgeving een tegenwicht te bieden aan de zwak-
kere in de rechtsverhouding, bijvoorbeeld aan de werknemer in het arbeids-
recht. Dit is de idee van de sociale rechtsstaat.

Voor maatschappelijke organisaties, zoals ziekenhuizen en scholen, gelden
juridisch gesproken geen beginselen van behoorlijk bestuur. Zij ziin wel
gebonden aan het Burgerlijk Wetboek, dat echter vooral uitgaat van de gelijk-
heid van partijen. Hoewel in het burgerlijk recht ook beginselen bestaan,
zoals het beginsel van evenwichtige beoordeling, het zorgvuldigheidsbeginsel
en het vertrouwensbeginsel, hebben deze toch een ander karakter. Door som-
migen wordt de vergelijking van de beginselen van behoorlijk bestuur en de
beginselen van burgerlijk recht bestreden. In elk geval gelden voor het privaat-
recht het motiveringsbeginsel en het gelijkheidsbeginsel niet. r84

181. Elzinga 1989, p. 44.
182. Elzinga 1989, p. 47.
183. Elzinga 1989, p. 48 (curs. C.R.).
184. De Haan, Drupsteen & Fernhout 1996 deel 1, p. 89.
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42 De rechtsstaat als rechtsorde

De idee dat niet alleen de staat, maar ook haar onderdanen zich aan het recht
moeten houden en dat dit onderdeel is van de rechtsstaatgedachte, noem ik
hier rechtsordedenken. Vanuit deze visie kunnen mensen zich afvragen of
Nederland wel een rechtsstaat is als een crimineel niet de hem, naar hun oor-
deel passende straf ondergaat, omdat de rechter het ten laste gelegde feit niet
bewezen achtte. In deze visie is het mogelijk dat de overheid met een beroep
op handhaving van de rechtsstaat een burger houdt aan het voor hem gel-
dende, door die overheid uitgevaardigde recht.

De aristotelische rechtsstaot
Shklar voert de visie van de rechtsstaat als rechtsorde terug op het aristoteli-
sche gedachtegoed. Deze ziet op een entire way ofl(fe, geregeerd door de rede,
de  rule Of reason.'85  Het  appdl  van  deze rule Of reason  is niet strikt juridisch,
maar vooral ethisch en intellectueel van aard.'86 Het mensbeeld dat hierachter
schuilt, is dat van de weldenkende mens. Deze streeft niet alleen zi in eigen
belang na, maar heeft oog voor het algemeen belang en de belangen van ande-
ren. Het is het beeld van de ideale burger. Het recht, dat redelijkheid en recht-

vaardigheid nastreeft, is een weerspiegeling van dit mensbeeld. Het is niet
zozeer een belemmering van de menselijke aard, maar versterkt de deugden
van de mens. De begrippen rule oflaw of rechtsstaat zijn niet door Aristoteles
gel)ruikt, om de simpele reden dat deze in zijn tijd niet bestonden. Omdat
redelijkheid en rechtvaardigheid echter een belangrijk bestanddeel uitmaken
van deze begrippen, is het mogelijk om zijn ideeen in verband te brengen met
de rechtsstaat en daarom te spreken van een "aristotelische rechtsstaat". Aris-
toteles beperkte de eis van redelijkheid en rechtvaardigheid tot de burgers van
de polis:87 Dit impliceerde volgens Shklar dat alleen zij eraan gehouden
waren en tevens dat alleen zij zich erop konden beroepen.'88 Het is dus een

concept met een beperkte werkingssfeer. Viel men binnen die sfeer, dan
stelde de rule ofreason hoge eisen en kon men hoge eisen aan de anderen stel-
len. Alle onderlinge contacten moesten voldoen aan de eis van rechtvaardig-
heid en redelijkheid. Daarbij ging het niet alleen om de vraag of een beslis-
sing rechtvaardig tot stand kwam, maar ook of de inhoud ervan rechtvaardig
was.

185. Shklar 1987, p. 1.
186. Op dit onderscheid wordt in een volgend hoofdstuk teruggekomen.
187. In de polis zijn niet alle inwoners burgers. Slaven en vrouwen werden bijvoorbeeld niet als

zodanig beschouwd.
188. Shklar 1987, p. 2.
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Rechtsordedenken in de huidige tijd
Hoewel Aristoteles schreef over een geheel andere samenleving, kan een
"aristotelische rechtsstaat" weI doorgetrokken worden naar nu. Deze ver-
schijnt dan als rechtsorde, als een samenleving die geregeerd wordt door recht
en redelijkheid. Gezien de veranderende ideeen over de mens is de werkings-
sfeer uitgebreid tot alle leden van de samenleving gelijkelijk. De organen van

de overheid zijn er om dit recht, als uitvloeisel van het algemeen belang, te
handhaven.'89 Toch is de rechtsstaat hier geen speciale publieke norm, maar
een algemene norm, die verwiist naar het functioneren van burgers onderling.
Tegelijk met de uitbreiding van de werkingssfeer komt er meer nadruk te lig-
gen op het recht als juridisch concept en minder als ethische en intellectuele
norm. In de literatuur vinden we het rechtsordedenken bijvoorbeeld terug in
die rechtsgebieden die zich bezighouden met de verhouding tussen burgers
onderling en tussen burgers en het bedrijfsleven:9° Een vrije economie is
erop gebaseerd dat mensen zich minimaal aan hun afspraken, hun overeen-
komsten, houden. Doen zij dit niet, dan kan de hulp van de rechter worden
ingeroepen. Ook het strafrecht, hoewel dit tot het publieke recht wordt gere-
kend, is "rechtsorderecht". Het gaat om de normering van de burger met als
voornaamste doel het herstellen, bevestigen en beschermen van die orde.

4.3 Horizontale werking van grondrechten

De rechtsstaat als rechtsorde omvat alle actoren die in een staat aanwezig zijn.
Dat wil niet zeggen dat deze - juridisch gezien - ook allemaal aan het rechts-

statelijke recht (zoals de Grondwet en de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur) moeten voldoen. De juridische relatie tussen private organisaties en
hun clienten wordt beheerst door het privaatrecht. Dat de in het privaatrecht
dominante contractsvrijheid niet altild een even realistisch beeld van de wer-
kelijkheid geeft, is aanleiding om te stellen dat ook hier "publieke aspecten"
aan te ontdekken zijn, zoals horizontale werking van grondrechten. Dit leer-
stuk houdt in dat grondrechten ook werken in het onderlinge verkeer tussen

private personen.'91 Onduidelijk is overigens hoever dit alles reikt,  mede
omdat de wetgever ervoor heeft gekozen om over horizontale werking geen
bepaling op te nemen in de Grondwet en het Burgerlijk Wetboek.

189. Zie bijvoorbeeld  Bos  1987,  p. 49. Zij acht het echter zinvol  om de begrippen rechtsstaat en
rechtsorde strikt uit elkaar te houden.

190. Zie hiertoe bijvoorbeeld Vranken 1995, p. 47. Hij stelt dat de democratische rechtsstaat een
van de basisprincipes van onze rechtsorde is. Voor hem zijn de "grenzen van de rechtsstaat"
tevens de "grenzen van het recht". Daartoe behoren volgens hem de fundamentele rechtsbe-
ginselen als rechtvaardigheid, proportionaliteit en bescherming van vertrouwen, beginselen
die men in het burgerlijk recht terugvindt.

191. Burkens 1994, p. 109 e.v.
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Grondrechten werken in het normale geval alleen in verticale verhoudingen,
tussen staat en burgers. Zij zijn met dit doel in de Grondwet neergelegd. De
burger kan hier een direct beroep op doen. Bij de grondwetsherziening van
I983 heeft de regering echter aangegeven dat grondrechten ook in de relatie
tussen burgers onderling een rol spelen. Grondrechten die de staatsrechte-
lijke autonomie beogen te beschermen, kunnen de burger ook beschermen
tegen machtige particuliere instellingen.'92 Vooral wanneer sprake is van pri-
vate organisaties die publieke taken uitvoeren, is horizontale werking wense-
lijk.'91 De regering onderscheidt twee vormen van horizontale werking:

Als opdracht aan de wetgever om een nader geformuleerd belang ofbegin-
sel ook in particuliere verhoudingen te verwezenlijken;
Als toetsingsnorm voor de rechter. Grondrechten gelden hier als "belang-
rijke waarde waarvan de rechter 'in toenemende graden van evidentie' de
invloed ondergaat:94

De eerste vorm komt vooral voor bij sociale grondrechten, maar ook bij de
klassieke. Een voorbeeld is de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb).
Deze wet legt het recht vast om in gelijke gevallen gelijk behandeld te worden.
Dit recht vloeit direct voort uit artikel I van de Grondwet. Door de Awgb is
horizontale werking ontstaan in het verkeer tussen burgers onderling, bij-
voorbeeld in arbeidsrelaties. Zonder deze wet zouden burgers in hun verkeer
met andere burgers en met rechtspersonen niet een direct beroep kunnen
doen op artikel 1 van de Grondwet. Het opnemen van een instructienorm voor
de overheid in de Grondwet is volgens de wetgever horizontale werking van
grondrechten. Deze instructienorm leidt tot direct voor burgers en private

organisaties geldend wetgeving. Verheij betwijfelt of hier wel sprake is van
echte horizontale werking, en naar mijn mening terecht: "Wanneer door mid-
del van een wet grondrechtelijke instructienormen worden geimplementeerd,
is het d[ile wet die de betreffende rechtsbetrekkingen regeert en niet de grond-
rechten."195 In het vervolg zal ik daarom alleen de tweede vorm als horizontale
werking aanmerken.

Wat betreft de tweede vorm noemt de regering diverse gradaties, varierend
van de interpretatie van privaatrechtelijke begrippen tot het aannemen van
directe werking van grondrechten. In de huidige rechtsverhoudingen is echter

geen sprake van directe werking van de grondrechten in de verhouding tussen

burgers onderling. Een beroep op grondrechten in de Grondwet of in verdra-

192. Graat, 1998, p. 202.
193. Heringa &Zwart 1987, p. 22.
194. TK 1975-1976,13874, nr. 3, p. 15-16.
195. Verheij 1995, p. 133.
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gen als zodanig heeft geen zin in een civiel geding. Wel gaat de rechter soms
uit van indirecte horizontale werking bij de uitleg van open privaatrechtelijke
begrippen.'96 Graat spreekt in dit geval treffend van een "inspiratiebron voor
de  rechter".„.,97

Maatschappelijke organisaties als bestuursorgaan
Voor private organisaties die publiekrechtelijke taken uitvoeren bestaat er dui-
delijkheid: deze worden op grond van artikel I:I lid I onder b van de Awb als
bestuursorgaan en dus als onderdeel van de overheid beschouwd. Bij een
publiekrechtelijke taak heeft de private organisatie een bestuursrechtelijke
bevoegdheid gekregen om deze taak uit te voeren. De handelingen die deze
organisatie bij de uitvoering van deze taak verricht, zijn onderworpen aan
publiekrechtelijke normen. Voor publieke taken die niet publiekrechtelijk
zijn, geldt niet dat de uitvoerende organisaties als onderdeel van de overheid
worden gezien. Deze zijn gebonden aan het burgerlijke recht en hoeven zich
alleen aan "rechtsstatelijke" normen te houden voor zover deze in voor deze
organisaties geldende wetten zijn neergelegd, of voor zover de rechter bij  de
invulling van vage begrippen in het burgerlijke recht grondrechten meeneemt
als wegingsfactor.

4.4 De juridische  en  de sociologische  rechtsstaat

Traditioneel gaat de staats- en bestuursrechtelijke theorie van de rechtsstaat
alleen over de overheid. De gedachte dat willekeurige machtsuitoefening over
individuen ongewenst is, heeft zich vertaald in een catalogus van beginselen
zoals het legaliteitsbeginsel, het gelijkheidsbeginsel, het rechtszekerheidsbe-
ginsel, beginselen van sociale rechtsstaat en democratie. Deze omschrijvingen
zijn een geslaagde poging om de rechtsstaat in juridisch hanteerbare begrip-
pen te vatten.'98 Wat opvalt bij lezing van deze literatuur, is dat men zich bij
het begrip rechtsstaat normen voorstelt die zich, in elk geval in eerste instan-
tie, tot de overheid richten. Het is een rechtsstaat b la Montesquieu. Op zich is
deze gedachte niet zo vreemd: het woord rechtsstaat is een samenstelling van
twee delen: recht en staat. Andere organisaties, zoals bedrijven en particuliere
instellingen, vallen niet direct onder deze normen.'99

196. Burkens 1994, p. 112.
197. Graat 1998, p. 203.
198. Het werk met de veelzeggende titel: Beginse/en van de democratische rechtsstaot van Burkens

uit 1994 is hiervan een voorbeeld.
199. Hooguit is het zo, dat door het tot stand komen van sociale grondrechten (onder meer in de

Grondwet) van de overheid wordt verwacht dat zij ingrijpt in de verhouding tussen burger en

niet-overheidsorganisaties.
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Natuurlijk is het zo dat private organisaties geen deel uitmaken van de over-
heid. Het lijkt zuiver om het standpunt te huldigen dat zij daarom ook geen
boodschap hoeven te hebben aan de normen van de rechtsstaat. De vraag is
nu: kan deze juridische redenering worden gerechtvaardigd zuiver door het
feit dat op deze organisaties het etiket "privaat" is geplakt? Zou het begrip
rechtsstaat niet een meer aristotelische inhoud kunnen krijgen? Deze vraag
kan alleen worden beantwoord door niet uitsluitend te kijken naar dit juridi-
sche rechtsstaatbegrip. We kunnen ook een sociologisch ret:htsstaatbegrip onder-
scheiden. Dit begrip vinden we in Nederland onder meer terug bij Schuyt:

Sociologisch zou ik de idee van de rechtsstaat als volgt willen proberen te
formuleren: "Overal waar macht wordt uitgeoefend in een samenleving,
zullen er regels moeten komen om die macht aan banden te leggen, maat te
laten houden en om die macht verantwoording te laten afleggen, redenen te
laten geven voor de genomen beslissingen. F

OO

De juridische en sociologische rechtsstaat hebben beide betrekking op de idee
van de reductie van willekeur. De staatsrechtelijke interpretatie richt zich vooral

op de overheidsmacht, de sociologische benadering gaat ervan uit dat de
rechtsstaat een ruimere werkingssfeer heeft. De rechtsstaatgedachte is, socio-

logisch gezien, niet alleen op zijn plaats in de relatie overheid-burger, maar in
alle situaties waar organisaties macht uitoefenen. Deze organisaties zouden
aan hetzelfde recht gebonden moeten zijn als de staat zelf. Het gaat in die zin
nog verder dan de aristotelische rechtsstaat.

De (rechts)sociologie beoogt niet zozeer te kijken naar het etiket, maar naar
het echte verschijnsel. Omdat het juridische begrip rechtsstaat in eerste
instantie is bedoeld om de verhouding tussen burger en overheid te regule-
ren, is het moeilijk om dit zomaar over te plaatsen naar andere verhoudingen.
Hiervoor is het nodig om buiten de juridische kaders te treden en veel meer te

kijken naar het karakter en de daarmee samenhangende positie van de organi-
satie. Dan zien we dat sommige private organisaties trekken van staat verto-
nen.

Maatschappelijke organisaties zijn gebonden aan de juridische regels zoals
deze voor het verkeer tussen burgers onderling gelden. Wanneer we naar de
relatie tussen de client en de organisatie kiiken, heeft deze vaak meer weg van
de verhouding tussen burger en overheid. Er is immers geen vrije markt aan-
wezig, maar er is sprake van een monopolie. Vaak gaat het om een leverancier-
clientrelatie die niet wederkerig genoemd kan worden. De klant bevindt zich

200. Schuyt 1987, p. 25.
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op onvrijwillige basis in een afhankelijkheidspositie, zuiver door het feit dat hij
datgene nodig heeft wat de organisatie biedt. Deze organisaties hebben met
de overheid gemeen dat zij een publieke taak uitoefenen. Van een overheids-

organisatie mag worden verwacht dat zij geen eigen belang heeft, en bij al
haar handelingen alle belangen, waaronder het algemeen belang, afweegt.
Voor private organisaties kan het in een bepaald geval schadelijk zijn om op
deze manier een afweging te maken, bijvoorbeeld omdat dit het voortbestaan
van de organisatie bedreigt. Dit hebben zij met het bedrijfsleven gemeen,
omdat zij privaatrechtelijk van aard zijn. Private organisaties hebben dus een
eigenbelang dat in strijd kan komen met belangen van derden en het alge-
meen belang.

Woningcorporaties huisvesten ingevolge artikel 70 c lid I van de Woningwet
"bij voorrang personen die door hun inkomen of door andere omstandighe-
den moeilijkheden ondervinden bij het vinden van hun passende huisves-
ting". Deze taak kan in strijd komen met het bedrijfsbelang van de organisa-
tie, dat gebaat kan zijn bij een rustige huurder die op tijd zijn huur betaalt. De

doelgroep bestaat immers niet alleen uit dergelijke "modelhuurders". Toch
moeten de cori)oraties financieel zelfstandig opereren. Dat maakt het in de
praktijk nog wel eens lastig. Aad, een doorgewinterde medewerker van Pru-
dentia, zegt hierover: "Wij zijn wel uiteraard een commercieel bedrijf (..) We
zijn steeds commercieler. Het eten moet voor iedereen op de plank blijven
komen en we moeten wel een gezonde verhuurder blijven, toch?" Weliswaar
zijn maatschappelijke organisaties niet geheel vergelijkbaar met overheidsor-
ganisaties, maar ook niet met gewone ondernemingen. Uit dit enkele feit
alleen vloeit niet voort dat zij daarom aan beginselen en normen van de
rechtsstaat zouden moeten voldoen. Zij zijn geen deel van de overheid en heb-
ben een juridisch gelegitimeerd eigen belang, neergelegd in het rechtsperso-
nenrecht en in de statuten van de organisatie. Kijken we naar het gegeven dat
private organisaties een met de overheid vergelijkbare machtspositie hebben
ten opzichte van hun client6le, dan kunnen we ons afvragen of dit niet vol-
doende reden is om te stellen dat zij zich direct door rechtsstatelijke normen
aangesproken zouden moeten voelen.

5        Rechtsstaat en zelfbinding

5.1      Wie bindt wie?
Zoals ik al eerder heb gesteld, is het problematisch om het rechtsstaatbegrip
te hanteren met betrekking tot private organisaties. Dit komt doordat de
rechtsstaat een begrip is dat onder invloed van auteurs als Montesquieu ont-
wikkeld is voor de overheid, voor de manier waarop met publieke macht wordt
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omgegaan. Uiteindelijk heeft deze gedachte geleid tot een juridische
omschrijving van de rechtsstaat waarin alleen plaats is voor de overheid. Het
is van belang te onderzoeken waarom juridisch gesproken alleen overheidsor-
ganisaties rechtsstatelijk zijn. Immers, kunnen we met het leerstuk van hori-
zontale werking van grondrechten, beschermingsbepalingen in allerlei wetten
en met private organisaties die soms als bestuursorganen worden gezien, niet
zeggen dat deze organisaties zelf worden aangesproken op hun "rechtsstate-
lijkheid"? Het antwoord hierop is ontkennend.

Stel dat een persoon tegenover een private organisatie een beroep doet op
horizontale werking van grondrechten of op een bepaling uit sociale wetge-
ving. Dan is die organisatie gebonden aan de wet. In dit geval gaat eerder de

vergelijking met burgerschap op: net zoals een burger - een natuurlijk per-
soon - zich aan de wet dient te houden, moet ook een maatschappelijke orga-
nisatie of een commercieel bedrijf - een rechtspersoon - zich hieraan hou-
den.  Wanneer door de overheid een wettelijke bepaling is uitgevaardigd, of in
de jurisprudentie beginselen zijn ontwikkeld ter voorkoming van willekeurige
machtsuitoefening door private organisaties, is de rechtsstatelijkheid toe te
schrijven aan de overheid en niet aan deze private organisaties. Deze opvat-
ting van de rechtsstaat leidt ertoe  dat niet alleen de overheid zelf bij de bejege-
ning van individuen niet willekeurig handelt, maar dat zij er ook voor zorgt
dat anderen zich hieraan niet schuldig maken. Het verplicht de overheid tot
het maken en handhaven van wetten, wat een vorm van derdenbinding is. In
die zin is de rechtsstaat alleen een norm voor de overheid, in dit geval voor de
wetgeven

5.2 juridische zelfbinding: alleen de staat

Kijken we naar het rechtsstaatbegrip zoals dit in het staats- en bestuursrecht is
ontwikkeld, dan is het op grond van bovenstaande overwegingen - strikt geno-
men - niet mogelijk om te stellen dat private organisaties onder dit begrip val-
len. Van zelfbinding door private organisaties is immers geen sprake wanneer
we de rechtsstaat opvatten als een geheel van regels en wetten, waaraan de
overheid zichzelf heeft gebonden en waaraan zij haar bevoegdheid om te han-
delen ontleent. Het grote verschil tussen de directe rechtsstatelijkheid van de
overheid en de niet-directe rechtsstatelijkheid van private organisaties is, jun-
disch gezien, gelegen in de mogelijkheid om zelf (wettelijk) recht te maken en
zich daaraan te onderwerpen. De ontwikkeling van de rechtsstaat is te zien als

een antwoord op een steeds prangender vraag om willekeurige machtsuitoefe-
ning uit te bannen. De juridische vertaling, de juridische idee van de rechts-
staat, is dat de staat zichzelfbindt aan het recht. Zijn macht wordt dan niet lan-
ger macht genoernd, maar bevoegdheid. De discussie in het recht neemt door
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deze idee vaak een bepaalde richting, waarbij de nadruk sterk ligt op bevoegd-
heden en besluitvormingsprocedures. Al snel wordt de rechtsstaatgedachte
hierdoor vernauwd tot het legaliteitsbeginsel. Dit concludeert ook Van Omme-
ren:

Kenmerkend voor de rechtsstaat is dat ook de overheid en zelfs de wetgever
zijn onderworpen aan de regels van het recht. Dat de overheid zich aan het
recht moet houden, betekent niet zonder meer dat al het overheidsoptreden
een wettelijke grondslag moet hebben. (...) Het legaliteitsbeginsel ligt in het
verlengde van het rechtsstaatbeginsel en wordt daarmee, zo blijkt, zelfs ver-
eenzelvigd.'°'

Hoewel deze begrippen nauw met elkaar verbonden zijn, betekenen zij niet
hetzelfde. De rechtsstaatgedachte wil immers zeggen dat de staat zich zelf
gebonden heeft aan het recht, het legaliteitsbeginsel stelt dat er geen over-
heidshandelen mag bestaan zonder wettelijke grondslag. De oorspronkelijke
gedachte dat willekeurige staatsmacht moest worden uitgebannen en dat de
staat er juist is om de vrijheid van het individu te beschermen. heeft zich in
het staats- en best:uursrecht omgevormd tot de vraag tot welk optreden de
overheid bevoegd is en hoe dit optreden moet worden gereguleerd. Deze ont-
wikkeling vindt overigens niet alleen plaats in het staats- en bestuursrecht.
Ook het Anglo-Amerikaanse concept  van  de  rule  Of law berust hierop.  Deze
leer laat zich het eenvoudigst samenvatten met de zinsnede: "rule by law, not
by men".

Over de inhoud van deze wetten doet de rule of law geen uitspraak, wel over
wie er besluiten mag nemen (de bevoegdhedendiscussie), de wijze van tot-
standkoming (de procedures) en over het recht van een ieder om zich op wet-
ten te beroepen (de formeel-juridische gelijkheid). Niet voor niets worden ook
rule of law en legality soms als synoniemen gebruikt. Deze beperkte invulling
van het begrip rechtsstaat heeft twee belangrijke nadelen. Het eerste nadeel is
dat men sterk let op de vragen: wie is bevoegd om regels te stellen en regels
uit te voeren en wie kan hiertegen in het geweer komen? De inhoud van de
regels, en daarmee de gedachte waarop de rechtsstaat is gebaseerd, raakt hier-
mee op de achtergrond. Hiermee samen hangt het tweede nadeel: door deze
legalistische benadering dreigt de rechtsstaat te worden gereduceerd tot een
positiefrechtelijk begrip. Een bevoegd gemaakte regel is een wet en is daar-
mee hetzelfde als recht.

201. Van Ommeren, p. 199-200.
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5.3         Een historiserende benadering van zelfoinding
In het voorgaande is uitgelegd dat alleen de overheid zelf rechtsstatelijk kan
zijn in juridische zin, omdat alleen hierbij sprake is van zelfbinding in de
staatsrechtelijke betekenis. Rechtsstatelijkheid van andere organisaties dan de
overheid is volgens deze benadering niet mogelijk. Wanneer de wetgever zou
komen tot een "Awb voor maatschappelijke organisaties", is de overheid
immers nog steeds zelf degene die rechtsstatelijk handelt. Dit blijft zelfs het
geval wanneer sprake zou zijn van wetgeving waarin aan de maatschappelijke
organisaties de plicht wordt opgelegd tot zelfregulering. Daarom is het nood-
zakelijk om een ander begrip van de rechtsstaat te ontwikkelen, waarbii de
sociologische rechtsstaat van een rechtstheoretische onderbouwing wordt
voorzien. Om dit te doen, moet nader worden ingegaan op het begrip zelfbin-
ding. Om te kunnen stellen dat de rechtsstaat en private organisaties met
elkaar te maken hebben, moeten we afvan de gebaande juridische paden. Wel
is het zinvol te blijven kijken naar de rechtsstaatgedachte als een ander begrip,
als doctrine voor machtsuitoefening. Het meest eenvoudig is dit uit te leggen
door een bewust versimpelde weergave van de geschiedenis. Dit gebeurde ook
bij de onderbouwing van de relatie tussen de burger en de staat. In de geschie-
denis van de politieke filosofie zijn hierover diverse contractstheorieen te vin-
den. Het meest bekend is de theorie van Rousseau, die spreekt van een sociaal
contract.'°* Hij doet het in zijn werk voorkomen alsofer ooit in de daadwerke-
lijke geschiedenis van de mensheid ofvan een bepaald volk een moment heeft
bestaan waarop de bevolking ter wille van het eigen welzijn een contract zou
hebben gesloten met een wetgever. Uiteraard heeft dit moment nooit plaatsge-
vonden, en dat wist Rousseau ongetwijfeld ook.

Toch is deze "historiserende benadering" van het binden van het volk aan de
staatsmacht niet zonder betekenis, omdat het ons iets duidelijk kan maken
wat zonder deze benadering moeilijk en alleen in abstracte bewoordingen uit
te leggen valt. Een dergelijke benadering zouden we ook kunnen toepassen op
een centraal begrip in de rechtsstaatgedachte, namelijk die van de zelfbinding:
de binding van de staatsmacht aan het recht, waarmee deze macht niet langer
boven de wet staat, maar ded uitmaakt van het rechtsstelsel en er dus ook aan
gebonden is. In zekere zin kunnen we ook hier spreken van een contractsmo-
ment, een moment waarop de machthebber zegt: ik doe afstand van mijn
blote macht en onderwerp mij aan het recht. Zijn macht wordt dan niet langer
macht genoemd, maar bevoegdheid: gelegaliseerde, op een wet gebaseerde,
macht. Het begrip zelfbinding of Selbstbindung zoals dit hier wordt gebruikt,
is ontleend aan Jellinek:

202. Rousseau 2002.
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Ist es aber dem Staate wesentlich, eine Rechtsordnung zu besitzen, so ist
damit allein schon die Lehre von der absoluten Unbeschrankbarkeit der
Staatsgewalt negiert. Der Staat steht nicht derart uber dem Rechte. das er
des Rechtes selbst sich entledigen k8nnte. Nur das Wie, nicht das Ob der
Rechtsordnung liegt in seiner Macht. Die sozialpsychologische M8glichkeit
und Wirklichtkeit der Bindung des Staates an sein Recht ist fraher darge-
legt worden. Hier ist die Bindung juristisch zu begrunden. ErlaBt der Staat
ein Gesetz, so bindet es nicht dur die einzelnen, sondem auch seine eigene
Tlitigkeit rechtlich an dessen Normen. Er befiehlt im Gesetze auch den ihm
als Organe dienende Personen, ihren Organwillen dem Gesetze gemaR zu
gestalten.*°1

Deze zelfbinding zien we overigens in allerlei bewoordingen terug in de
Nederlandse staats- en bestuursrechtelijke handboeken. Wat opvalt aan de
omschrijving van Jellinek is dat hij weliswaar opmerkt dat vroeger de binding
van de staat aan het recht "sociaal-psychologisch" van aard was, maar dat deze
volgens hem op dit moment alleen nog een juridisch karakter draagt. Ik denk
dat we kunnen stellen dat in de huidige tijd de binding van de overheidsmacht
aan het recht inderdaad vooral een juridische is. Door de langdurige juridi-
sche worteling van de staatsmacht in het recht en door de toekenning van
bevoegdheden aan de talrijke instituties die samen de overheidsmacht uitma-
ken, is de staatsmacht vooral juridisch georganiseerd. De vele controlemoge-
lijkheden en onderlinge afhankelijkheden van deze instituties maken dat een
zich volledig boven de wet plaatsen van overheden niet snel zal voorkomen.
Toch overtreden, bijvoorbeeld, gemeenten met enige regelmaat wetten. Dat
dit omstreden is en veel beroering veroorzaakt, hangt samen met het besef dat
een zuiver juridische benadering van de rechtsstaat als een vorm van zelfbin-
ding niet strookt met algemene opvattingen over fatsoenlijk handelen.

Hiermee komen we op de volgende vraag in de historiserende gedachtegang:
hoe kan het moment van zelfbinding het beste worden geduid, als een juri-
disch moment of als iets anders? Tellinek duidde al aan dat naar zijn idee in
een, al dan niet fictief, verleden sprake was van een meer "sociaal-psychologi-
sche" motivatie om zich aan het recht te binden. Het lijkt mij beter om deze
motivatie te bestempelen als een morele. Op grond van morele overwegingen
over zijn eigen macht, besluit een heerser zich te binden aan het door hemze(f
gecreterde recht. Dit is geen moment. Het is een proces dat zich, al dan niet
gevoed van buitenaf, innerlijk afspeelt. Met deze stap in de redenering stuiten
we op de problematische vraag wat nu precies het verschil is tussen recht en

203. Jellinek, p 477-478.
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moraal, en wat het verband ertussen is. Zonder op deze vraag een definitief
antwoord te geven, kan hierop wel worden voortgebouwd.

5.4 Alleen juridische zeljbinding?

Volgens Jellinek is de binding van de staat aan het recht een juridische bin-
ding, geen morele of sociaal-psychologische binding meer. De vraag is in hoe-
verre deze stelling juist is. We kunnen ons een absoluut vorst voorstellen die
wetten uitvaardigt. Hij zelf is niet gebonden door deze wetten en kan ze op elk
gewenst moment wijzigen en naar willekeur toepassen. Stel dat op enig ogen-
blik deze vorst - bijvoorbeeld door een Vorstenspiegel te lezen of door na te
denken over de manier waarop hi j regeert - tot het inzicht komt dat hij (als
machthebber bij uitstek) ook aan deze wetten gebonden moet zijn. Dan zou-
den zijn onderdanen, als zij vinden dat de vorst zijn macht misbruikt, zich op
deze wetten kunnen beroepen. De vorst besluit zichzelf te binden aan zijn
eigen recht. Dit besluit is in strikt-juridische zin al aan te merken als een wils-
act, waarop een contract zou kunnen volgen: een Magna Charta, een Grond-
wet. Schuyt benadrukt de zelfbinding door de machthebber aan het recht als
kenmerk van de sociologische rechtsstaat:

De idee (...) dat de machthebber zichzdfaan de regels en beginselen van het
recht houdt, ook als het hem niet goed uitkomt, of als het onverwachte of
ongewenste consequenties heeft, bijvoorbeeld een veroordeling van die
machthebbers zelf.*94

Daarnaast is dit besluit 66k een moreel besluit: op grond van ethische overwe-
gingen over hoe een machthebber met zijn macht behoort om te gaan, besluit
de vorst zich voortaan aan zijn eigen wetten te onderwerpen. Deze redenering
kan worden voortgezet op het moment dat de vorst tot daadwerkelijke zelfbin-
ding is overgegaan: hij tekent een overeenkomst. Zoals al eerder is opge-
merkt, kan dit als juridisch handelen worden aangemerkt. Hier komen we
aan op het belangrijkste argument in de gedachtegang, namelijk dat de bin-
ding na het moment van de zelfbinding niet zijn morele karakter verliest,
maar behoudt. Waarom zou een van oorsprong morele overweging of hande-

ling na vastlegging in wetten plotseling alleen nog juridisch van aard zijn?
Fuller merkt op dat juist de gedachte dat de overheid zichzelf aan het eigen
recht bindt, niet uitsluitend een juridische gedachte kan zijn:

Now I suggest that all these questions would require radical redefinition if
we were to recognize simple, basic reality, namely that enacted law itself
presupposes a commitment by the governing authority to abide by its own

204. Schuyt 1987, pp. 24-25 (curs. CR).
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rules in dealing with its subjects. There is, in this sense. a horizontal ele-
ment in what positivism views as vertically imposed law If this basic princi-
ple of law-making and law-administering were accepted, then most of the
embarrassments that beset discussions of international and customary law
would be seen as also affecting "real" law. For example, does the govern-
mental obligation to abide by its own laws rest on a "legal" or a "moral" com-
mitment? If the commitment is said to be "legal" then the question will
arise, How can the authority that makes and unmakes law bind itself by
law? If- the commitment is "moral" in nature, then we shall face a different
kind of embarrassment. It will then appear that the crucial quality that
serves to distinguish law from managerial direction, or military command,
or sheer power, is itself infected with a moral element so that the essential

205distinction between law and morality is fatally compromised.

Als rechtsstatelijke normen juridisch neergelegde regels zijn geworden, ver-
liezen zij niet hun morele lading. Daarom kunnen ook nu nog rechtsstatelijke
regels en beginselen, zoals de Grondwet en de beginselen van behoorlijk
bestuur, worden gezien als morele regels. Deze zijn immers nog steeds geba-
seerd op de wens om willekeurige machtsuitoefening te voorkomen. En wille-

keurige machtsuitoefening is geen juridisch begrippenpaar. Doordat de
rechtsstaat echter geheel juridisch is ingekaderd, vertaald in beginselen en
regels, kan het zicht op het morele karakter van de rechtsstaat verdwijnen. Als
de rechtsstaat op deze manier wordt beschouwd, is het recht geen doel in
zichzelfmeer, maar een middel, net als andere middelen om macht te binden.
De bijzondere waarde die toegekend wordt aan het recht,  is dat het recht bij
uitstek geschikt is om de binding van de macht te verwerkelijken. Aan het
recht kunnen bepaalde formele eisen worden gesteld om dit doel te verwezen-
lijken, die door Fuller de internal morality oflaw worden genoemd.

5.5      De rechtsstaat als ethisch concept
Met bovenstaande benadering is de rechtsstaat geintroduceerd als een moreel

concept. Politiek filosofen kregen op basis van hun waarneming van de in
hun tijd aanwezige politieke systemen de overtuiging dat willekeurige
machtsuitoefening door degene die de staatsmacht in handen had, niet
gewenst was. Daarom ontwikkelden zil theorieen over hoe de machthebbers
met deze macht om moesten gaan, die langzaam maar zeker vertaald werden
in juridische regels. Pas bij die vertaling in regels is sprake van het juridische
concept van de rechtsstaat, de zelfbinding van de macht aan het recht. Door
de geschiedenis heen is een wisselwerking te zien tussen moraal en recht: het
recht heeft zel f ook een rol gespeeld bij de ontwikkeling van deze moraal.

205. Fuller, p. 233-234.

207



Mensen met macht

Het morele zelfbindingsbegrip heeft in de huidige tijd twee functies. De eer-
ste functie komt aan het licht als er geen regels bestaan. Een organisatie kan
overgaan tot "juridische" zelfbinding. Overheidsorganisaties doen dit door
wetgeving, maatschappelijke organisaties door zelfregulering in de vorm van
het opstellen van richtlijnen of gedragscodes. Deze functie noem ik de funde.
rendefiinctie. Daarmee komen we op de volgende functie: ook wanneer er wel

regels (in de zin van juridische regels of gedragscodes) bestaan, zorgt morele

zelfbinding ervoor dat met deze regels op een "rechtsstatelijke" manier wordt
omgesprongen. Zoals al eerder is uitgelegd, maakt het verschil of iemand
regels hanteert omdat het nu eenmaal afdwingbare regels zijn, of dat hii er
zelf van overtuigd is dat deze regels er horen te zijn. Daarnaast blijft morele

zelfbinding een rol spelen in die gevallen waarin er geen regels zijn, of wan-
neer regels geen eenduidig uitsluitsel geven over hoe te handelen. Deze
tweede functie noem ik de richtinggevendeji*nctie.

Zelfbinding als centraal element van rechtsstaat is niet alleen een juridisch
begrip, maar ook een moreel begrip. Dit biedt de mogelijkheid om los te
komen van de juridische idee dat een organisatie alleen rechtsstatelijk is als
deze zich bindt aan de door haarzelf uitgevaardigde wetten of regels. Een
maatschappelijke organisatie kan, ondanks het feit dat zij zich niet juridisch
kan binden aan rechtsstatelijke beginselen, zichzelf hieraan wel moreel bin-
den. Wat nu iuist cruciaal blijkt te zijn is de zelfbinding: de organisatie dient
zich te houden aan de morele regels die zi j zichze(foplegt, dit in tegenstelling
tot een norm  die van buitenaf wordt opgelegd.  En deze regels zijn gebaseerd
op dezelfde gedachte als die waarop de rechtsstaat is gebaseerd: willekeurige
machtsuitoefening is niet gewenst.

5.6      Vier stappen van rrlacht naar recht
In deze paragraaf komt de vraag aan de orde waarom een organisatie niet,  of

niet langer, zijn macht op een willekeurige manier zou willen gebruiken. De
duidelijkste manier om dit te onderbouwen, is door de redenering op te delen
in vier stappen:

De organisatie bevindt zich in een machtspositie. Deze stap mag vanzelf-

sprekend lijken, hij is wel essentieel. Wanneer iemand zijn positie als
medewerker van een organisatie tegenover de client zelf niet ervaart als
macht, zal hij zich niet snel gebonden achten aan juridische en morele
beginselen en regels die iuist bedoeld zijn om deze macht in te dammen.
Karin ziet haar eigen positie niet als machtig, omdat de klant volgens haar
hetzelfde is  als  zi j. Dorien heeft dezelfde opvatting, maar die komt bij  haar
voort uit het feit dat zij slechts de regels toepast, zonder dat zij daar zelf
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invloed op heeft. Brenda ervaart dit anders, omdat zi j over "persoonlijke
dingen van mensen" beslist en zij mensen "schade kan berokkenen". Laura
denkt er ook zo over, omdat zij over informatie en kennis beschikt die de
klanten niet hebben.

De client is een individu dat waarde heeft. Alleen wanneer binnen de orga-
nisatie zelf de overtuiging leeft dat iedere client, ongeacht wie deze is, een
eigen waardigheid heeft die hem niet kan worden ontnomen, zullen
bepaalde beginselen, die zijn bedoeld om aan deze waardigheid recht te
doen, worden nageleefd. Deze overtuiging wordt door Laura kernachtig
verwoord: "Maakt niet uit of-ie wit, zwart, geel, paars of asociaal is..." Nico
deelt deze overtuiging en legt uit waar deze vandaan is gekomen: "vroeger
moest ie in de goeie kerk zitten of connecties hebben..." Mensenlijke waar-
digheid en de gelijkheidsgedachte zijn onlosmakelijk met elkaar verbon-
den.

Verantwoordelijkheid. De twee voorgaande stappen leiden tot deze stap.
Het feit dat een organisatie macht heeft over een ander, die een eigen
waardigheid bezit, geeft de organisatie een speciale verantwoordelijkheid
om met deze macht op een zodanige manier om te gaan dat aan deze
waardigheid geen afbreuk wordt gedaan. Dorien voelt deze verantwoorde-
lijkheid, omdat zij op bepaalde momenten beslist of iemand wel of niet
een woning krijgt. De medewerkers van Temperantia voelen zich alleen
verantwoordelijk voor de informatievoorziening over woonruimteverde-
ling. De klant blijft uiteindelijk zelfverantwoordelijk.

·   Zelfbinding aan de rechtsstaatgedachte. De machtspositie, de eigen waar-
digheid van de klant en de daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheid lei-
den ertoe dat de organisatie zichzegbindt aan morele normen, zodanig dat
de client niet op een willekeurige manier wordt behandeld. Aad refereert
aan regels die "'we' met z'n allen afgesproken hebben."

Zoals duidelijk is geworden, heeft rechtsstatelijke moraal vooral te maken met
het feit dat bepaalde organisaties, of deze nu tot de overheid behoren of niet,
een machtspositie hebben. Zijn we daarmee niet bezig met het beschrijven
van een moraal van de macht? In zekere zin wel: macht is het centrale ele-
ment. Macht komt in heel veel situaties voor; een leraar en een leerling, een
geestelijke ten opzichte van een gelovige. Ook zij zijn verantwoordelijk voor
de manier waarop zij met deze macht omgaan en daarmee gebonden aan een
bepaalde ethiek.
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Rechtsstatelijke moraal is een bijzondere vorm van een algemene machtsmo-
raal. Zij heeft een aantal specifieke kenmerken dat haar van deze algemene
moraal onderscheiden. Allereerst gaat het om de relatie tussen een organisatie
en een individu, een eenling. Dit gegeven op zich is vaak al reden genoeg om
van een machtsverhouding te spreken. Voorts levert deze organisatie een voor

dit individu onmisbaar product Ofonmisbare dienst, zoals scholing, inkomen of
huisvesting. In tegenstelling tot de normale marktrelatie is van gelifkwaardig-
heid geen sprake: het individu kan hier niets tegenover stellen. Als een individu
om een bijstandsuitkering vraagt bij een gemeentelijke sociale dienst, is er
geen wederkerigheid. Daarnaast heeft de organisatie een feitelijk monopolie. Dat
betekent dat het individu geen alternatief heeft om  aan dit onmisbare product
of deze dienst te komen. Krijgt de betrokkene geen uitkering van de ene
sociale dienst, dan kan hil niet naar een andere sociale dienst gaan. Hetzelfde

geldt voor een woningcorporatie die als enige sociale huurwoningen in een
regio verhuurt.

6        Rechtsstatelijkheid als organisatiedeugd

6.1      Organisatie en deugdethiek
In de vorige paragraaf is aangeduid dat rechtsstatelijkheid een bijzondere
moraal van macht is. We zijn hier op het terrein van de ethiek beland, de leer
van de moraal. Rechtsstatelijkheid kan worden opgevat als een organisatie-
deugd. Het gaat mij in dit onderzoek niet om een uitvoerige omschrijving van

de deugdethiek in de organisatietheorie; deze benadering is door mij vooral
gekozen omdat hierdoor de tegenstelling scherp zichtbaar wordt tussen de
rechtsstaat als een morality Ofconstraint en rechtsstatelijkheid als geinternali-
seerde norm, als zelfbinding. Daarom acht ik het verantwoord om slechts een
beperkte omschrijving te geven, toegespitst op dit onderzoek. Wat deugdethiek
anders maakt dan utilitarisme en deontologie, de twee regelgeorienteerde stro-

mingen in de ethiek, is dat het als het ware een diepere laag probeert aan te
boren en dat het "van de andere kant" uit begint te redeneren - niet vanuit het
handelen, maar vanuit de handelende persoon.

Aan deugdethiek is onlosmakelijk de naam van Aristoteles verbonden:06 Van-
uit zijn waarneming van hoe mensen zijn en handelen, kwam hij tot het
inzicht dat alleen het naleven van morele regels en wetten niet volstaat bij de
beantwoording van de vraag of iemand een moreel goede persoon is:

206.  Aristoteles 1999.
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Handelingen overeenkomstig de voortreffeliikheid daarentegen zijn niet
zonder meer rechtvaardig of matig als zijzelf een bepaald karakter bezitten;
ook de handelende persoon moet een bepaalde innerlijke houding bezitten
wanneer hij die handelingen verricht. Ten eerste moet hii weten wat hij
doet; ten tweede moet hij bewust kiezen voor wat hii doet en de handeling
kiezen omwille van haarzelf; ten derde moet hij handelen vanuit een vaste,

onveranderlijke innerliike houding. 207

Deugdethiek heeft, zo maakt voorgaand citaat duidelijk, een aantal belangrijke
kenmerken die haar voor dit proefschrift interessant maakt. Het gaat niet om
morele regels maar om morele kwaliteiten, ook wel disposities genoemd.
Rechtsstatelijkheid als deugd wordt niet van buitenaf opgelegd of berede-

neerd,  maar is het wezenskenmerk van de organisatie  of van de medewerker.

De rechtsstatelijkheid zit als het ware zo in de organisatie "gebakken", dat
deze niet anders meer kunnen dan rechtsstatelijk handelen. Carla verwoordt
dit als volgt: "Ja, zo ben ik niet ingesteld, denk ik." De intentie is hiermee,
naast de handeling zelf, ook belangrijk: slechts wanneer een organisatie han-
delt conform rechtsstatelijke normen omdat deze zo wil handelen, is deze
rechtsstatelijk te noemen. De geinternaliseerde norm is dus wezenlijk
bestanddeel. De wil om moreel juist te handelen, maakt dat de actor zichzelf
beperkt, zijn eigen vrijheid om te doen wat hij wil. Ook hier neemt zelfbin-

ding derhalve een belangrijke plaats in. Daarnaast is in veel deugdethische
theorieen uitdrukkelijk plaats voor het praktijkbegrip en de idee van leren in

de praktijk.
208

Deugdethiek gaat in eerste instantie over mensen, of deze nu in organisatie
werken of niet. Toch kan deze ook direct worden toegepast op organisaties, die
daarmee zelf morele actoren zijn. Veel besluiten in en van een organisatie
hebben bijvoorbeeld een collectief karakter.  Zij  zijn  niet goed te herleiden tot
besluiten van individuen, zodat we kunnen spreken van organisaties die
besluiten nemen:09 Ook kan een analogie worden gemaakt met juridische

aansprakelijkheid. Ook al zijn collectieven geen individuen, er is juridisch
geen enkel bezwaar tegen om ze als persoon, als rechtspersoon aan te mer-
ken. lets dergeliiks kan ook in de ethiek.-0 Daarnaast zijn de gevolgen belang-
rijk. Voor degene tot wie een besluit zich richt ofvoor wie een bepaalde hande-

ling consequenties heeft, zal het weinig verschil maken of de schade nu door
een natuurlijke persoon werd aangericht of door een organisatie. Deze gevol-

207. Aristoteles 1999, pp. 60-61.
208. Ik refereer hier met name aan Maclntyre, Macintyre 1984. In hoofdstuk 8 kom ik hierop terug.

209. Walsh, p. 8.
210. Flores and johnson 1983, p. 539.
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gen kunnen niet alleen als juridische of feitelijke gevolgen, maar ook als
morele gevolgen worden aangemerkt. 2II

6.2 De verantwoordelijke organisatie

In paragraaf 5 is al geconstateerd dat zelfbinding en verantwoordelijkheid zo
dicht tegen elkaar aanliggen dat ze elkaar grotendeels overlappen. Volgens
Aristoteles is rechtvaardigheid de belangrijkste deugd van 'voortreffelijke per-
sonen." In de meeste moderne theorieen wordt gesproken van verantwoorde-
lijkheid als de meest brede en algemene deugd. Op dit begrip ga ik in deze
paragraaf nader in. Het maakt het mogelijk om aan te sluiten bij een traditie:
die van de verantwoordelijke organisatie."* Over verantwoordelijkheid is veel
geschreven. Het is een typisch "hoera-woord": niemand is ertegen en het doet
het altijd goed in een debat.*'1 De medewerkers van de onderzochte corpora-
ties reageren ook alle positief op dit begrip. Juristen denken bij dit begrip
doorgaan aan aansprakelijkheid of bijvoorbeeld aan ministeriele verantwoor-
delijkheid. Beide betekenissen leggen de nadruk op het afleggen van verant-
woording, het achteraf rekenschap geven van bepaalde daden of gebeurtenis-
sen. In de ethiek heeft verantwoordelijkheid ook nog een andere betekenis:
hier gaat het om een dispositie, een houding, een deugd.

Verantwoordelijkheid is vooral een formeel begrip. Het zegt iets over wie er
verantwoordelijk is of moet zijn en over het proces van verantwoording.  Het
gaat om het feit dat een organisatie of een persoon verantwoordelijk is  of dat
verantwoordelijk gehandeld moet worden, bijvoorbeeld omdat sprake is van
een mdchtspositie. Wat nu echter de norm is voor dit verantwoordelijk hande-
len in concrete gevallen, wordt niet of slechts in geringe mate duidelijk.  Hier
komt het verband met rechtsstatelijkheid om de hoek kijken: rechtsstatelijk-
heid heeft, naast een formele component, w61 een inhoud. Hart onderscheidt
vier betekenissen van het begrip:  4

Verantwoordelijkheid als oorzaak. Hier wordt niet meer of minder bedoeld
dan het logische gevolg ofde verklaring van een bepaalde gebeurtenis.

•    Verantwoordelijkheid als aansprakelijkheid. Deze vorm van verantwoorde-
lijkheid geeft de normale juridische betekenis weer. Dorien druk dit als
volgt uit. "Ik moet wel kunnen verantwoorden van wat ik aan het doen
ben. Want als ik niet rechtvaardig ben en niet volgens de wet werk, kan ik
me ook niet verantwoorden."

211. Flores and johnson 1983, p. 539.
212. Zo wordt tegenwoordig veel geschreven over maatschappelijk verantwoord ondernemen,
213. Bovens 1990 a, p. 30.
214. Hart 1968 , pp. 211-230.
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•   Verantwoordelijkheid als capaciteit. Hier is sprake van een feitelijk crite-

rium; iemand moet Liberhaupt in staat zijn om verantwoordelijkheid te
nemen om zo genoemd te worden.
Verantwoordelijkheid als taak. Veelal refereert deze vorm van verantwoor.

delijkheid aan een bepaalde functie of rol die iemand op zich heeft geno-
men, bijvoorbeeld die van ambtenaar.

Bovens geeft nog een betekenis, die samenhangt met rechtsstatelijkheid als
deugd:

·    Verantwoordelijkheid als deugd. De belangriikste kenmerken hiervan zijn:
de vervulling van een sociale rol waaruit bepaalde plichten voortvloeien,
het serieus nemen van taken en plichten, weloverwogen optreden en ver-
antwoordelijkheidsbes« een positieve karaktertrek van een persoon. 215

Bovens maakt ook onderscheid tussen passieve en actieve verantwoordelijk-
heid. Bij passieve verantwoordelijkheid ligt de nadruk op aansprakelijkheid, het
ter verantwoording geroepen kunnen worden door een forum. Nadat een

gebeurtenis heeft plaatsgevonden, kan de verantwoordelijke gevraagd worden
wat hij deed en waarom. Bij actieve verantwoordel(ikheid (als taak of als deugd)

zijn de normen geinternaliseerd.*'6 De actor voelt zich verantwoordelijk. ook
al zal hij nooit ter verantwoording worden geroepen. Hierdoor kunnen we
spreken van zelfbinding. Ik zal hier alleen spreken van verantwoordelijkheid
wanneer ik het heb over een deugd, een zodanig geinternaliseerde norm dat
kan worden gesproken van een karaktertrek van een organisatie of een mede-
werker van die organisatie. Verantwoordelijkheid als deugd wil, net als bii
Aristoteles onder meer zeggen dat vanuit de rede gehandeld wordt: "op basis

van (morele) normen en waarden en niet op basis van emotionele impulsen,
plotselinge opwellingen of heftige aandriften."*'7 Alleen het hebben van deze

normen en waarden is echter niet genoeg; uiteindelijk gaat het om de verta-

ling ervan in concreet gedrag.

6.3      Verantwoordelijkheid en rechtsstoat
Macht en willekeur versus macht en verantwoordelijkheid; in feite zijn deze
twee begrippenparen elkaars pendanten. De gedachte achter de rechtsstaat is

de vraag van de machteloze om willekeurige mac:htsuitoefening in te perken;

het antwoord hierop is verantwoordelijke machtsuitoefening. Het verband

tussen verantwoordelijkheid en macht is in de voorgaande paragraaf aan de
orde geweest. Dat verantwoordelijkheid en rechtsstaat ook niet vreemd aan

215. Bovens 1990 a, pp. 402.v.
216. Bovens 199Oa, pp. 33 e.v.
217. Bovens 1989, p. 30.
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elkaar zijn, blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat Witteveen spreekt van een ver-
antwoordelijkheidsbeginsel als beginsel van rechtsstaat:

De reikwildte van het verantwoordelijkheidsbeginsel is zeer breed: overal
waar iemand over macht beschikt - over handelingsmogelijkheden die
invloed hebben op de handelingsmogelijkheden van anderen - bestaat een
morele plicht tot het afleggen van rekenschap..8

Het verband tussen verantwoordelijkheid en rechtsstaat wordt wel vaker
gelegd. Zo legt Bovens een directe verbinding tussen verantwoordelijkheid als
deugd en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Hij vat dit kernach-
tig samen: "Verantwoordelijkheid en grilligheid verdragen elkaar slecht. "II 9

Bovens bedoelt hier echter vooral dat een organisatie zich aan regels moet
houden en regels moet stellen. Mij gaat het om het argument dat verantwoor-
delijkheid als deugd en rechtsstatelijkheid als deugd in direct verband met
elkaar kunnen worden gebracht. Beide richten zich op geinternaliseerde nor-
men, zelfbinding en zelfbeperking met als doel het voorkomen van willekeu-
rige machtsuitoefening.

Selznick introduceert het begrip internal morality of institutions om aan te dui-
den dat organisaties op een geinternaliseerde manier regels kunnen naleven.
Volgens Selznick is het mogelijk dat organisaties een internal morality ontwik-
kelen, waarbij de organisatie zich zelfregels stelt. Zelfregulering betekent hier
vooral zelfbeperking en het nemen van verantwoordelijkheid. Dit impliceert
dat een organisatie bepaalde waarden erkent en daarnaar handelt, waardoor
deze een eigen integriteit, een inner commitment, ontwikkelt.

If an organization has a well-developed internal morality - driven by the
quest for excellence, sustained by the interplay of means and ends - the
community's strategy may well shift from external to internal control.
Instead of demanding conformity to standards imposed by legislation and
regulation, we may place greater reliance on moral development. 220 (...) For

institutions, as for persons, self-regulation does not mean freedom to do as
one pleases. Rather it implies the exercise of options that will (...) enhance
its integrity. (...) The great task of institutional design is to build moral com-
petence into the structure of the enterprise. This is the key to corporate
responsibility - private as well as public. (...) [Al responsible enterprise, like
a responsible person, must have an inner commitment to moral restraint
and aspiration.

22I

218. Witteveen 1996, p. 231-32.
219. Bovens 1989, p. 31.
220. Selznick 1992, p. 327.
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7         Cultuur en attitude

7.1      De relatie met het praktijkbegrip
In hoofdstuk 5 werden al kort de begrippen cultuur en attitude genoemd.
Daar werd geconcludeerd dat de attitude van Aad niet zou passen bij de cul-
tuur van Temperantia en die van Nico niet bij die van Prudentia. Toch kon van
beide culturen wel worden gezegd dat deze zijn gebaseerd op verantwoorde-
lijkheid en dienstbaarheid. In hoofdstuk 2 is uitgebreid ingegaan op het
begrip praktijk. Dit begrip is niet hetzelfde als de, eveneens sociaal-weten-

schappelijke, concepten cultuur en attitude. Toch zijn zij in mijn optiek ook
niet strijdig met elkaar; we moeten voor ogen houden dat het hier om iets
anders gaat. Bij een praktijk ligt de nadruk op het handelen van de deelne-
mers aan die praktijk. Een van de aspecten die hierbij een rol spelen zijn waar-
den. Bij zowel cultuur als attitude gaat het juist om deze waarden. Deze zijn
volgens de gangbare theorie mede bepalend voor het handelen in een organi-
satie of van een individu. Voor de beschrijving van de twee organisaties was

het praktijkbegrip het meest geschikte; het ging hier immers vooral om situa-
ties, het daarnaar handelen en het reflecteren daarover. Voor het beschrijven

van rechtsstatelijkheid als organisatiedeugd zijn de begrippen cultuur en atti-
tude meer op hun plaats.

7.2 Organisatiecultuur

Organisatiecultuur is een begrip dat in de sociale wetenschappen veel wordt
gebruikt. Het geeft aan dat een organisatie m r is dan een formele structuur.

Bij organisatiecultuur moeten we in het verband van dit onderzoek vooral
denken aan de in de organisatic heersende waarden en normen. Deze beheersen
niet alleen de manier waarop collega's met elkaar omgaan, maar ook de taak-

opvatting van de organisatie en het beeld van de buitenwereld en de clienten.
Vooral de laatste twee zijn belangrijk wanneer we kijken naar hoe de mede-
werkers omgaan met de client. Cultuur heeft te maken met opvattingen die,
vaak op onbewust niveau, het (zelf)beeld van de organisatie bepalen. "Culture
is the basic assumptions and beliefs shared by members of the organization
that operate unconsciously and that define in a basic taken for granted fashion

an organization's view of itself and its environment. "22

Een cultuur is noodzakelijk voor een organisatie om zichzelf staande te hou-
den in zijn omgeving, om een bepaalde identiteit ten opzichte hiervan te heb-
ben. Cultuur uit zich in allerlei vormen, zoals logo's en kleding. Ook mythen,

221. Selznick 1992, pp. 344-345.

222. Heffron 1989, p. 212.
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verhalen en legenden geven uiting aan de waarden van de organisatie en hoe
deze zichzelf graag wil zien.223 Belangrijke gebeurtenissen worden steeds
opnieuw verteld en spelen een belangrijke rol bij de inwijding van nieuwe
medewerkers. Zij geven richting aan het handelen: "wat wil hier doen en wat
wel en wat niet hoort." Dit maakt het functioneren van de medewerkers  en  de
organisatie eenvoudiger. Voor het vervolg van dit onderzoek wordt het begrip
organisatiecultuur als volgt beschreven.

Organisatiecultuur is het geheel van opvattingen en waarden, dat wordt
onderschreven en nageleefd door een merendeel van de leden van een orga-
nisatie, en dat de s»r en de handelwijze van en in de organisatie mede
bepaalt.

Dit geheel van opvattingen is niet hetzelfde als de optelsom van de opvattin-
gen van de individuele leden. Cultuur is een op zichzelf staand verschijnsel
dat los van de individuele leden bestaat.  Het is een "relatief autonome eigen-
schap van een collectiviteit:**4 Dit betekent niet dat cultuur een metafrsisch
begrip is. Integendeel; cultuur wordt gedragen door individuele personen die
deel uitmaken van een collectiviteit.'*5 Het geheel van opvattingen en waarden
is langzaam gegroeid uit de opvattingen van de leden en kan door de leden
worden veranderd of versterkt. Ervaring speelt hier een belangrijke rol. 226
Nieuwe leden kunnen zich aan de bestaande cultuur conformeren of er hun
eigen stempel op drukken.

Sfeer

In mijn definitie van organisatiecultuur heb ik het begrip sfeer opgenornen,
wat door Van Dale ook als stemming beschreven wordt. Hoewel dit geen
wetenschappelijk begrip is, geeft het naar mijn mening toch een aspect van
cultuur aan dat belangrijk is. Ik probeer ermee aan te duiden dat cultuur niet
altijd een even rationele kwestie is die zich in zakelijke termen laat omschrij-
ven. Voor medewerkers en hun functioneren is het heel belangrijk, hoe de
organisatie "aanvoelt"; of zii zich er thuis voelen, of zij zich aanvaard en
gewenst voelen door collega's. Dit heeft zijn weerslag op hoe zij zich tegen-
over die collega's opstellen en nog belangrijker: hoe zij de clienten behande-
len. Het begrip sfeer sluit nauw aan bij wat in de organisatiepsychologie kli-
maat wordt genoemd. Dit is de psychologische atmosfeer in een organisa-

223. Dat hier een duidelijk verband bestaat met de gekozen empirische onderzoeksmethode van
storyte//ing behoeft geen betoog.

224. Koot unpublished, p. 3.
225. Koot unpublished, p. 3.
226. Heffron 1989, p. 213.
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tie.*17 Het onderscheid tussen cultuur en klimaat is niet altijd even duidelijk.
Het kan gezien worden als een onderdeel van de organisatiecultuur, met
name het psychologische aspect ervan. Belangrijk bij het begrip klimaat is hoe
dit ervaren wordt door de medewerkers zelf. "[Cllimate should refer to the qua-

lity if the organization's internal environment, especially as experienced by the
insider."**8 Sfeer, klimaat en emotie hangen samen: het gaat immers over hoe
iemand zich in een organisatie voelt. En emotie is weer een belangrijke "trig-
ger" in praktische besluitvorming. Net als cultuur in bredere zin is de sfeer

zeer bepalend voor de motivatie en de prestatie van de medewerkers.

Rechtsstatelijke organisatiecultuur

Organisatiecultuur is een sociaal-wetenschappelijk begrip dat in principe een
neutrale lading heeft. Het zegt dus niets over hoe dit gewaardeerd moet wor-
den. Wel kunnen we spreken van een "goede", "slechte", "prettige" of"machts-
gerichte" cultuur. Daarmee wordt aan het neutrale begrip een bepaalde waar-

dering toegekend. Die onderdelen (waarden) van een cultuur die een positieve
waardering uitspreken, kunnen worden verbonden met normatieve begrip-
pen. Uiteraard refereer ik hier aan het begrip deugd. Zoals een persoon eigen-
schappen of karaktertrekken heeft, zo heeft een organisatie die in deze visie
ook. Ik zie een rechtsstatelijke organisatiecultuur als het sociaal-wetenschappe-

lijke equivalent van het ethische of morele begrip verantwoordelijkheid. Kan
aan dit ethische begrip verantwoordelijkheid invulling worden gegeven door
de beginselen van de rechtsstaat, voor een rechtsstatelijke organisatiecultuur
geldt dat deze alleen aanwezig is als deze beginselen zijn geinternaliseerd en
tot het eigen waardepatroon van de organisatie behoren. Zij zijn daarmee
onderdeel geworden van het karakter van de organisatie, de voedingsbodem.
Rechtsstatelijkheid moet in deze visie onderdeel van het heersende normen-
en waardepatroon van de organisatie zijn. Een rechtsstatelijke organisatiecul-
tuur laat zich daarom omschrijven als:

Een geheel van opvattingen van een organisatie dat is gebaseerd op en uit-
I drukking geeft aan rechtsstatelijke waarden. Deze zijn mede bepalend voor

het handelen in en van de organisatie.

i 7.3       Attitude: de rechtsstaat op individueel niveau

Verantwoordelijkheid wordt in dit onderzoek voor de organisatie als geheel
opgevat als een deugd, een karaktertrek. Hierboven is de betekenisverbinding
tussen organisatiedeugden en organisatieculturen al aan de orde geweest.

227, Furnham 1998, p. 577.
228. Furnham 1998, p. 579.
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Voor persoonlijke deugden is er ook een sociaal-wetenschappelijk equivalent:
attitude. Dit begrip geeft een houding van een persoon weer ten opzichte van
een bepaald onderwerp: "An attitude is a rather stable mental position held
toward  some  idea, or object, or person. (...) Every attitude  is a combination  of
beliefs, feelings, and evaluations, and some predisposition to act accordin-
gly."229  Het is belangrijk  om te constateren  dat een attitude niet alleen  te
maken heeft met een mening, maar dat ook een relatie bestaat met het hande-
len naar die mening, hoewel dit laatste niet alleen door de attitude wordt
bepaald. Attitudes zijn een sociaal-psychologisch fenomeen: zij motiveren het
handelen. Een andere belangrijke overeenkomst met deugden is dat attitudes
geleerd worden. Hoewel van een werknemer in het algemeen vanaf het
moment van indiensttreding op grond van een "impliciete contractstheorie"
mag worden verwacht dat hij de in de organisatie geldende waarden respec-
teert, daarmee is het nog geen attitude. Deze ontstaat pas wanneer de waarden
eigen worden gemaakt, geinternaliseerd. Rechtsstatelijkheid is in deze visie
onderdeel van het stelselmatige waardepatroon van de medewerker. Een
rechtsstatelijke attitude kunnen we daarom omschrijven als:

Een geheel van opvattingen van een persoon dat is gebaseerd op en uitdruk-
king geeft aan rechtsstatelijke waarden. Deze zijn mede bepalend voor het
handelen van de medewerker.

7.4 Tussen cultuur en attitude

Al eerder is aangegeven dat de cultuur van een organisatie en de attitude van
een individuele medewerker weliswaar niet hetzelfde zijn, maar wel met
elkaar te maken hebben. Enerzijds kan de organisatie trachten de cultuur op                     i
nieuwkomers over te dragen, anderzijds kunnen (groepen van) medewerkers
proberen de bestaande organisatiecultuur te veranderen. Het gaat om een
voortdurende reactie, van organisatie op omgeving, van leiding op onderge-
schikte, van collega's onderling. Net als bij de vorming van een mens tot indi-
vidu is de vorming van een formele structuur tot een karakter, met eigen trek-
ken, waarden en deugden, een ingewikkeld proces. Van belang is hier om te
constateren dat cultuur en attitude elkaar beinvloeden, net als deugden van
individuele medewerkers en van organisaties dat doen.

Socialisatie
De manier waarop de organisatie invloed uitoefent op de attitude van de
medewerker wordt socialisatie genoemd. Het is een proces waarbij de normen
en waarden op nieuwkomers worden overgebracht.'1° Dit proces begint al bij                   I

229. Gleitman 1991, p. 459.
230. Heffron 1989, p. 221.
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de werving en selectie van medewerkers. Diegenen die duidelijk niet in de
organisatiecultuur passen, worden hierbij uitgeselecteerd. Het public image,

het imago van de organisatie zorgt ervoor dat alleen bepaalde mensen zullen
reageren op een personeelsadvertentie. Begint een medewerker in een organi-
satie te werken, dan wordt er een "psychologisch contract" gesloten, een gro-
tendeels ongeschreven overeenkomst waarin de verwachtingen van beide kan-
ten staan. Tijdens de eerste periode wordt de nieuwkomer geconfronteerd met
deze verwachtingen, die vaak niet of niet helemaal uitkomen. Afhankelijk van
de omstandigheden en de persoon, reageert deze daarop. Socialisatie is

geslaagd wanneer de organisatie in staat is om de medewerker een nieuw zelf-
beeld te verschaffen, met bijbehorende waarden, kennis, rollen en dergelijke.
Hierdoor ontstaat een band van loyaliteit tussen de medewerker, de organisa-
tie en de collegis:p Een belangrijke rol bij socialisatie speelt volgens sommi-

gen afnankelijkheid; de macht van de organisatie over de medewerker en zijn
carri6re zorgt ervoor dat deze zich de cultuur eigen maakt.*32 De sfeer van een

organisatie is erg belangrijk in een socialisatieproces; voelt de nieuwkomer
zich ergens thuis ofniet. Is dat het geval, dan zal zijn ontvankelijkheid voor de
opvattingen van de organisatie ook veel groter zijn.

Interne cultuurverandering
Omgekeerd hebben de medewerkers ook invloed op de organisatie en zijn cul-
tuur. Hiervoor is geen eenduidig begrip gangbaan Dit proces zal ik hier aan-
duiden als interne cultuurverandering daarmee aanduidend dat het hier niet
gaat om externe verandering, door bijvoorbeeld organisatieadviesbureaus.
Interne cultuurverandering (of cultuurvorming wanneer het een nieuwe orga-
nisatie betreft) is grotendeels het omgekeerde van socialisatie: een proces
waarbij de normen en waarden van medewerkers in de organisatie worden

gebracht. Vanuit het belang van de organisatie bezien, past een nieuwe mede-
werker zich geruisloos aan de bestaande cultuur aan en houdt zich aan de gel-
dende regels. Voelt een medewerker een bepaalde strijdigheid tussen zijn
eigen waarden en die van de organisatie, dan kan hij er ook voor kiezen te ver-
trekken. Voor het proces van cultuurverandering is het van belang dat de
medewerker zijn onvrede met de waarden en handelwijzen van de organisatie
kan uiten. Hoe succesvol deze poging tot verandering is, hangt afvan vele fac-
toren, waaronder de eigen positie en de mate van steun van collega's en supe-
rieuren. In hoofdstuk 8 zal nader op de mogelijkheid van de medewerker(s)
tot cultuurverandering worden ingegaan.

231. Heffron 1989, p. 229.
232. Heffron 1989, p. 230.
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HOOFDSTUK 7

Willekeur en verantwoordelijkheid

1 Inleiding

In hoofdstuk 6 is aan de orde geweest dat het mogelijk is om de rechtsstaat
niet alleen als een juridisch concept, maar ook als een organisatiedeugd te
zien. Beide richten zich tegen willekeurige machtsuitoefening. Het voordeel
van zo'n breed begrip van de rechtsstaat is dat dit niet per definitie voor de
overheid alleen geldt, maar voor alle organisaties die macht hebben over men-
sen. Het vorige hoofdstuk had een abstract gehalte. In dit hoofdstuk wordt
deze abstractie vertaald naar een concreter niveau: gekeken wordt naar de ver-
houding tussen organisatie en de individuele klant. Daarbij laat ik in het mid-

den ofhet gaat om de attitude van de medewerker of de cultuur van de organi-
satie als geheel; het focus is vooral gericht op de gevolgen voor de klant.

Willekeurige machtsuitoefening - bijna iedereen is daar wel tegen. Kranten
staan vol artikelen over de willekeur van politici, consumentenprogramma's
stellen de machtspraktijken van bedrijven aan de orde. De jaarverslagen van
de Nationale ombudsman geven weer over wat voor gedragingen van de over-
heid burgers hebben geklaagd. Willekeur heeft in deze connotatie duidelijk
een negatieve betekenis. Wat dit begrip precies betekent, moet worden gecon-
cretiseerd. In de bestuursrechtelijke literatuur heeft het verbod op willekeur
een beperkte inhoud. Omdat het in dit proefschrift gaat over de rechtsstaat is
het nodig om een breder begrip te gebruiken. Allereerst probeer ik te laten
zien wat in het dagelijks spraakgebruik, zoals weergegeven in woordenboe-
ken, willekeur en arbitrariness betekenen. Vervolgens onderscheid ik twee vor-
men van willekeur: bureaucratische willekeur en willekeur pur sang.

Verantwoordelijkheid of rechtsstateliikheid als organisatiedeugd beschouw ik
als de tegenhanger van willekeurige machtsuitoefening. In aansluiting op de
twee vormen van willekeur onderscheid ik daarom twee vormen van verant-

woordelijkheid: bureaucratische waarden en responsiviteit. Deze zi in twee
kanten van een weegschaal; het is een voortdurende uitdaging om deze in
balans te houden. Dat betekent dat gedetailleerde, direct toepasbare normen
niet te geven zijn. Dit hoofdstuk is daarom eerder een aanzet tot discussie, orn
vertrouwde begrippen in een ander kader te plaatsen, en geen kant-en-klaar
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leerboek voor verantwoordelijk handelen. Zowel bij responsief als bij bureau-
cratisch correct handelen hoort altijd de klant, de burger voorop te staan.
Daarbij is fundamenteel dat hij drager is van grondrechten, die zijn mense-
lijke waardigheid tot uitdrukking brengen.

2         Willekeur

2.1 Inleiding

In de hierna volgende drie paragrafen wordt het begrip willekeur geconcreti-
seerd. Daarbij moet worden opgemerkt dat ik mij beperk tot de uitvoering van
publieke taken, al dan niet door de overheid. Willekeur in wetgeving, beleid
en rechtspraak kan een andere betekenis hebben. Allereerst wordt kort weer-
gegeven wat willekeur in het bestuursrecht inhoudt, om vervolgens te conclu-
deren dat dit slechts gedeeltelijk antwoord geeft op de vraag wat willekeur is in
de betekenis van willekeurige machtsuito€Rning, als tegenhanger van rechtssta-
telijkheid. De meer dagelijkse betekenis uit de woordenboeken benadert,
evenals de beschrijving van Selznick, deze betekenis aanzienlijk dichten

2.2 Willekeur in het bestuursrecht

Het verbod op willekeur kennen we in het bestuursrecht als 66n van de alge-
mene beginselen van behoorlijk bestuur (a.b.b.b.) naast vele andere. Bij de
codificatie van deze beginselen in de Awb is dit verbod niet opgenomen, wat
betekent dat het nog steeds een ongeschreven rechtsbeginsel is. De Hoge
Raad heeft dit beginsel als eerste geformuleerd. Volgens hem wordt een
besluit als willekeurig aangemerkt wanneer een bestuursorgaan bij afweging
van de in aanmerking komende belangen in redelijkheid niet tot het betref-
fende besluit heeft kunnen komen.213 De Raad bedoelde hiermee dat belan-
genafweging geacht moet worden niet te hebben plaatsgehad. Dit is een
beperkte invulling van het begrip. Immers, ook als belangenafweging wel
heeft plaatsgehad, kan nog sprake zijn van willekeur wanneer deze belangen-
afweging op onjuiste gronden heeft plaatsgevonden. Een voorbeeld hiervan is
een bouwvergunning die wordt geweigerd omdat de buurman van de aanvra-
ger stelt psychische schade te zullen ondervinden van het bouwwerk. Daarom
wordt doorgaans van willekeur gesproken wanneer een evident verkeerde
afweging van belangen heeft plaatsgevonden:14

Een bredere betekenis krijgt het woord willekeur bij Nicolai. Hij kwalificeert
willekeur als de tegenhanger van stelselmatigheid of consistentie.*15 Volgens

233. De Haan, Drupsteen & Fernhout 1996 deel 1, p. 83.
234. Van Ommeren 1996, p. 324.
235. Nicolai 1990, p. 416.
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Nicolai is de eis van stelselmatigheid geen beginsel van behoorlijk bestuur;
het is een regel die bi j de toepassing van de beginselen van behoorlijk bestuur
wordt voorondersteld. Ondanks dat de plicht van stelselmatigheid aan het
begrip willekeur een brede betekenis geeft, denk ik dat deze plicht niet alle
vormen van willekeur uitbant.*16 De Haan e.a. beschouwen willekeur als een
vorm van misbruik van recht, wat volgens mij juist is. Recht kan echter zelf

ook willekeurig zijn, bijvoorbeeld als een bepaalde groep mensen onevenredig
hierdoor wordt benadeeld. Hoewel door de meeste auteurs willekeur breder
wordt opgevat dan door de Hoge Raad, blijft het slechts 66n van de meer fun-
damentele beginselen, samen met bijvoorbeeld de beginselen van gelijkheid
en rechtszekerheid. Omdat ik het hier niet heb over willekeur in het bestuurs-

recht, maar over willekeurige machtsuitoefening, is het zinvol verder te zoe-
ken.

2.3      Het niet-juridische willekeurbegrip
Van Dale geeft van het woord willekeur twee betekenissen. De eerste is neu-
traal geformuleerd, de tweede is negatief. In het algemeen spraakgebruik
heeft willekeur een formele bijklank, zoals blijkt uit de definitie van Van Dale:
"I. Vrije verkiezing, 2. (ongunstig) het handelen naar, zich laten leiden door
de wens, de inval, de grip van het ogenblik, m.n. daarbij ingaande tegen recht

en regel. gen daad van willekeur; een regering van geweld en willekeur; dat is pure
willekeur; - Cook passief) grillige, onrechtmatige behandeling..." (Van Dale
groot woordenboek der Nederlandse taal) Het begrip willekeur in willekeurige
machtsuitoefening heeft vooral te maken met de tweede betekenis, waarin
grilligheid en onredelijkheid bij de totstandkoming van besluiten of handelin-

gen centraal staan.

In dit verband is het ook interessant te kijken naar hoe arbitrariness, de meest

gangbare vertaling in het Engels van willekeur, wordt omschreven. Webster
geeft enkele omschrijvingen die aansluiten bij de tweede betekenis van wille-
keur, maar is nog duidelijker, omdat beschreven wordt dat willekeur vaak
tiranniek is en gebaseerd op individuele voorkeuren of gemakszucht: "Depen-

ding on individual discretion / not fixed by law; (...) ruling by absolute autho-
rity (...) often tyrannical; based on individual preference or convenience rather
than by necessity or the intrinsic nature of something; seemingly at random

or by chance or as capricious and unreasonable act of will" (Webster's Dictio-

nary). Deze omschrijvingen hebben alle een duidelijk negatief oordeel in zich.
Ook deze omschrijvingen duiden ofwel het begrip wil aan of het ontbreken

236. Een wrang voorbeeld is natuurlijk de stelselmatigheid waarmee Nazi-Duitsland handelingen
verrichtte die bepaald willekeurig genoemd kunnen worden.
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van enige (redelijke) wilsvorming. Dit laatste zien wij ook terug in het Neder-
landse begrip onwillekeurig, waarmee een bepaalde toevalligheid of willoze
instrumentaliteit wordt uitgedrukt. Voor het begrip willekeurige machtsuitoe-
fening is ook het gewild handelen belangrijk. Dan gaat het vooral over hoe die
wil tot stand komt: is daarbij sprake van redelijk, controleerbaar handelen of
van handelen naar eigen goeddunken en luimen.

Omdat het voor dit onderzoek niet van belang is te bepalen wat willekeur in
bestuursrechtelijke zin precies is, acht ik het verantwoord om een breder en
meer alledaags begrip van willekeur te gebruiken. Arbitrariness is volgens
Selznick het tegengestelde van de rule Oflaw. Wat willekeur precies is, geeft hij
niet aan. Wel is voor hem duidelijk dat het geen absoluut gegeven is, maar
eerder een maatstaf: een handeling of beslissing kan in meerdere of mindere
mate willekeurig zijn. Dit sluit aan op het gegeven dat een organisatie in
meerdere of mindere mate rechtsstatelijk kan zijn, zonder dat hiervoor een
concrete toetsingsnorm kan worden ontwikkeld:

This is not to suggest that the notion of"arbitrary" is completely clear or that
it has a simple meaning. Rules are made arbitrarily when appropriate inter-
ests are not consulted and when there is no clear relation between the rule
enunciated and the official end to be achieved. Rules are arbitrary when they
reflect confused policies, are based on ignorance or error, and when they
suggest no inherent principles ofcriticism. Discretion is arbitrary when it is
whimsical, or governed by criteria extraneous to legitimate means or ends.
All of this is a matter of degree.'L

2.4 Willekeur als centraal begrip in de rechtsstaatgedachte

Bij de ontwikkeling van de rechtsstaatgedachte was het erom begonnen, wille-
keurige machtsuitoefening aan banden te leggen. Dit brede begrip van wille-
keur is uiteindelijk juridisch hanteerbaar gemaakt door het op te splitsen in
allerlei daartegen gerichte beginselen, waaronder de beginselen van behoor-
lijk bestuur.:18 We hebben het hier dus niet zomaar over willekeur, maar over
willekeur in een specifieke context: die van willekeurige machtsuito ning
Deze context bepaalt mede de betekenis die het begrip willekeur krijgt; deze
betekenis kan in een andere context anders zijn. Het begrip willekeur in de
rechtsstaatgedachte heeft meer gemeen met de begrippen willekeur en arbi-
trariness zoals dat in woordenboeken wordt beschreven dan met de beperkte
invulling van willekeur als beginsel van behoorlijk bestuur.

237. Selznick 1969, p. 13 (curs. C.R.).
238. Is het verbod op willekeur in het bestuursrecht slechts een beginsel, in het hierna volgende

wordt ervan uitgegaan dat alle beginselen van behoorlijk bestuur erop zijn gericht willekeurige
machtsuitoefening tegen te gaan.
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Het is vooral willekeur in de tweede betekenis die Van Dale geeft en die niet
voor niets als negatief wordt bestempeld, die de rechtsstaatgedachte beoogt
tegen te gaan. Toch is de eerste betekenis ook interessant, vooral omdat keur

ook oordeel betekent. Voegen we dit samen met wil, dan zien we een iets
andere betekenis ontstaan: de wil om te oordelen en de wil om op gen bepaalde
manier te oordelen. Nu is het de vraag wat dit toevoegt aan de rechtsstaatge-
dachte. In hoofdstuk I heb ik Witteveens idee weergegeven dat willekeurige

machtsuitoefening en verantwoordelijke machtsuitoefening elkaars spiegel-
beelden zijn. Verantwoordelijkheid impliceert autonomie en de wil om (op
een verantwoorde manier) te handelen. Dit handelen zal zeker in machtssi-
tuaties vaak neerkomen op een vorm van oordelen: wie krijgt een gift, een
huis of een plek in een zorginstelling. Verantwoordelijkheid is in die zin de
tegenhanger van willekeur, niet zozeer in de betekenis dat de vrijheid om te
handelen van buitenaf wordt ingeperkt (immers, om verantwoordelijk te zijn
moet de autonomie in stand blijven), maar dat de wil wordt ingeperkt door de
autonome persoon zelf Rechtsstatelijkheid als organisatiedeugd impliceert zelf-

beperking. De vrijheid wordt ingeperkt door de wil. Ik denk dat dit beter wordt
weergegeven door het niet willen veroordelen, eerder nog dan door het willen
oordelen, maar dan op een beperkte manier. Dit geeft naar mijn mening beter

de zelfbeperking aan: bij voorkeur wordt helemaal niet geoordeeld; indien een

oordeel of keuze nodig is, dan zo beperkt mogelijk. Het duidt ook op een bescf
dat mensen vaak helemaal niet in staat zijn te oordelen, omdat zij niet alwe-
tend zijn. Veroordelen is bovendien vaak helemaal niet nodig om een goed
besluit te nemen.

Voor de rechtsstaat betekent willekeur als tegenstelling van de wil om niet te
(ver)oordelen het volgende. Uitvoerende (overheids)organisaties hebben een
machtspositie tegenover hun clienten, die voor bepaalde voorzieningen volle-
dig van hen afhankelijk zijn. Om te bepalen of iemand daar recht op heeft,
zijn keuzes nodig. Soms, bij de verdeling van schaarse goederen, is zelfs een
keuze tussen mensen nodig. Het oordelen behoort tot de belangrijkste taken
van die organisaties. Voor deze organisaties zou de voorgaande gedachtegang
een andere kijk op hun taakuitvoering 1<unnen bieden: het niet willen oordelen.

Dit betekent concreet dat zij  zich bij iedere beslissing afvragen of zij zichzelf
bij het oordelen zouden moeten beperken. De vraag is natuurlijk waaruit deze

zelfbeperking concreet zou moeten bestaan. Hiervoor is het nuttig om de juri-
dische rechtsstaatdoctrine te bestuderen: tal van beginselen en normen heb-
ben als uitgangspunt de oordeelsvriiheid te beperken. bijvoorbeeld door een

systeem van countervailing powers, maar vooral ook door een beperkte lijst van
criteria waarmee een bepaalde beslissing mag worden beoordeeld. Het legali-
teitsbeginsel en het specialiteitsbeginsel spelen hierbij een belangriike rol.
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Deze juridische criteria zijn vooral externe beperkingen, maar zij kunnen ook
dienen als leidraad bij zelfbeperking. Daarbij is 66n vorm van zelfbeperking
van het grootste belang: mensen hebben in het algemeen, en dus ook wan-
neer zii werkzaam zijn in organisaties, de neiging te oordelen over mensen. Dit

is begrijpelijk, omdat het een effectieve manier is om zekerheid te vinden in
de chaotische buitenwereld. Het is gemakkelijker te leven tussen je mede-
mensen als zij kunnen worden ingedeeld in scherp afgebakende catego-
riean.*19 Uit de verhalen van Temperantia en Prudentia blijkt dat sommige
verhuurmedewerkers dit doen. Het verhaal van de kritische urgenten is daar-
van een voorbeeld. Deze stelden zich niet correct op, wat in de ogen van Carla
reden was  om hen negatief te beoordelen.

Het niet willen veroordelen impliceert een bewuste keuze om onzekerheden
in stand te laten en daarmee op een andere manier om te gaan. Het verplicht
mensen om, in plaats daarvan, te willen begrijpen en pas dan een beslissing te
nemen. De gewoonte om te oordelen over mensen zet zich haast vanzelfspre-
kend voort in werksituaties. Dat is niet alleen lang niet altijd relevant voor een
juiste beslissing, maar heeft ook iets in zich van het niet respecteren van
andere mensen zoals zij ziin. Het is bovendien ook niet de taak van een derge-
lijke organisatie: deze dient immers op grond van relevante gegevens een pro-
duct of dienst te verstrekken. Dit product  of deze dienst  zijn  in  onze  tijd  geen
beloning voor "goed" gedrag ofvoor "deugdzaamheid" , zoals dat in vroeger tij-
den soms was. Nico kent dit fenomeen nog heel goed: "Vroeger moest je vra-
gen, vroeger moest je op je knieen, vroeger moest je bedelen, vroeger moest je
in de goeie kerk zitten.

Voor medewerkers van machtige organisaties lijkt het mij een verstandige
attitude om mensen niet te willen veroordelen. In plaats daarvan kunnen zij zich
veel beter concentreren op feiten, belangen en omstandigheden (hoewel ook
deze vatbaar zijn voor willekeurige beoordeling). Voor het bepalen wie recht
heeft op een sociale huurwoning, is het helemaal niet noodzakelijk om een
mening te hebben over de levenswandel van de aanvrager. Sterker nog: men
hoeft deze levenswandel niet eens te kennen om toch een besluit te kunnen
nemen. Door de beslissing te beperken tot relevante criteria komt een zuiver-
der beslissing tot stand. Bovendien geeft dit beter uitdrukking aan de eigen
waardigheid van de client. Door niet te oordelen of door een oordeel uit te stel-
len, staat de medewerker veel meer open voor hetgeen de client zegt. Door
hem niet meteen in een hokie in te delen, zullen misschien soms heel andere
beslissingen worden genomen. En ook wanneer de uitkomst hetzelfde blijft,

239.  Lipsky 1980, p. 60.
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zal deze op een mildere manier worden gebracht, met meer begrip voor de
client. De opvattingen van Aad zijn een weerspiegeling van deze houding. Hij
vertelt duidelijk dat hij, als mens, bepaalde opvattingen en sympathieen heeft,
maar deze zeer bewust uitschakelt op het moment dat hij zijn werk als ver-
huurmedewerker doet. Dat betekent niet dat hij machinaal zijn werk doet.
Het betekent wel dat hij als het ware "boven zichzelf uitstijgt" door zich in
allerlei mensen en situaties in te leven.

3 Twee vormen van willekeur

3.1 Inleiding
In deze paragraaf zal ik twee vormen van willekeur beschrijven, zoals deze
zich in de praktijk van alledag voordoen. Bewust heb ik gekozen voor een
onderscheid in twee vormen, die overigens al kort in hoofdstuk 2 aan de orde
zijn geweest.*40 Andere onderscheidingen zijn denkbaar, en onder de twee
vormen van willekeur kunnen verschillende subvormen worden geschaard.
De keuze is gedaan aan de hand van de bevindingen over het empirisch
onderzoek naar woonruimteverdeling. In hoofdstuk 5, waarin ik deze bevin-
dingen weergeef, is dit onderscheid ook weer terug te vinden.

De twee vormen van willekeur heb ik ontleend aan het onderzoek van Nonet
en Selznick. In I978 schreven zij Law and Society in Transition: Toward Respon-
sive Law. Uitgangspunt in dit boek is een ontwikkelingsmodel waarin fases in
de relatie tussen recht, politiek en sociale orde worden onderscheiden.44' De
eerste fase wordt de fase van repressief recht genoemd. Deze beschrijft een
periode waarin koningen en andere politici absolute macht hadden. Zij had-
den directe invloed op het recht dat vooral gericht was op het handhaven van
die macht. Rechtshandhavers hadden vaak hun eigen onafhankelijke machts-
basis en konden naar believen optreden. Klassenjustitie was aan de orde van
de dag, evenals nepotisme en schending van mensenrechten.*42

De fase van autonoom recht is te beschouwen als een reactie op de voor-
gaande periode. Uit angst voor misbruik van het recht is er alles aan gedaan
om machthebbers zelf aan het recht te onderwerpen en hun invloed op dit
recht te beperken. De belangrijkste kenmerken zijn: de scheiding van recht en
politiek, een regelgerichte rechtsorde, proceduredenken en gehoorzaamheid
aan het positieve recht.*4, In feite beschrijven Nonet en Selznick hier de klas-

240. Dit was noodzakelijk in verband met de weergave van het empirisch onderzoek.
241. Nonet& Selznick 1978, p 19.
242. Nonet & Selznick 1978, pp. 29-52.
243. Nonet& Selznick 1978, pp. 53-72.
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sieke rechtsstaatgedachte. Ook het gedachtegoed van Weber is hier duidelijk
terug te vinden: hij beschrijft de opkomst van de bureaucratie als een gevolg
van rationalisering van de maatschappij. Deze organisatievorm kenmerkt zich
door een strikt juridische rationaliteit, die zonder aanzien des persoons ope-
reert. De bureaucratie, die zich baseert op vakkennis en dienstkennis, komt
voort uit de behoefte aan berekenbaar bestuur en is daarmee een waarborg
tegen willekeur. En die waarborg is nodig om te komen tot rationeel hande-
len.44

De derde fase, die van responsief recht, is ook weer een reactie op de voor-
gaande periode. Volgens Nonet en Selznick stuit de hedendaagse maatschap-
pij op de beperkingen van autonoom recht. Formalisme en onvermogen om
op maatschappelijke veranderingen te reageren nopen tot een andere manier
om tegen recht aan te kijken. Dit heeft met name te maken met het feit dat het
recht ook andere doelen na moet streven dan alleen de autonomie van het
recht zelf, zoals beleidsdoelen, waaronder sociale rechtvaardigheid. Doelen
maken ook deel uit van het recht. Daardoor is gedachteloze gehoorzaamheid
aan het positieve recht niet langer mogelijk en ook niet gewenst. In feite wordt
de politiek hiermee weer het recht binnengehaald en dit vormt dan ook tege-
lijkertiid de grote bedreiging van dit recht zelf. Daar zullen de juridische insti-
tuties tegen opgewassen moeten zijn, bijvoorbeeld door het vergroten van hun
kunde.45 Openheid en flexibiliteit zijn belangrijke kenmerken van het respon-
sieve recht.

Nonet en Selznick hebben het in hun werk met name over de ontwikkeling
van het recht als zodanig: wetgeving (vooral bestuurswetgeving over de uitvoe-
ring van publieke taken) en rechtspraak. Toch is het mogelijk om deze theorie
ook direct te vertalen naar de uitvoeringspraktijk van publieke taken. Daar zijn
volgens mij belangrijke parallellen te zien: de fase van repressief recht zou
kunnen worden beschouwd als die van charitas, waarbij instituties als de kerk,
scholen en verhuurders wel degenen die van hen afhankelijk waren aan regels
bonden, maar zichzelf niet. Hierop past het etiket "privaat". Een volgende ont-
wikkelingsstap, die samenhangt met de professionalisering van de maat-
schappij en de groei van bureaucratische organisaties, is die naar autonome
regeluitvoering. De macht wordt aan het recht gebonden. Hierop past het eti-
ket "publiek". Tot slot zullen deze bureaucratische organisaties responsiviteit
ontwikkelen: het openstaan voor de noden van de klant, wat samen kan han-
gen met de noodzaak tot marktwerking. Net als bij de ontwikkeling van het

244. Weber 1972, p. 128.
245. Nonet& Selznick 1978, pp. 73-113.
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recht als zodanig, plaats ik miin vraagtekens bij de noodzakelijke volgtijdig-
heid van de fasen zoals Nonet en Selznick deze beschrijven. Volgens mii kun-
nen zij naast elkaar bestaan en beter worden getypeerd als kenmerken waar-
aan recht of instituties in meerdere of mindere mate voldoen.  In veel opzich-
ten zijn zij elkaars tegenpolen. In het hierna volgende zal ik spreken van twee
vormen van willekeur.

3.2 Bureaucratische willekeur

In eerste instantie zou men geneigd kunnen zijn om te stellen dat bureaucra-
tie een rationele organisatievorm is die bi i uitstek geschikt is om willekeur uit
te bannen en daarvoor zelfs in hoge mate is bedoeld. Hoewel het vreemd mag
klinken, bureaucratie kan op een bepaalde manier ook willekeur in de hand
werken. In de beschrijving van Van den Brink van Kafca's Der Prozess is het
juist de rechtsstaat als (bureaucratisch) instituut, als systeem, dat voor wille-
keurige machtsuitoefening zorgdraagt: "[Olok de taal van het rechtvaardigste
recht is niet onmiddellijk te vertalen in termen van de menselijke maat. De
aangeklaagde dient zich te schikken naar de autoriteit van een systeem dat in
vele opzichten als een onbeinvloedbaar feit voor hem lijkt op te rijzen. "246
Hoewel een woningzoekende of een bijstandsgerechtigde geen aangeklaag-
den zijn in een voor hen volstrekt duister strafproces, kan ik mij goed voor-
stellen dat voor heel veel mensen de rechtsstaat, de overheid en aan haar ver-
wante instituties niet in eerste instantie op het vriendelijke en behulpzame
Vadertje Staat lijken, maar een onidentificeerbaar blok van functionarissen
vormen die niet al te uitnodigend schijnen.

Bureaucratieen zijn haast per definitie organisaties met een zekere omvang
en een tamelijk strikte, juridische werkwijze. Deze passen bij het door Nonet
en Selznick beschreven autonoom recht. Dit geldt niet alleen voor overheids-

organisaties, maar ook voor grote bedrijven. Alle bureaucratische organisaties
in Nederland ziin in hoge mate geautomatiseerd. Dat geldt voor zowel de
interne communicatie als voor de contacten met de buitenwereld en voor de
besluitvormingsprocedures. Deze laatste zijn door de automatisering ontdaan
van directe menselijke invloed. Dit heeft als voordeel dat opvattingen en
meningen van individuele medewerkers geen rol spelen in het besluitvor-

mingsproces. Bovens en Zouridis spreken van een screen-level bureaucratic:
"

De gegevens van clienten moeten via vaste patronen op de elektronische for-
mulieren worden ingevuld. Kennismanagementsystemen en digitale beslisbo-
men hebben de discretionaire ruimte sterk ingeperkt. Veel beslissingen wor-
den niet meer op straatniveau door de contactambtenaar genomen, maar lig-

246. Van den Brink 2000, p. 187.
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gen al vast op het niveau van de computer, in de inrichting van de software.„147
Dat heeft als belangrijk nadeel ontmenseliiking en rigiditeit. De mogelijkheid
om op bijzondere gevallen flexibel in te spelen, is er niet meer. De kennis van
probleemgevallen is in deze organisaties verdwenen.

Bovengenoemd systeem heeft nog een andere keerzijde in de vorm van een
"digitale kloof'. Hoewel het aantal mensen in Nederland dat toegang heeft tot
computers en Internet groot is en nog steeds groeit, betekent dit niet dat deze
kloof automatisch is gedicht.  Van Dijk constateert dat "het zwaartepunt van de
problemen van toegang tot ICT verschuift (...) van 'motivatie en bezit' naar
'vaardigheden en gebruik':48 Veel organisaties hebben tegenwoordig een
website waarop zij de klant of de burger informeren. Zij doen hun best om
deze sites zo toegankelijk mogelijk te houden, maar keer op keer blijkt dat
veel mensen niet in staat zijn om via Internet of e-mail hun recht te halen of
zich te laten informeren.

Ook op andere manieren kunnen mensen over onvoldoende bureaucratische

competentie beschikken. Zo zijn er in Nederland mensen met een beperkte
scholing of ervaring, waardoor zij moeite hebben met het begrijpen van
geschreven informatie, het maken van berekeningen en het invullen van for-
mulieren.49 Ook heeft men overdreven voorstellingen van de capaciteiten van
mensen. Vaak wordt een "grote mond" verward met mondigheid, terwijl er
bovendien legio mensen zijn die zodanig bescheiden of angstig zijn dat zij
hun mond helemaal niet opendoen. Voor de betrokkenen kan dit grote gevol-
gen hebben die zeker niet gewenst zijn: vaak krijgen zij eenvoudigweg niet
waar zij recht op hebben. In mijn werk als gemeenteambtenaar kwam ik bij-
voorbeeld met regelmaat mensen tegen die geen bezwaarschrift durfden in te
dienen tegen een geweigerde bijstandsuitkering. Zij waren bang om een
slechte naam te krijgen in het gemeentehuis of zelfs door de ambtenaren
gesanctioneerd te worden voor hun "brutaliteit". Laura beschrijft deze men-
sen als "mensen van boven de vijfenzestig die niet lastig willen zi in. Die leven
gewoon zo door met een gaskacheltje".

Een belangrijk onderdeel van bureaucratische mondigheid is rechts- en wets-
kennis. Het adagium dat elke burger wordt geacht de wet te kennen, wordt
door Scheltema afgedaan als een "fictie" in het bestuursrecht. "Maar (bijna)

247. Bovens & Zouridis 2002, p. 68.
248. Van Dijk 2003, p. 7.
249. Dat het niet om een kleine groep in Nederland gaat, blijkt alleen al uit het feit dat een kwart

van de allochtonen in Nederland alleen basisonderwijs in eigen land heeft genoten. SCP 2005,
p. 44.
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niemand leest de wet, en het is dan ook een fictie dat de burger de wet kent.
Echter, juist het bestaan van die fictie belemmert dat het bestuursrecht zich
daadwerkelijk bekommert om de vraag hoe aan de burger rechtszekerheid
moet worden geboden. Deze kwestie speelt natuurlijk niet alleen in het"230

bestuursrecht, maar in alle relaties tussen organisaties en individuen. Het is
een simpel feit dat de kans op succes voor mensen die w61 over de nodige
bureaucratische mondigheid beschikken, wordt vergroot als veel anderen het
juiste loket niet weten te bereiken. Hoewel het bureaucratische organisatie-
model dus een belangrijk middel is om willekeur tegen te gaan, kan dit er
juist toe leiden dat deze bureaucratisch incompetenten niet aan hun recht
komen. Uiteraard is het niet de bedoeling van de organisatie en de medewer-
kers dat dit gebeurt. Het is een onbedoeld bijeffect van de moderne, grote
organisatie. Aad vertelt dat er in zijn gemeente wel onderzoek was gedaan
naar de situatie van ouderen, maar de uitkomst ervan weet hij niet. Hij zegt
dat het niet de taak is van de corporatie om op zoek te gaan naar probleemge-
vallen, maar vindt wel dat de organisatie mensen die met een hulpvraag
komen actief moet helpen. Ook Temperantia heeft geen "bestand met mensen

waar we nog eens achteraan gaan lopen".

Alle Nederlandse woningcorporaties verdelen, meestal in regionaal verband,
met computerprogramma's de sociale huurwoningen. Vaak verloopt zelfs de

belangstellingsregistratie helemaal automatisch: de woningzoekende kan via
Internet of via een voice-responsesysteem aangeven dat hij voor een bepaalde

geadverteerde woning in aanmerking wil komen. Voor sommigen zou men
kunnen spreken van een "schijn van vrijheid" waar "oma van tachtig, die van
haar bovenwoning afwil omdat ze bijna de trap niet meer op en afkan komen,
en die zo zenuwachtig wordt van dat voice-response-systeem, dat ze van schrik
eerst de hoorn op de haak gooit en vervolgens een fout registratienummer
intoetst, [waardoor zij] weinig kans [maakt] in deze tombola".25' De vergelijking
met meneer Nieuwland dringt zich op, maar ook de andere hoofdrolspelers uit
de verhalen zijn meestal niet bijzonder bureaucratisch competent.

Het gevaar van bureaucratische willekeur is met name groot wanneer een
bureaucratische organisatie neigt tot bureaucratisme. Dit is een variant van for-
malisme (waarbij de leden van een organisatie de formele doeleinden van de

organisatie strikter, fanatieker of dogmatischer nastreven dan  in de bedoeling
ligt, of wanneer  zij de formele regels  al te letterlijk nemen), waarbij bureau-
cratische organisatiebeginselen buitensporig worden gebruikt. Dit leidt tot het

250. Scheltema 1996, pp. 1358-1359.

251. Raat 1997, p. 142.
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klassieke beeld van "de bureaucratie": paperasserie en het geforceerd classifi-
ceren van dienten. 29 Bureaucratisme en formalisme zijn tevens een bijzon-
dere vorm van legalisme, dat in hoofdstuk 6 werd beschreven. Een gevolg van
bureaucratisme kan doelverschuiving zijn, waarbij het belang van de organi-
satie voorop staat. Dit verschijnsel deed zich duidelijk voor bij Temperantia,
waar het overleven van het systeem centraal in de organisatie stond. Deze
noodzaak tot overleven bestond vooral in de hoofden van de medewerkers zelf
en werd niet echt bevestigd door de feiten. Van bedreiging in de vorm van
concurrentie was geen sprake en ook was de werkdruk niet bijzonder hoog.

3.3      Willekeur pur sang
De tweede vorm van willekeur is in zekere zin een restcategorie en omvat alle
niet-bureaucratische willekeur. Dringt bij willekeur de vergelijking met auto-
noom recht zich op, bij deze restcategorie is een vergelijking met repressief
recht te maken. We zitten hier ook weer dichtbii de oorsprong van de rechts-
staatgedachte: het beschermen van de burger tegen de luimen van de absolute
vorst en zijn dienaren. Hoewel de ontwikkeling van de juridische rechtsstaat

en de professionalisering van de maatschappij hiertegen belangrijke midde-
len zijn, is willekeur pur sang niet volledig uit te bannen. We zouden haast
kunnen spreken van "te veel menselijkheid". Ik beschrijf in het hierna vol-
gende twee veel voorkomende vormen van willekeur pur sang: irrationaliteit
en particularisme.

Irrationaliteit
De meest milde vorm van willekeur pur sang is vermoedelijk tevens de meest
voorkomende. Irrationaliteit doet zich op twee manieren voor: onbewust en
bewust. Hoewel het begrip willekeur op zich doet vermoeden dat sprake moet
zijn van bewust, opzettelijk handelen, denk ik dat willekeur juist ook een grote
rol speelt bij niet-bewust handelen. Het gaat hier om handelen of beslissen
zonder opzet of zonder nadenken. Iemand die een medewerker vriendelijk
een beleefd tegemoet treedt, zal sneller worden geholpen. De medewerker is
eerder geneigd het verhaal serieus te nemen en deze persoon datgene te
geven waarvan hij denkt dat die er recht op heeft. Mensen kunnen in dit soort
situaties slordig worden. Bij iemand die sympathiek en geloofwaardig over-
komt zijn mensen minder geneigd om, tegen de bureaucratische voorschrif-
ten in, bepaalde gegevens te controleren, terwijl het verhaal dat deze persoon
vertelt misschien wel helemaal niet klopt.*Sl Mensen die onbeleefd of agressief

252. Rosenthal e.a. 1987, p 78 en 79.
253. Zo zal men in het algemeen om voor een urgentieverklaring bij een woningbouwvereniging in

aanmerking te komen, schriftelijke bewlizen moeten overleggen (bijvoorbeeld een medische
verklaring van een onafhankelijk keurende instantie).
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zijn, worden daarentegen, objectief gesproken, vaak te streng aangepakt en
eindeloos door de bureaucratische molen gemangeld. Feiten en gegevens die
niet ter zake doen, worden onbewust toch meegewogen.

Irrationaliteit in deze betekenis is in feite de tegenhanger van legalisme uit
onnadenkendheid. Bij dit laatste was het soms gemakkelijker om klakkeloos
de procedures en regels toe te passen. Hier gaat het erom dat het soms
gemakkelijker is om zelfs aan het bestaan van deze regels niet te denken en
zuiver op impuls te handelen. Bij een andere vorm van irrationele besluitvor-
ming is wel sprake van bewust handelen, maar worden verbanden gelegd tus-
sen feiten en omstandigheden die niet op een objectief vast te stellen manier
met elkaar te maken hebben. Het verhaal van de luxe urgente is daar een dui-
deliik voorbeeld van.  Het feit dat iemand in een Golf rijdt is objectief gespro-
ken niet van belang voor de vraag of iemand recht heeft op een urgentie van-
wege mishandeling. Toch lijkt Karin dat wel te denken.

Particularisme
Selznick gebruikt de term particularisme om aan te duiden dat objectieve

besluitvorming universalistische in plaats van particularistische criteria nood-
zakelijk maakt.*54 Het is een vorm van besluitvorming waarbij het besluit niet
los kan worden gekoppeld van de persoon waarvoor het besluit wordt genomen,
maar waarbij de achtergrond van de persoon feitelijk niet relevant is voor het
besluit. In een gelijk geval zal toch anders worden gehandeld. Particularisme
kent verschillende varianten: nepotisme, subjectiviteit en eigenbelang. Zij
hebben gemeen dat, objectief gesproken, niet-relevante feiten de doorslag
geven bij een beslissing.

Nepotisme is het prototype van particularisme.45 Het is kenmerkend voor de
prerechtsstatelijke periode, waarin heersers geen rekening hoefden te houden
met belangen en rechten van anderen. Ook nu komt het nog voor in grote
(overheids)organisaties, hoewel wettelijke regelingen beogen dit tegen te
gaan. Personen die de medewerker kent worden sneller geholpen. Bij hen
wordt "artikel 5" (letterlijk betekent dit door de vingers zien, maar het is een
gevleugelde ambtelijke uitdrukking voor het gedogen van illegale situaties)
eerder toegepast. Een discretionaire bevoegdheid zoals een hardheidsclausule
wordt in hun voordeel benut. Nepotisme is ook een vorm van niet-integer
handelen, een verschijnsel waarvoor tegenwoordig veel belangstelling
bestaat. 256 Nepotisme komt zowel bij Temperantia als bij Prudentia voon

254. Selznick 1969, p 16.
255. Selznick 1969, p. 16.
256. Zie bijvoorbeeld leurissen & Musschenga 2003.
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Karin bagatelliseert het toewijzen van een "code-roodwoning" door Temperan-
tia aan een collega, maar heeft wel kritiek op de "kruiwagentjes" van de
gemeente. Aad veroordeelt daarentegen het gedrag van zijn eigen vroegere
directeur en Brenda heeft geen begrip voor de manier waarop een oud-collega
de hand boven het hoofd wordt gehouden. Het omgekeerde van nepotisme
komt ook voor. Wanneer een "vaste klant" eenmaal een slechte naam heeft bij
een instantie, zal men minder geneigd zijn om hem welwillend tegemoet te
treden, ook als hij onverwacht wel een keertje gelijk heeft. Het kan zelfs zover
gaan dat sprake is van doelbewust "pesten".

Van subjectiviteit is sprake wanneer persoonlijke meningen en gevoelens over
de client welbewust worden meegewogen. Dit is anders dan bewuste irratio-
naliteit, waarbij het om gedachten of gevoelens over de feiten en omstandig-
heden gaat. Het gaat ook een stap verder dan onbewuste irrationaliteit, waar-
bij een zuiver impulsieve reactie van sympathie of antipathie onder valt. Zo
kunnen persoonlijke opvattingen over hoe mensen horen te leven of hoe
mensen eruit horen te zien doorslaggevend zijn voor een beslissing. Hier zien
we de oude charitasgedachte terug, waarbij bijvoorbeeld kerkelijke instellin-             
gen alleen voedsel verstrekten aan mensen met een bepaalde levenswandel.
Deze manier van denken past niet bij een neutrale, objectieve overheid, zoals

wij die in onze westerse rechtsstaat graag zien.

Subjectiviteit uit zich tevens in vormen van discriminatie, bijvoorbeeld op
grond van ras of geslacht. De manier waarop Carla over Marokkaanse klanten
en hun urgentie oordeelt, is hiervan een voorbeeld. Laura's opvatting over hoe
dankbaar mensen zich moeten tonen, is eveneens subjectief. Het negatieve
oordeel van Laura over de ondankbare Haagse urgente gaat zelfs zo ver dat zij
eindigt met de opmerking: "Ik zou het ook niet willen begrijpen." Ook organi-
saties kunnen in deze zin subjectief ziin. Zo bleek uit statistisch materiaal in
het bekende geval Kaya-Binderen dat woningcorporatie Binderen allochtonen
discrimineerde. Deze had in de periode vanaf I975 tot en met I980 slechts

6*n van de ruim vijfhonderd vrijgekomen woningen aan een lid van een min-
derheidsgroepering toegewezen. Kaya werd, als potentiele huurder, in het
gelijk gesteld.*57 De "Rotterdamwet" legaliseert het benadelen van allochtonen
in de toewijzing van sociale huurwoningen via de "kansenzones"0

257.  Hr 10 december 1982,  N.j.,  1983, 687.
258. LBR 2005, p. 2. In eerste instantie werd in het wetsontwerp door de regering etniciteit als

directe afwegingsfactor genoemd, dit is wijselijk verwijderd in de uiteindelijke wet. Ondanks
dat leidt de wet indirect tot discriminatie.
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Het nastreven van het eigenbelang van de medewerker wordt ook vaak beschre-
ven in termen van integriteit. Dit varieert van omkoping door klanten tot het
beinvloeden van beslissingen waarbij het eigenbelang is betrokken. Het kan
aantrekkelijk zijn om iemand een woning toe te wijzen als tegenprestatie voor
een fles wijn of een leuk bedrag. Ook lijkt het tamelijk eenvoudig om een
"code-roodwoning", die toch niet in de verantwoording in de krant verschijnt,
aan jezelf toe te wijzen.  Het is het typische gedrag van Willy Keur. Van deze
vorm van willekeur is tijdens de interviews niets gebleken.

Naast doelverschuiving kent elke organisatie een eigen organisatiebelang, waar-
voor we de ogen niet kunnen sluiten. Het mag vreemd klinken om te spreken
van het eigenbelang van een organisatie die dit niet behoort te hebben, zoals

een overheidsorganisatie of een stichting, toch kan dit in de praktijk voorko-
men. Veel van deze organisaties hebben dagelijks te kampen met financiele

beperkingen. Het sluitend krijgen van de begroting is, zeker voor diegenen
die hiervoor de dagelijkse zorg hebben, een belangrijke randvoorwaarde voor
het blijven functioneren van de organisatie. Grote uitgaven om aan de "rechts-
statelijke belangen" van de burger of de client tegemoet te komen, zoals het
instellen van een bezwaarschriften- of klachtencommissie, zijn om die reden

niet altijd even welkom. Carla ziet het gevaar dat de commerciele activiteiten,
die bedoeld zijn om de sociale verhuur te kunnen bekostigen, een eigen leven
kunnen gaan leiden: "Wij zijn heel vooruitstrevend bezig met allemaal leuke
nieuwe dingen en ik vraag me af, dat verhuren blijft altijd toch een hoofd-
taak." Aad wijst op het belang van de organisatie om woningen snel te verhu-
ren, dat in strijd kan zijn met het streven om alle klanten op dezelfde manier
te behandelen. Nico vertelt dat de regels opzij zijn gezet om een brandweer-
commandant te huisvesten. Daar lijkt het belang te liggen in het onderhouden
van relaties met de gemeente en met de brandweer.

4 Responsiviteit

4.1 Inleiding
In de komende twee paragrafen zal ik twee basisvormen van rechtsstatelijkheid
als organisatiedeugd beschrijven. Zi j wijken afvan de normale beschrijving van
de rechtsstaat, waarin legaliteit, machtenscheiding, democratie en rechtsbe-

scherming een prominente plaats innemen. Dit heeft twee belangrijke redenen:
allereerst heb ik vanaf het begin een belangrijke beperking ingebouwd, name-
lijk dat dit onderzoek uitsluitend gaat over de uitvoerendefitnctie. Rechtsstatelijke
beginselen die te maken hebben met machtenscheiding, onafhankelijke recht-
spraak en dergelijke, blijven hier uit beeld. Daarnaast is mijn omschrijving van
de rechtsstaat geen juridische; het is niet gericht op het positieve recht. In feite
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proberen de twee basisvormen van rechtsstatelijkheid de in de voorgaande para-
grafen weergegeven twee vormen van willekeur "af te dekken". In deze para-
graafwordt uitgelegd wat responsiviteit is.

Nonet en Selznick beschrijven responsief recht als de meest geavanceerde
vorm van recht. Het vormt het antwoord op de vragen die autonoom recht
oproept. Is repressief recht een negatief begrip, responsief recht wordt posi-
tief geduid. Beide hebben ook gemeenschappelijke kenmerken: zij worden als
tegenstelling van autonoom recht gezien. Zowel autonoom recht als respon-
sief recht kenmerken zich door flexibiliteit en openheid. Het grote verschil zit
in de mate van rechtsstatelijkheid in de zin van verantwoordelijke machtsuit-
oefening. Is de ene vorm een schoolvoorbeeld van willekeurige machtsuitoefe-
ning, de tweede is dat juist niet.

Het begrip responsiviteit draagt, net als het begrip verantwoordelijkheid, de
betekenis van antwoorden in zich. Hier staat het vooral voor openheid, als
tegenstelling van de in zichzelf gekeerde legalistische organisatie. Responsivi-
teit wil niet zeggen dat een organisatie open moet staan voor elke impuls, elke
eis van een klant. Het richt zich vooral tegen bureaucratische willekeur. Het
betekent dat de organisatie bij de dagelijkse uitvoering voortdurend voor ogen
moet houden wat het doel is van de organisatie, bijvoorbeeld een rechtvaar-
dige woonruimteverdeling of een goede gezondheidszorg voor iedereen.
Daartoe is ook noodzakelijk dat een organisatie rekening houdt met de ver-
schillen tussen mensen. Een kille, afstandelijke houding, hoe zeer door som-
mige bureaucraten geprezen en hoe zeer volgens hen nodig om niet te verval-
len in andere vormen van willekeur, leidt niet altijd tot een rechtvaardig resul-
taat.

Responsiviteit betekent niet dat elke medewerker uit bevlogenheid zou moe-
ten kiezen voor zijn beroep. Zeker in de uitvoeringssfeer komen veel mensen
min of meer bij toeval in een klantgerichte functie terecht. Toch denk ik dat
ook deze medewerkers vaak als vanzelf de balans kunnen bewaren tussen
bureaucratische strengheid en enige menselijkheid. Bijna ieder mens is in
staat tot fellow feeling, openstaan  voor de gerechtvaardigde belangen  van  de
klant. De dagelijkse confrontatie met de problemen van de client zal dit open-
staan eerder vergroten dan verkleinen. Adam Smith ontwikkelde dit begrip in
zijn  Theory  of Moml Sentiments. Fellow feeling is  iets wat volgens  hem  tot  de
biologisch-psychologische uitrusting van de mens behoort. Elk mens is in
staat om zich in een ander te verplaatsen. 259

259. Ik ga hier uit van de weergave van Kastelein. Kastelein 1976, pp. 54-55.
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Fellow feeling komt  pas  goed tot uitdrukking  als een organisatie daarvoor  de
mogelijkheid biedt. In een grote, volkomen geautomatiseerde instelling zal
het contact met de clienten minder en gefragmenteerder plaatsvinden. Dat
blijkt uit opmerkingen van Carla, die vindt dat sinds het Delftse systeem is
ingevoerd, het contact met de klanten zodanig is afgenomen dat zij "het wel
een beetje heeft gehad. Hoeft van [haarl dat gebeuren niet zo. Via de woon-
krant is een stuk weggevallen, omdat je niet meer met de mensen bezig bent."
Ondanks dat blijven er altijd momenten waarop wel sprake is van contact tus-
sen individuele medewerker en klant, bijvoorbeeld bij de urgentieverleningen.
Dan is zeker sprake van fellow feeling.  Aad en Brenda  zien dat duidelijk  als
onderdeel van hun taak: "Waarom zou je mensen niet helpen? Als je een huis
uitstapt waarvan je weet dat er een stukje ellende is." In de visie van Prudentia
op de fusie geeft "het begrip hebben voor mensen met een smalle beurs" er

blijk van dat deze karaktertrek bij de medewerkers wordt gestimuleerd. Bij
Temperantia worden de medewerkers ervan weerhouden zich in te leven in de
klant, maar bij Karin blijktfellow»ling een hardnekkige eigenschap: zij leeft
zich in meneer Nieuwland in en hoopt in de toekomst voor mensen als hij
hulpvaardig te kunnen blijven. Fellow.#eling wordt bedreigd als de organisatie
haar medewerkers onder druk zet, of als de werkdruk te hoog ligt, waardoor
zij in een fundamenteel dienstverleningsdilemma terechtkomen.

Inlevingsvermogen is een goed begin voor responsiviteit, maar garandeert
nog geen daadwerkelijk handelen, laat staan een goede uitkomst. Responsivi-
teit betekent daarom ook dat van een dienende organisatie een actieve houding
mag worden verwacht. Dit betekent onder meer dat niet altijd volstaan kan
worden met afwachten, maar dat een organisatie zelf de klanten op moet zoe-
ken als zij niet zelf in staat zijn voor hun belang op te komen. De visie van
Prudentia is een mooi voorbeeld van responsiviteit in de breedste zin van het
woord; alle begrippen (alert inspelen op de omgeving, vernieuwend bezig
zijn, begrip hebben voor mensen met een smalle beurs, klanten tevreden stel-
len) duiden hierop.

4.2 Responsiviteit in het recht

Er is in het geldende recht geen regel of beginsel aan te wijzen waarin staat
dat organisaties, of zij nu tot de overheid behoren of niet, responsief moeten

zijn. Wel zijn er verschillende aanknopingspunten. Zo kent de Nationale
ombudsman actieve en adequate informatieverstrekking als eis van behoor-
lijkheid. Het gaat niet alleen om informatie op aanvraag, maar ook om de
plicht om burgers uit eigen beweging te informeren over handelingen van de

237



Mensen met macht

overheid die hun belangen raken. Uit het jaarverslag van de Nationale260

ombudsman blijkt dat deze zich er terdege van bewust is dat mensen niet
altijd even bureaucratisch competent zijn en dat aan de (overheids)organisatie
daarom eisen mogen worden gesteld:

Zeker wanneer burgers voor een bepaalde aangelegenheid voor het eerst
met een overheidsinstantie van doen hebben, zullen velen van hen niet pre-
cies weten wat hun rechten en plichten zijn. Dat stelt hoge eisen aan de
informatieverstrekking van de kant van de overheid. Enerzijds moet daarbij
worden gedacht aan algemene informatie, die toegankelijk en begrijpelijk
moet zijn. Anderzijds gaat het om gerichte informatie over de rechten en
plichten in het individuele geval. Die kan worden verstrekt door het toestu-
ren van folders  of in  de vorm van een standaardtoelichting bij een besluit of
in een brief, dan wel via informatie op maat. Tekort aan informatie geeft
onzekerheid en vergroot de afhankelijkheid waarin burgers ten opzichte
van de overheid doorgaans toch al verkeren. Het spreekt voor zich dat de
hulpmiddelen tijdig moeten worden bijgesteld in verband met wijzigende
regelgeving en ook medewerkers dienaangaande tijdig en juist worden
geinformeerd. Het gebruik van brochures en standaard (informatie)brieven,
die op zich goede hulpmiddelen zijn om de overheid te faciliteren in het
naleven van het vereiste van actieve en adequate informatieverstrekking,
laat onverlet dat medewerkers van bestuursorganen belast met het verstrek-
ken van informatie aan de vragende burger,  zelf over voldoende kennis  zul-
len moeten beschikken of over een toereikende backoffice. 26I

Daaraan zou ik willen toevoegen dat bovengenoemde medewerkers niet
alleen over voldoende kennis moeten beschikken, maar vooral ook over de
vaardigheden om deze aan de klant duidelijk over te brengen. De organisatie
moet de medewerkers hiertoe faciliteren, door hen hierin zonodig te scholen.
Vooral is echter van belang dat de medewerkers voldoende tijd en ruimte krij-
gen om de klant te woord te staan. Daarnaast moet actieve dienstverlening als
attitude door de organisatie worden bevorderd. Actieve dienstverlening houdt
niet op bij informeren; soms wordt van medewerkers verwacht dat zij daad-
werkelijk helpen, door het samen met de klant invullen van formulieren of
het plegen van telefoontjes met andere instanties. Een belangrijk onderdeel
van actieve dienstverlening is het op zoek gaan naar potentiele klanten die zelf

de weg naar de instantie niet kunnen vinden.

Een ander aanknopingspunt voor responsiviteit in de juridische literatuur vin-
den we bij Hoogwout, die «klantgemak" als a.b.b.b. formuleert. Daarbij stelt

260. Nationale ombudsman 2005 b, p. 6. Ook de Wet Openbaarheid van Bestuur spreekt van een
actieve informatieplicht, maar dit is geen afdwingbare bepaling.

261. Nationale ombudsman 2004, p. 24.
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hij dat er goede redenen zijn om dit te doen. Net als andere a.b.b.b. heeft dit
beginsel immers betrekking op de relatie tussen een individuele burger en
een overheidsinstantie. Het gaat volgens hem "niet zozeer over de rechtsrela-
tie tussen de overheid en de burger zelf, maar over de bureaucratie die daar

. 262omheen speelt . Het beginsel toetst het gedrag van de overheid los van de
inhoud van de rechtsrelatie en lijkt daarmee meer op het behoorlijkheidsbe-
ginsel, zoals de Nationale ombudsman dat toetst. Het legt de overheid de
plicht op om bureaucratie te minimaliseren en een aantal concrete normen in
acht te nemen, waaronder:

Maximale bereikbaarheid, ook voor gehandicapten en ouderen;
De plicht om het aantal administratieve handelingen te minimaliseren;
Het recht op duidelijkheid in de communicatie en een heldere uitleg van
relevante regels, ook als de burger er niet om vraagt;
De plicht van een overheidsinstantie om pro-actief een burger te wijzen op
zijn rechten en plichten, waarmee met de vanzelfsprekendheid van rechts-
en wetskennis van de burger wordt afgerekend;
Het recht op een correcte bejegening, waartoe een fatsoenlijke en hulp-
vaardige houding horen;
De plicht tot inleving.

De commissie Franken heeft een pleidooi gehouden voor het opnemen van
digitale grondrechten in de Grondwet, wat overigens nog niet is gereali-
seerd:63 Hieronder vallen informatierechten. Volgens Bovens houdt een der-
gelijk recht op informatie meer in dan een folder; het is een rechtsstatelijke
eis die voortvloeit uit het 'virtuele wetsbegrip", een gemoderniseerde versie
van het materiele wetsbegrip:

Wat wordt verlangd zijn immers geen vrijblijvende Postbus-5I-achtige bro-
chures, maar afdwingbare, adequate, specifieke en tijdige inlichtingen. Bil
informatierechten als uitvloeisel van een virtueel wetsbegrip gaat het
immers niet meer om voorlichting of 'communicatie', maar om een ele-
mentair onderdeel van de eis van legaliteit. Veel meer dan nu het geval is
mag van de overheid worden verwacht dat zij individuele rechtssubjecten
ondersteunt bij het bepalen van hun rechtspositie, bijvoorbeeld door actieve
op specifieke categorieen toegesneden vormen van informatieverstrek-
king..64

Responsiviteit betekent dat de organisatie inziet dat niet alles zich in regels
laat beschrijven. Telkens moeten deze regels in de praktijk worden ingevuld

262. Hoogwout 2002, p. 34.
263. Commissie Franken 2000.
264. Bovens 1999, p. 8.
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naar gelang het geval zich aandient. Nico beschrijft dat bij de afdeling
Wooninformatie niet alles in protocollen vastligt: "Het is constant weer zoe-
ken, net zolang totdat zij  zelf ook vanzelf de goeie antwoorden gaan geven en
als het ware fakkeldrager worden."

4.3 Andere bronnen voor responsiviteit

Digitale nom'len
Naast iuridische bronnen zijn er nog andere bronnen waar ik heb gezocht
naar responsiviteit. Op ICT-gebied biedt het Handvest Digitale Contacten Bur-

gers - Overheid enig houvast als het gaat om responsiviteit. De status ervan is
overigens niet officieel. In dit handvest worden diverse typen contacten tussen
overheid en burger onderscheiden, waaronder die van dienstverlener versus
klant, waarbij informatie, (inkomens) voorzieningen en subsidies als voor-
beelden worden genoemd.*65 De relatie tussen de burger als klant en de over-
heid als dienstverlener heeft volgens dit handvest een aantal feitelijke kenmer-
ken: individuele dienstverlening, afstemming tussen een algemeen aanbod en
een specifieke vraag, beperkte keuzevrijheid en monopolisering van het aan-
bod aan diensten. Daarom moet de overheid volgens de auteurs van het hand-
vest vraaggestuurd werken: "Waar voorheen de organisatie van de dienstverle-
ning vooral was opgebouwd rond de wijze waarop het aanbod tot stand kwam,
is nu de norm dat deze dienstverlening is gebaseerd op vraagsturing. Maat-
werk en het nemen van de burger als vertrekpunt bij dienstverlening is hierbij
het credo. „266

Dit leidt volgens het handvest tot de eenloketgedachte: een "vraaggerichte en

geintegreerde dienstverlening die zowel fysiek als op Internet vorm moet krij-
geri: Dit is inderdaad belangrijk om burgers beter en gemakkelijker van
dienst te kunnen zijn. Helaas blijft dit handvest steken in dergelijke alge-
meenheden. Veel literatuur en ook websites die gaan over overheid en auto-
matisering benadrukken de problemen die het gebruik van Internet voor de
burgers kan veroorzaken. Zij beperken zich tot het formuleren van plichten
voor de overheid om deze problemen het hoofd te bieden.*67 Daarnaast bieden
de nieuwe media natuurlijk ook veel nieuwe kansen voor de overheid en
maatschappelijke organisaties om de burger of de klant te informeren.*68 Ook
kan de responsiviteit van de organisatie worden vergroot door het gebruik van

265. Boogers & Thaens 2004, p. 18.
266. Boogers & Thaens 2004, p. 19.
267. Zo heeft de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer als uitgangspunt dat er een "nevenschikking"

bestaat tussen schriftelijke en elektronische informatie en communicatie door de overheid.

268. Zo is een groot deel van de informatie die ik voor dit hoofdstuk had door browsen gevonden.
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interactieve middelen. Alles valt of staat uiteindelijk met de cultuur van de
organisatie en de attitude van de medewerkers; is deze niet responsief, dan
heeft een prachtige website weinig toegevoegde waarde.

Klantvriendelijkheid
Klantvriendelijkheid en klantgerichtheid zijn termen uit de bedrijfskunde, die
hier nauw bij aansluiten. Volgens de site van de Stichting Klantvriendelijkheid
houden deze begrippen onder meer in dat hulp "aansluit bij de klant zijn of
haar behoeften. Behoeften die in eerste instantie het luisteren en begrijpen
inhouden, in tweede instantie het afstemmen op de getoonde behoeften en in
derde instantie naast feitelijke informatie, de snelheid en de woordkeuze
inhouden. Klantvriendelijkheid houdt ook alle fatsoensnormen, respect en
een zekere mate van hoffelijkheid in".269 Klantvriendelijkheid werd door alle
door mij geinterviewde medewerkers vaak genoemd en positief gewaardeerd.
Ook is dit begrip opgenomen in de al eerder genoemde visie van Prudentia en
ook in die van Temperantia. Het betekent voor Dorien dat zij meeleeft met de
klant en voor Aad dat de klant zich serieus genomen voelt, ook al wordt hij
niet concreet geholpen.

Klantvriendelijkheid wordt soms gezien als onderdeel van kwaliteit, een
begrip dat tijdens de interviews aan de orde kwam. Kwaliteitswaarborgsyste-
men besteden hier dan ook aandacht aan. Het model van het Instituut voor
Nederlandse Kwaliteitszorg (INK) wordt vooral bij de lagere overheid en bij
maatschappelijke organisaties gebruikt en is een systeem van zelfevaluatie
waarbij "excelleren" als kernwoord geldt.*70 Over dit systeem wordt geschre-
ven: "Zonder klanten geen bestaansrecht. Dit geldt ook voor non-profit- en
overheidsorganisaties. Daarbij zijn kernbegrippen het "in de schoenen van"27I

de klant staan" en "klantbesef". Kwaliteitswaarborgsystemen richten zich
vooral op het "meten" van resultaten en het doorlichten van processen. Erg
concreet zijn zij daarom niet als het gaat om een diepgaande kwalitatieve
beoordeling van bijvoorbeeld vergunningen of contracten. Klantvriendelijk-
heid en kwaliteit hebben wel een duidelijke relatie met responsiviteit. Als het
gaat om het zoeken naar potentiele klanten kan ook kennis worden ontleend
aan de bedrijfskunde, en dan met name aan de marketing als wetenschap.
Termen als klantcommunicatie en customer relation management zijn daar
ingeburgerde begrippen.272 Zij richten zich op de vraag: wie is mijn klant en
hoe vind ik hem. Dat door commerciele organisaties niet alleen bureaucra-

269. www.klantvriendelijkheid.nl.
270.  www.1 N K.nl.

271. Kennizz 2005, p. 4.
272. Zie hiervoor bijvoorbeeld www.bedrijfskunde.pagina.nl.
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tisch competente klanten worden gevonden, maakt helaas het succes van

bedrijven die goedkope leningen aanbieden aan mensen uit de minst
bedeelde laag van de bevolking wel duidelijk. Toch valt hier wel het een en
ander uit te leren waar het gaat om het benaderen van een moeilijk traceer-
bare groep mensen. Kennelijk weten dergelijke bedrijven wel de juiste toon en
de juiste media te vinden om hen te bereiken.

Uit de bedrijfskunde, met name uit de bedrijfsethiek, komt het idee van maat-
schappelijk verantwoord ondernemen. Een belangrijk begrip dat hier veel
wordt gebruikt is stakeholder. In dit verband betekent het belanghebbende,
waarvoor de organisatie verantwoordelijkheid draagt en waaraan hij verant-

woording af moet leggen.  Met name de koepel van woningcorporaties, Aedes,
houdt zich hiermee bezig en noemt dit rnaatschappelijke inbedding. Als
belangrijke conclusie wordt gezegd dat "[b]ij maatschappelijke inbedding [het]
gaat om de houding van de corporatie ten opzichte van de stakeholders. Die
moet uitnodigend, luisterend, open, zorgvuldig en verantwoord zijn".*71 Dit is

op zich responsief geformuleerd, maar zal in de dagelijkse praktijk nog moei-
lijk genoeg zijn.

4.4 De dienende overheid

Bureaucratische willekeur bestaat ook uit het nastreven van eigenbelang.
Scheltema ontwikkelde het beginsel van de dienende overheid als rechtsstate-
lijk beginsel om hierop een antwoord te bieden.174 Het beginsel bestaat uit
verschillende componenten:

Het "verbod" op eigenbelang;
·    Het bevorderen van grondrechten;

Doelmatig functioneren.

Waarom dit beginsel "dienend" genoemd wordt, heeft in mijn interpretatie
vooral te maken met het feit dat Scheltema niet, zoals veelal in staats- en
bestuursrechtliteratuur gebruikelijk is, een (institutioneel) organisatieper-
spectief gebruikt, maar lijkt te vinden dat rechtsstatelijkheid veeleer betekent:

uitgaan van de burger, de klant, die drager is van grondrechten. Dit betekent
uiteraard een responsieve houding, maar vooral dat de (overheids)organisatie
en zijn belangen hieraan ondergeschikt zijn. Dit beginsel betekent niet zozeer
een geheel nieuwe invulling van de rechtsstaat, maar biedt wel een interessant
ander perspectief: dat van de burger of de klant. Deze moet datgene krijgen
waar hi j recht op heeft. Hil heeft daarmee ook belang bij een overheid die zui-

273. Broos 2000, pp. 61-67.
274. Scheltema 1989, pp. 20-22.
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nig met zijn belastinggeld omspringt. Waar rechtmatigheid en doelmatigheid
in het organisatieperspectief vaak als hoogste doelen van de organisatie wor-
den gezien, zijn deze bij de dienende organisatie slechts middelen om een
doel te bereiken: dat de burger ofklant krijgt waar hij recht op heeft.

De betekenis die Scheltema aan de dienende overheid toekent is vooral het
"verbod op eigenbelang". Dit is niet alleen van toepassing op de overheid,
maar is volgens mij ook inherent aan maatschappelijke organisaties, omdat

zij met een bepaald doel zijn opgericht. Dit doel is niet-winstgerelateerd, maar
is gericht op een maatschappelijke doelstelling, zoals onderwijs, gezondheids-
zorg of sociale huisvesting. Deze doelstellingen kunnen worden beschouwd
als de verwerkelijking van (onderdelen van) het algemeen belang. Dit hebben

zij gemeen met de overheid. In het positieve recht wordt er overigens van uit-
gegaan dat ook verenigingen en stichtingen wel degelijk een gelegitimeerd
eigenbelang hebben, gericht op het voorbestaan van de organisatie. Echter, in
dit onderzoek staat niet het positieve recht centraal. Daarom vind ik het ver-
antwoord en noodzakelijk om te stellen dat een maatschappelijke organisatie

die op de een of andere wijze het eigenbelang boven dat van de client stelt,
niet handelt volgens de eigen (statutaire) doelstelling. Dit neemt niet weg dat
de organisatie wel efficient en terughoudend moet omspringen met de eigen
middelen. Ook deze staan immers ten dienste van de doelstelling. De manier
waarop Aad beschrijft dat, om moeilijk verhuurbare woningen snel te verhu-
ren, hier soms "iets extra's" wordt gedaan, valt naar mijn oordeel nut binnen
deze norm. Prudentia moet er wel voor waken hierin niet "te commercieel" te

opereren; ook mensen met een smalle beurs zijn immers dragers van grond-
rechten en hebben recht op gelijke behandeling.

5 Bureaucratische waarden

5.1 Inleiding
In de bestuurskundige literatuur wordt veelvuldig gewezen op het verband
tussen de bureaucratische organisatievorm en het uitbannen van willekeur in
de taakuitvoering. Nonet en Selznick wijzen op het belang ervan bij het tot-
standkomen en het handhaven van autonoom recht. Bureaucratie is een orga-
nisatievorm die als belangrijkste kenmerken heeft: een piramidale gezags-
structuur, onpersoonlijke verhoudingen en taakuitvoering op grond van des-

kundigheid. Standaardisering en vaststaande besluitvormingsprocessen zijn
als vanzelf onderdeel van deze organisatievorm.  In het verband van dit onder-
zoek zou ik vooral de nadruk willen leggen op bureaucratische waarden. Zij
richten zich tegen irrationaliteit, particularisme en eigenbelang, de belangrijkste
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kenmerken van willekeur pur sang. De belangrijkste bureaucratische waarden
die bij de bestrijding hiervan een rol spelen zijn:
·  Rationaliteit: de doelstelling van de organisatie moet op rationele wijze

worden nagestreefd. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan effectivi-
teit en efficientie. Bureaucratische besluitvorming vindt plaats op basis
van betrouwbare regels.*75 Op basis van relevante gegevens wordt een
beslissing genomen.
Universaliteit: dit begrip houdt in dat de besluitvorming de speciale belan-
gen van personen of groepen overstijgt en dat de motivering van het
besluit in gelijke gevallen even geldig is als in het ene specifieke geval. Dit
vereiste wordt vaak uitgedrukt met het aloude "zonder aanzien des per-
soons" en is een voorwaarde voor objectiviteit.*76 Persoonlijke voorkeuren
en belangen van zowel de medewerkers als van de leidinggevenden spelen
geen rol in de besluitvorming. Door het feit dat besluiten worden geno-
men op basis van vastgelegde regels wordt de beoordelings- en beslissings-
vrijheid van de individuele medewerker ingeperkt. Het streven is om
beslissingen zo objectief mogelijk te nemen.177
Neutraliteit: politieke voorkeuren en levensbeschouwelijke opvattingen
spelen geen rol in het bureaucratisch apparaat.*78

Er zijn meerdere redenen te noemen waarom juist een bureaucratie geschikt
is om deze drie beginselen te bereiken. Ik noem hier: professionaliteit, organi-
satievorm en het juridisch karakter.

5.2 Professionaliteit en organisatievorrn

Wanneer we het hebben over bureaucratie, doemt automatisch het beeld van
de overheidsdignaar op: onkreukbaar, loyaal, hierarchisch ingesteld en uitslui-
tend handelend volgens vastgestelde regels en besluitvormingsprocedures.
Ook medewerkers van grote maatschappelijke instellingen en bedrijven wor-
den vaak op deze manier voorgesteld. Hoewel dit beeld is achterhaald door de
tijd, is het niet helemaal verdwenen: ook nu nog vindt het overgrote deel van
het bureaucratisch handelen op deze wijze plaats. Natuurlijk is dit een ideaal-
beeld: de vereiste efficiency en bedrijfsmatigheid brengen, samen met andere
opvattingen over eigen verantwoordelijkheid van medewerkers, met zich mee
dat individuele werknemers over beoordelings- en beleidsvrijheid beschikken.
In elk geval is de medewerker van een bureaucratie, overheid of niet, theore-

275.  Selznick 1969, p. 79.
276. Selznick 1969, p. 16.
277. Selznick 1969, p. 80.
278. Heffron 1989, p. 5.
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tisch gesproken een professional. Laura beschrijft zichzelf als de proBssional,
die de klant op een bepaalde manier informatie moet brengen.*79 Hij heeft
vaak een speciale opleiding gehad en beschikt mede daardoor over een grote
kennis en ervaring, waardoor hij zich laat leiden. Ook dit is een ideaalbeeld:
veel uitvoerende medewerkers hebben een algemene administratieve oplei-
ding en moeten, door middel van vervolgopleidingen en vooral door het leren
in de praktijk, zich tot professional vormen. Bij Temperantia is men nog niet
zo ver; Karin klaagt erover dat zij wel weet dat mensen voor sommige dingen
naar het gemeentehuis moeten, maar "hoe dat systeem echt werkt dat weet ik
niet. Hoe het zit met zorg aan huis, dat soort dingen weet ik echt niet. Ja, het
zou best lekker zijn als ie dat ook weet". Uit haar laatste opmerking valt wel op
te maken dat zij als street-level medewerker streeft naar meer professionele
kennis.

Zoals gezegd, brengt de bureaucratische organisatievorm als vanzelf bepaalde
kenmerken met zich mee, die deze vorm bij uitstek geschikt maakt als rechts-

statelijke organisatievorm. Hierarchische besluitvorming, met daaraan gekop-

peld interne controle, voorkomt ongewenste machtsuitoefening door indivi-
duele medewerkers. De organisatievorm brengt ook standaardisatie met zich
mee. Vanuit de leiding komen instructies over hoe er in concrete gevallen moet
worden gehandeld. Deze hebben vaak het karakter van interne regels, waar de
medewerkers niet van kunnen of mogen afwijken. De regels vergemakkelijken
het werk, omdat medewerkers niet over elk nieuw geval hoeven na te denken.
Een aanvraag wordt op basis hiervan onmiddellijk ingedeeld in een bepaalde

categorie, die vervolgens de verdere besluitvormingsprocedure en daarmee de
uitkomst bepaalt. Een belangrijk onderdeel van standaardisatie is automatise-
ring. Deze is te beschouwen als de bureaucratische rationaliteit in optima
forma, waarmee willekeurige taakuitvoering voor een groot deel is verdwenen.

5.3      Recht en rechtsbeginselen
Er bestaat een duidelijk verband tussen de opkomst van de moderne rechts-
staat en die van de bureaucratische organisatievorm. Beide houden verband
met de rationalisering van de maatschappij. Juridische instituties zijn zelf
bureaucratisch georganiseerd. Om de rechtsstatelijke beginselen als rechtsge-
lijkheid en rechtszekerheid te verwezenlijken, is het van belang dat iedereen
door deze en andere machtige instituties op dezelfde manier tegemoet wordt

getreden. Duidelijke wetten en regels zijn daarvoor noodzakelijk. Niet voor
niets wijst Jowell op de voordelen van regels in de uitvoering van taken door
bureaucratische organisaties. "[R]ules could be utilized to prohibit the use of

279. Hoewel haar beschrijving vooral aangeeft hoe zijzelf daarin tekortschiet.
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certain clearly improper and particularistic criteria. For example, rules might
specifically exclude as criteria for determining whether an applicant was 'suit-

„280able'... for a public housing tenancy. Niet alleen zijn regels belangrijk ter
voorkoming van willekeur, ook vergemakkelijken zij de werkzaamheden van
de medewerkers aanzienlijk. Dit maakt het werken van een bureaucratie effi-
cient en betrouwbaan

Weber zag al een duidelijk verband tussen rechtsstaat en bureaucratie en vat
de uitgangspunten daarvan als volgt samen:
·    Dat iedere concrete rechtsbeslissing bestaat uit de toepassing van abstracte

rechtsregels op een voorliggend geval;
Dat voor ieder concreet geval uit de geldige, abstracte rechtsregels met de
regels van de juridische logica een beslissing afgeleid kan worden;
Dat het geldende positieve recht een sluitend, alles dekkend systeem van
rechtsregels is, oftenminste als zodanig voor het doel van de rechtstoepas-
sing behandeld moet worden;
Dat hetgeen juridisch niet rationeel gesteld kan worden rechtens niet rele-
vant is;
Dat het handelen van mensen zonder uitzondering als toepassing of uit-
voering van rechtsregels of omgekeerd als overtreding van rechtsregels
gezien moet worden, omdat. Vanwege het sluitende en alles dekkende
karakter van het rechtssysteem, is het "juridisch geordend zijn" een grond-
categorie van het handelen in de samenleving.

281

Hieruit blijkt dat Weber een erg groot vertrouwen had in het recht, met name
in de mate waarin het positieve recht alle voorkomende gevallen zou kunnen
"afdekken'. Inmiddels is duidelijk geworden dat dit een illusie is, wat niet
wegneemt dat de bureaucratische organisatievorm, in samenhang met het
recht, een belangrijke pijler onder de huidige rechtsstaat vormt. In dit verband
wil ik nader ingaan op het belang van rechtsbeginselen.

5.4 Rechtsbeginselen als kwaliteitsmaatstaven

Het positieve recht alleen biedt geen waarborg tegen willekeurige machtsuit-
oefening, al is het maar omdat dit recht zelf ook een willekeurig element in
zich kan dragen. Vanuit die gedachte stellen Witteveen en Van Klink de vraag:

Wat zou er eigenlijk gebeuren als we alle gangbare elementen van de rechts-
staatgedachte herformuleren  tot een netwerk van kwaliteitsmaatstaven?  (...)
Kunnen bestuur en rechtspraak biivoorbeeld ook los van hun onmiskenbaar

280, Jowell 1975, p. 16.
281. Weber 1972, p. 397.
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belangrijke verhouding tot de wetgever op hun rechtsstatelijke kwaliteiten,
of op hun gebrek daaraan, worden beoordeeld? Vanuit het perspectief van
de burgers krijgen deze kwaliteitsmaatstaven, als zij van de overheid zijn
losgezongen, nog een wijdere betekenis: zij kunnen ook van belang ziin in
de relaties tussen burgers en andere machtige organisaties of instellingen
die beslissingen nemen die de belangen van burgers raken. 282

Vervolgens formuleren zij deze kwaliteitsmaatstaven voor wetgever, rechter
en bestuun Voor deze laatste categorie, waartoe ik mij beperk, stellen zij de
a.b.b.b. goeddeels gelijk aan deze kwaliteitsmaatstaven, waarbij zij deze
onderscheiden in formele en materiele beginselen en schrijven vervolgens:
"Ongeacht de juridische kwalificatie van het overheidsoptreden verlangt
rechtsstatelijkheid altijd dat er procedureel zuiver, fair, transparant, non-dis-
criminatoir en proportioneel wordt gehandeld. Hier zit echter, in vergelijking
tot de 'harde' status van de a.b.b.b. als rechterlijke toetsingsmaatstaven, een
grijs gebied."*81

Het is niet zo'n vreemde gedachte om rechtsstatelijke beginselen, vooral waar
het gaat om de uitvoeringstaak, in termen van kwaliteit te gieten. Al meer dan
een decennium geleden deed het fenomeen juridische kwaliteitszorg zijn
intrede bij veel organisaties. Schuiling en Winter gebruiken hiervoor de term

juridische controlling, in navolging van het al langer bekende financiele con-
trolling. Zij brengen juridische kwaliteitszorg in direct verband met de rechts-
staat: "Welk vertrouwen kan een burger in de rechtsstaat hebben als de grond-
slagen voor het overheidsoptreden zo wankel zijn?"284 Het gaat bij kwaliteits-

zorg volgens mij niet zozeer om "het 'brandjes blussen', het herstellen van wat
fout is gelopen, maar om het voorkomen van problemen. Controlling past
daarom bij organisatiedeugden: deugden, geinternaliseerde normen, ziln bij
uitstek geschikt om ongewenst gedrag niet te laten plaatsvinden."285 Op deze
manier opgevat, zijn de a.b.b.b. juist bedoeld om het handelen van bureaucra-
tische organisaties te sturen: vage normen worden met beginselen ingevuld,
waardoor de klant op een betere manier wordt benaderd. Kwaliteitswaarborg-
systemen sluiten in die zin hierbij aan, dat ook zij veel aandacht besteden aan
de processen waarmee besluiten worden voorbereid ("producten worden

geproduceerd"), waarbij moet worden opgemerkt dat deze vaak op een erg

282. Witteveen & Van Klink 2002, p. 59.
283. Witteveen & Van Klink 2002, p. 65. Zij stellen dat de a.b.b.b. naar hun aard gericht zijn op de

beoordeling van besluiten, terwijl wat hen betreft ook privaatrechtelijk en feitelijk handelen

rechtsstatelijk zou moeten zijn. Deze wens is al gerealiseerd met de invoering van de zogehe-
ten "schakelbepalingen" in de Awb en het BW

284.  Schuiling & Winter 1997, p. 256.
285. Raat 2002, p. 116.
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mechanistische wijze worden onderzocht, zodat beginselen juist buiten beeld
286blijven.

De a.b.b.b. ziin zeker belangrijk wanneer we het hebben over rechtsstatelijk-
heid in de uitvoeringstaak. Zij hebben hun sporen al lang in het bestuursrecht
verdiend. Zij trachten onder meer, net als bureaucratische waarden, irrationa-
liteit en particularisme uit te bannen. Ik zal hier niet alle beginselen opnoe-
men, maar meld hier wel het gelijkheidsbeginsel. In de interviews werd vaak
een beroep op gelijkheid gedaan en dat werd, althans op "symbolisch" niveau,
nadrukkelijk beleden. Vooral bij organisaties die keuzes moeten maken tus-
sen verschillende mensen, speelt dit beginsel. Ook in de vergelijking tussen
gevallen wordt er vaak naar verwezen, bijvoorbeeld in de twee echtscheidings-
gevallen. Particularisme en het nastreven van eigenbelang zijn niet toegestaan
op grond van het beginsel van ditournement de pouvoir, wat inhoudt dat een
overheidsorganisatie zijn bevoegdheden niet voor een ander doel gebruikt dan
waarvoor ze zijn gegeven. Bovendien verplicht artikel 2.4 lid 2 van de Awb een
bestuursorgaan ervoor te waken dat medewerkers die een persoonlijk belang
bij een besluit hebben, de besluitvorming kunnen beinvloeden (de in hoofd-
stuk 2 van deze wet opgenomen bepalingen zijn overigens niet in rechte
afdwingbaar. Dit is dus geen direct verbod gericht aan individuele medewer-
kers, maar een gebod aan de organisatie om allerlei vormen van willekeur te
voorkomen).

5.5 Rechtsbeginselen als ethische norm

Hoewel de a.b.b.b. een zeer belangrijk onderdeel vormen van het bestuurs-

rechtelijke rechtsstaatbegrip, gaat het in deze paragraaf niet zozeer om deze
beginselen als onderdeel van het positieve recht. Dit impliceert onder meer
dat men zich hieraan ook dan gehouden weet waar de beginselen in een con-
creet geval niet juridisch kunnen worden afgedwongen. Bovendien spelen zij
niet alleen een rol voor het overheidshandelen, maar bil het handelen van alle
organisaties die in een machtspositie ten opzichte van de client verkeren. Zij
kunnen daar strikt genomen niet als rechtsnormen worden beschouwd, maar
wel als ethische handelingsnormen, die voortvloeien uit de speciale verantwoor-
delijkheid van de organisatie. Dit is geen vreemde gedachte als men bedenkt
dat ook sommige bestuursrechtelijke auteurs de a.b.b.b. beschouwen als han-
delingsnonnen voor de overheid (in tegenstelling tot toetsingsnormen voor de
rechter). Op dit thema wil ik in het hierna volgende uitgebreid ingaan, vooral
omdat ik het belangrijk vind om de beginselen van behoorlijk bestuur ook als
ethische gedragsnormen aan te merken, die voor elke machtige organisatie

286. Dit geldt ook voor juridische kwaliteitszorg, dat vaak door externe bureaus wordt uitgevoerd.
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zouden moeten gelden. Daarnaast vind ik de discussie over de aard van deze

beginselen een goed inzicht bieden in de manier waarop in juridische litera-
tuur de nadruk ligt op het positieve, afdwingbare recht. Voor de weergave
ervan baseer ik mil op het proefschrift van Nicolai. 287

Hoewel de a.b.b.b. wel eens zijn aangeduid als "ethische tendensen in het
bestuursrecht", worden zij volgens De Haan e.a. algemeen gezien als
rechtsnormen.*88 Nicolai neemt als vertrekpunt dat de a.b.b.b. primair als maat-
staven voor de naar behoorlijkheid strevende administratie moeten worden

beschouwd. Hij zet zich hiermee expliciet aftegen De Waard en Van Buuren,
die volgens hem de nadruk leggen op de functie ervan als beroepsgrond en
toetsingsmaatstaf voor rechters en beroepsinstanties. Hij wijst op het gevaar
om de beginselen uitsluitend als rechterlijke toetsingsgrond voor beschikkin-
gen aan te merken, zoals ook Van Wijk dat bijvoorbeeld doet. Deze laatste legt
de nadruk op het "negatieve karakter" van de beginselen:89 De behoorlijk-

heidsbeginselen hebben volgens Nicolai ook een "positieve lading," waardoor
zij niet alleen van belang ziin om te bepalen wat niet behoorlijk is, maar ook
wat wel behoorlijk is. *9° Binnen de juridische literatuur is Nicolai daarmee
een van de meest "rekkelijken."

Ondanks dat Nicolai een ruime opvatting heeft over wat de beginselen inhou-
den, is het volgens hem niet verhelderend om te spreken van a.b.b.b. als de
weergave van een "openbare bestuursmoraal". Bij zijn scheiding tussen recht
en moraal baseert hij zich op het bekende onderscheid zoals Hart dit heeft

gemaakt.

Wie voor de vraag staat welke grenzen een openbaar ambt rechtens in acht
heeft te nemen, zal zich moeten orienteren op de regels en beginselen van

de rechtsorde en niet op wat "moraliter" van de betrokken ambtsdragers mag
worden verwacht. (...) Een verschil tussen regels van moraal... en recht ligt
naar mijn mening ddarin, dat (I) de rechtsregels verplichten tot naleving
ook als de persoon dat zelf in strijd met opvattingen van behoorlijkheid en
fatsoen zou (kunnen) achten, dat (2) schending van rechtsregels kan wor-
den geconstateerd ook al heeft de persoon volstrekt behoorlijk en te goeder
trouw gehandeld, en dat (3) rechtsregels deel uitmaken van een regelcom-

plex, waarin een grondslag kan worden gevonden voor het verbinden van
een gevolg aan de niet-naleving van de regel, terwijl regels van moraal zo'n

287. Nicolai 1990.
288. De Haan e.a. 1996, p. 84, dit overigens in navolging van Wiarda.
289.  Nicolar 1990, p. 221.
290. NicolaT 1990, pp. 218-219.

249



Mensen met macht

verbinding met een "gevolg" niet behoeven omdat zij "uit zichzelf" voor
naleving in aanmerking komen.29'

Uiteindelijk komt hij er toe om de beginselen als "ongeschreven rechtsregels"
te typeren.*9. Klaarblijkelijk heeft Nicolai een opvatting van moraal als iets
persoonlijks, iets subjectiefs, wat zich bovendien uitsluitend richt op de "gees-
tesgesteldheid" en niet op het handelen. Wanneer we moraal op deze manier
opvatten, dan heeft hij inderdaad gelijk dat het beter is om een scheiding tus-
sen recht en moraal door te voeren. De vraag is echter of moraal inderdaad
uitsluitend een dergelijke beperkte betekenis kan hebben:91 Door deze wijze
van redeneren van zowel Nicolai als andere juridische auteurs lijkt het alsof
hen er veel aan gelegen is om de a.b.b.b. te ontdoen van hun ethisch karakter.
Dit heeft wellicht te maken met de nadruk in het recht, en dus in de juridische
literatuur. op afdwingbaarheid. Immers, hoewel deze beginselen zich tot alle
overheidshandelen uitstrekken, is de afdwingbaarheid ervan slechts beperkt.
Een ander typisch kenmerk van deze beginselen als rechtsnormen is dat de
nadruk niet alleen ligt op afdwingbaarheid, maar vooral ook op de daartoe ver-
eiste controleerbaarheid. Een derde kenmerk van rechtsnormen is dat zij con-
creet genoeg moeten zijn voor bestuurlijk handelen. Het is daarom voor de
toepassing van het recht niet genoeg te spreken van een bestuursmoraal
alleen. Deze moet nader worden ingevuld door middel van beginselen en
regels.

Dat over de aard van de beginselen ook anders gedacht kan worden, blijkt vol-
gens Nicolai onder meer uit de opvattingen van Peters, die stelt dat de a.b.b.b.
zich richten op "het bereiken van gerechtigheid voor het individd.*94 De
waarde die de rechtsstaat beoogt te beschermen staat daarmee centraal. De
beginselen hebben volgens hem een ethisch-dynamische functie.*95 Hierop
heeft Nicolai kritiek, omdat volgens hem ethiek een zuiver subjectieve zaak is:

Aangezien "wil" en "geweten" van de ambtsdrager voor de constatering of
een bevoegdheidsuitoefening behoorlijk is niet relevant zijn (...) draagt het
nergens toe bij om de beginselen van behoorlijk bestuur als ethische begin-
selen te beschouwen:96

291. Nicolail990, pp 244-246.
292. NicolaT 1990, p. 247
293. Nog daargelaten het onderscheid tussen de algemene, "persoonlijke" ethiek en functionele

ethiek, zoals de ambtelijke ethiek, waarbij van de ambtenaar uitdrukkelijk een andere ethische
opstelling wordt verwacht dan van een priva-persoon.

294. NicolaT 1990, p. 147
295. Nicolai' 1990, p. 165.
296. Nicolai, p. 246.
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Alleen het recht kan in deze opvatting objectiviteit waarborgen. Mi j lijkt het
wel mogelijk en zelfs wenselijk om de a.b.b.b. als rechtsnormen Zn als
ethische normen te beschouwen. Bij dat laatste gaat het juist om "wil" en
"geweten", wat niet betekent dat het een zuiver subjectieve aangelegenheid
wordt. Zij ziin rechtsnormen voor zover de nadruk ligt op afdwingbaarheid,
uitvoerbaarheid en controleerbaarheid. Zij zijn 66k morele normen, omdat er
een morele lading onder ligt die met name van belang is in die gevallen
waarin het handelen niet afdwingbaar en niet controleerbaar is. Dit morele
gehalte van de beginselen is direct terug te voeren op de rechtsstaatgedachte,

de bescherming van het individu. Het recht heeft daarin zijn grote waarde, dat
het bij uitstek geschikt is om tot objectiviteit te komen en het overheidshande-
len te onttrekken aan subjectieve opvattingen over goed en kwaad. Het lijkt
mij echter te beperkt om aan de beginselen geen ethische waarde toe te ken-
nen; ook overheidsethiek richt zich tegen machtsmisbruik, waarvan subjec-
tieve oordelen en oneigenlijke belangenafweging deel uitmaken.

6       Rechtsstatelijkheid als evenwichtskunst

In dit hoofdstuk heb ik het begrip willekeur geconcretiseerd door twee tegen-
gestelde vormen ervan te beschrijven. Het zijn "twee kwaden": bureaucrati-
sche willekeur en willekeur pur sang. Vervolgens zijn twee vormen van ver-
antwoordelijke machtsuitoefening aan de orde geweest: responsiviteit en
bureaucratische waarden. Ook dit zijn twee tegenhangers, twee "goeden".
Nonet en Selznick hebben dit ook geconstateerd, vooral omdat repressief
recht en responsief recht een aantal gemeenschappeliike kenmerken hebben.

Het grote verschil zit volgens hen in power politics, zuivere belangenpolitiek en

opportunisme, en high politics, die zich richt op het ideaal van de polity, de
gemeenschap.*97 Voor de uitvoeringspraktijk zijn dit nogal grote woorden die
niet concreet genoeg zijn, maar die een richting aangeven. Selznick formu-
leert deze richting voor de responsieve institutie door deze tegenover de auto-
nome institutie te plaatsen.

The alternative to irresponsible autonomy is the creation ofresponsive insti-
tutions. The challenge is to maintain institutional integrity while taking into
account new problems, new forces in the environment, new demands and
expectations. A responsive institution avoids insularity without embracing
opportunism. Thus understood, "responsiveness" belongs to our moral
vocabulary.*98

Selznick beschrijft hier dat het een "uitdaging" is om als organisatie (of als
medewerker) responsief te zijn zonder in de valkuil van willekeurige machts-

297. Nonet en Selznick 1978, p. 114.
298. Selznick 1992, p. 336.
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uitoefening te vallen. Hiervoor gebruikt hij het woord institutionele integri-
teit, wat ik hier omschrijfals het gericht zijn op de waarden van de organisatie
in plaats van op de belangen, high politics in plaats van low politics derhalve.
Een andere valkuil wordt gevormd door bureaucratisme en bureaucratische
willekeur, wat hier door Selznick wordt aangeduid met insularity.

In feite vormen zowel bureaucratische waarden (waaronder professionaliteit
maar ook recht en rechtsbeginselen) als responsiviteit onderdeel van de high
politics van verantwoordelijke organisaties en van de institutionele integriteit.
Beide zijn belangrijke handvatten bij het dagelijks handelen van medewer-
kers, maar door hun vaagheid en openheid kunnen zij - anders dan Weber
dacht - nooit alle gevallen afdekken. Het blijft daarom balanceren tussen twee
"goeden", in de hoop de "kwaden" te kunnen omzeilen. Responsiviteit bete-
kent dan ook dat niet alles zich in regels laat uitdrukken, waarmee men
bewust een "risico op willekeur pur sang" laat bestaan. Rechtsstatelijkheid is
in die zin een dagelijkse evenwichtskunst. Zo moeten medewerkers klant-
vriendelijk zijn zonder clientilisme te bedrijven. Zij moeten het belang van de
organisatie in de gaten houden zonder het belang van de klant daaronder te
laten lijden. Zij moeten iedereen gelijk behandelen, maar zich er wel reken-
schap van geven dat de ene klant mondiger is of hulpbehoevender dan de
andere. Zij moeten soms zelfs kiezen tussen klant A ofklant B.

Een belangrijk verschil tussen rechtsstatelijkheid als juridisch concept en
rechtsstatelijkheid als organisatiedeugd is dat de "rechtsstatelijke gereed-
schapskist", zoals deze in de paragrafen 4 en 5 van dit hoofdstuk werd
beschreven, een middel is geworden om verantwoordelijk te handelen. Dit
maakt het voor de medewerker niet eenvoudiger; verantwoordelijkheid is
nooit vanzelfsprekend. Klakkeloos regels of instructies opvolgen maakt er
daarom geen onderdeel van uit. Het betekent dat de medewerker bij elke klant
de plicht heeft om na te gaan wat deze klant nodig heeft, daarop responsief te
reageren, en tegelijkertijd de bureaucratische waarden daarbij niet uit het oog
te verliezen. Vaak zal de uitkomst overigens niet verschillen; niet voor niets
heeft de juridische rechtsstaat haar waarde bewezen. In sommige, doorgaans
ingewikkelder gevallen, leidt het wel tot een beter en rechtvaardiger resultaat.
Deze evenwichtskunst vinden we terug in het "ombudskwadrant" , waarin we
op de verticale as de "zakelijke kant", de rechtmatigheid, terugvinden. Op de
horizontale as staat de "relationele kant", de behoorlijkheid Overheidshande-
len is optimaal als het op beide assen hoog scoort. Dan is sprake van een
"behoorlijk besluit".:99

299. Nationale ombudsman 2005 a, p. 20.
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Ondanks de vele voorbeelden van willekeurige machtsuitoefening die bijna
iedereen wel kent, gaat het in de meeste gevallen "gewoon goed". Naast de
doordachtheid van regels en systemen, komt dit volgens mij vooral door de
mensen zelf, in het geval van dit hoofdstuk, de verhuurmedewerkers. Hun
motivatie om het werk te doen is daarbij cruciaal. Zij duiden deze zelf aan als
"het werken met mensen", dat "altijd blijft boeien" en dat geen dag hetzelfde
is. Deze motivatie leidt, als de organisatie dit toelaat, tot responsiviteit en een
gevoel voor rechtvaardigheid, wat in veel gevallen leidt tot rechtvaardige uit-
komsten. In het volgende hoofdstuk zal ik daarom stilstaan bij de vraag van
rechtsstatelijkheid betekent voor de relatie tussen de organisatie en ziin mede-
werkers en de vraag hoe de organisatie hen kan motiveren om verantwoorde-
lijk te handelen.
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Van macht naar verantwoordelijkheid

1 Inleiding

Woningcorporaties hebben in de afgelopen eeuw nogal wat veranderingen
achter de rug, waarbij de etiketten "publiek" en "privaat" regelmatig van plaats
wisselden. Van typische organisaties van particulier initiatief werden zij tot

verlengstuk van de verzorgingsstaat, door subsidies en regels met de overheid

gebonden. Vervolgens kwam de ontvlechting en moesten zij financieel weer
op eigen benen staan. Zij werden gedwongen te zoeken naar een nieuwe iden-
titeit. Inmiddels zien zij zichzelf als maatschappelijke ondernemers. De vraag
is wat dit concreet betekent. "Makelen" mag niet volgens de rechter, maar
duurdere woningen bouwen om de primaire doelgroep te kunnen blijven

huisvesten, moet kunnen.'°° Een andere belangrijke verandering heeft plaats-

gehad in de woonruimteverdeling. Was het in de beginfase nog gebruikelijk
dat een katholieke corporatie alleen goed katholieke huurders had die op voor-
spraak van de pastoor werden gehuisvest, later was dit juist uit den boze. De
woonruimteverdelingstaak lag in de hoogtijdagen van de verzorgingsstaat
vaak bij de gemeente en de corporaties hadden weinig in te brengen. Met de
ontvlechting  kwam  deze  taak weer terug  bij de corporaties.  Door de voort-
schrijdende automatisering en de toenemende onvrede over het oude wacht-

lijstensysteem, ging men over op het marktgerichte Delftse model.

Ondanks al deze ontwikkelingen is een belangrijk aspect in wezen niet veran-
derd: de relatie tussen de organisatie en de klant. Nog steeds is de corporatie
een feitelijk monopolist die een onontbeerlijk goed aanbiedt, waar de klant
weinig tegenover kan stellen. Ook nu nog is daarom sprake van macht.
Daarom blijft de vraag hoe woningcorporaties met deze macht omgaan, en
daarmee de vraag naar hun rechtsstatelijkheid, actueel. Deze rechtsstatelijk-
heid is met name aan de orde bij woonruimteverdeling, omdat dit een
publieke taak is waarbij sociale grondrechten een rol spelen. Woonruimtever-

deling speelt zich af op het street-level, in de interactie tussen verhuurmede-
werker en woningzoekende. Verhuurmedewerkers zijn daarom mensen met

300. ABRvS, 200601978/1. Zie ook Broos 2000.
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macht. Daarvan mag worden verwacht dat zij deze op een verantwoorde
manier inzetten.
In het vorige hoofdstuk heb ik laten zien dat rechtsstatelijkheid als deugd in
de praktijk niet eenvoudig is; het is een evenwichtskunst. Te veel regelgericht-
heid leidt tot legalisme, te veel responsiviteit zet de deur naar bilvoorbeeld
nepotisme open. Dit betekent niet dat er geen manieren zijn om de rechtssta-
telijkheid van organisaties en hun medewerkers te bevorderen of te verbete-
ren. In dit hoofdstuk zal ik op deze manieren ingaan. Ook de inzet hiervan is
een evenwichtskunst. Een kant-en-klaar rechtsstatelijk pakket bestaat niet.
Allereerst wordt gekeken naar de organisatie als zodanig en haar mogelijkhe-
den om medewerkers te beinvloeden. Deze wordt onderscheiden in twee
niveaus: dat van de organisatie als geheel en de leiding, en dat van de indivi-
duele medewerker. Hun invloed is verschillend en daarmee zijn ook de ver-
antwoordelijkheden voor het gedrag van de organisatie verschillend. De
niveaus worden beschreven in termen van cultuur en attitude. Deze kunnen
ontsporen. Bij het niveau van de organisatie en haar leiding ga ik in op de
manier waarop de cultuur en de attitude van de individuele medewerkers kun-
nen worden veranderd. Op het niveau van de individuele medewerker kijk ik
naar de middelen die hij heeft om aan de rechtsstatelijkheid van de organisa-
tie bij te dragen. Vervolgens zal ik aandacht besteden aan de relatie tussen de
samenleving en maatschappelijke organisaties, zoals woningcorporaties, zie-
kenhuizen, scholen en zorgverzekeraars. Daarbii ga ik vooral in op de rol van
de overheid als hoeder van de rechtsstaat en wetgever, en op clientenparticipa-
tie. Tot slot kom ik terug op de onderzoeksvraag.

2        Organisatie en leiding: onlosmakelijk verbonden

2.1 De verantwoordelijkheid van de organisatie
In deze paragraaf staat de verantwoordelilkheid voor de rechtsstatelijkheid
van organisaties als geheel centraal. Verschillende vakgebieden kijken hier
verschillend tegenaan. Juridisch gesproken is het geen probleem om organi-
saties ter verantwoording te roepen. Rechtspersoonlijkheid leidt er in privaat-
rechtelijke zin toe dat de organisatie als een rechtssubject kan worden aange-
merkt. F Sterker nog: rechtspersoonlijkheid is voor organisaties juist aantrek-
kelijk om de natuurlijke personen te vrijwaren van allerlei claims op hun
persoonlijke bezittingen. Dit geldt ook voor het fiscaalrechtelijke regime. Het
wordt anders wanneer we kijken naar het strafrecht. Het strafrechtelijk vervol-
gen van ondernemingen is sinds I976 mogelijk.'°* Mede omdat in het straf-

301. Van der Grinten 1991, p. 6 e.v.
302. Enscheda 1987, p. 150.
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recht het innerlijk van de dader van belang is, kunnen veel strafbare feiten
alleen door natuurlijke personen worden gepleegd. Dat is anders bij economi-
sche delicten; die kunnen ook door rechtspersonen worden gepleegd.

Bestuurskundig ligt de verantwoordelijkheidsvraag minder eenvoudig; dit
wordt het "probleem van de vele handen" genoemd.101 Omdat niemand in een
organisatie alleen handelt en beslissingen neemt, voelt volgens deze theorie
niemand zich uiteindelijk verantwoordelijk voor de daden van de organisatie.
Dit kunnen we als een realistisch inzicht aannemen. Toch hebben vele

bestuurskundigen zich het hoofd gebroken juist over de vraag hoe verant-

woordelijkheid in een organisatiestructuur kan worden ingebouwd. Boven-
dien is er wel een aantal redenen te noemen waarom organisaties verantwoor-

delijk kunnen worden gehouden. Deze zijn in hoofdstuk 6 al aan de orde
geweest. Een belangrijk argument dat ik hier herhaal, is dat het voor de klant
of voor het "slachtoffer" van een organisatie echt niet uitmaakt of hij nu
schade oploopt door een natuurlijke persoon - al dan niet medewerker van

een organisatie - of door de organisatie als zodanig. De gevolgen zijn voor
hem hetzelfde.

2.2 Een ontspoorde cultuur

Van een ontspoorde cultuur spreek ik als deze niet rechtsstatelijk genoemd
kan worden. Voor de omschrijving van niet-rechtsstatelijkheid roep ik het in
hoofdstuk 7 geintroduceerde begrip willekeur in herinnering. Dit begrip werd
onderverdeeld in bureaucratische willekeur en willekeur pur sang. Een ont-
spoorde cultuur vertoont een ofbeide vormen van willekeurig gedrag. Rechts-

statelijke waarden zijn door de organisatie niet of slechts gedeeltelijk geinter-
naliseerd. Als gevolg hiervan zal ook het handelen niet altijd rechtsstatelijk

genoemd kunnen worden. Er is sprake van onverantwoord gebruik van
macht. Net zoals rechtsstatelijkheid een maatstaf is, is ontsporing in de zin
van machtsmisbruik dat ook. Een organisatie kan dus licht of ernstig ont-
spoord ziin.

Organisaties kunnen een ronduit kwaadaardig gezicht hebben, zowel naar
hun eigen mensen als naar de klant. Er zijn voorbeelden te over: van de
woningcorporatie Binderen tot de Abu Ghraib gevangenis, tot het volkomen

onmenselijke systeem van het Derde Rijk. Organisaties hebben een karakter
en kunnen, net als mensen, pathologische trekken vertonen. De leden ervan
kunnen dit karakter overnemen en op die manier veel leed veroorzaken. Het
beroemde Milgram experiment toont aan dat veel "gewone" mensen, als zii er

303. Thomson 1986, p. 40.
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door een gezaghebbende leiding toe worden aangezet, hiertoe in staat zijn.'04
Ook bekend is natuurlijk het werk van Hannah Arendt over Eichmann, met
de passende ondertitel A Report on the Banality Of Evil. Zij leert de moderne
wereld de les dat gedachteloosheid en onnadenkende gezagsgetrouwheid
erger kunnen zijn dan boze drift:

That such remoteness from reality and such thoughtlessness can wreak
more havoc than all the evil instincts taken together which. perhaps, are
inherent in man - that was, in fact, the lesson one could learn in Jerusalem.
But it was a lesson, neither an explanation ofthe phenomenon nor a theory
about it.'°5

Hoewel men zich kan afvragen of Eichmann echt zo gedachteloos en onna-
denkend is geweest als hij zelf in zijn proces betoogde, legt Arendt wel de vin-
ger op een belangrijke zere plek waar het gaat om het denken over machts-
misbruik. Maar al te vaak denkt men dat machtsmisbruik alleen elders voor-
komt, liefst alleen aan de andere kant van de wereld. Ook heeft men vaak
alleen oog voor grootschalige corruptie door boosaardige mensen. Maar
machtsmisbruik ligt ook dichtbij op de loer, overal waar macht is, en bij ieder-
een. Dat maakt het "banaal". Corruptie is slechts een vorm ervan, die duidelijk
misdadig is. Andere verschijningsvormen zijn volgens Van Duyne "'slechts'
afkeurenswaardig of maatschappelijk laakbaar" en laten het "algehele bederf"
van een organisatie zien. Dit noemt hij de sociaal-psychologische voedingsbo-
dem voor machtsbederf.'06 Deze voedingsbodem kan zich heel onschuldig en
alledaags voordoen, evenals de klant die probeert iets gedaan te krijgen. Ik
herinner me dat, toen ik nog maar net huisvestingsambtenaar was, er op een
dag een man aan de balie verscheen die "toch zo'n zin had in dat ene huissie".
Hij zag zich er al helemaal wonen, samen met zijn vrouw. Ik vertelde hem dat
ik daarover nog niets kon zeggen, omdat de woning in de krant zou worden
geadverteerd en zou worden toegewezen door het comit6. Vervolgens ontspon
zich een gezellig praatje over vissen. De man beloofde mij "de volgende keer
een pondje paling mee te nemen". Hoewel ik geen paling eet, vond ik het een
erg aardige man. De woning kwam vrij, ik adverteerde hem en de commissie
wees hem toe aan een gezin dat een urgentieverklaring had (en die ik zelf niet
kende). Ik betrapte mezelf op de gedachte  dat,  als  het aan  mij had gelegen,  ik
misschien wel voor de verleiding was bezweken om de woning aan de man te
verhuren. De man was niet bezig om mij bewust om te kopen, ik had niet de
intentie om de regels te overtreden.

304. Gleitman 1991, p. 517.
305. Arendt 1963, p. 12.
306. Van Duyne 1995, p 129.
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2.3      De verantwoordelijkheid van de leiding
In dit hoofdstuk neem ik de verantwoordelijkheid van de leiding samen met
die van de organisatie.197 Men kan stellen dat de leiding en de organisatie niet
met elkaar samenvallen omdat de invloed van de leiding ook weer niet moet
worden overschat. Managers zijn soms "buitenstaanders" in hun eigen orga-
nisatie. Verschillende organisatieonderdelen hebben hun eigen subcultuur
die tegen de leiding in kan werken. Toch zal ik er voor dit betoog van uitgaan
dat leiding en organisatie zodanig samenhangen, en de invloed en de
bevoegdheden van de leiding zo groot zijn - of horen te zijn - dat de verant-

woordelijkheid voor het reilen en zeilen van de organisatie als geheel ligt bij
deze leiding. Een bijkomend argument hiervoor is dat, hoewel de formele zeg-
genschap van leidinggevenden over het handelen van de organisatie groot is,
de directe relaties tussen de omgeving en de organisatie vaak niet door hen
worden onderhouden. Het zijn de street-level medewerkers die dit doen, al dan
niet aangestuurd door hun superieuren. Voor de klant is daarom de rest van
de organisatie en de leiding ervan een en hetzelfde: een abstracte entiteit
waarmee zij slechts indirect in contact staan.

Dat de leiding van een organisatie grotere verantwoordelijkheid draagt dan de

gemiddelde medewerker behoeft weinig betoog. Deze vloeit alleen al voort uit
het feit dat iemand een leidinggevende positie heeft, met de daaruit vloeiende

bevoegdheden. Deze stellen hem, anders dan een lagere in rang, in staat stu-
rend op te treden. Hogere salariering en waardering zijn ook een indicatie dat
iemand speciale verantwoordelijkheid is toegedacht. De leiding van een orga-
nisatie heeft een typische taakverantwoordelilkheid, zoals een minister verant-
woordelijk is voor alle reilen en zeilen in een ministerie.108 Het handelen van

de organisatie kan worden aangemerkt als het handelen van de leiding.
Hierop valt natuurlijk wel wat af te dingen. Er kan onderscheid worden

gemaakt, bijvoorbeeld naar futiliteiten en ernstige zaken en ook naar inciden-
ten en beleidsmatig handelen. Heeft een medewerker op uitvoerend niveau
een foutje gemaakt, dan is de organisatie, en dus de leiding, daarvoor juri-
disch verantwoordelijk. Deze juridische aansprakelilkheid heeft de leiding dan
ook te nemen. Tegelijk is zij gehouden de medewerker aan te spreken op zijn
fout en eventueel op preventie gerichte maatregelen te nemen. Moreel zal
men echter wel de organisatie als geheel, maar niet per se de leidinggevenden
verantwoordelijk houden. Verantwoordelijkheid houdt immers in dat de actor
de mogelijkheid heeft om in te grijpen. Dit is in de alledaagse praktijk van een

grote organisatie niet denkbaar. Voor belangrijke zaken ligt dit anders omdat

307. Onder leiding versta ik in dit verband de top, de directie of het bestuur van een organisatie.
Het middenkader valt hier niet onder en valt buiten het bereik van dit proefschrift.

308. Bovens 1990 a, p. 33.
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van de leiding mag worden verwacht dat zij besluiten en handelingen die ern-
stige gevolgen kunnen hebben, reguleert en controleert. Als stelselmatig een
bepaalde handeling fout wordt verricht, geldt hetzelfde. Het is de verantwoor-
delijkheid van de leiding om hierop een ander beleid te voeren zodat deze fout
niet meer kan voorkomen.

Wat hierboven is gezegd over de leiding van een grote organisatie, geldt even-
zeer voor de bestuurders van een kleine organisatie, zoals een lokaal wer-
kende stichting met alleen een bestuur. Zij hebben immers vaak evenveel
mogelijkheden om de besluitvorming te sturen als managers van een organi-
satie. Vaak heeft een stichting niet alleen een bestuur, maar ook een of meer-
dere medewerkers. Het bestuur neemt echter de belangrijke besluiten die het
beleid raken. Daarop kan het uiteraard, zowel juridisch als anderszins, wor-
den aangesproken. In sommige gevallen bestaan zowel het bestuur als de
medewerkers uit vrijwilligers. Vrijwilligers hebben geen dienstverband en dus
ook niet hierarchisch ondergeschikt aan andere bestuurders of medewerkers.
Zij kunnen dan ook niet zo gemakkelijk als werknemers worden gediscipli-
neerd. De noodzaak van rechtsstatelijkheid als deugd is om deze reden daar
juist des te groten

2.4 De folie a deux

De manier waarop de leiding met de medewerkers van een organisatie
omgaat, is uiteindelijk van invloed op de manier waarop de medewerkers met
de klanten omgaan. Hoewel het hier geen wet van Meden en Perzen betreft, is
er vaak wel een oorzakelijk verband aanwezig. Kets de Vries beschrijft in ziln
werk dat leiders, waaronder managers van grote bedrijven en politici, psycho-
logische afwijkingen kunnen hebben. Bijna alle hebben zij narcistische ken-
merken.  Zij zijn sterk op zichzelf gericht en kunnen bijvoorbeeld agressief of
paranoide zijn.309 Een agressief persoon put voldoening uit het domineren
van anderen, die slechts als een middel worden gebruikt en die door vrees tot
onderwerping worden gebracht. Zil weigeren in extreme gevallen om sociale
normen - zoals de normen van de gangbare moraal - en juridische regels na
te leven, omdat zij hieraan geen boodschap hebben."° Paranoide leiders zijn
overgevoelig voor verborgen motieven van concurrenten of zelfs van collega's
en ondergeschikten. Zi j zijn vaak bevooroordeeld, stiekem, en weigeren ver-
antwoordelijkheid te dragen als zij ergens van worden beschuldigd.v'

309. Kets de Vries 1992, p. 74.
310. Kets de Vries 1992, p. 52.
311. Kets de Vries 1992, p. 55.
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Vervolgens beschrijft Kets de Vries hoe leiders, hun collega's en ondergeschik-
ten (van volgelingen wil ik hier niet spreken) betrokken kunnen raken in een
plie d deux: de besmetting met de gekte van de leider. Door het gevoel van ver-
bondenheid en de afhankelijkheidsbehoefte die elk mens heeft, kan men zich
volslagen kritiekloos met alles van de leider gaan identificeren. Ook kan
sprake zijn van een verdedigingsmechanisme dat identificatie met de agressor
wordt genoemd en dat tot hetzelfde effect leidt."a Een directiesecretaresse kan
zich om die reden het vuur uit de sloffen lopen om te verbergen dat haar baas
een alcoholist is, omdat zij zich hiertoe kennelijk verplicht voelt. Daarnaast
kan de feitelijke onmogelijkheid om kritiek te leveren of zich te onttrekken
aan het regime van de leider mensen ertoe te bewegen toe te geven aan de
„excentrieke stijl van leidinggeven".3,3 Wat hierboven is beschreven, lijkt verge-

zocht, vooral omdat voor de duidelijkheid extreme gevallen zijn gebruikt. Toch
komen zulke verschijnselen bijna overal voor. Ook toont het aan dat niet
iedereen de kwaliteiten die van een leider worden gevraagd in zich heeft.

Goed leiderschap is zeldzaam.

Nico voldoet niet aan de extreme beschrijvingen van een leider die Kets de
Vries in zijn boek beschrijft. Wel is hi j de leider van de afdeling Wooninfo van

Temperantia: hij is een dominante persoonlijkheid met sterke opvattingen.
Deze opvattingen stroken met die van de rechtsstaat in de zin van het streven
naar woonruimteverdeling volgens de regels. Waar het gaat om responsiviteit
is zijn taakopvatting op zijn minst beperkt te noemen. Nico is iemand die niet
twijfelt aan de juistheid van zijn opvattingen en is niet bereid deze bij te stel-
len. Hij vindt dat deze opvattingen ook door Karin en Laura moeten worden

gedragen. Vooral Karin heeft bewondering voor hem en het is daarom goed
voor te stellen dat zij bij hem in de gunst wil blijven. Zou het hierboven
beschreven proces van de jolie a deux zich bi i Temperantia voordoen, dan zal
Karin de attitude van Nico overnemen. Zij zal de klanten weinig responsief
gaan behandelen, met eventuele gevolgen vandien. Doet dit proces zich niet
voor, dan is de kans groot dat zij (als zij bij Temperantia wil blijven werken) in
elk geval toegeeft aan de gedragsregels die Nico haar oplegt. Met andere woor-
den: het leiderschap van Nico leidt tot gedrag van de organisatie dat niet res-

ponsief is. Stel nu dat Willy Keur de adjunct-directeur van Temperantia is, en
dat hij dezelfde mate van dominantie over en bewondering van Karin en
Laura heeft. Dan zou Temperantia een organisatie worden waar niet de klant,
maar het eigenbelang van de medewerkers en vooral van de directie centraal
staan. Een directeur met "pathologische" ideeen over rassenleer zou de orga-

312.   Kets de Vries  1992,  p.  101.
313. Kets de Vries 1992, p. 105.
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nisatie kunnen bewegen tot het discrimineren van allochtonen. Medewerkers
met een andere mening zouden worden "weggewerkt".

Kets de Vries beschrijft hoe leidinggevenden een organisatie vergaand kun-
nen beinvloeden. Hun attitude is sterk bepalend voor de organisatiecultuur en
daarmee voor de manier waarop medewerkers met elkaar en met de klant
omgaan. Van Duyne omschrijft dit als een scheef gegroeide organisatiecul-
tuur. Corruptie - en dus ook ander machtsbederf - overkomt de organisatie
meestal niet, maar is een uiting van deze cultuur en van een falende leiding.

[Zlij kiemt op een reeds bestaande scheefgroei in de 'bedrijfshuishouding'.
Sleutelwoorden daarbil zijn tekortschietend leiderschap, verlagen van kwa-
liteitseisen bij de werving en selectie van toppersoneel, het uit het oog ver-
liezen van de doelen van de organisatie ten gunste van de eigen doelen.114

De dominante positie van leiders in de organisatie geeft hen invloed op het
beleid en de beslissingen over de klanten en de medewerkers. Daarmee heb-
ben zii veel meer dan het middenkader en de medewerkers invloed op de
organisatiecultuur. Het is niet overdreven om te stellen dat zij deze kunnen
maken of breken. Hun gedrag heeft een belangrijke voorbeeldfunctie; van
middenkader en medewerkers kan niet worden verwacht dat zij zich verant-
woordelijk gedragen terwijl de leiding dat zelf niet doet. Een directie kan aller-
lei opvattingen hebben, over wat haarzelf toekomt in de vorm van snoepreis-
jes of bonussen, of over welke klanten bepaalde voorrechten hebben, en over
welke medewerkers goed functioneren en welke niet. Soms is de macht van
de directie zo vanzelfsprekend geworden dat de leden ervan niet eens meer
beseffen dat deze opvattingen laakbaar zijn. Macht went. De directieleden - en
het soms hierboven staande bestuur - hebben er alle belang bij om hieraan niet
veel te veranderen. De selectie van nieuwe leden vindt daarom plaats door een
vorm van coaptatie. De zittende leden zijn immers vaak zelf bij machte om
nieuwe directieleden te benoemen, waardoor deze laatsten vaak op de eersten
lijken of in elk geval tot de "meelopers" zullen behoren. Het komt ook voor dat
mensen die in het middenkader goed functioneerden en geen blijk gaven van
machtsbederf, veranderen als zij in de top van een organisatie terechtkomen.
Zij gaan mee in de folie A deux en zijn daarmee per definitie geen goede lei-
ders.

314. Van Duyne 1995, p. 130. Dit kan overigens, net als prachtige mission statements en gedragsco-
des, ook een bewuste manier zijn om ontspoord gedrag in de top te verdoezelen.
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Van Duyne wijst op een weinig kritisch besef, ook van leidinggevenden die
zelf niet zijn ontspoord. "Bij wijze van spreken wordt meer aandacht besteed
aan het betrouwbaarheidsprofiel van de postbezorger dan aan dat van de
directeur.""5 Ook de selectie van middenkader en medewerkers zal erop zijn
gericht zo weinig mogelijk te veranderen. Er zal worden gelet op eigenschap-

pen als kneedbaarheid en loyaliteit aan de organisatie. Een ontspoorde organi-
satie zal daarom meestal een gesloten organisatie zijn: niet gericht naar bui-
ten en vooral bezig met het handhaven van de status-quo. Deze geslotenheid
kan worden versterkt door het creeren van angst. Kritische medewerkers wor-

den bestempeld als niet-loyaal en worden - vaak openlijk - negatief benaderd.

Zij krijgen slechte beoordelingen, worden niet bevorderd en er wordt op aller-
lei manieren mee gesold.3,6 Zij worden aan de organisatie als een slecht voor-
beeld voorgehouden, waardoor andere medewerkers er wel voor zullen waken
om ook openlijk kritiek te leveren. De onvrede gaat ondergronds, er ontstaat

gemor en men is vaak meer bezig met elkaar en de organisatieproblemen dan
met de eigenlijke werkzaamheden. Dit komt de belangen van de klant niet ten

goede.

3 Naar rechtsstatelijkheid als organisatiedeugd

3.1      Ideaal en realiteit
In de vorige paragraafheb ik laten zien dat organisaties stevig kunnen ontspo-
ren en dat deze ontsporing in de cultuur zit "ingebakken". Rechtsstatelijkheid
is dan ver te zoeken en kan niet met eenvoudige middelen als regels en wetten
worden hersteld. Daarom lijkt een theorie die zich baseert op organisatiedeug-
den naief. Om te onderbouwen dat dit niet zo hoeft te zijn, verwijs ik naar de
theorievorming rond idealen. Van der Burg geeft de volgende definitie van
een ideaal, waarin de gegrondheid in de realiteit en het niet volledig realiseer-

baar zijn als elementen worden genoemd.

Idealen zijn waarden die impliciet of latent zijn in het recht of in de
publieke en morele cultuur van een samenleving of groep, die doorgaans
niet volledig gerealiseerd kunnen worden en die pogingen tot formulering
en uitwerking in termen van regels en beginselen (deels) overstijgen.1'7

De rechtsstaat (of rechtsstatelijkheid) is volgens Van der Burg zo'n ideaal.
Deze is nastrevenswaardig omdat deze menselijke waardigheid - door het

315. Van Duyne 1995, p. 131.
316. Hun werkzaamheden worden afgenomen, zij moeten voortdurend veranderen van werkplek,

Zij worden gedwongen tot assessments etc. Zie www.stopmobbing.nl.
317. Van der Burg 1996, p. 4.
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recht - dichterbii brengt. Het is realistisch ervan uit te gaan dat rechtsstatelijk-
heid, zowel op landelijk als op organisatorisch niveau, nooit geheel zal worden
bewerkstelligd. Fouten en ontsporingen zullen immers niet voor de volle hon-
derd procent kunnen worden uitgebannen. In hoofdstuk 7 heb ik laten zien
dat zowel het begrip willekeur als het begrip verantwoordelijkheid nooit hele-
maal in regels of beginselen te beschrijven is.  Van der Burg beschouwt rechts-
statelijkheid als een juridisch ideaal. Dit begrip kan echter breder worden
opgevat; het is ook een organisatorisch en sociaal-wetenschappelijk begrip dat
direct samenhangt met macht.

Rechtsstatelijkheid als organisatiedeugd benadert het ideaal in die zin dat het
optimaal de rechtsstaat tot werkelijkheid brengt. Immers, als organisaties en
hun medewerkers uit zichzelf de waarden van de rechtsstaat onderschrijven
en zich daarnaar gedragen, is de kans dat er iets mis gaat minder groot dan
wanneer rechtsstatelijkheid alleen als een morality Ofconstraint wordt beleefd.
Om die reden is rechtsstatelijkheid als organisatiedeugd iets waarnaar organi-
saties zelf, maar ook de overheid en de samenleving, bij voortduring moeten
streven. Het is juist niet naief om mensen en organisaties niet alleen te
beschouwen als nastrevers van eigenbelang, die met harde regels en sancties
tot "goed" gedrag moeten worden bewogen. Het is daarentegen ook nodig om
onder ogen te zien dat ontsporingen nooit helemaal te vermijden zijn. Van der
Burg beschrijft dit als een realistisch idealisme dat oog heeft voor de werke-
lijkheid, maar ook voor mogelijkheden om hierin verandering aan te brengen.

Idealisme moet dus verbonden worden met realiteitszin. Daarmee is de
spanning gegeven dat het enerzijds midden in de werkelijkheid moet staan
en anderziids op een 'andere' werkelijkheid gericht moet zijn. (...) We moe-
ten zowel gericht zijn op de mogelijkheden als op de risico's. Voor een efrec-

tief idealisme moeten we beginnen met een goed inzicht in de werkelijk-
heid.  Maar die werkelijkheid zelf wijst niet alleen op beperkingen, risico's
en praktische problemen. Een zorgvuldige bestudering van die werkelijk-
heid zal ook laten zien dat er mogelijkheden voor verandering zijn en aspi-
raties om verder te gaan dan de bestaande werkelijkheid.0

Deze bestudering is wat ik met deze paragraaf en de volgende beoog.  Deze
bevatten de "idealistische" mogelijkheden tot verandering die gericht zijn op
het ontwikkelen van organisatiedeugden. Het is ondoenlijk om alle manieren
om rechtsstatelijkheid te bevorderen hier te bespreken. Ik volsta daarom met
een selectie van onderwerpen die nauw samenhangen met de bevindingen
van mijn onderzoek en die ik van belang acht voor het denken over de rechts-

318. Van der Burg 2001, pp. 114-115.
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staat. Allereerst komt in deze paragraaf het begrip institutionalisering aan de
orde. Organisaties kunnen zich omvormen van rationele doelnastrevers tot
gemeenschappen van waarden. Verder besteed ik aandacht aan de waarde van

openheid en van het aanleren van praktische wijsheid in organisaties. Tot slot
zal ik een aantal meer structurele mogelijkheden bespreken die de leiding van
een organisatie kunnen helpen om rechtsstatelijkheid als organisatiekwaliteit
te bevorderen.

3.2 Van management naar government
Al eerder refereerde ik eraan hoe Selznick beschrijft dat organisaties kunnen
veranderen van een zuiver formele, rationele vorm in instituties.1'9 Instituties
zijn dragers en voertuigen van waarden. Het proces waarin dit plaatsvindt
noemt hij "thick" institutionalization, institutionalisering die verder gaat dan
alleen het oprichten van een formele organisatie met een bepaald doel.32° De
medewerkers vormen een gemeenschap.

'(...)[Als the organization takes on a distinctive identity, the source of inte-
gration shifts from goals to values, from specific objectives to ways of think-
ing and deciding. In short, a corporate culture is created. The culture is sus-
tained by a sense of community. that is, in the context of organization, by
person-centered sharing in a common enterprise. (...) Attention must be
paid to fragile incentives (...) This requires a transition from managing orga-
nizations to governing communities."1"

Governance wordt door Selznick niet voorbehouden aan de overheid, het is een
functie die overal in de maatschappij voorkomt. Hieronder verstaat hij die
vorm van leidinggeven die boven management uitstijgt. Waar management
zich bezighoudt met het rationele afwegen van doelmatigheid en doeltreffend-
heid met het oog op een (reeds vastgesteld) doel, houdt governance zich ook
bezig met het bepalen van de doelen zelf. Dit is daarom mede bepaald door
waarden: "Management suggests rational, efficiency-minded, goal-driven
organization. This is the realm of administrative rather than political deci-
sions."1" Governance is een bredere taak waarbij rekening wordt gehouden
met andere aspecten. In wezen gaat het om een politiek verschijnsel. "[Gover-
nance] takes account of all the interest that affect the viability, competence,
and moral character of an enterprise. The strategies of governance are basi-
cally political." 3,3

319. Hoofdstuk 6, p. 214.
320.  Dit is overigens geen normatief maar een descriptief begrip. Thick institutionalization kan ook

negatieve gevolgen hebben.

321. Selznick 1992, p. 237.
322. Selznick 1993, pp. 289-290.
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De regels die voor governance bestaan, zouden volgens Selznick overal waar
sprake is van macht van de den over de ander moeten worden toegepast:
"Clearly [a "law of governance"] should apply wherever the social function of
governing is performed, wherever some men rule and others are ruled."14
Vanwege de positie van grote private organisaties ten opzichte van hun omge-
ving, kunnen deze organisaties niet volstaan met management.34 Het verschil
tussen management en government kan een rol spelen bij het bevorderen van
rechtsstatelijkheid als organisatiedeugd. Selznick gaat nog een stap verder:
organisaties kunnen uiteindelijk veranderen in communities, gemeenschap-
pen. Deze zijn gericht op de gemeenschap, zijn dragers van de waarden van
die gemeenschap en vormen er een integraal onderdeel van. Dit hoofdstuk
gaat vooral over de interne gemeenschap.

Terecht ziet Selznick een taak weggelegd voor de leiding: het is in zijn ogen
niet voldoende wanneer deze zich alleen bezighoudt met het formele nastre-
ven van de organisatiedoelen. Er mag van de leiding meer worden verwacht:
het creeren van een groep met eigen waarden die zich op elkaar en op de orga-
nisatie betrokken voelt. Volgens Selznick is het van belang dat de leiding aan-
dacht besteedt aan »gile incentives, "subtiele beloningen", waarmee de organi-
satie de waardering voor haar medewerkers kan uitdrukken. Het gaat dan niet
zozeer om materiele beloningen en ook niet om zo nu en dan een schouder-
klopje, maar juist om de goede sfeer.126 Deze kan door de leiding worden
bevorderd, waarbij het middenkader onmisbaar is - zelf ook ontvanger van
subtiele beloningen.

Governance gaat volgens mij verder dan alleen deze subtiele beloningen, het
gaat om alle gedragingen van de leidinggevende. Een centraal begrip hierbij is
gezag Gezag, geaccepteerde macht en loyaliteit hebben met elkaar te maken
in die zin dat loyaliteit alleen gerechtvaardigd is, wanneer sprake is van gezag
en niet van macht. Gezag moet verdiend worden en is nooit vanzelfsprekend.

Gezag in deze context betekent vooral het zelf uitstralen van en handelen naar
waarden. Dit is niet beperkt tot de clienten, maar ook tot de medewerkers zelf.

\
De leiding zorgt voor een goede, open sfeer, en vooral: dat alle medewerkers
zich gewaardeerd voelen. Dit kan zich bijvoorbeeld cohcreet vertalen in het
voorkomen van pesten op het werk en andere symptomen van een schadelijke
sfeer. Op die manier worden ondergeschikten gemotiveerde medewerkers. In

323. SezInick 1993, p. 290.
324.  Selznick  1969,  p.  259.  Dit is hetzelfde  idee  als  dat  van de sociologische rechtsstaat  van

Schuyt.
325. Selznick 1969, p. 268.
326. Het begrip sfeer is in hoofdstuk 6 aan de orde geweest.
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een organisatie waarin het proces van "thick znst:tutionalization zodanig heeft

plaatsgevonden dat een rechtsstatelijke cultuur is ontstaan, voelen medewer-
kers zich thuis. Zij kunnen er trots op zijn daar te werken.

3.3     Openheid van organisaties
In paragraaf 2.4 is aan de orde geweest dat ontspoorde organisaties vaak
gesloten organisaties zi in. Zij zijn bezig met het nastreven van het eigen orga-
nisatiebelang of van het belang van de leiding. Kritiek is daarom niet welkom
en zal worden geweerd, of deze nu uit de eigen organisatie komt of uit de
omgeving. Wil een organisatie rechtsstatelijkheid als organisatiedeugd ont-
wikkelen, dan zal hij open moeten zijn. Openheid is een belangrijke voor-
waarde voor organisaties om te kunnen leren.127 Een open organisatie is
gevoeliger voor impulsen van buitenaf dan een gesloten organisatie, die juist
zoveel mogelijk prikkels zal weren. Openheid betekent in de eerste plaats ont-
vankelijkheid. Dit is het vermogen om vragen en opmerkingen van buiten de
organisatie - van klanten of belangenorganisaties - op te pikken en zodanig te
vertalen dat er in de organisatie ook iets mee kan gebeuren. Er is een verband
tussen deze ontvankelijkheid en responsiviteit. Ook dit betekent immers
openstaan voor de ander, je inleven in zijn situatie en daarnaar handelen.
Karin is ontvankelijk voor het verhaal van meneer Nieuwland en handelt er
ook naan Zij is er echter niet in geslaagd om iets in de organisatie te verande-
ren. Het beleid voor mensen als meneer Nieuwland blijft weinig responsief
In deze zin is Temperantia gesloten. De medewerkers van Prudentia zijn ook
responsief. Hoewel de leiding in de interviews grotendeels onzichtbaar bleef,
kan worden verondersteld dat deze open is. Dit blijkt niet alleen uit de visie
van de organisatie, maar vooral uit het feit dat de medewerkers zich al jaren-
lang responsief opstellen zonder een strobreed in de weg gelegd te worden.
Prudentia heeft daarom wel een open cultuur, wat een voorwaarde is voor ont-

vankelijkheid voor kritiek.

Ontvankelijkheid voor boodschappen is niet voldoende om zodanig te leren
dat een deugd zal worden ontwikkeld. Openheid moet ook bestaan uit een
inteme kritische houding. Het eigen handelen moet met enige afstandelijkheid
bekeken kunnen worden. Dit betekent niet alleen transparantie, overzichte-

lijkheid van besluitvorming, maar is met name ook een kwestie van mentali-
teit. Een organisatie waarin een kritische en zelfstandige houding wordt
gewaardeerd, heeft een kleinere kans op ontsporing dan een gesloten, onder-
drukkende organisatie. Veiligheid en respect voor vrijheid van meningsuiting
van personeel zijn belangrijke aspecten van openheid. Medewerkers brengen

327. Om deugden te ontwikkelen, is leren een noodzaak. Zie paragraaf 3.4.
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hun eigen normen en waarden mee, bijvoorbeeld uit andere organisaties of
uit hun opleiding. Het is verstandig deze serieus te nemen en zonodig hier-
van te leren. Nico belijdt eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers in
elk geval met de mond: hij heeft de mensen mede hierop geselecteerd. Toch
heeft hij niet veel geleerd van de interne kritiek van Karin en Laura op het
punt van responsiviteit of bijvoorbeeld over de vraag of elke klant wel alle
regels kan begrijpen. Hij vindt dat Karin en Laura van hem moeten leren en
denkt dat dit ook gebeurt. Dat heeft overigens niet altiid het door hem
beoogde resultaat: Laura geeft de voorkeur aan een andere functie en Karin
hoopt in de toekomst weer responsief te kunnen optreden. De communicatie
vindt grotendeel van boven naar beneden plaats: er wordt wel geluisterd naar
de uitvoerende medewerkers, maar dit leidt eigenlijk al bij voorbaat niet tot
enige verandering in het beleid of in de attitude van de leidinggevenden.

Openheid kan ook worden opgevat als een eertgkheid naar binnen; bij verkeerd
handelen moet de leiding van de organisatie kunnen zeggen: "Dat hebben we
fout gedaan, dus dat doen we de volgende keer anders." Een dergelijke atti-
tude vereist een bepaalde volwassenheid en moed. De leiding van een geslo-
ten organisatie zal er vaak niet eens het nut van inzien. Deze zal fouten graag
bij een lagere medewerker neerleggen en deze daarop afrekenen. Daarmee
laat zi j aan de overige medewerkers zien dat er wel degelijk wat gebeurt en dat
fouten niet worden getolereerd. Er zal echter niet worden nagedacht over de
vraag of een fout ook - of vooral - de leiding is aan te rekenen, bijvoorbeeld
omdat zij graag wil bezuinigen op het opleiden van het personeel zodat dit
niet op zijn taak is berekend. Een andere reactie is ook mogelijk. Fouten kun-
nen ook bij voortduring met de mantel der liefde worden bedekt, waardoor
andere medewerkers het idee krijgen dat zij hun best niet hoeven te doen. Dat
gebeurde volgens Laura bij Temperantia, waar de leiding zei dat zij zich niet
voor fouten verantwoordelijk hoefde te voelen. Dit is frustrerend voor de klan-
ten en komt de kwaliteit van de organisatie als geheel natuurlijk niet ten
goede.

Als laatste betekenis kunnen we openheid ook opvatten als ecrlijkheid naar bui-
ten. De organisatie laat zien te beseffen dat iets fout is gegaan en bereid te zijn
de handelwijze als gevolg daarvan aan te passen. Dit leidt weer tot grotere ont-
vankelijkheid: door eerlijk te laten zien dat de organisatie ook kan falen, worden
de clienten aangemoedigd om klachten en suggesties kenbaar te maken aan de
organisatie. Een gesloten organisatie die vooral is gericht op het eigenbelang en
het ophouden van een bepaald imago, zal hiermee moeite hebben. Het past niet
in het beeld van hoe de organisatie is en welk belang de organisatie heeft. Fou-
ten zullen het liefst bij de klant ofbij andere instanties worden gelegd. Zo is het
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typerend dat zowel Karin, Laura als Nico in hun voorbeelden van slecht gedrag

bij voortduring naar de gemeente wijzen als de grote boosdoener.

Openheid kan in een cultuur ziin ingebakken, maar de leiding heeft de ver-
antwoordelijkheid deze te stimuleren. Dit kan door allerlei initiatieven, zoals
een bedrijfskrant, regelmatige enqu6tes en discussiebijeenkomsten. Daarbij
past wel de opmerking dat dit geen obligate zaak dient te ziin. Belangrijker is
nog dat de leiding bij uitstek een voorbeeld/iinctie heeft. Slecht gedrag doet
slecht volgen, goed gedrag van de leiding inspireert de medewerkers om het-
zelfde gedrag te vertonen. Het is belangrijk dat de leiding eigen fouten niet
verhult en niet vergoelijkt. Een "barbertle-moet-hangen-cultuur", een wraak-

zuchtige mentaliteit, is daarentegen ook niet de bedoeling. Zo'n mentaliteit
kan immers medewerkers ook aansporen om op een zelfde manier met de
klant om te gaan. Het is zaak om verantwoordelijke personen op een redelijke
manier aan te spreken op hun fouten, niet in eerste instantie om te veroorde-
len, maar om te begrijpen. Hoe hoger in de organisatie, hoe minder een mis-
stap overigens kan worden getolereerd. Ook klein machtsmisbruik - of een
langdurig, zelfs na onderzoek niet te keren gerucht erover - door een topfunc-
tionaris zal moeten leiden tot ontslag, omdat deze nooit meer een goed voor-
beeld kan zijn.98 Verhalen over mensen blijven immers lang "hangen" en
hebben invloed op de organisatiecultuur. Deze stelling strookt wellicht niet
met ieders opvatting over rechtvaardigheid. Leiders hebben echter een taak-
verantwoordelijkheid, die voor een deel los staat van hun persoonlijke aan-
sprakelijkheid. De persoonlijke dramatiek van een ontslag mag daarom geen

rol spelen als het gaat om topfunctionarissen.

De formele inrichting van een organisatie heeft invloed op openheid. Een
sterk hierarchische structuur, waarbij alle vrijheden aan banden zijn gelegd en
waarbij communicatie slechts van boven naar beneden verloopt, is over het
algemeen gesloten. Boodschappen worden meestal onder in de organisatie
ontvangen en moeten de kans krijgen naar boven door te sijpelen. Verder
moet het systeem, om te veranderen, flexibel zijn. Als een bepaalde handeling
van begin tot einde in regels of systemen is vastgelegd, zal aanpassing moeilij-

ker gaan.

328. Een bekend geval van een niet te keren gerucht deed zich voor bij Lubbers, Hoge Commissa-

ris voor de Vluchtelingen bij de VN, wiens positie ook na onderzoek en openlijke excuses,
onderwerp van discussie bleef. Het belang dat het ambt heeft b4 absoluut onbesproken
gedrag was in dit geval groter dan persoonlijk belang. Opstappen was dan ook een goede
beslissing.
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3.4 Leren

Kenmerk van een organisatiedeugd is dat de morele norm of de morele
waarde is geinternaliseerd, waarbij deze onderdeel gaat uitmaken van het
karakter van de organisatie.  Dit is  niet van buitena f op te leggen of af te dwin-
gen. We kunnen niet zeggen: de organisatie moet deugdzaam zijn, en denken
dat de organisatie alleen daarom ook deugdzaam is. Dit is anders bij een
morality Of constraint. We kunnen wel zeggen: de organisatie  moet  zich  aan

bepaalde regels houden, anders zal een sanctie volgen. Het verkrijgen van
deugden in en door een organisatie vertoont overeenkomsten met hoe karak-
ter bii mensen wordt gevormd. Een mens is daarmee niet of slechts ten dele

geboren, maar ontwikkelt dit gedurende zijn leven.

Leren, het vergaren van kennis, is een belangrijk onderdeel van een praktijk,
zoals die in hoofdstuk 2 werd geintroduceerd. Het is onlosmakelijk verbon-
den met het handelen in die praktijk. MacIntyre gaf aan de deugdethiek een
nieuwe wending door de int:roductie van dit praktijkbegrip. Elke praktijk heeft
een eigen interne standaard, een "internal good", waaraan de voortreffelijk-
heid van het handelen kan worden afgemeten. Deze voortreffelijkheid kan
alleen worden bereikt door deel te nemen aan die praktijk. Leren is in deze
betekenis dan ook geen zuiver intellectuele activiteit. Het inzicht dat je deug-
den niet verkrijgt door het lezen van en reflecteren op een boek, is kenmer-
kend voor deze stroming in de ethiek. Aristoteles verwoordt dit als volgt:

Voortreffelijkheden van karakter verwerven we echter door ze eerst te beoe-

fenen (...) Zo worden we ook rechtvaardig door rechtvaardige daden te ver-
richten, matig door matig te handelen en dapper door ons dapper te gedra-
gen. (...) Door de manier waarop wij met andere mensen transacties aan-
gaan worden wij rechtvaardig ofonrechtvaardig.1,9

Als het leerproces in de praktijk is voltooid, heeft iemand praktische wijsheid

gekregen. Zo iemand weet wat het doel is van zijn handelen en hoe hij dit doel
in een specifieke situatie moet bereiken.130 Emoties hebben volgens Aristote-
les een signaalfunctie. Een goede beslissing leidt tot "genot", een slechte tot
"pijn". "Als teken van welke vaste karaktereigenschappen iemand zich al of
niet heeft eigengemaakt, moet men het gevoel van genot of pijn nemen dat
zijn handelingen vergezelt. Anders gezegd: een probleemsituatie leidt tot"331

morele verontwaardiging, een slecht besluit tot gewetenswroeging, een goed
besluit tot tevredenheid. Emoties zijn uiteindelijk niet leidend bij het hande-
len, dit moet door het verstand worden gestuurd. Iemand die praktische wijs-

329. Aristoteles, pp. 55-56.
330. Beauchamp 1991, p. 218.
331. Aristoteles, p. 58.
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heid heeft verkregen, zal extremen vermijden en proberen een middenweg te
bewandelen tussen het "teveel" en het "te weinig." Hij zal juist bij conflicte-
rende belangen, regels en beginselen het goede besluit weten te nemen. "En
zowel kundigheid als voortreffelijkheid treedt altijd in de moeilijkste zaken

aan de dag, want ook een goed resultaat is meer waard als de opgave moeilij-
ker is."332

Bovenstaande uiteenzetting kan worden toegepast op rechtsstatelijkheid als
organisatiedeugd. Een medewerker kan in abstracto nog zo goed weten wat
een goed en rechtvaardig besluit is, in de praktijk zal hij worden geconfron-
teerd met tegenstrijdige belangen en regels. Hij zal bovendien niet neutraal
blijven; emoties komen vanzelf boven als hi j tegenover een klant staat. Het
verhaal zoals Karin dit over meneer Nieuwland vertelt, is een voorbeeld van
hoe een nog onervaren verhuurmedewerker door een probleem kan worden
overspoeld. Zij is verontwaardigd door de afstandelijke houding van haar col-
lega's. Laura herkent het probleem en de emotie, maar is "door ervaring wijs
geworden". Dit heeft niet tot gevolg gehad dat zij praktische wijsheid heeft ver-
kregen, maar dat zij de emoties bewust wegstopt achter de "rol" die zi j speelt
en de daaraan gekoppelde regels en systemen. Aad heeft deze praktische wijs-
heid wel: hij onderkent ziin emoties, duidt aan dat er tegenstrijdigheden kun-
nen zijn in concrete gevallen, maar probeert voor alles het probleem dat zich
voordoet naar tevredenheid op te lossen. In zijn beoordeling van mensen is
hij mild en probeert hen te begrijpen. De gedachte van de middenweg sluit
goed aan bii die van de twee schalen van de rechtsstatelijke weegschaal.
Rechtsstatelijkheid als deugd betekent dat zowel volgens de regels als respon-
siefwordt gehandeld.

Medewerkers kunnen alleen praktische wijsheid verkrijgen als zij de kans
krijgen om zelfstandig zaken op te lossen. Zij moeten zelf de emoties die bij
het werk horen, ondervinden en ermee in het reine komen. Ook moeten zij
leren balanceren met tegenstrijdige belangen, regels en beginselen. Daarnaast
kunnen alleen op deze manier nieuwelingen strietwise worden, hun naiviteit
verliezen. Natuurlijk is het niet nodig om elke nieuwe medewerker maar
direct in het diepe te gooien. Begeleiding door een meer ervaren collega ofeen
leidinggevende kan belangrijk zijn. Deze kan de medewerker helpen door zijn
relaas aan te horen en door het stellen van vragen hem bewust te maken van
de verschillende aspecten ervan. Dat is duidelijk iets anders dan het bieden
van kant-en-klare oplossingen of geboden: "Zo doen wij dat hier en zo moet jii
dat ook doen." Het overdragen van kennis over de regels en het beleid hoort

332. Aristoteles, p. 60.
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wel tot deze taak. Het is belangrijk dat nieuwe medewerkers kunnen leren van
hun eigen fouten, daarmee hun emoties als signalen voor een goede of ver-
keerde beslissing oefenend. Daarom is vertrouwen van de leiding onontbeer-
lijk. Deze moet niet voortdurend de medewerkers willen controleren en corri-
geren en een vast gedragsrepertoire aanleren.

Ook organisaties kunnen leren. Morgan ontwikkelde hiervoor de metafoor
van de organisaties als breinen, met een geheugen.111 Volgens hem moet
openheid worden versterkt als een organisatie een lerend systeem wil zijn.
Ook hij pleit ervoor dat fouten niet worden verdoezeld, maar worden gebruikt
om ervan te leren. Een goede communicatie, juist van de werkvloer naar het
middenkader, is daarvoor wezenlijk. Deze wordt daardoor gevoed met infor-
matie over welke problemen zich voordoen en welke oplossingen de mede-
werkers zelf hiervoor aandragen. Passen deze binnen de regels, dan kunnen
deze oplossingen worden geinstitutionaliseerd. Deze zullen waarschijnlijk
beter werken dan nieuwe instructies die zonder overleg van bovenaf worden
opgelegd.

Het aanleren van deugden en het vergaren van praktische wijsheid is vooral

een ervaringsproces. Toch kan dit worden versterkt door scholing of training
in  ethiek en integriteit. Een goede opleiding of training besteedt aandacht aan
kennis en attitudevorming: het herkennen van de morele aspecten van het
eigen handelen en het aanreiken van methodes om morele problemen op te
lossen.'34 Het laatste kan door medewerkers verschillende denkmethoden  aan
te leren en door open discussies te voeren. Contact met collega's van andere
organisaties kan tot nieuwe inzichten leiden. Belangrijk is daarbij dat de vor-

ming van ethische kennis geen eenmalige aangelegenheid is, maar net als
vakkennis onderhoud behoeft. Nog belangrijker is wellicht dat ook leidingge-
venden moeten leren. Ook al hebben zij de ruwe basiskenmerken van een lei-
der in zich, deze moeten wel worden gepolijst om effectief te zi in. Bovendien
kan iemand met deze kenmerken zich ook op een onverantwoordelijke
manier ontwikkelen. Opleiding kan een manier voor leiders zijn om ook zich-
zelf kritisch te blijven observeren.

3.5 Kwaliteit

Kwaliteit en kwaliteitszorg staan in de belangstelling; organisaties zien in dat
een beperkt streven naar efficientie hun uiteindelijke doelstelling niet dichter-

bij  brengt - of dat nu het realiseren van winst is of de zorg voor sociaal zwak-

333. Morgan 1997, pp. 74. e.v.
334. Kaptein 1998, p. 166.
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keren.'35 Kwaliteitszorg kan een meer gestructureerde manier zijn om rechts-
statelijkheid als organisatiedeugd te bevorderen.  In deze paragraaf besteed ik
aandacht aan twee aspecten hiervan: opleiding en juridische kwaliteitszorg.

Opleiding
Een belangrijke voorwaarde voor medewerkers om een kritische houding ten
opzichte van hun eigen werk en dat van anderen te kunnen aannemen is ken-
nis. Naast praktische kennis, die door ervaring wordt opgedaan, is theoreti-
sche kennis nodig. Allereerst vergroot kennis het zelfvertrouwen, waardoor
iemand zich gemakkelijker zal uitspreken. Daarnaast is kennis van belang om
het eigen functioneren te verbeteren. Het gaat hier niet alleen om feitelijke
kennis, zoals wetskennis, technische kennis of boekhoudkundige kennis,
maar ook om de kennis van de waarden die hieraan ten grondslag liggen.
Deze waarden, zoals rechtsgelijkheid ofrechtszekerheid, zijn soms heel speci-
fiek voor het vak. Het is helemaal niet zo vanzelfsprekend dat een beginnende
medewerker bijvoorbeeld zonder specifieke juridische kennis automatisch
"het goede" zal doen (of"het verkeerde"). De kans dat hij zich laat leiden door
zijn eigen opvattingen of algemeen maatschappelijk geaccepteerde normen is
groot. Deze kunnen echter strijdig zijn met de specifiek voor de taak geldende

regels. Zo is het vanuit deze algemeen maatschappelijk geldende normen
geredeneerd volkomen logisch dat Dorien niet begrijpt waarom de lastige kin-
deren niet in het huis van hun ouders mogen blijven wonen. Iedereen kan
invoelen dat zij hieraan gehecht zijn en het bespaart de organisatie de romp-
slomp van huuropzegging, adverteren en toewijzen. Omdat het toch geen
gewilde woning is, lijkt niemand te worden benadeeld. Het is wel in strijd met
de regels voor woningtoewijzing, omdat deze uitgaan van gelijke kansen voor
alle woningzoekenden zonder privileges en van het voorkomen van preceden-
ten. Dorien werkt al anderhalfjaar bij Prudentia en heeft kennelijk in de prak-
tijk de inhoud 6n het nut van deze regels nog niet geleerd. Zij zou bij scholing

zijn gebaat.

Uitvoerende medewerkers hebben meestal een algemene opleiding op lager
of middelbaar niveau of komen via allerlei verschillende administratieve
banen in hun functie terecht. Zij kiezen voor hun baan op algemene gronden:

zij willen graag met mensen werken, meer verdienen, dichter bij huis werken
of flexibele werktijden. Uit de interviews met de verhuurmedewerkers bleek

dat zij v66r hun aanstelling slechts een flauwe notie hadden van wat een
woningcorporatie deed en wat de regels waren die ervoor golden. Verder bleek
dat de nieuwelingen zelf behoefte hadden aan meer vakkennis, waardoor zij

335. Kwaliteit kwam in hoofdstuk 7 ook al aan de orde.
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hun werk beter en met meer zelfvertrouwen zouden kunnen doen. Ook meer
ervaren medewerkers zullen baat hebben bij opleiding: regels en beleid veran-
deren soms snel en het is in de hectiek van de praktijk niet goed mogelijk om
deze zelfbij te benen.

Zeker hoger geschoolde medewerkers komen al goed onderlegd in hun eigen
vakgebied een organisatie binnen; zij zijn de zogenaamde pro#ssionals. Ken-
merkend is dat zij een eigen beroepsethiek hebben, die hen in de opleiding en
de omgang met collega's is ingeprent en die veelal deel uitmaakt van de eigen
identiteit. Iemand is jurist of arts, en is daar vaak trots op. Zij zijn slechts in
tweede instantie lid van de organisatie. Vanuit beperkt organisatieperspectief
worden deze mensen daarom als 'lastig" bestempeld: zij zijn niet bijzonder
hierarchisch gevoelig en "weten het graag beter". Ruimer geredeneerd kun-
nen zij ook heel waardevol zijn voor de organisatie, juist door hun onafhanke-

lijke en kritische opstelling in combinatie met hun kennis en eigen ethiek.
Professionaliteit alleen is natuurlijk geen waarborg voor ethisch goed gedrag;
juist door hun kennisvoorsprong en het ongelimiteerde vertrouwen dat zij
vaak genieten, kunnen professionals soms verkeerd met hun macht omgaan.

Juridische controlling
Controlling is een begrip dat zijn oorsprong vindt in de financiele wereld. Het
heeft niet zozeer te maken met het Neder]andse woord controleren, maar
vooral met het Engelse woord to control, beheersen. Het wijst op een bepaalde
beheersfunctie in een organisatie. Een betrekkelijk nieuw fenomeen is juridi-
sche controlling.336 De juridische controller heeft, net als de financiele control-
ler, een beheersfunctie. Een belangrijk onderdeel van zijn taak is het doorlich-
ten van beslissingsprocessen. Vaak gebeurt dat door het steekproefsgewijs
onderzoeken van dossiers en het bestuderen van de aanwezige stroom-
schema's of handleidingen waarmee uitvoerende medewerkers hun werk
doen. Op die manier komt hij "riskante momenten" op het spoor. Dit is een
tamelijk mechanische bezigheid, die op zich nuttig is om de organisatie
bewust te maken van de risico's die er zijn.

Daarnaast  moet de controller volgens  mi j vooral een communicatieve ji&nctie
hebben. Het succes van de controller is niet alleen afhankelijk van zijn juridi-
sche kennis en vaardigheden. Hij moet niet zozeer voorschrijven als wel over-

tuigen. Naar aanleiding van zijn bevindingen uit de dossiers, kan hij gaan pra-
ten met de uitvoerende medewerkers. Hij kan, in samenspraak met hen,
betere protocollen voor de besluitvorming opstellen. Hij ondersteunt ook de

336. Schuilingen Winter 1997, p. 255.
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leiding om, samen met de medewerkers en met vertegenwoordigers van klan-
ten of toezichthouders, goede regels op te stellen. Een belangrijk kenmerk van
zulke regels is transparantie: overzichtelijkheid. Veel regels kunnen, net als
ingewikkelde en innerlijk tegenstrijdige regels, door de buitenwacht slecht
worden begrepen, nageleefd en getoetst.  Ook als deze kwalitatief goed zijn en
juridisch correct, zullen zij niet altijd uitkomst bieden in concrete situaties.
De uitvoeringspraktijk valt immers nooit helemaal in regels te vatten. Daarom
is openheid voor de controller een belangrijke attitude: de medewerkers moe-
ten gemakkelijk de weg naar hem weten te vinden om vragen te stellen en om
te "sparren" over zaken.

In juridische controlling schuilt het gevaar van een beperkte opvatting van dit
begrip. Deze kan ertoe leiden dat de functie slechts cosmetisch is of dat de
controller niet wordt ingezet ten dienste van de rechtsstaat, maar van het
beperkt opgevatte eigenbelang van de organisatie. Juridische controlling gaat
dan niet verder dan bijvoorbeeld het berekenen van het risico op procedures
en wat dat de organisatie zou kosten. Beschouwen we deze functie juist als
een extra kwaliteitstoets, dan draagt de juridische controller bij tot het rechts-

statelijk gehalte van de organisatie. De organisatie moet dan accepteren dat
het juist tot zijn taak behoort om kritisch te zijn over alles wat de organisatie
doet. Hij kan dat ook alleen doen als de leiding hem steunt. Een formeel
beschermde positie van de controller is onontbeerlijk.

Kaptein beschouwt een ethics o#ice of een ethische afdeling als een belangrijk
middel om integriteit van organisaties te bewaken en bevorderen.

An ethics platform, ethics committee, ethics project group, or integrity coor-
dination committee are different names for a structural relationship of one
or more people who are responsible for making policy for the development,
perpetuation and protection of the morally relevant aspects of the corpora-
tion. The ethics office is a general term for these institutions. 3'7

Voor ethische controlling hoeft, zeker in een kleinere organisatie, niet per se
een aparte functionaris te worden aangesteld. Deze functie leent zich, gezien
de aard en inhoud, uitstekend voor combinatie met juridische controlling.
Rechtmatigheid en ethisch gedrag vallen dan automatisch samen, wat juist de
bedoeling is van rechtsstatelijkheid als organisatiedeugd. Een belangrijke taak
van de controller is de zorg voor een gedragscode. Veel bedrijven en instellin-
gen hebben codes, die soms een slapend bestaan leiden. Zij worden door
brancheorganisaties of door CAO's voorgeschreven en door de juridische

337. Kaptein, p. 164 e.v.
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afdeling of de afdeling P&0 ingevoerd "omdat dat nu eenmaal moet". Vaak
zijn medewerkers niet eens op de hoogte van het bestaan van zo'n code, of zij
krijgen hem met een stapel andere regelingen bij wijze van introductiepakket
uitgereikt. Doelstellingen van dergelijke codes zijn met name het tegengaan
van schending van mensenrechten in de buitenlandse handel en het
bevorderen van integer gedrag in de zin van het voorkomen van fraude, omko-
ping en nepotisme. Er staan over het laatste dan ook gedetailleerde bepalin-
gen in over de geldwaarde van geschenken die men mag aannemen. Dit is in
zekere zin jammer, omdat verantwoordelijk gedrag m#dr inhoudt en nauw
verbonden is met het hebben van macht over zwakkere partijen. Net als juridi-
sche regels verantwoordelijk gedrag nooit helemaal kunnen beschrijven, kun-
nen gedragscodes dat ook niet.

Een gedragscode functioneert pas als deze vanuit een bepaalde visie is
geschreven en aansluit bij wat de organisatie graag wil zijn. Mission statements
- hoe gewantrouwd door sommigen ook - kunnen dit doel dienen.138 Zij kun-
nen in korte, krachtige zinnen aangeven waaruit de organisatie-identiteit
bestaat. Naast bijvoorbeeld klantgerichtheid en respect voor mensenrechten is
verantwoordelijkheid daarbij een veelgebruikt kernbegrip. Een andere moge-
lijkheid is om de doelstelling van de organisatie te duiden in aspiraties,
nastreefbare waarden die uitstijgen boven het normaal wenselijke en juri-
disch verplichte.119  Belangrijk is dat een gedragscode niet van bovenaf wordt
opgelegd, maar in de organisatie zelf tot stand komt. De leiding is wel verant-
woordelijk voor het initiatief, maar moet ruimte bieden voor discussie over de
inhoud. Op die manier komt een gedragscode tot stand waar de medewerkers
zich in kunnen vinden en waaraan zij steun hebben bij het uitvoeren van hun
werk. Er zullen waarschijnlijk minder gedetailleerde regels in staan. Ook is er
plaats voor normen over hoe er met de klant wordt omgegaan; normen die
direct zijn terug te voeren op de machtspositie van de medewerkers ten
opzichte van deze klant.

4       De individuele medewerker

4.1 De verantwoordelijkheid van de medewerker(s)

In deze paragraaf wordt ingegaan op de verantwoordelijkheid van de indivi-
duele medewerker voor de rechtsstatelijkheid van zijn organisatie. Eerst wordt
de vraag behandeld waaruit deze bestaat. De begrippen institutioneel burger-
schap en loyaliteit bieden hiervoor een denkrichting. Vervolgens worden

338. Sharp Paine 1994, p. 146.
339. Sharp Paine 1994, p. 146.
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enkele manieren besproken waarop medewerkers de rechtsstatelijkheid van
hun organisatie kunnen bevorderen. Ook wordt aandacht besteed aan het pro-
bleem dat dit niet altijd mogelijk is; klokkenluiden en lekken zijn dan de
enige opties die de medewerker resteren. Evenals de leiding heeft ook de
medewerker op uitvoerend niveau een taakverantwoordelijkheid. Deze is
uiteraard beperkter dan die van de leiding; een gewone medewerker kan kwa-
lijk worden aangesproken op besluiten die op een niveau boven hem worden

genomen. De indruk zou kunnen ontstaan dat de medewerker uitsluitend ver-
antwoordelijk is voor zijn eigen werk. Dit lijkt mij te eenvoudig. Ook al heeft
de medewerker - in elk geval formeel - niet veel in de melk te brokkelen waar

het gaat om beleid en besluitvorming, hij maakt wel onderdeel uit van een
organisatie. Dit brengt met zich mee dat hij zich niet, als het ware met oog-
kleppen op, alleen kan bezig houden met zijn eigen "toko". Maar in de eerste
plaats is de medewerker verantwoordelijk voor zijn eigen handelen.

Het ontsporen van street-level medewerkers kan te maken hebben met conflic-
terende boodschappen en belangen. Zij onderhouden immers het dagelijks
contact met de klanten die hen vertellen wat er allemaal aan de organisatie
schort. De medewerker kan zich hiermee vaak identificeren, vooral omdat hij
bij andere instanties ook klant is. Vanuit het perspectiefvan de klant heeft de

organisatie ook vaak "ongelijk". Binnen de organisatie vindt de medewerker
lang niet altijd gehoor voor dit perspectief. Op een hoger niveau zijn de klan-
ten immers een abstract verschijnsel, waar beleid voor wordt ontwikkeld. De
verantwoordelijkheid van de medewerker, en in het bijzonder van die mede-
werkers die het dageliiks contact van de organisatie met de klant onderhou-
den, wordt beheerst door normen van rechtsstatelijkheid. Dit kan op papier
heel duidelijk zijn, de praktijk is gecompliceerder dan dat. De strakke beginse-
len van de bureaucratische organisatievorm stroken niet altijd met die van res-
ponsiviteit. Bovendien is het niet alles rechtsstatelijkheid wat de klok slaat: het
economisch belang, het belang van organisaties om zichzelf in stand te hou-
den en te groeien of andere organisatiebelangen kunnen het de medewerker
behoorlijk moeilijk maken.

Ontsporen kan ertoe leiden dat de street-level medewerker zich laat leiden door

zijn sympathieen, juist door de zo directe confrontatie met de client. Voor
hem is deze geen nummer, geen dossier, maar een mens van vlees en bloed.

De reactie die past bij de rol van priv6-persoon is juist niet geschikt voor de rol
van ambtenaar of medewerker. Dit betekent dat deze medewerker voortdu-
rend wordt uitgedaagd, voortdurend het gevoel kan hebben dat hij zijn eigen
mening of gevoel moet onderdrukken om goed te blijven functioneren. Aan
de andere kant verwacht men van hem w61 een menselijke benadering. Wordt
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een medewerker hierin niet gesteund, dan kan hij zich alleen gelaten voelen
en de motivatie om verantwoordelijk te handelen verliezen. Zo is het mogelijk
dat Karin bi j een volgende meneer Nieuwland zich niet langer geroepen voelt
om haar nek uit te steken, met als gevolg dat hij met lege handen zal blijven
staan.

Al eerder is aangegeven dat medewerkers ook door een slecht voorbeeld van
de leiding kunnen worden aangespoord om hun macht ten opzichte van de
klant te misbruiken. Dit kan ertoe leiden dat zaken worden getraineerd, klan-
ten worden gepest,  of dat zi j tot corruptie worden aangespoord.  Het is  moge-
lijk dat dit wordt aangemoedigd door collega's  of door de leiding;  in dat geval
is een ontspoorde cultuur compleet. En het is natuurlijk ook mogelijk dat een
Willy Keur zich aandient als medewerker. Hij heeft geen voorbeeld of aan-
moediging nodig om zijn eigenbelangen na te streven, maar kan een funeste
invloed hebben op medewerkers die wel proberen om rechtsstatelijk te opere-
ren. Medewerkers als Willy Keur moeten daarom, als zij niet voor verandering
openstaan, worden ontslagen.

Het is van belang om te onthouden dat de meeste mensen "best aardig" zijn
In gevallen waar van waardenconflicten of strijdige belangen geen sprake is,
zullen zij "gewoon" hun best doen om de klant zo goed mogelijk van dienst te
zijn. Bijna iedereen heeft immers fellow feeling. Volgens  Kets de Vries komen
onder ondergeschikt personeel veel mensen met een afhankelijke instelling
voor: zij zijn onderdanig, meegaand en zijn het altijd eens met degene van wie
zi j  zich afhankelijk voelen. Zij nemen geen initiatief en geven er de voorkeur
aan om niet over hun gedrag en dat van de leidinggevende na te denken.340
Uit de praktijkonderzoeken blijkt dat dit wel meevalt. Het is wel aan de orga-
nisatie om juist de opgave om de.Rllow.Reling van medewerkers te versterken.
Dat kan alleen als zij vertrouwen genieten, gestimuleerd worden eigen initia-
tief te nemen en zelf rechtvaardig worden behandeld. Rechtsstatelijkheid is
ook een kwestie van motivatie.

Hoe het ook zij, medewerkers zijn wel verantwoordelijk voor hun eigen optre-
den. Bovendien bestaat er ook nog iets als collectieve verantwoordelijkheid.w
Ook als iemand zelf niets fout heeft gedaan, kan het resultaat van alle hande-

lingen van een groep samen wel fout ziin. Op het moment dat iemand zijn
directe collega's ziet ontsporen, kan hij niet doen of er niets aan de hand is.
Bewuste onwetendheid telt net zo zwaar als zelf meedoen. Hetzelfde geldt

340. Kets de Vries 1992, pp. 69-70.
341. Thomson, pp. 44. e.v.
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voor het opvolgen van bevelen: ook al wordt een bepaalde handelwijze van
bovenaf opgelegd, dit betekent niet dat iemand deze kan uitvoeren zonder
medeverantwoordelijk te worden.14* Uiteraard wordt deze medeverantwoorde-
lijkheid kleiner naarmate het de medewerker meer "kost" om zijn mond open
te doen; verantwoordelijkheid verdwijnt alleen als de medewerker echt als wil-
loos instrument wordt gebruikt.

4.2 Institutioneel burgerschap

Uitvoerende medewerkers kunnen zelf ontsporen, al dan niet als gevolg van
falend leiderschap. Dat medewerkers daarnaast ook verantwoordelijk zijn
voor het reilen en zeilen van een organisatie, wordt door Bovens uitgedrukt
met het begrip institutioneel burgerschap.141 De medewerker handelt in deze
visie niet alleen als prive-persoon, maar ook en vooral als lid van een organisa-
tie en van de samenleving. Institutioneel burgerschap brengt met zich mee
dat loyaliteit aan de organisatie belangrijk is, maar dat deze moet wijken wan-
neer er zaken van groot publiek belang op het spel Staan.'44 Deze opvatting zet
hij tegenover de ontplooiingsopvatting, waarin loyaliteit aan het eigen gewe-
ten wordt benadrukt, en de klassieke opvatting, die de nadruk legt op strikte
loyaliteit aan de organisatie en in het bijzonder aan superieuren. In zijn plei-
dooi voor institutioneel burgerschap, loyaliteit aan de publieke zaak, schaart
Bovens zich in de klassieke politiek-filosofische traditie van het burgerschaps-
denken, waartoe onder meer Aristoteles, Rousseau en Arendt behoren. In
deze traditie wordt de nadruk gelegd op het vermogen van het individu om tot
zelfstandige oordelen te komen. Medewerkers blijven ook in werktijd burgers.
Het individu is niet zozeer morele actor, maar politieke actor. Bovens

omschrijft de inhoud van het begrip als volgt:

Tot de belangrijkste deugden van de verantwoordelijke functionaris behoort
in de eerste plaats het besefdat hij ook binnen het verband van zijn organi-
satie burger blijft. Uit dien hoofde dient hij bij zijn optreden oog te hebben
voor het in stand houden van de politieke gemeenschap en voor de bescher-
ming van een aantal publieke belangen. Tot die belangen behoort in ieder
geval het in stand houden, en soms zelfs bevorderen, van de mogelijkheden
van democratische organen om het optreden van de organisatie waarvan hii
deel uitmaakt te sturen en te controleren, handhaving van de beginselen die
ten grondslag liggen aan de rechtsstaat en, voor zover dit niet in strijd komt
met een van de vorige belangen, bevordering van een efficiente bedrijfs- en
bestuursvorm.345

342. Dit was een belangrijk argument van Eichmann.
343. Bovens 19908, p. 183.
344. Bovens 1990 a, p. 191.
345. Bovens 1990 a, p. 213.
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Belangrilk aspect van dit citaat is dat het laat zien dat de zorg voor de rechts-
staat m66r is dan een persoonlijke morele opdracht van een medewerker.
Omdat hil ook burger is, houdt hij altijd zijn verantwoordelijkheid voor het
verwerkelijken van die rechtsstaat. Burgerschap is niet alleen een kwestie van
rechten, zoals het recht op vrije meningsuiting tijdens diensttijd. Het is ook
een kwestie van burgerplicht. Het verhaal wordt moeizaam als Bovens stelt dat
het niet alleen gaat over opvattingen over rechtmatigheid en publieke moraal,
maar ook over politieke opvattingen. Zeker als het gaat om het handelen van
striet-level medewerkers ten opzichte van de dienten, leidt een politieke
taakinvulling tot onzekerheid. Een medewerker met een sociaal-democrati-
sche achtergrond zou dan scheutiger zijn met sociale uitkeringen dan een
medewerker met een neoliberale achtergrond. Een benadering waarin de uit-
voerende medewerker als juridische of ethische actor wordt beschouwd, biedt
naar mijn mening een betere uitkomst.

4.3 Loyaliteit

In het hierna volgende zal ik nader ingaan op een attitude die door veel werk-
gevers zeer gewenst wordt geacht: loyaliteit. Loyaliteit is volgens Royce een
belangrijke deugd van een medewerker en tevens een attitude die verband
houdt met trouw aan een zaak.

Loyalty shall mean (...): The willing and practica] and thoroughgoing devo-
tion  of a person  to a cause. A man is loyal when. first, he has some cause to
which he is loyal; when, secondly, he willingly and thoroughly devotes him-
self to this cause,  and when,  thirdly, he expresses his devotion  in  some sus-
tained and practical way, by acting steadily in the service ofhis cause. 146

Het gaat hier om een stelselmatige houding, waarbij zowel de intentie als de
handeling zelf van belang zijn. De persoon wijdt zijn loyaliteit aan een
bepaalde zaak ofeen bepaald doel. Dat zorgt ervoor dat een organisatie niet als
los zand aan elkaar hangt, maar een geheel vormt. Een belangrijke vraag is
waaraan een medewerker loyaal moet zijn. Loyaliteit is immers een begrip
met ook negatieve consequenties: een werknemer kan t6 gehoorzaam zijn aan
zijn baas, bijvoorbeeld wanneer deze illegale handelingen verricht. Dan kan
hij van de werknemer niet verwachten dat deze hem blijft steunen. Loyaliteit
gekoppeld aan een persoon, veelal een leidinggevende, kan verkeerd uitwer-
ken: het zorgt er juist  voor dat kritiek verstomt  en  dat er wellicht een ./blie  a
deux onstaat. Loyaliteit aan een organisatie heeft hetzelfde nadeel. Een organi-
satie kan immers stelselmatig in strijd met allerlei juridische en morele regels
handelen. Loyaliteit van een medewerker zou in de eerste plaats gericht moe-

346. Royce, zoals geciteerd in jeurissen 1997, p. 170.
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ten zijn op waarden. Het gaat dan om die waarden die de organisatie zou moe-
ten uitdragen als deze wil worden gekenschetst als een rechtsstatelijke organi-
satie. Voorbeelden hiervan zijn rechtvaardigheid, gelijkheid en responsiviteit.
Voldoet de organisatie  hier in meerdere of mindere  mate aan, dan hangt hier-
mee de loyaliteit navenant samen. Dan verdienen de organisatie en zijn leiding
een bepaalde trouw van zijn medewerkers. Loyaliteit is en blijft dus een ver-
antwoordelijkheid van de leiding. Dit neemt niet weg dat er institutionele bur-
gerplicht is; misstanden aankaarten is geen vrijblijvendheid.

4.4     De mogelijkheden van de medewerkers
Rechtsstatelijkheid als deugd van een medewerker brengt met zich mee dat
deze er alles aan doet te voorkomen dat hij zelf willekeurig handelt. Daar
houdt zijn verantwoordelijkheid niet op. Hij hoort immers reacties van klan-
ten en ziet zijn collega's en superieuren opereren. Daarmee heeft hij kennis
van wat er om hem heen gebeurt. Hij kan het functioneren van anderen toet-
sen aan de waarden die de organisatie zou moeten hebben. Hoewel hij for-
meel niet altijd de verplichting of de bevoegdheid heeft te reageren, kan hij dit
doen door bijvoorbeeld zijn collega's aan te spreken op hun gedrag. Hij kan in

werkoverleggen zaken - ook preventief - aan de orde stellen: stel dat zich
situatie X voordoet, hoe gaan we er dan mee om? Hij kan, als dat niet werkt,
leidinggevenden op de hoogte brengen van bepaalde gedragingen van zijn col-
lega's. Hoewel dit soms wordt gezien als klikken, brengt loyaliteit aan de waar-
den van de organisatie dit wel met zich mee. Niet alleen heeft de organisatie
invloed op de attitude van de medewerkers, omgekeerd hebben medewerkers

ook invloed op de cultuur van een organisatie. Dit is niet alleen een gegeven,
maar ook een wenselijke situatie. Hieronder bespreek ik een aantal mogelijk-
heden voor individuele medewerkers om rechtsstatelijkheid te bevorderen.

Constructief-kritische houding
Om ethische en juridische kwesties aan de orde te stellen, hoeft een medewer-
ker de organisatie niet te verlaten. Dit gebeurt zelfs bij voorkeur niet; in een
open cultuur wordt kritiek op prijs gesteld. Ik sluit hiertoe aan bij de driede-
ling van Hirschman. Volgens hem hebben mensen twee opties om te reage-
ren op onvolkomenheden, de voice-optie en de exit-optie (naast de loyalty-
optie: zonder kritiek te uiten  het werk blijven  doen). De eerste optie  is  die

waarbij een individu of een groep van individuen zijn mening geeft met als
doel verandering te bewerkstelligen. Dit kan zowel intern als intern gericht

zijn

Voice is defined as any attempt at all to change, rather than to escape from,
an obiectionable state of affairs, whether through individual or collective
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petition to the management directly in charge, through appeal to a higher
authority with the intention of forcing a change in management, or through
various types of actions and protests, including those that are meant to
mobilise public opinion.34-

De exit-optie houdt in dat men uit onvrede of protest de organisatie verlaat, al
dan niet onder openbaarmaking van de reden van vertrek. Interne kritiek kan
op verschillende manieren geleverd worden. Soms is het de meest aangewe-
zen weg om direct op degene die onverantwoordelijk handelt af te stappen en
de kwestie te bespreken. Dat heeft alleen zin als deze persoon zich ofwel van
geen kwaad bewust is, of nog te overtuigen is van de noodzaak om zich anders
te gedragen. Werkoverleg kan ook een goede gelegenheid om zaken aan de
orde te stellen. Als een organisatie of afdeling vijandig is ten opzichte van de
kritische medewerker, is het verstandiger een andere weg te bewandelen, bij-
voorbeeld door direct een vertrouwenspersoon, de hoogste leiding of de
ondernemingsraad te benaderen. In het geval dat een organisatie niet alleen
een directie heeft, maar ook een bestuur of een raad van commissarissen, kan
deze op de hoogte worden gebracht van de problemen. Hoe ernstiger de zaak,
hoe dringender de noodzaak om het "hogerop te zoeken". Over het algemeen
is de voice-optie aantrekkelijker dan de exit-optie, omdat de laatste meestal niet
zal  leiden tot verandering binnen de organisatie: " Kritiek vraagt  om  een  ant-
woord, om rechtvaardiging van de bestaande situatie en dwingt zo de organi-
satie over haar eigen beleid  na te denken."148

Ongehoorzaamheid
Lang niet altijd valt ontspoord gedrag, vooral wanneer dit van structurele aard
is, op te lossen door een constructief-kritische houding aan te nemen. Ook
kunnen problemen zo hoog in de organisatie worden veroorzaakt, dat er geen
intern forum is waar men de kritiek kwijt kan. Ongehoorzaamheid kan dan
noodzakelijk zijn en ligt in het verlengde van de voice-optie. Dit kan op ver-
schillende manieren. Etn manier is om, tegen impliciete verwachtingen in,
naar eigen inzicht te handelen. Een medewerker belast met woonruimteverde-
ling kan een bepaalde woning aan een ex-crimineel toewijzen en doen of zijn
neus bloedt, terwijl hij weet dat de directie dit niet graag heeft. Daarnaast kan
hij "echt ongehoorzaam" zijn. Hij kan bijvoorbeeld, ondanks de wettelijke
bepalingen, de opdracht van de leiding krijgen om vluchtelingen te weren.
Ook kan hem worden gezegd om, binnen de wettelijke normen, bepaalde
clienten te benadelen (door hen "onder op de stapel te leggen". hen niet te

347. Hirschman 1970, p. 30.
348. Bovens 1990 a, p. 224.

282



Hoofdstuk 8 - Van macht naar verantwoordelijkheid

informeren over hun rechten, te zeggen dat zij toch geen kans maken of zelfs
onjuiste informatie over de regels te geven). Deze opdracht kan hij naast zich
neerleggen. Een andere optie kan zijn om met klem de klant te verwijzen naar
klachteninstanties of rechtshulpverlening.149 De eigen klanten van de mede-
werker ofvan de ongehoorzame afdeling worden op die manier aan hun recht

geholpen. Aan de organisatiecultuur verandert echter niet veel.

Klokkenluiden
Klokkenluiden, een vorm van ongehoorzaamheid, heeft zijn succes als middel
om misstanden - varierend van bouwfraude tot financiele perikelen bij de

Europese Commissie - aan de kaak te stellen inmiddels bewezen. Bij klokken-
luiden gaat het volgens Bovens, die deze term heeft bedacht, om het naar bui-
ten brengen van informatie met als doel gedragingen van organisaties open-
baar te maken en op die manier te veranderen. "Het gemeenschappelijke ele-

ment (...) is dat een (ex-)lid van een organisatie, zonder daartoe opdracht of
toestemming te hebben gekregen van zijn superieuren, informatie onthult of
op andere wijze in de openbaarheid treedt met de bedoeling de aandacht te

vestigen op een misstand waarvan hij kennis heeft gekregen door zijn werk
binnen de organisatie."19 Klokkenluiden is voor medewerkers vaak een laatste

redmiddel en gebeurt meestal door bekendmaking van omstreden feiten aan
de pers, die op die manier de mogelijkheid krijgt deze te onderzoeken. Het

zijn juist vaak de meest loyale en gemotiveerde medewerkers die hiernaar
grijpen. 15, Medewerkers die "gewoon hun werk doen", zullen ervoor kiezen om
hun mond te houden.

Omdat steeds vaker naar klokkenluiden als middel werd gegrepen, werd
geprobeerd om dit verschijnsel te kanaliseren. Vooral gesloten organisaties

(die de grootste kans lopen te ontsporen) hebben er moeite mee hun gedrag in
het openbaar te verantwoorden. Er ziin klokkenluidersregelingen gemaakt,
waaraan het gedrag van de klokkenluider wordt getoetst. Hij wordt beschermd
als hij zich conform deze regeling gedraagt.lp Daarbij is de belangrijkste regel

dat hil niet naar de pers mag lopen. Misstanden moeten in stilte worden opge-

lost.'51 Gemeenschappelijk aan veel van deze regelingen is dat de medewerker
eerst bij zijn leidinggevende, diens leidinggevende. een toezichthoudende

349. Dit is voor bestuursorganen wettelijk verplicht; voor private organisaties niet. Ook bij
bestuursorganen bestaat groot verschil in de mate waarin en de wijze waarop dit gebeurt.

350. Bovens 1990 a, p. 264.
351.  Hoewel het ook mogelijk is dat mensen uit rancune tot het zoeken van publiciteit overgaan.

352. Er moet gezegd dat veel organisaties, juist aangespoord door personeelsvertegenwoordigers,
met de beste bedoelingen deze regels hebben omarmd om klokkenluiders te beschermen.
Hier zullen de regels meestal positiefwerken.

353. Terwijl veel misstanden welbeschouwd niet eens vertrouwelijk of geheim zijn.
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instantie of een vertrouwenspersoon moet klagen. Daarnaast wordt soms een
klokkenluiderscommissie of een meldpunt in het leven geroepen.354 Deze
commissie - die vaak voor een hele branche actief is - is onafhankelijk. De
klokkenluider kan er een klacht indienen over zijn organisatie.

Klokkenluiderscommissies nemen geen beslissingen over de aangedragen
misstanden. Zij kunnen slechts een advies uitbrengen. Dit advies komt bij het
bestuur of de directie van de beklaagde organisatie terecht, die er uiteindelijk
een oordeel over moet vellen. Op deze manier bijt de regeling zichzelf in de
staart: omdat veel misstanden juist gaan over gedragingen in de top (misstan-
den die zich alleen lager in de organisatie afspelen, kunnen immers ook
intern worden aangekaart), moet die top uiteindelijk oordelen over zichzelf.
Hoewel de klokkenluider anoniem kan blijven, is deze anonimiteit feitelijk
vaak een illusie. De leiding van een organisatie weet veelal heus wel - door
deductie, of omdat "lastige" medewerkers toch al bekend waren - wie er een
klacht heeft ingediend, met alle gevolgen vandien. Zeker als een klacht terecht
is en de top inderdaad ontspoord gedrag vertoont, valt te verwachten dat de
"verrader" het leven flink zuur gemaakt wordt, ook al wordt hij formeel
gesproken wettelijk beschermd.155 Adviezen van commissies moeten volgens
veel regelingen openbaar worden gemaakt. Er is echter geen plicht om rucht-
baarheid te geven aan zo'n openbaarmaking, waardoor deze een wassen neus
kan zijn. Bovendien kan de leiding een onwelgevallig advies rustig naast zich
neerleggen. Daarnaast wordt het niet strikt naleven van de klokkenluidersre-
geling met succes als ontslaggrond ingeroepen. Al met al kan een klokkenlui-
dersregeling een hinderpaal zijn om misstanden effectiefte bestrijden.

Lekken

De term klokkenluiden was oorspronkelijk bedoeld om elke vorm van het in
het openbaar aankaarten van misstanden aan te duiden. Door het maken van
regelingen is juist deze openbaarheid uit de definitie verdwenen. Alleen klok-
kenluiders die aan de vertrouwelijkheidseis voldoen, worden juridisch
beschermd, hoewel die bescherming vaak een wassen neus is. Tuist vanwege
dat laatste is klokkenluiden niet altijd een reele optie. Bovendien leidt de voor-
geschreven procedure niet altijd tot verandering; dat is het geval als in laatste
instantie de aangeklaagde of aangeklaagden zelf zijn of hun eigen gedrag
moet of moeten beoordelen. Onrechtsstatelijk gedrag in en van organisaties

354. Ik gebruik hier als voorbeeld de modelregeling van de VNG uit 2003.
355. Zo bleek uit een onderzoek van de FNV dat van de als klokkenluiders aan te merken werkne-

mers bij overheid en het bedrijfsleven die werden ondervraagd, 37% zich bedreigd en onder
druk gezet voelde, 35% in de ziektewet belandde, 8% geschorst werd en dat uiteindelijk 40%
ontslag kreeg. Zie FNV 2000.
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blijft op deze manier voorkomen, terwijl het belang van de rechtsstaat juist
eist dat hieraan iets verandert. Dan is bekendmaking aan de samenleving, in
de vorm van de media, de enige andere mogelijke optie. Dit wordt vaak aange-

duid met lekken".156

Iemand kan lekken terwijl hij zijn naam bekend maakt aan de pers, daarmee

klokkenluider in de oorspronkeliike betekenis zijnd. Voor zowel de carri6re

als voor het priv6-leven van deze persoon heeft dat grote consequenties.
Daarom is dit alleen een reele optie als de persoon in kwestie inmiddels de

organisatie waarover hij lekt, heeft verlaten. In feite is dat dus een vorm van
de exit-optie. Werkt hij nog bij de organisatie, dan heeft de medewerker met

recht te vrezen voor zijn verdere loopbaan of zijn reputatie. In dat geval kan

hij ervoor kiezen om anoniem te lekken. Dit wordt niet alleen door de aange-

klaagde organisatie, maar ook door veel bestuurders die wel integer zijn, als
laakbaar gekenschetst. De "nestbevuiler" wordt als niet loyaal en als gevaar
voor de organisatie gezien. Er zijn naar mijn mening omstandigheden denk-
baar waarbij ook deze vorm van lekken verdedigbaar is. Daarbij valt te denken

aan situaties waarin een medewerker al zodanig in het nauw is gedreven dat

hij ziek is geworden, of waarin een medewerker direct bedreigd is met ont-
slag, geweld of aantasting van zijn reputatie.

5 Externe beinvioeding

5.1       De verantwoordelijkheid van de overheid en de klant
In dit proefschrift is vooral aandacht besteed aan organisaties, aan hoe zij han-

delen en hoe zij hun eigen rechtsstatelijkheid kunnen bevorderen. Zij zijn
ook in eerste instantie zelf verantwoordelijk. Dat betekent niet dat de verant-

woordelijkheid voor de rechtsstatelijkheid van private organisaties met
publieke taken niet ook buiten deze organisaties Inoet worden gezocht. Het is
en blijft de overheid die waakt over de rechtsstaat Nederland. Uiteindelijk kan
deze erop worden aangesproken als de grondrechten van burgers geschonden
worden. In deze paragraaf zal daarom aandacht worden besteed aan hoe

maatschappeliike organisaties, zoals woningcorporaties en ziekenhuizen, van
buitenaf kunnen worden beinvloed. Ik beperk me tot de verantwoordelijkheid

van de rijksoverheid en clientenparticipatie.

Culturen en attitudes onttrekken zich in belangrijke mate aan externe bein-

vloeding. Een organisatie is een van de buitenwereld afgeschermd geheel,

356. Het gaat hier uitdrukkelijk niet over lekken door bestuurders of directieleden om de publieke
opinie te beTnvloeden.
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hoewel er natuurlijk genoeg uitwisseling met die buitenwereld plaatsvindt.
Dit vindt niet alleen plaats door contacten met de clienten, maar ook doordat
de leden van de organisatie zelf uit die buitenwereld afkomstig zijn. Zij zijn
niet alleen lid van die organisatie, maar maken ook van tal van andere sferen
deel uit. Dat een organisatie toch als een geheel wordt beschouwd en vaak een
gesloten indruk maakt, is in vele onderzoeken naar het beinvloeden van orga-
nisaties bevestigd. Uit diverse rechtssociologische onderzoeken is gebleken
dat organisaties zich slechts in beperkte mate laten beinvloeden door over-
heidswetgeving. Teubner stelt in zijn theorie van autoporese dat wetgeving en
andere vormen van externe beinvloeding zodanig wordt geinterpreteerd, dat
het past binnen het eigen waamemingssysteem.30 Wetgeving is slechts dan
zinvol wanneer de bedoeling van de wetgever aansluit bij die van het sociale
netwerk van organisaties, zoals het netwerk van woningcorporaties. Rejlexief
recht, wetgeving die slechts procedures en bevoegdheden reguleert, werkt vol-
gens Teubner het beste. De materiele normering komt vervolgens door zelfre-
gulering van de betreffende groep tot stand.158 De vraag of reflexief recht de
manier is om rechtsstatelijkheid van maatschappelijke organisaties dichterbij
te  brengen,  komt aan het eind van deze paragraa f aan de orde. Eerst wordt het
beleid van het kabinet Balkenende 11  door een rechtsstatelijke bril bekeken.

5.2 De rechtsstaat Nederland

De afgelopen jaren is veel gesproken over de rechtsstaat Nederland. Wat daar-
bij  opvalt,  is dat het kabinet in zekere zin responsief reageert:  het laat zich lei-
den door de kritiek die in de maatschappij wordt geuit op allerhande kwesties,
van dreigend terrorisme tot integratiekwesties. Deze responsieve reactie ver-
taalt zich vooral in repressief beleid: meer handhaving, meer toezicht, meer
en snellere sancties. De rechtsstaat is in deze optiek in de eerste plaats een
rechtsorde. Wie zich op welke manier dan ook buiten deze orde plaatst, wordt
veroordeeld en door sancties gedwongen op het rechte pad te blijven. Het is de
vraag of deze manier uiteindelijk effectief is. Door de decennia heen laten
onderzoeken zien dat repressie alleen geen effectieve manier is om ont-
spoorde mensen langdurig te veranderen omdat de afschrikwekkende wer-
king uiterst beperkt is.
Wat geldt voor leiders in organisaties, geldt op een vergelijkbare manier voor
de leiders van een land: zij hebben grote invloed op de stemming in de
samenleving. Hoe kan van de burgers worden verwacht dat zij mild en begrip-
vol reageren op het gedrag van hun medeburgers als de overheid dat niet
doet; En hoe kunnen we van maatschappelijke organisaties verwachten dat zij

357. Van Twist& Schaap 1991, p. 229.
358. Van Schooten 1997, pp. 162-163.
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de paria's van het regeringsbeleid blijmoedig blijven opvangen? Hier zien we
juist ook de kracht van maatschappelijke organisaties - zowel de grote instel-

lingen zonder duidelijke achterban als belangenorganisaties - en de burgers
die erin actief zijn, want vele blijven inderdaad blijmoedig ex-gedetineerden,
asielzoekers en mensen in armoede opvangen. Dat gebeurt zelfs soms tegen

de verdrukking in: zi j worden er door de regering om veroordeeld. Een voor-
beeld uit de volkshuisvesting is het initiatief Ons Pardon, waarin de gemeente
Wageningen, kerken, vluchtelingenorganisaties 6n woningcorporaties samen-
werken om de zogeheten "oudewetters" (asielzoekers die al vele jaren in
Nederland verblijven en nog steeds wachten op een besluit over hun status)
een menswaardig bestaan te geven.'59 Dit gebeurt onder meer door het bieden
van sociale huisvesting, waarmee de verantwoordelijke bewindspersonen het
niet eens zijn. Daarbij moet worden opgemerkt dat het hier een door interna-
tionale instellingen vastgestelde schending van mensenrechten betreft waar-
tegen wordt opgekomen, en geen simpel verschil van politieke mening.160

Waarden en normen
De aandacht voor ethiek in de samenleving is door de huidige regering op de
agenda gezet onder de noemer "waarden en normen" en krijgt onder meer
gestalte in websites.36, Het ethisch gehalte van de overheid zelf krijgt vorm in
integriteitsbeleid, waarmee al door voorgaande kabinetten een begin was
gemaakt. De aanpak van de regering van deze onderwerpen lijdt aan hetzelfde

gebrek als de manier waarop het onderwerp rechtsstaat wordt behandeld en

kent nog een ander euvel: de ernst van de problematiek wordt sterk gebagatel-
liseerd. Zo schrijft premier Balkenende in een briefaan de Tweede Kamer dat
internationaal onderzoek uitwijst dat er een positief beeld bestaat van Neder-

land waar het gaat om corruptie. Dat er meer aan het licht is gebracht, kornt
doordat er meer aandacht voor is:

[Hlet kabinet [meent] dat er geen reden is om uit te gaan van een algemene

verslechtering van de publieke moraal in de sectoren van ons land en bij alle
burgers (en dat in die zin ons land geen "fraudeland" kan worden
genoemd). We leggen onszelf - terecht  - hoge normen  op.  Er  is  meer
bewustzijn en toezicht. Er zijn meer «opgespoorde" - en daarmee zichtbare
gevallen.362

Ondanks deze geruststellende informatie heeft het kabinet regels gesteld om
corruptie aan te pakken en de integriteit van de overheid te bevorderen.163 Op

359. Zie www.onspardon.nl.
360. Comita voor de rechten van het kind 2004, Raad van Europa 2006.
361. Zie www.zestienmiljoenmensen.nl.
362. TK 2003-2004,29 454, nr. 1, p. 4.
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dit laatste wil ik nader ingaan, omdat het integriteitsbeleid van de overheid
kenmerkend is voor de manier waarop deze de rechtsstatelijkheid in het alge-
meen benadert. Het belangrijkste initiatiefvan het kabinet over dit onderwerp
is de wijziging van de Ambtenarenwet. Het nieuwe artikel I25 verplicht zowel
het rijk als alle lagere overheden tot het vaststellen van "voorschriften over
integriteit", een afdwingbare gedragscode. Daarnaast moeten rijksambtena-
ren volgens dezelfde wet de ambtseed of -gelofte afleggen.

Wat ik in paragraaf 3.5 schreef over het succes van buitenaf of van bovenaf
opgelegde gedragscodes, geldt voor overheden natuurlijk ook. De kans bestaat
dat deze slechts met de mond worden beleden ofzelfs in een ]ade verdwijnen,
zonder dat medewerkers ervan op de hoogte zijn.  Een eed of gelofte heeft een
hoog symbolisch gehalte. Misschien zijn sommige ambtenaren er zo van
onder de indruk dat zij er ter plekke integer van worden. Een Willy Keur zal
echter de eed zonder scrupules afteggen om vervolgens op de oude voet verder
te gaan. Ik denk dat de eed in het algemeen weinig effect heeft als deze niet is
ingebed in een introductieproces voor nieuwe werknemers, waar integriteit
deel van uitmaakt. Naast de wijziging van de Ambtenarenwet heeft de rege-
ring het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector ingesteld.364 Dit
heeft onder meer als taken: stimulering en ondersteuning, beleids- en instru-
mentontwikkeling en kennisuitwisseling. Hoewel het bureau zeker ook aan-
dacht heeft voor cultuurverandering, blijven de aangedragen instrumenten
nog steken op het niveau van modelgedragscodes en handboeken.

Net als leiders van een organisatie een belangrijke voorbeeldfunctie hebben,
hebben landelijke leiders dat ook. Burgers kijken ernaar en spiegelen hun
eigen gedrag eraan, ook als zij op de werkvloer zijn. Dat een overheidsorgani-
satie strafbaar handelt zonder dat dit tot vervolging leidt, is moeilijk uit te leg-
gen, vooral in een tijd waarin de regering zegt criminaliteit hard aan te willen
pakken.365 Het niet nemen van verantwoordelijkheid voor fouten die door de
ambtelijke organisatie zijn gemaakt, vermindert het gezag van de leiders.
Ministeriele verantwoordelijkheid is een taakverantwoordelijkheid: ook los
van persoonlijke aansprakelijkheid is het belangrijk dat een minister opstapt
als er iets fout is gegaan. Door een gebrek aan geloofwaardigheid en betrouw-
baarheid zullen integriteitscampagnes een verminderd succes hebben. Daar-
mee komen rechtmatigheid en rechtsstatelijkheid van andere organisaties

363. Toch verbaast het de Rijksrecherche dat sinds 1992 amper meer aangifte is gedaan van inte-
griteitsschendingen en vraagt zich af wat de waarde is geweest van de vele integriteitstrajec-
ten die er sinds die tijd zijn geweest. Staatscourant 4 februari 2005.

364. www.8 IOS.nl.
365. HR 23 april 1996 nr. 10210OE, NJ 1996/513.
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onder druk te staan. Zo kunnen ook woningcorporaties strafrechtelijk hande-
len of zichzelfverrijken.366

5.3 Wetgeving
Ondanks dat organisatiecultuur zich niet gemakkelijk laat beinvloeden door
de buitenwereld, heeft de overheid wel degelijk mogelijkheden. Hoewel veel

publieke functies door de markt of het maatschappelijk middenveld worden
vervuld, is het belangrijk om te constateren dat de overheid hier wel degelijk
een taak heeft. Deze vloeit expliciet uit de sociale grondrechten voort, voor de

verwezenlijking waarvan de overheid verantwoordelijkheid draagt. Daarnaast
is er het gegeven dat de overheid zorg hoort te dragen voor het rechtvaardig-
heidsgehalte van het positieve recht, ook als dit tot het burgerlijk recht
behoort.

Wanneer wordt nagedacht over de mogelijkheden die de overheid heeft om
invloed op maatschappelijke actoren uit te oefenen, zal als eerste het juridi-
sche instrumentarium naar voren komen. Dit is immers het meest klassieke
overheidsmiddel. Bovendien is het een hard middel: de overheid beschikt over
een uitgebreid apparaat om wetten te laten naleven. De vraag is of dit altijd de
meest aangewezen manier is om een organisatiecultuur te beinvloeden. Van
buitenaf opgelegde regels kunnen immers als vijandig worden beschouwd,
waardoor ze eerder een negatieve dan een positieve cultuurverandering tot
gevolg hebben. Dit als risicofactor in aanmerking nemende, denk ik dat wet-
en regelgeving ook waar het cultuurverandering betreft een positieve invloed
kan hebben. Het recht heeft zijn eigen dynamiek; ook al zal het in eerste
instantie als extern worden beschouwd, doordat de organisatie hiermee voort-
durend in de praktijk geconfronteerd wordt (bijvoorbeeld doordat clienten er
een beroep op doen), zal het langzaam geinternaliseerd kunnen worden. Juri-
dische afdelingen of juridisch geschoolde medewerkers van de organisatie
spelen hierbij een vooraanstaande rol. De mate waarin de normen van bui-
tenafkunnen worden geinternaliseerd is onder meer afhankelijk van:

De bestaande organisatiecultuur - Wanneer de bestaande organisatiecultuur
niet te veel afwijkt van de door de overheid opgelegde normen, is de kans
dat deze normen "als vanzelf" worden nageleefd groter dan wanneer dit
niet het geval is.
De mate van ajdwingbaarheid - Niet elke wetteliike regel laat zich even goed
naleven. Dit is bijvoorbeeld afhankelijk van hoe gemakkelijk de naleving
zich van buitenaf laat controleren.  Ook zijn normen waarvan de naleving
voor de organisatie niet veel moeite kost, gemakkelijker op te leggen dan

366. Persbericht OM Zwolle, 19 april 2005.
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normen waarvan de naleving voor de organisatie kosten opleveren. Nor-
men die vaag of onbegrijpelijk ziin worden al snel in het eigen betekenis-
kader uitgelegd.
De omgeving van de organisatie - Wanneer de omgeving bestaat uit los van
elkaar opererende clienten, die bovendien afhankelijk zijn van de organisa-
tie, zal dit de naleving niet ten goede komen. De mondigheid en de organi-
satiegraad van de clienten zijn van belang voor het naleven van normen.
Begeleidende maatregelen van de overheid - Wanneer wetgeving gepaard gaat
met andere instrumenten, kan dit de naleving van de wetgeving ten goede
komen. Men kan hier bijvoorbeeld denken aan subsidies en fiscale maatre-
gelen, maar ook aan communicatie.

Rechtsstatelijkheid als organisatiedeugd is weliswaar een ideaal, niemand kan
garanderen dat het altijd en overal werkelijkheid is. Het positieve recht is en
blijft noodzakelijk om organisaties en medewerkers die zich niet verantwoor-
delijk gedragen, te dwingen. Een vraag is uit wat voor normen dit recht moet
bestaan. Teubner schrijft dat dit reflexief moet zijn, alleen gericht op procedu-
res en bevoegdheden. De inhoudelijke normen komen door zelfregulering in
de organisaties tot stand. Ook al zijn er voor bedrijven of maatschappelijke
organisaties wetten vastgesteld over hoe zij moeten besluiten en wie er een
besluit mag nemen, deze besluiten zelf kunnen rechtsstatelijk gezien nog
steeds onjuist zijn, bijvoorbeeld omdat zij de waardigheid van de klant met
voeten treden. Omdat dit geen gewenste situatie is, moet de wetgever ook
inhoudelijke normen voor deze organisaties maken. Volgens Witteveen moe-
ten deze normen wel open normen zijn, waardoor de organisaties deze zelf
kunnen interpreteren. Wetten die deze kwaliteit hebben, hebben symboolwer-
king. Zij zijn effectiever dan wetten die geen symboolwerking hebben, omdat
zij kunnen worden "ingepast" in de normen die in een organisatie of gemeen-
schap al bestaan.

Tegenover het complex van eisen aan de wet (...) plaats ik een simpele eis:
de wet moet in haar werking symbolisch zijn. Tegenover de functies plaats
ik de 'waarde' van wetgeving (...) De wet die waarde bezit moet tegelijk effec-
tief zijn ten opzichte van de normadressaten en orientatiepunten bieden
voor degenen die de wet interpreteren.'67

Degenen die deze wet interpreteren, zijn vooral de medewerkers van de orga-
nisatie, maar ook klanten, hun vertegenwoordigers en toezichthouders. Er ont-
staat een "interpretatiegemeenschap waarin de wet nadere betekenis krijgt".
Een open norm zou kunnen zijn dat in de Huisvestingswet wordt geregeld dat,

367. Witteveen 1991, p. 75.
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indien dit medisch noodzakelijk is, mensen een urgentieverklaring moeten
krijgen.,68 Wat medisch noodzakelijk is, laat zich niet in algemene termen in
de wet vastleggen, maar wordt door keuringsartsen, samen met corporaties en
belangenverenigingen nader ingevuld. De op die manier ontstane precieze

regels kunnen door de organisatie zelf worden vastgelegd, waarbij er ruimte

kan zijn voor lokale verschillen. Zo kan het in een grote stad nuttig zijn de
urgentie af te laten hangen van de vraag of iemand zijn portiekwoning drie-
hoog nog in kan, op het platteland heeft deze vraag meestal weinig nut.

De regels die de wetgever stelt, moeten vooral zijn gericht op de bevordering

van rechtsstatelijkheid van, in dit geval, maatschappelijke organisaties. Het is
immers juist zijn verantwoordelijkheid om sociale grondrechten te verwezen-

lijken. Op het terrein van de volkshuisvesting is dit in zoverre gerealiseerd, dat
in de Woningwet en de Huisvestingswet regels staan die de primaire doel-

groep beschermen. Algemene rechtsstatelijke regels voor deze soort organi-
saties zijn er echter niet. Toch valt er het nodige voor te zeggen dat de in de

Algemene wet bestuursrecht geformuleerde beginselen van behoorlijk
bestuur - en ook de niet-gecodificeerde beginselen - ook voor deze organisa-
ties zouden moeten gelden. Deze beginselen, zoals het gelijkheidsbeginsel,

het evenredigheidsbeginsel en het motiveringsbeginsel, zijn open en kunnen

door organisaties zelf worden ingevuld. Een uitbreiding van het bestuursor-
gaanbegrip van artikel I:I Awb is een mogelijkheid, evenals het ontwerpen van
een "Awb voor maatschappelijke organisaties", die event:ueel onderdeel van

het Burgerlijk Wetboek zou kunnen zijn.

5.5 Clientenparticipatie
De klant kan ook invloed hebben op de organisatie door middel van clienten-

participatie, zoals huurdersorganisaties bij een woningcorporatie. Deze parti-
cipatie is in de Wet overleg huurders - verhuurders (Wohv) geregeld. De
invoering van deze wet was met name van belang omdat corporaties, die vroe-
ger vaak de verenigingsvorm hadden, tegenwoordig vaak stichtingen zijn.
Daarmee is de formele interne democratie verdwenen.'69 De staatssecretaris

onderkent het belang van "maatschappeliike verankering" ter legitimering
van het handelen van corporaties.17° De Wohv kent een informatie- en advies-

recht voor de huurdersorganisatie en verplicht de verhuurder tot overleg.

368. Momenteel hebben niet alle corporaties een urgentieregeling, wat tot gevolg kan hebben dat

mensen in schrijnende situaties blijven zitten. Daarom is zo'n regel ill een landelijke wet zeker

gewenst.
369. Overigens konden ook niet-huurders lid worden van een woningbouwvereniging. Vooral in

dorpen was het gebruikelijk dat notabelen, en niet de huurders, het op deze manier voor het

zeggen hadden.
370. Nota Wonen, p. 248.
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Opvallend is dat er geen instemmingsrecht is, waardoor een verhuurder uit-
eindelijk alle beslissingsmacht houdt. Daarmee is het des te belangrijker
geworden dat de organisaties zelf de clientenparticipatie serieus nemen. Zij
zijn immers machtige, professionele organisaties met een grote kennisvoor-
sprong. De voorbereiding van het beleid en het nemen van initiatieven wordt
door de organisatie gedaan. Afhankelijk van de welwillendheid van de organi-
satie wordt de clientenorganisatie daar in een vroegtiidig of pas later stadium
bij betrokken. Het hoeft geen betoog dat in het eerste geval aanzienlijk meer
invloed voor de klant bestaat.

De koepel van de corI)oraties, Aedes, ziet sociale verhuurders als "maatschap-
pelijke ondernemingen bij uitstek", die moeten streven naar maatschappe-
lijke inbedding:

Een maatschappelijke ondernemer behartigt per definitie maatschappelijke
belangen. Via vitale wortels in de samenleving moet zo'n onderneming wor-
den gevoed. Maatschappelijke inbedding heeft alles te maken met het geven
van invloed aan stakeholders. (...) Het gaat primair om de houding van de
corporatie. (...) Die moet uitnodigend, luisterend, open, zorgvuldig en ver-
antwoord zijn. De directeur-bestuurder is de aaniager en geeft het goede
voorbeeld. 17'

Hiermee laat Aedes zien dat zij inzicht heeft in waar het om gaat: de houding
is belangrijker dan de structuur, vooral van de leiding. Toch zijn er geen
garanties dat maatschappelijke inbedding op die manier ook tot stand kan
komen. Zo wordt uitgegaan van het bestaan van "vitale wortels", een georgani-
seerde en gemotiveerde huurdersorganisatie. Juist in deze tijd van individuali-
sering is helemaal niet zeker dat deze overal bestaat. Bovendien is een huur-
dersorganisatie niet per se een afspiegeling van de huurders. Er kan een over-
vertegenwoordiging zijn van mensen die "gewend zijn aan een vergadercul-
tuur," van ouderen of hoogopgeleiden.37* Belangrijk is ook te constateren dat
huurdersorganisaties alleen bij beleidsbeslissingen worden betrokken. Zowel
zij als de toezichthouders hebben geen inzicht in individuele gevallen. Statis-
tieken over bijvoorbeeld het aantal mensen in een bepaalde categorie dat aan
een woning is geholpen, zeggen nog niets over de vraag of in alle concrete
gevallen woningen naar de juiste kandidaat zijn gegaan. Clientenparticipatie
is dan ook geen manier om direct de rechtsstatelijkheid in het dagelijks func-
tioneren te beinvloeden. Daartoe blijft de klant aangewezen op zijn eigen
mondigheid en op rechtsbescherming. Wel kan participatie invloed hebben

371. Broos 2000, p. 61.
372. Zo blijkt op de website van het Landelijk Expertisecentrum Clientenparticipatie.
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Hoofdstuk 8 - Van macht naar verantwoordelijkheid

op het bewustzijn van de organisatie en daarmee indirect toch een positief
effect hebben.

6       Tot slot

Dit proefschrift ging over de rechtsstatelijkheid van maatschappelijke organi-
saties. De doelstelling ervan was tweeledig:

onderzoeken of een rechtsstatelijke "voedingsbodem" bij deze organisa-
ties, die niet onder het juridische rechtsstaatbegrip vallen, aanwezig is of

kan zijn;
daarmee aantonen dat het concept van rechtsstatelijkheid als organisatie-
deugd een vruchtbaar concept is dat aanvulling biedt op de bestaande juri-
dische en sociologische rechtsstaattheorieen.

Bij de twee onderzochte woningcorporaties was een rechtsstatelijke voedings-

bodem in belangrijke mate aanwezig. Het is daarmee zinvol om van rechtssta-
telijkheid van private organisaties te spreken in situaties die, strikt juridisch

gesproken, niet direct onder rechtsstatelijke normen vallen. Beschouwen we

rechtsstatelijkheid als een organisatiedeugd, dan kan dat wel. Rechtsstatelijk-
heid kan als een juridisch, sociologisch, 6n ethisch concept worden opgevat
voor alle situaties waarin macht aan de orde is.

Er is in dit boek een veelheid aan onderwerpen aan bod gekomen; vanuit de
discussie over publiek en privaat heeft zich, geinspireerd door empirisch
onderzoek, het concept van rechtsstatelijkheid als organisatiedeugd ontwik-
keld. Deze rechtsstatelijkheid richt zich op het voorkomen van willekeurige
machtsuitoefening door organisaties, zowel in de zin van bureaucratisch han-
delen als van willekeur pur sang. In dit laatste hoofdstuk is een aantal manie-
ren beschreven waarop deze deugd kan worden bevorderd. Er zijn ook veel
onderwerpen niet behandeld, zoals het privatiseringsbeleid en het volkshuis-
vestingsbeleid. Hierover kan ik slechts zeggen dat het machtsaspect - en daar-
mee de rechtsstatelijkheid - bij de behandeling van deze onderwerpen, zowel
door de regering als in de wetenschap, vaak ondergeschikt is aan het aspect
van efficientie en marktwerking.

Rechtsstatelijkheid als organisatiedeugd is niet h6t antwoord op alle machts-

vragen en op het falen van regelgeving en beleid. Het biedt wel een ander
denkraam om hierover, en vooral ook over organisaties en hun medewerkers,
na te denken. De belangrijkste conclusie is misschien wel dat rechtsstatelijk-
heid altijd mensenwerk blijft. Werk van mensen met macht.
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