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Woord vooraf 
 
 
In deel drie van zijn magistrale werk ‘Sferen’ ontvouwt Peter Sloterdijk zijn 
‘plurale sferologie’ onder de welgekozen titel: ‘Schuim’. Niet langer de een-
duidige en van elkaar gescheiden bellen, de overzichtelijke globes, maar het 
complexe en meerduidige beeld van het schuim typeert de instituties en het 
samenleven van onze tijd. Het beeld van schuim wordt door hem overtuigend 
gehanteerd als een ‘theorie van de huidige tijd, vanuit het gezichtspunt dat het 
‘leven’ zich multifocaal, multiperspectivisch en heterarchisch ontwikkelt.’ Hij 
licht toe: ‘Als ‘het leven’ oneindig veel verschillende ruimten creëert, dan komt 
dat niet alleen doordat elke monade haar eigen leefmilieu heeft, maar met na-
me doordat al die monaden met andere levens verweven en uit talloze eenhe-
den samengesteld zijn. Het leven speelt zich af op in elkaar geschoven, simul-
tane podia, het produceert en consumeert zichzelf in een netwerk van werk-
plaatsen.’ Sloterdijk spreekt in dat verband treffend van een republiek van de 
ruimten (Sloterdijk, 2009: 17). 
 
Misschien komt het doordat ik het onderhavige boek tegelijkertijd met dat van 
Sloterdijk las, maar als ik daarin als kernbegrippen en bij herhaling lees over 
grensvervaging, kernloosheid, meervoudigheid, sturingsvacuüm, diagonale 
verantwoording, complexe governance, coördinatieparadoxen, nieuwe verbin-
dingen, co-regulering en verbonden verantwoordelijkheden, dan dringt ook bij 
lezing van dit boek het beeld van onoverzichtelijk en ongrijpbaar schuim zich 
eigenlijk als vanzelf op. En in alle rijk gedocumenteerde casus op de al even 
wezenlijke als uiteenlopende terreinen van publieke en maatschappelijke 
dienstverlening en zorg kan ook het beeld van een republiek van ruimten zon-
der al te veel moeite worden herkend. Tussen die ruimten zijn de uiteenlopen-
de, domeinspecifieke vormen van verantwoording wellicht meer met elkaar 
vervlochten, dan dat ze met elkaar verbonden zijn. Verbondenheid suggereert 
immers nog iets van een welbewuste en overwogen systematiek, iets van een 
beredeneerde verbinding. Daarvan is in de meeste in dit boek behandelde ca-
sus eigenlijk amper sprake: het beeld van gemankeerde en onvolkomen transi-
ties domineert. Het zal alles te maken hebben met de nog amper doordachte 
introductie van marktwerking, vraagsturing en de zichtbare onzekerheid van 
het publieke. Uit de diverse hoofdstukken rijst althans meer het beeld van am-
biguïteit dan dat van een weloverwogen ordening. Dat geldt zeker in het licht 
van de zoektocht die de auteurs aan deze bundel zelf met elkaar verbond: is er 
iets te zeggen over de verhouding van ‘publieke’ en ‘maatschappelijke’ vormen 
van verantwoording? De redacteuren van de bundel postuleren in het eerste en 
concluderen in het laatste hoofdstuk dat die verschillende vormen van ver-



 
 
 
 

  

antwoording zich niet als tegenstrijdig ten opzichte van elkaar verhouden, 
maar dat van een verbondenheid sprake is. Ik ben geneigd die conclusie te 
delen, en te onderschrijven dat het bij publieke en maatschappelijke verant-
woording niet om een nul-somspel gaat. Maar wat is daarmee eigenlijk ge-
zegd?  
 
Per saldo beklijft bij mij meer het beeld van een ingewikkelde en nog zelden 
helder uitgekristalliseerde vervlechting, die inderdaad meer aan schuim dan 
aan schema’s denken doet, en die aanleiding is tot veel verwarring en gedoe. 
Verwarring en gedoe, die zich bovendien lijken te verzelfstandigen tot een 
strategisch spel waarvan de werkelijke betekenis voor de diensten en de men-
sen die ze verlenen en ontvangen op zijn zachtst gezegd onduidelijk is. Een 
spel, dat met enige passie wordt gespeeld door een almaar groeiende kaste van 
bestuurders, inspecteurs, onderzoekers en beleidsaccountants, die zich soms zo 
in het verantwoordingsspel lijken te verliezen, dat de vraag die aan de ge-
vraagde verantwoording ten grondslag ligt, soms fataal uit het zicht lijkt te 
verdwijnen. 
 
Zeker waar horizontale vormen van verantwoording onder druk van inciden-
ten het gevaar lopen te verticaliseren, en waar eertijds heldere maar sober ge-
normeerde vormen van verticale publieke verantwoording zich verliezen in 
een door de illusies van Nieuw Publiek Management (NPM) aangeblazen con-
trolefetisjisme, verwordt het verantwoordingspel tot een spel waarin het in 
problemen verkerende kind of de thuiszorg behoevende oudere met het bad-
water is weggespoeld, en dat slechts het onoverzichtelijke schuim als ontast-
baar resultaat in de badkuip achterlaat. 
 
 
Etourvy, 30 april 2009 
 
 
Prof. dr. Wim van de Donk, 
Voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
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1   Verbonden verantwoordelijkheden  
in het publieke domein: introductie 

 
Hein van Duivenboden, Eelco van Hout,  
Cor van Montfort en Juliette Vermaas1 
 

 
1.1 Politiek primaat en maatschappelijke inbedding 
 
Veel organisaties die publieke taken uitvoeren maar niet (volledig of recht-
streeks) onder de politieke verantwoordelijkheid vallen, zoals woning-
corporaties, onderwijsinstellingen, ziekenhuizen of instellingen in het publieke 
domein die zichzelf als maatschappelijke ondernemingen zien, worstelen met 
het vinden van een balans tussen politieke aansturing en verantwoordelijkheid 
enerzijds en een maatschappelijke verantwoordelijkheid en verankering 
anderzijds (De Wit et al., 2000; Van Duivenboden, 2004). Voor dat moeizame 
element in die balans tussen politieke en maatschappelijke verantwoordelijk-
heid zijn verschillende redenen aan te wijzen. 
 
In de eerste plaats moeten publieke organisaties aan steeds meer verschillende 
en bovendien tegenstrijdige regelregimes uitvoering geven. Door deze hybride 
context komen zij in een meervoudige bestuurlijke spagaat te staan (Van Hout, 
2007). Bovendien leidt die meervoudigheid in de praktijk vaak tot een 
cumulatie van verantwoording in combinatie met onduidelijke verantwoor-
delijkheidsafbakeningen (WRR, 2004; Commissie-Docters van Leeuwen, 2001). 
Hierdoor kan in de praktijk een grote regeldruk ontstaan die managers en 
professionals hindert bij de uitvoering van hun dienstverlenende, hand-
havende of toezichthoudende taken. 
In de tweede plaats moeten publieke organisaties voor de uitvoering van hun 
beleid in toenemende mate met een veelheid van organisaties samenwerken 
om de uitvoering goed te laten verlopen (Van Duivenboden & Veldhuizen, 
2001; De Bruijn, 2003, 2006). De ontwikkeling naar een meer vraaggerichte 
uitvoering van publieke taken heeft de betrokken (semi)overheidsorganisaties 
meer dan ooit bewust gemaakt van wederzijdse afhankelijkheden met 
betrekking tot beleid, informatie en kennis die nodig is voor een goede 
dienstverlening aan burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Waar 
voorheen veel minder noodzaak is gevoeld tot samenwerking in de vorm van 

                                                 
1 De redactie bedankt Inge Besten, studente Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg 
en afstudeerstagiaire bij B&A Consulting, voor de ondersteuning die zij heeft gegeven in de 
laatste fase van de totstandkoming van deze bundel. 
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‘ketenoverleggen’, ‘shared service centers’ of bijvoorbeeld ‘samenwerkende 
inspecties’, lijkt daar nu geen twijfel meer over te bestaan. 
In de derde plaats blijkt dat overheden door hun omgeving ‘steeds meer op 
ondermaats presteren worden aangesproken, (…) terwijl de feitelijke prestaties 
in belangrijke mate door organisaties worden geleverd die niet (meer) onder 
haar jurisdictie vallen’ (Wesseling et al., 2004). 
 
Nieuw is de weerbarstigheid van het functioneren van publieke organisaties in 
uitvoeringsketens overigens niet. Zo wijst Ankersmit er in een opinieartikel 
(naar aanleiding van het rapport van de Commissie-Dijsselbloem over de 
onderwijsvernieuwing) op dat de uitvoeringscomplexiteit in het publieke 
domein eigenlijk al eeuwen bestaat en dat deze al even lang de verantwoor-
delijke bestuurders frustreert. Hij verwijst hierbij naar Baron Thurlow, die eind 
van de achttiende eeuw klagend over complexe organisaties stelde dat deze 
‘have no body to be kicked and no soul to be damned’ (Ankersmit, 2008). 
Evenmin nieuw is de reactie van de overheid die – zoals aan het einde van de 
negentiende eeuw – verschillende private initiatieven in de wereld van zorg, 
onderwijs, welzijn en huisvesting collectiviseert omwille van het streven naar 
meer gelijkheid, uniformiteit, toegankelijkheid en solidariteit (WRR, 2004). 
Weer honderd jaar later ‘pakken’ verschillende maatschappelijke partijen 
opnieuw hun ‘maatschappelijke verantwoordelijkheid op’, waarbij niet zelden 
spanningen bestaan met de geldende wettelijke taakafbakening zoals die voor 
de betrokken (semi)publieke organisaties geldt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
de nieuwe rolopvatting van woningcorporaties. Daar waar zij formeel staan 
opgesteld om te zorgen voor voldoende betaalbare en voldoende stevige 
woningen – zodat het woningtekort wordt opgelost en ‘verkrotting’ wordt 
tegengegaan –, verbreden zij hun activiteiten naar de zorg voor sociale 
duurzaamheid in wijken; ze worden maatschappelijke ondernemingen die 
zich, behalve voor woningbouw, inzetten voor verbeteringen op de terreinen 
zorg, onderwijs, wonen – in brede zin – en welzijn. Een ander voorbeeld biedt 
de toenemende populariteit van het fenomeen burgerparticipatie – zowel in 
fysieke als in elektronische vorm (eParticipatie genoemd).  
 
 
1.2  Opvattingen over verantwoordelijkheid 
 
De vraag wie in de dagelijkse praktijk van het openbaar bestuur de doelen 
vaststelt, bijstelt en verder uitwerkt, is niet eenduidig te beantwoorden. In een 
traditionele opvatting over het openbaar bestuur zijn publieke organisaties de 
uitvoerders van de door de politieke bestuurders opgedragen taken (Dunn, 
1981; Dror, 1970; Hoogerwerf, 1987). In deze denkrichting dienen publieke 
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organisaties (eigenlijk permanent) verantwoording af te leggen aan de politiek, 
die in essentie eindverantwoordelijk is voor alles wat de publieke organisatie 
in kwestie doet (cf. Van de Donk, 1997). In een modernere opvatting van het 
openbaar bestuur zijn overheden, het maatschappelijke middenveld, het be-
drijfsleven en burgers gezamenlijk probleemeigenaar van maatschappelijke 
vraagstukken en daarvoor allen medeverantwoordelijk (Castells, 1996; Frissen, 
1996, 1999; Van Gunsteren & Van Ruyven, 1993). In deze denkrichting wordt 
de zelfstandige verantwoordelijkheid van elke publieke organisatie ten opzichte 
van het maatschappelijk veld waarbinnen de organisatie opereert, een belang-
rijke rol toegedicht. Verantwoordelijkheid krijgt hier een heel andere, veel 
meer diffuse betekenis, waar veel verschillende vormen van verantwoording 
bij horen (Hendriks, 2002; 2007). Zo dragen politici volgens De Wit et al. (2000) 
‘weliswaar een algemene verantwoordelijkheid voor het functioneren van een 
beleidsveld, maar kunnen zij niet verantwoordelijk worden geacht voor het 
functioneren van een overheidsorganisatie in de dagelijkse praktijk’. Hartman 
en Tops (2005) hanteren in dit kader al enkele jaren het onderscheid tussen 
beleidssturing en frontlijnsturing als zijnde verschillende benaderingen van 
uitvoeringsprocessen door publieke organisaties. Politiek en beleidsmatig 
overeengekomen doelstellingen en de daarbij gekozen aanpak en instrumenten 
vormen de belangrijkste ingrediënten vanuit een beleidssturingsoptiek: ‘er 
wordt gedacht en gehandeld vanuit (politieke) sturing, controle en verant-
woording’. Over frontlijnsturing geven Hartman en Tops aan dat ‘het werk 
zelf’, de dagelijkse uitvoeringspraktijk, primair uitgangspunt is: ‘het primaire 
proces tussen burger en bestuur staat centraal: van daaruit wordt gedacht, 
gehandeld, georganiseerd en gestuurd’ (Hartman & Tops, 2005, 2007; Tops, 
2007a; zie ook hoofdstuk 17 van deze bundel). De concretisering van dit tame-
lijk diffuse onderscheid ervaren we vrijwel dagelijks in de praktijk van het 
openbaar bestuur; in crises zoals die van de Schipholbrand of de Vuurwerk-
ramp in Enschede, maar ook in het functioneren van beleidsvelden zoals de 
afgelopen jaren (pijnlijk) duidelijk is geworden in rapportages over het onder-
wijs (Commissie-Dijsselbloem, 2008) of de jeugdzorg (Van Eijck, 2006). 
 
 
1.3   Paradoxale verantwoording en verantwoordelijkheid 
 
In de praktijk van het openbaar bestuur is de afgelopen tijd meer aandacht 
gekomen voor maatschappelijke vormen van verantwoording en verankering, 
ook wel ‘horizontale verantwoording’ of ‘brede publieke verantwoording’ 
genoemd (Schillemans et al., 2008; Schillemans, 2007a; Algemene Rekenkamer, 
2004; vgl. Algemene Rekenkamer, 2008a). In de praktijk gaat dat overigens 
meestal niet gepaard met een vermindering van de (‘verticale’) publieke 
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verantwoording richting politiek. Dat betekent dat enerzijds sprake is van 
veelvoudige, vaak gedetailleerde verantwoordingseisen waar (semi)publieke 
organisaties aan moeten voldoen in het kader van de politieke verantwoor-
ding, terwijl ze anderzijds voor de opdracht staan om hun verantwoor-
delijkheid te nemen voor het aanpakken van maatschappelijke problemen.2 In 
termen van verticaal versus horizontaal: publieke organisaties dienen zowel 
verticaal verantwoording af te leggen aan hun politieke bazen – binnen de 
formele hiërarchie waarin zij opereren – als horizontaal hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van de omgeving waarop hun 
taakuitoefening is gericht. In de eerste benadering, ook wel de politieke 
instrument benadering genoemd, worden burgers en bedrijven beschouwd als 
doelgroep van overheidsbeleid, als object, terwijl in de tweede benadering, ook 
wel de maatschappelijke dienstbaarheid benadering genoemd, burgers en bedrijven 
worden beschouwd als belanghebbenden, als subject (De Wit et al., 2000; Van 
Duivenboden, 2004). Een ander verschil betreft de aansturing door het 
politieke bestuur: directe aansturing tot in de details versus indirecte 
aansturing op grote lijnen (een meer globale kaderstelling). Een laatste hier te 
noemen verschil betreft de participatiemogelijkheid van burgers: indirect, via 
vertegenwoordiging, versus direct, bij de organisatie zelf (zie figuur 1.1). Denk 
aan burgers als kiezer versus burgers als klant of citoyen, die vrijwel permanent 
via kwaliteitshandvesten, gebruikersraden of digitale meningspeilingen 
communiceren met de overheid (cf. Van Duivenboden & Lips, 2002). 
 

Politieke instrument benadering Maatschappelijke dienstbaarheid 
benadering 

Politieke verantwoordelijkheid en 
verantwoording 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid en 
verantwoording 

Verticale structuur (gericht op hiërarchie) Horizontale structuur (gericht op omgeving) 
Burgers en bedrijven als doelgroep van 
overheidsbeleid 

Burgers en bedrijven als belanghebbenden 

Directe aansturing, vaak op details Indirecte aansturing, vaak globaal 
Indirecte participatie burgers Directe participatie burgers 
Doel: waarmaken politieke (ministeriële) 
verantwoordelijkheid 

Doel: waarmaken maatschappelijke 
inbedding (legitimiteit en responsiviteit) 

 
Figuur 1.1: Politieke instrument benadering versus maatschappelijke dienstbaarheid benadering 
 
 

                                                 
2 Interessant is de vergelijking met de strategische paradox voor bedrijven als het gaat om 
hun organisational purpose: winstgevendheid versus responsibiliteit. De hierbij behorende 
benaderingen zijn die van shareholder value versus stakeholder values (De Wit & Meyer, 1998: 
805-811; zie ook hoofdstuk 20 van deze bundel). 
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1.4 Zicht op verbinding van verantwoordelijkheden 
 
Verantwoording en verantwoordelijkheid in de beleidspraktijk 
Het doel van deze bundel, getiteld ‘Verbonden verantwoordelijkheden in het 
publieke domein’, is de spanningsvolle en paradoxale (want schijnbaar tegen-
strijdige) relatie tussen enerzijds politieke of verticale en anderzijds maat-
schappelijke of horizontale verantwoordelijkheid en verantwoording voor ver-
schillende beleidsterreinen inzichtelijk te maken, en vervolgens tot sectorover-
stijgende conclusies te komen over de mogelijkheden van een balans – een 
intelligente verbinding – tussen beide typen verantwoording en verantwoorde-
lijkheid.3 Het gaat allereerst om een beschrijving van de manier waarop instel-
lingen in de praktijk te maken hebben met politieke verantwoording, verant-
woordelijkheid en verankering enerzijds en maatschappelijke verantwoording, 
verantwoordelijkheid en verankering anderzijds. Hierbij is aan de auteurs van 
de verschillende hoofdstukken gevraagd uitdrukkelijk aandacht te besteden 
aan de plaats die verantwoording inneemt in het brede systeem van checks and 
balances waarin instellingen meestal functioneren en waarin bijvoorbeeld intern 
toezicht, kwaliteitssystemen, handvesten, visitaties of kritische consumenten 
(burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties) een rol hebben. Daar-
naast is gevraagd aandacht te schenken aan de glijdende schaal tussen verant-
woording, kritische dialoog, overleg, onderhandeling, consultatie en informa-
tie.  
 
Werken met de paradoxbenadering 
De basisidee achter het met behulp van een paradox doordenken van de theorie 
en praktijk van politieke verantwoording en verantwoordelijkheid enerzijds en 
maatschappelijke verantwoording en verantwoordelijkheid anderzijds, is niet 
zozeer dat hiermee de focus komt te liggen op de onverenigbaarheid van de 
twee perspectieven, maar juist dat ruimte ontstaat om te bezien welke verbin-
dingen er tussen de politieke en publieke perspectieven zijn of zouden kunnen 
worden overwogen. Het gaat hier immers niet om een instrumentele benade-
ring, waarbij de politieke en publieke verantwoordingspraktijk tegen elkaar 
worden afgezet, en waarbij een oordeel moet worden gegeven over de domi-
nantie of de waarde van het ene ten opzichte van het andere perspectief.4 Dat 

                                                 
3 Waarbij organisaties of actoren politieke of maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben, 
dragen of nemen voor een bepaald vraagstuk of probleem in het publieke domein en (al of 
niet, op een bepaalde manier) politieke of maatschappelijke verantwoording afleggen over de 
wijze waarop zij omgaan met deze verantwoordelijkheden. 
4 Uiteraard vragen we wel om de eventuele dominantie van een van beide perspectieven te 
beschrijven als dit zich in de praktijk voordoet; ook hebben we de auteurs gevraagd de con-
sequenties daarvan voor het functioneren en presteren van de betrokken organisaties te 
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zou namelijk impliceren dat er een (lastige) keuze wordt gemaakt of moet 
worden gemaakt tussen beide perspectieven – als ware het een dilemma in 
plaats van een paradox –, terwijl onze vooronderstelling is dat beide perspec-
tieven hun waarde hebben in het publieke domein, en een publieke organisatie 
of actor beide tegelijkertijd moet ‘waarmaken’ c.q. zo goed mogelijk moet zien 
te combineren. Ook gaan we er niet van uit dat het mogelijk is de ideale oplos-
sing in kaart te brengen (zoals bij relatief eenvoudige vraagstukken, als ware 
het een ‘puzzel’ waar, als maar lang wordt gezocht, alle stukjes perfect in el-
kaar passen), noch dat we door water bij de wijn te doen aanhangers van beide 
(schijnbaar tegengestelde) perspectieven tevreden kunnen stellen – want dat 
lijkt een suboptimale weg, waarbij niemand echt tevreden zal zijn, zoals vaak 
bij compromisvorming. We gaan ervan uit dat het om complexe, wicked pro-
blems gaat, zoals te doen gebruikelijk in de praktijk van het publieke domein, 
waarbij de ‘oplossingsrichting’ geen eenduidige, welhaast te standaardiseren 
keuze is. Het gaat erom de waarde van beide (schijnbaar tegengestelde) per-
spectieven te herkennen en erkennen, waarbij de kunst is om te bezien of het 
‘schijnbaar onmogelijke te verenigen is’ op basis van de specifieke, situationeel 
bepaalde context van de betreffende casus of sector waarin de beleidsuitvoe-
ring of dienstverlening plaatsvindt (aan de frontlinie, met bijbehorende afwe-
gingen aan de beleidskant en de politieke kant – cf. De Wit et al., 2000). 
 
 
1.5   Opzet en inhoud van de bundel 
 
In dit boek zijn verschillende praktijkgerichte beschrijvingen en analyses op-
genomen, waarbij per case of per sector wordt bekeken hoe de verschillende 
verantwoordingslijnen en verantwoordelijkheden vorm krijgen, hoe met para-
doxale verantwoordelijkheden in de praktijk wordt omgegaan en, voor zover 
mogelijk, hoe men een bevredigende balans tussen de verschillende verant-
woordelijkheden en verantwoordingslijnen kan vinden. We hebben hiervoor 
een keur aan schrijvers vanuit de wetenschap en de praktijk gevraagd en be-
reid gevonden om, ieder vanuit een eigen specifieke invalshoek, een hoofdstuk 
te schrijven. Hierbij hebben we gekozen voor een categorisering van type bij-
dragen in vier categorieën, namelijk: ‘organisaties en allianties’ (deel I), ‘stelsels 
en sectoren’ (deel II), ‘staat en straat’ (deel III) en, ter afsluiting, ‘visies en ver-
bindingen’ (deel IV). 

                                                                                                                            
beschrijven. Maar wat we niet beogen, is om een oordeel te krijgen in de zin van een norma-
tieve uitspraak over welk perspectief het juiste of het betere is. We willen op basis van de 
beschrijving van de verhouding en de daaraan verbonden consequenties, overwegingen in 
kaart gebracht hebben die in de betreffende uitvoeringspraktijk helpen een werkbare ver-
binding tussen het politieke en het publieke tot stand te brengen. 
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1.5.1  Organisaties en Allianties 
Het eerste deel van deze bundel bevat vijf inleidende hoofdstukken die inzicht 
geven in de verbinding tussen politieke en maatschappelijke verantwoor-
delijkheden vanuit het perspectief van organisaties en allianties. Hierin wordt 
aandacht besteed aan het boekthema in de relatie tot vraagstukken op het ter-
rein van governance en besturing, bedrijfsvoering en informatie- en communi-
catietechnologie (ICT). 
 
Schillemans trapt af met een beschouwing over het vraagstuk van complexe, 
meervoudige verantwoording en de verschillende interacties tussen overlap-
pende vormen van verantwoording. Hij laat zien dat de empirische gevolgen 
van meervoudige verantwoording complex zijn en betoogt dat van een van-
zelfsprekende balans geen sprake is. Hij sluit af met enkele aangrijpingspunten 
voor een ‘praktische omgangsregeling’ met meervoudige verantwoording 
(hoofdstuk 2).  
Van Egten en Minderman richten zich op de effecten van horizontale verant-
woordelijkheid voor de bedrijfsvoering. De vraag die in hun hoofdstuk cen-
traal staat, is hoe de interactie tussen de bedrijfsvoering en de externe horizon-
tale verantwoording zich ontwikkelt. Zij gaan hierbij specifiek in op de be-
drijfsvoering van een non-profitorganisatie ‘waar het zwaartepunt van de ver-
antwoording verschuift van verticale lijnen (met subsidiegevende of opdracht-
gevende overheid) naar horizontale vormen van verantwoording (maatschap-
pelijk gericht)’ (hoofdstuk 3). 
Van Montfort en Van Twist beschrijven in hun bijdrage over publiek-private 
constructies de processen van grensvervaging (‘ontgrenzing’) die zich in het 
publieke domein voltrekken en gaan na welke motieven hierbij een rol spelen. 
Ze behandelen onder meer de vraag hoe de politiek reageert op de ‘functiege-
richte, dynamische en in vorm en betrokkenheid zeer uiteenlopende’ ‘cross 
over-arrangementen’ en de manier waarop in deze arrangementen wordt ge-
zocht naar maatschappelijke verankering. Tot slot gaan ze in op de manier 
waarop vervolgens weer nieuwe grenzen worden gesteld in termen van toe-
zicht en verantwoording (hoofdstuk 4). 
In deze voortgaande verweving binnen en toenemende complexiteit van het 
publieke domein signaleren Lenssen en Boon dat maatschappelijke partijen el-
kaar opzoeken om gezamenlijk publieke diensten te verlenen. Aan de hand 
van een alliantie van twee maatschappelijke ondernemingen – een onderwijs-
instelling en een woningcorporatie – laten zij zien dat verantwoor-
dingsvraagstukken vooral legitimatievraagstukken zijn die onder meer het 
bestaansrecht van de betrokken maatschappelijke ondernemingen ter discussie 
stellen (hoofdstuk 5).  
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Deel I wordt afgesloten door Meijer en Thaens, die in hun bijdrage ingaan op 
meervoudige relaties tussen ICT en verantwoording. Ze behandelen onder 
meer de mogelijkheden om met behulp van technologie de verantwoording 
van overheidsorganisaties aan burgers en andere belanghebbenden te facilite-
ren en een aantal manieren waarop de toepassing van moderne ICT invloed 
heeft op ‘wat wordt gezien als adequaat overheidsoptreden en correcte be-
sluitvorming’ (hoofdstuk 6). 
 
1.5.2  Stelsels en Sectoren 
Deel II van het boek bevat acht hoofdstukken waarin de spanning en verbon-
denheid tussen politieke en publieke verantwoording en verantwoordelijkheid 
op het niveau van stelsels en sectoren wordt beschreven. In dit deel passeren 
achtereenvolgens de sectoren ‘wonen en wijken’, politie, reclassering, jeugd-
zorg, medisch-specialistische zorg, verpleging en verzorging, voortgezet on-
derwijs en ‘werk en inkomen’. 
 
Brandsen en Helderman duiken in de wereld van woningcorporaties, waarbij zij 
beschrijven hoe ‘de in dit boek veronderstelde paradox zich heeft kunnen ont-
wikkelen tot een ingewikkeld dilemma’. Ze gaan in op verschillende pogingen 
om in de sociale huursector politieke en maatschappelijke verantwoording met 
elkaar te verbinden, maar durven nog geen uitspraak aan over het succes 
daarvan. Ze betogen dat er vooral ‘enige rust in de onderlinge verhoudingen’ 
nodig is om een voor deze verbinding noodzakelijke dialoog te starten tussen 
de overheid, corporaties en andere stakeholders – en dat die rust nog niet in 
zicht is (hoofdstuk 7). 
Soeparman en Van den Brink geven aan dat in het hedendaagse politiële stelsel 
de meervoudige eisen gesteld aan verantwoording wel eens zouden kunnen 
leiden tot een nieuw duivels dilemma, namelijk: te moeten kiezen aan welke 
verwachtingen men kan én wenst te voldoen zonder aan geloofwaardigheid in 
te moeten boeten. Want: ‘waar het verantwoordingsuurwerk bestaat uit steeds 
meer en delicatere radertjes, groeit het risico dat het mechanisme vastloopt’ 
(hoofdstuk 8).  
Moors en Vogelvang richten zich op processen van verticale en horizontale ver-
antwoording en verantwoordelijkheid in de reclassering. Zij vragen zich af hoe 
deze processen zich verhouden tot de visie op en missie van de taakuitoefe-
ning van de reclasseringsorganisaties: ‘hoe werkt die praktijk? Hoe functio-
neert de reclassering in het spel van financierende overheden, uiteenlopende 
opdrachtgevers, burgers als belastingbetalers en veiligheids-fetisjisten, en 
cliënten als (dikwijls maar tijdelijk) herboren burgers?’ Voor de beantwoording 
van deze vragen beschrijven en analyseren ze het werk van twee reclasserings-
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organisaties: Reclassering Nederland en Leger des Heils Jeugdzorg en Reclas-
sering (hoofdstuk 9). 
Clarijs en Van Hout houden de ongelofelijk complexe wereld van de jeugdzorg 
tegen het licht. In een kritische bijdrage stellen zij vast dat de cumulatie van 
zowel politieke als maatschappelijke verantwoording leidt tot een verant-
woordingsparadox die inhoudt dat meer verantwoording niet automatisch tot 
beter bestuur leidt. In de jeugdzorg lijkt dat, volgens de auteurs, zelfs een un-
derstatement (hoofdstuk 10).  
Prins beschrijft de sector van de medisch-specialistische zorg, die door tal van 
ingrepen ‘hinkt’ op twee principes: aanbodregulering en marktwerking. In die 
context pleit zij voor een betere balans tussen politieke sturing en maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid. Om die te realiseren lijkt een meer terughouden-
de rol van de overheid nodig; een overheid ‘die vertrouwen heeft in een decen-
traal systeem en de corrigerende werking van dat systeem’ (hoofdstuk 11). 
Cazemier, Van Hout en Putters nemen de sector van verpleging, verzorging en 
thuiszorg onder de loep. Ze betogen dat hoewel maatschappelijke verant-
woording in deze sector nog in de kinderschoenen staat, zij toch zorgt voor een 
toenemende complexiteit en hybriditeit van verantwoordingscriteria. De poli-
tieke verantwoording blijft echter in belangrijke mate deze sector domineren, 
en een meer uitgebalanceerde verbinding met de publieke verantwoording 
lijkt in deze sector nog erg ver weg (hoofdstuk 12). 
Vermaas en Zoontjens onderzoeken in hun bijdrage wat de gevolgen zijn van de 
invoering van wettelijke zorgplichten en principes van Goed Bestuur voor 
scholen – met name voor de verhouding tussen de verticale en horizontale 
verantwoordingsplicht van scholen in het voortgezet onderwijs. Zij stellen vast 
dat de sterke juridische inbedding van het onderwijs weinig ruimte biedt voor 
deregulering en horizontale verantwoording. Zij pleiten in dat verband voor 
wetgeving waarbinnen ruimte is voor maatwerk, diversiteit en vrijheid naar de 
mate waarin daaraan behoefte bestaat bij leerlingen en onderwijsinstellingen 
(hoofdstuk 13). 
Van Gestel stelt in de laatste bijdrage van deel II dat in de sector van arbeids-
voorziening en sociale zekerheid – overigens net als in andere sectoren waarin 
grootschalige hervormingen hebben plaatsgevonden – sprake is van een coör-
dinatieparadox: meer actoren hebben een rol gekregen in beleid en uitvoering, 
mede om de coördinatie te verbeteren, maar dit heeft geleid tot meer en/of 
nieuwe coördinatieproblemen (hoofdstuk 14). Net als in de sectoren van poli-
tie, huisvesting, medisch-specialistische zorg, welzijn, verpleging, verzorging 
en thuiszorg, onderwijs en jeugdzorg is in de sector werk en inkomen, door de 
toename van het aantal zich verantwoordelijk voelende actoren, ook het aantal 
verschillende, soms zelfs tegenstrijdige doelen, belangen en handelingslogica’s 
toegenomen. Hierdoor worden sturing en verantwoording minder eenduidige 
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en dus steeds meer complexe processen. In deze processen neemt de spanning 
tussen politieke en maatschappelijke verantwoording eerder toe dan af. 
 
1.5.3  Staat en Straat 
Deel III van de bundel is gereserveerd voor bijdragen over politiek-ambtelijke 
verhoudingen en reguleringsstelsels (op het niveau van de staat) en over stu-
ring, governance en prestaties op het niveau van de beleidsuitvoering in wij-
ken (op het niveau van de straat). 
 
Breed en Hopman stellen dat onze moderne, complexe samenleving (ook) om 
een herbezinning vraagt op de relatie tussen politieke bestuurders en ambtena-
ren: ‘zijn nieuwe verbindingen tussen politici en ambtenaren wenselijk en mo-
gelijk?’ en ‘passen die nog wel binnen de grenzen van de klassieke Weberiaan-
se regels voor de omgang met elkaar?’ Net als eerder in deze bundel Brandsen 
en Helderman dit doen, zinspelen zij op de noodzaak van een strategische dia-
loog over de verbinding tussen verantwoordelijkheden. Want: ‘succesvol poli-
tiek en ambtelijk leiderschap in dienst van de samenleving vooronderstelt 
complementariteit met betrekking tot de wederzijdse rolopvattingen’, en ‘voor 
een vruchtbare relatie tussen politici en ambtenaren is het belangrijk om het 
gesprek met elkaar aan te gaan over de wederzijdse verwachtingen en onder-
liggende waarden (…)’ (hoofdstuk 15). 
Oude Vrielink, Dorbeck-Jung, Gosselt, De Jong en Van Hoof besteden in hun hoofd-
stuk aandacht aan verantwoordelijkheidsverdeling in een stelsel van co-
regulering, waarbij ze de regulering ter bescherming van jeugdigen tegen 
schadelijke audiovisuele producten als case inbrengen. Ze stellen dat de over-
heid ‘haar politieke verantwoordelijkheid te licht opvat als zij niet controleert 
of (…) zelfregulering daadwerkelijk bijdraagt aan de behartiging van het pu-
blieke belang’, waarbij expliciet afgewogen moet worden ‘of de zelfreguleren-
de partijen hun verantwoordelijkheid voor een publiek belang willen en kun-
nen nemen’ (hoofdstuk 16). 
Hartman en Tops koppelen in hun hoofdstuk hun eerdere analyses van de rela-
tie tussen beleidssturing en frontlijnsturing aan de centrale vraag naar de ver-
houding tussen verticale en horizontale verantwoordelijkheden op wijk- en 
straatniveau. Ze stellen dat er twee belangrijke voorwaarden zijn ‘waaronder 
mensen in de frontlijn hun verantwoordelijkheid kunnen nemen’; ten eerste 
het hebben van een directe verbinding met de externe omgeving zelf, met de 
daar levende behoeften en vragen (externe verankering), en ten tweede het 
hebben van voldoende rugdekking ‘van boven’ (interne verankering). ‘Op die 
manier worden de horizontale – operationele en maatschappelijke – verant-
woordelijkheden gekoppeld aan de verticale – politieke – verantwoordelijk-
heden. Er wordt verantwoordelijkheid genomen en gegeven’ (hoofdstuk 17). 
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In de bijdrage van Van de Wijdeven en Geurtz staat de wijkaanpak in Hoogeveen 
centraal, waarbij ‘de bewoners aan het roer staan in de vormgeving van en 
beslissing over hun leefomgeving’ en ‘professionals van de gemeente en maat-
schappelijke instellingen (…) daarbij niet invullend maar aanvullend’ moeten 
zijn. Ze onderzoeken in hun bijdrage hoe (potentiële) spanning tussen de poli-
tieke instrument benadering en de maatschappelijke dienstbaarheid benade-
ring zich kan uiten en ‘welke lastige punten de keuze voor een dergelijke aan-
pak [de wijkaanpak in Hoogeveen, red.] in de praktijk kan opleveren’. Ze slui-
ten af door in te gaan op de wijze waarop deze (potentiële) spanning tussen 
beide benaderingen werkbaar kan worden gemaakt (hoofdstuk 18). 
In het laatste hoofdstuk van deel III over ‘staat en straat’ gaan Michels en De 
Graaf in op de vraag wat de betekenis van de introductie van directe participa-
tie van burgers en maatschappelijke organisaties in besluitvorming over hun 
wijk is voor de feitelijke verhouding tussen politieke verantwoordelijkheid en 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zij doen dit mede aan de hand van 
drie cases van burgerparticipatie in wijken van respectievelijk Eindhoven, 
Groningen en Utrecht. Op basis van hun analyse concluderen zij dat de ver-
antwoordelijkheid nog grotendeels bij de politiek ligt, en dat ook de verant-
woording nog vrijwel geheel langs verticale lijnen verloopt: ‘van directe ver-
antwoording aan burgers en organisaties is geen sprake’. Ze sluiten af door te 
pleiten voor een gedegen visieontwikkeling op participatie in het wijkgericht 
werken en voor een heldere explicitering van de onderlinge verhouding van de 
politieke en maatschappelijke verantwoordelijkheden (hoofdstuk 19). 
 
1.5.4  Visies en verbindingen 
Het afsluitende deel (IV) bevat twee hoofdstukken, waarin wordt teruggeblikt 
op alle andere hoofdstukken en de visies en verbindingen die daarin aan de 
orde komen, en daarnaast een eigen invulling wordt gegeven aan visievor-
ming, de organisatie van verbinding en de kansen en hindernissen op weg 
daarnaar toe.  
Het op één na laatste hoofdstuk is geschreven door De Wit en Van Gils, die in 
hun dagelijks werk actief omgaan met paradoxen en strategische dialogen. De 
redactie heeft hun speciaal gevraagd om mede aan de hand van de overige 
bijdragen een vergelijking te maken met de private sector, waarin door hen de 
aan de paradox van politieke en publieke verantwoording en verantwoorde-
lijkheid verwante paradox van ‘winstgevendheid en verantwoordelijkheid’ 
wordt gehanteerd. In hun bijdrage wordt, mede aan de hand van de visievor-
ming rondom een aantal grootschalige projecten, eerst ingegaan op de com-
plexiteit van het ontwikkelen van een gedeelde visie in de publieke sector. 
Vervolgens doen ze een voorstel voor innovatieve visievorming en geven zij 
nadere invulling aan de praktijk van verbindend vermogen in het publieke 
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domein. De Wit en Van Gils sluiten af met een beschrijving van wat er in ter-
men van publiek leiderschap mag worden verwacht om verbinding te kunnen 
organiseren – omdat: ‘als publieke leiders niet voor een balans tussen politieke 
verantwoording en maatschappelijke verantwoordelijkheid vechten, wie dan 
wel?’ 
Het laatste hoofdstuk van dit boek is van de hand van de redactie en hierin 
proberen we op basis van de diverse bijdragen te komen tot een aantal rode 
draden inzake en conclusies over de condities waaronder en situaties waarin 
een balans kan worden gevonden tussen politieke en publieke verantwoorde-
lijkheid en verantwoording. Dit doen we door eerst een aantal observaties te 
doen over de wijze waarop op dit moment in de beleids- en uitvoeringspraktijk 
met verantwoording en verantwoordelijkheid wordt omgegaan, waarna we op 
zoek gaan naar mogelijkheden tot ‘vruchtbare’ verbinding van verantwoorde-
lijkheden in het publieke domein. 



 

 

DEEL I 
 

ORGANISATIES EN ALLIANTIES 



 

 

 



2 Meervoudige verantwoording als probleem 
Over de interacties binnen meervoudige verantwoordingsarrangementen 

 
Thomas Schillemans  

 
 
2.1 Complexiteit en meervoudige verantwoording 
 
Rond het begin van de Tweede Wereldoorlog voerden Friedrich en Finer een 
canoniek academisch debat over de vraag hoe publieke verantwoordelijkheid 
te organiseren in een moderne democratie (Friedrich, 1940; Finer, 1941). Dit 
debat is een van de belangrijkste definiërende momenten in het denken over 
verantwoording en verantwoordelijkheid en is, hoewel al bijna zeventig jaar 
oud, verrassend actueel voor de vraagstukken van dit moment. 
 
Finer vertegenwoordigde in dit debat wat we een klassieke positie zouden 
kunnen noemen. Volgens hem behoeft ieder democratisch stelsel eenduidige 
aansturings- en verantwoordingslijnen, die beginnen en eindigen bij gekozen 
bestuurders. In deze verticale verhoudingen is een scherpe scheiding van be-
leid en politiek nodig en worden de sturing en verantwoording gestuurd door 
duidelijke doelen en scherpe sancties. Friedrich daarentegen stelde dat een 
dergelijk hiërarchisch model, gegeven de complexiteit (!) van de overheid, niet 
langer voldeed. In de moderne omstandigheden is het niet zo dat beleidsuit-
voerders politieke besluiten zo letterlijk mogelijk uitvoeren. Zij hebben een 
substantiële discretionaire ruimte (nodig) die hen in actief contact brengt met 
hun omgeving. Mede daarom zijn belangrijke aspecten van het beleidsproces 
overgegaan van politici naar publieke organisaties (Friedrich 1940: 5). Dit past 
niet goed in het door Finer verdedigde conventionele, hiërarchische model. 
Sterkere professionele normen, individueel verantwoordelijkheidsbesef bij 
ambtenaren en aanvullende verantwoordingsarrangementen zijn volgens Frie-
drich nodig om hiermee om te gaan. 
 
Dit aspect van het Friedrich-Finer debat – hoe verantwoordelijkheid en ver-
antwoording te organiseren in tijden van complex bestuur? – is na bijna zeven-
tig jaar actueler dan ooit. In normatieve zin bezit de positie van Finer onver-
minderde aantrekkingskracht. Het komt in belangrijke mate ook overeen met 
de staatsrechtelijke vormgeving van de Nederlandse ministeriële verantwoor-
delijkheid. Tegelijkertijd passen de empirische ontwikkelingen steeds nadruk-
kelijker bij de door Friedrich waargenomen trend van toenemende complexi-
teit van bestuur en van verantwoording (zie Day & Klein, 1987: 10; Posner, 
2002: 545; Salamon, 2002: 38). 
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Sinds het Friedrich-Finer debat wordt complexe, meervoudige verantwoording 
vaak geassocieerd met allerlei negatieve onderlinge interacties. In deze bijdra-
ge wordt nader ingegaan op het vraagstuk van meervoudige verantwoording 
en op de verschillende interacties tussen overlappende vormen van verant-
woording. Eerst volgt een beknopte reconstructie van het ontstaan van de he-
dendaagse situatie van meervoudige verantwoording. Daarna volgt een be-
spreking van de literatuur over de interactie tussen verschillende instrumenten 
van verantwoording. Dit maakt duidelijk dat auteurs in normatieve zin door-
gaans pleiten voor een ‘balans’ tussen de verschillende instrumenten, maar dat 
zij in descriptieve zin vaak bezorgd zijn over allerlei problemen. Daarna be-
spreken we enkele cases van een eenvoudige meervoudige verantwoording: 
Raden van Toezicht én ministeries die over dezelfde onderwerpen verant-
woording vragen van zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s). Dit laat zien dat 
de empirische gevolgen van meervoudige verantwoording complex zijn: van 
een vanzelfsprekende balans is geen sprake, maar er zijn ook geen overstel-
pende negatieve uitkomsten. Op grond daarvan volgen in de slotdiscussie en-
kele aangrijpingspunten voor een ‘praktische omgangsregeling’ met meervou-
dige verantwoording.  
 
 
2.2  Evolutie meervoudige verantwoording 
 
Verantwoording is een begrip dat vaak gemakkelijker wordt gebruikt dan dat 
het precies wordt gedefinieerd. Hier begrijpen we ‘verantwoording’ als een 
communicatierelatie tussen een publieke uitvoeringsorganisatie (een ‘actor’) en 
een beoordelende persoon of instantie (een ‘forum’), waarin de actor zich ver-
plicht voelt om het forum inzicht te geven in zijn handelen en dit indien nodig 
toe te lichten en te rechtvaardigen, tegen een achtergrond van formele of in-
formele consequenties (zie Bovens, 2007). Een verantwoordingsproces beslaat 
doorgaans drie fasen (Elzinga, 1989). In de informatiefase doet de actor verslag 
van zijn handelen. In de debatfase wordt dit handelingsverslag beproefd in een 
proces van hoor en wederhoor tussen actor en forum. In de oordeelsfase komt 
het forum tot een oordeel over het handelen. Dit kan vervolgens consequenties 
hebben. In theorie zijn zowel positieve als negatieve consequenties mogelijk, al 
denken we bij verantwoording al snel aan het laatste. Ook is er een verschil 
tussen formele sancties en informele sancties, zoals bijvoorbeeld reputatie-
schade door openbare negatieve oordelen. 
 
In de laatste decennia neemt het aantal verantwoordingsarrangementen 
waarmee publieke uitvoerders te maken hebben duidelijk toe. Daar is een aan-
tal oorzaken voor, die voor een belangrijk deel reeds in de inleiding van deze 
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bundel zijn gememoreerd. Allereerst komt het voort uit elkaar opeenvolgende 
beleidstheorieën. Grofweg stonden de jaren negentig van de vorige eeuw in 
het teken van New Public Management en de aan de bedrijfseconomie ont-
leende verantwoordingsinstrumenten die daarbij horen. Vervolgens begon 
rond de millenniumwisseling het besef door te dringen dat in recente verande-
ringsoperaties van de overheid de publieke belangen niet altijd goed waren 
geborgd (zie WRR, 2000). In de jaren daarna bepleiten velen een governance-
visie, waarin hiërarchische verantwoording en maatschappelijke verantwoor-
ding worden verbonden, onder meer door een gevarieerd stelsel van zelfregu-
lering, kwaliteitsmaatstaven en professioneel toezicht (zie ook Algemene Re-
kenkamer, 2008a). Verder volgt de toename van verantwoordingsarrangemen-
ten door verschuivingen in de uitvoering. Veel publieke taken zijn belegd bij 
gedeeltelijk verstatelijkte publieke dienstverleners of bij gedeeltelijk verzelf-
standigde uitvoeringsorganisaties. Als gevolg daarvan hebben deze organisa-
ties te maken met gemengde en deels overlappende verantwoordingsregimes. 
Tot slot houdt de groei aan verantwoordingsinstrumenten ook verband met 
veranderingen in publieke taken: door ketensamenwerking, beleidsnetwerken 
en publiek-private samenwerking ontstaan overlappende en gemengde ver-
antwoordingsregimes. 
 
Wat betekent het voorgaande nu concreet? In een recent onderzoek naar acht 
sectoren van publieke dienstverlening is bestuurders gevraagd aan wie zij zich 
verantwoorden en met behulp van welke instrumenten (Schillemans et al., 
2008). Het ging hier om dienstverleners in verschillende zorgdomeinen, HBO 
en MBO, welzijn en wonen. In het onderzoek was hun gevraagd aan te geven 
welke formele organen (zoals cliëntenraden en Raden van Toezicht) er bij hun 
organisaties bestonden. Ook was hun gevraagd aan te geven met welke exter-
ne partijen zij intensieve contacten onderhielden. Zonder uitzondering kwam 
daaruit naar voren dat deze organisaties zich tot zeer veel anderen te verhou-
den hebben. Die relaties staan weliswaar niet primair in het teken van een for-
mele verantwoording, maar desondanks worden publieke organisaties in al die 
relaties wel degelijk aangesproken op hun keuzen en zo soms ter verantwoor-
ding geroepen. 
 
Figuur 2.1 geeft de externe (verantwoordings)relaties van een gemiddelde pu-
blieke dienstverlener weer, zoals die naar voren komt in het aangehaalde on-
derzoek. Allereerst hebben zij meestal te maken met de volgende hiërarchisch 
bovengeschikte verantwoordingsfora: de rijksoverheid, een specifieke inspectie 
of toezichthouder, gemeente en provincie. Daarnaast beschikken publieke 
dienstverleners meestal over een aantal semi-interne organen: een cliëntenraad 
of ander orgaan dat afnemers vertegenwoordigt, een orgaan dat namens des-
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kundigen soms advies geeft, een orgaan zoals een ombudsman of klachten-
commissie die zich op klachten, beroep en bezwaar richt, en ook een Raad van 
Toezicht of commissarissen. Naast deze formele kanalen zijn er nog andere 
partijen waarmee zij intensieve, informele relaties onderhouden: ketenpart-
ners, collega-instellingen, andere publieke instellingen, belangenorganisaties 
en lokale en soms landelijke media. In totaal leidt dit tot een verantwoordings-
regime waarin publieke dienstverleners veelal te maken hebben met dertien 
belangrijke (groepen van) externe verantwoordingsfora. 
 

Figuur 2.1: Overzicht verantwoordingsrelaties publieke dienstverleners 
 
Met al deze verschillende verantwoordingsfora onderhouden publieke dienst-
verleners inhoudelijke relaties die vaak overlappen. Zij bespreken dezelfde 
onderwerpen en documenten steeds met verschillende van deze partijen. Zij 
bespreken een keur aan onderwerpen. In bijna alle gevallen bespreken zij pro-
jecten, evaluaties, de algemene strategie, grote financiële besluiten en de be-
drijfsvoering met belangrijke stakeholders. In wat mindere mate zijn ook be-
stuurlijke benoemingen, de prestatie-indicatoren en individuele gevallen ge-
spreksonderwerp met de omgeving. De breedte van de onderwerpen maakt 
nog maar eens duidelijk dat transparantie een substantiële publieke norm is 
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geworden. Publieke organisaties geven aanmerkelijk meer informatie over 
zichzelf prijs dan enkele decennia geleden. Dit biedt allerlei partijen, van jour-
nalisten tot klanten en belangenorganisaties, vervolgens gelegenheid om de 
uitvoering erover ter verantwoording te roepen. Dit hangt ook samen met ver-
anderde opvattingen over publiek management (zie Noordegraaf, 2004), wat 
heeft geleid tot allerlei nieuwe verantwoordings- of kwaliteitsinstrumenten 
waarover vaak ook naar derden wordt gerapporteerd. De respondenten in het 
onderzoek noemen meestal, in volgorde van belang: website, klanttevreden-
heidsonderzoek, governance-code, kwaliteitsmanagementsysteem, benchmark, 
prestatie-indicatoren, audits en visitaties. 
 
 
2.3   Negatieve verwachtingen van meervoudige verantwoording 
 
Het resultaat van de hiervoor beschreven trends is dat er meer overlegmomen-
ten zijn waarin publieke organisaties zich verantwoorden. Daarbij bespreken 
zij dezelfde onderwerpen en documenten met een keur van al dan niet gefor-
maliseerde verantwoordingsfora. Dit heeft tot gevolg dat er meerdere normen 
kunnen worden gesteld en meerdere signalen worden afgegeven. Hoe intera-
geren die verschillende lijnen en instrumenten van verantwoording nu met 
elkaar? 
 
In de literatuur over meervoudige verantwoording bepleiten veel auteurs een 
model van boedelscheiding. Dit houdt in dat ieder verantwoordingsarrangement 
zich richt op een bepaald aspect van het handelen van een actor. Het komt er 
vervolgens op aan dat er ‘balans’ en ‘afstemming’ is tussen alle verantwoor-
dingsarrangementen (vgl. Barberis, 1998: 464; Behn, 2001: 125; Van Moorsel et 
al., 2006: 26). Van Montfort (2004: 82) stelt bijvoorbeeld dat een belangrijke 
evaluatievraag voor een meervoudig stelsel van verantwoording is of het een 
‘sluitend systeem’ is. Ook de WRR is voorstander van een geordend verant-
woordingssysteem dat ‘samenhangend, sober en selectief’ moet zijn (WRR, 
2004: 243 e.v.). Onbekend blijft echter met welke verdeling der gewichten die 
balans kan worden bereikt. 
In het zoeken naar balans zit een zekere hoop besloten en tegelijkertijd ook een 
zorg. Want wie streeft naar balans, erkent impliciet dat die er niet (altijd) is. 
Wie vervolgens kijkt naar de internationale literatuur over meervoudige ver-
antwoording, vindt vooral veel redenen tot zorg en minder aanknopingspun-
ten voor balans. In veel literatuur sinds het Friedrich-Finer debat is de groeien-
de complexiteit van het bestuur en van verantwoordingsrelaties een belangrijk 
thema. Veelal noteren auteurs niet het bestaan van wat wordt gehoopt, name-
lijk balans, maar noteren ze een keur aan problemen en dilemma’s. De meest 
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genoemde ‘problemen’ van meervoudige verantwoording worden nu kort 
besproken. 
 
Transactie- en opportunitykosten 
Verantwoording is een veelgevraagd goed dat, zoals andere goederen, natuur-
lijk niet gratis is. Verantwoording beslaat doorgaans, zoals eerder aangegeven, 
drie fasen die alle drie de inzet van schaarse middelen vergen. Om verant-
woording af te kunnen leggen, dienen activiteiten allereerst geclassificeerd, 
geregistreerd en gearchiveerd te worden. Uitvoerende organisaties moeten 
rapporteren over de doelen, input en output van hun handelen en over de 
vraag of ze voldoen aan verschillende normenstelsels. Vervolgens vergt ver-
antwoording meestal dat bestuurders en medewerkers van het hoogste niveau 
van de organisatie een actieve dialoog aangaan met hun verantwoordingsfora. 
De uitkomsten van verantwoording leiden daarna vaak ook weer tot de inzet 
van schaarse tijd en middelen. Want organisaties willen of moeten dan hun 
werkprocessen aanpassen, routines wijzigen of leertrajecten starten om tege-
moet te komen aan de inzichten die de verantwoording heeft opgeleverd. 
 
Een toename van verantwoordingsinstrumenten betekent vanzelfsprekend dat 
de kosten van verantwoording toenemen. De vraag is: is het dat wel waard? 
Sommige auteurs wijzen bezorgd op de hoge absolute transactiekosten van 
meervoudige verantwoording (Pollitt, 2003: 95). Anderen daarentegen wijzen 
op de relatieve opportunity costs (Halachmi, 2002: 233). Dit omdat betekenis-
volle verantwoordingsprocessen tijd en aandacht vergen van de hoogste per-
sonen binnen een organisatie die zij ook aan andere zaken zouden kunnen 
besteden. 
 
Conflicterende verwachtingen 
Naast hoge kosten kan meervoudige verantwoording leiden tot situaties waar-
in publieke organisaties geconfronteerd worden met conflicterende verwach-
tingen van hun meervoudige verantwoordingsfora. Zij bespreken hun hande-
len zoals gezegd met verschillende belangrijke verantwoordingsfora, die ver-
volgens strijdige signalen zenden en hen ter verantwoording roepen op basis 
van conflicterende verwachtingen. Dit kan leiden tot aanzienlijke verwarring 
bij publieke organisaties, prioriteringsproblemen of grote frustraties. Romzek 
en Dubnick (1998: 100) spreken in dit verband van het verantwoordingsdilemma: 
 
‘The essence of this dilemma is the inability of “accountable” entities to resolve the problem 
of many masters and manage the government’s business under conditions of multiple ac-
countability relationships and systems.’ 
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Klingner et al. (2002) hebben een mooi voorbeeld beschreven van de negatieve 
effecten van conflicterende verwachtingen. In hun beschrijving van het ver-
markten van de pleegzorg laten zij zien hoe de zorg vervolgens wordt gecon-
fronteerd met een ondoordringbaar en onsamenhangend web van overlappen-
de, veranderende en conflicterende verwachtingen. Met name de interactie 
tussen politieke verwachtingen, een bestuurlijke organisatielogica en de eisen 
van marktwerking stelde de onderzochte uitvoerders voor grote problemen. In 
dit geval vormde de meervoudige verantwoording een institutionele arena 
waarbinnen publieke organisaties de verschillende legitieme verwachtingen 
waaraan zij moeten voldoen, moeten zien te managen (Klingner et al., 2002: 
119).  
 
Negativisme en ‘blame-shifting’ 
Waar organisaties te maken hebben met meervoudige verantwoording, wor-
den zij geconfronteerd met meerdere verantwoordingsfora die om informatie 
vragen. Verantwoordingsfora zijn vaak gericht op risico’s en problemen. Het 
gevaar hiervan is dat een sfeer van negativisme ontstaat, waarin de verschil-
lende fora elkaar de loef afsteken in het zoeken naar problemen (Mulgan, 2003: 
29) of zelfs terechtkomen in een proces van ‘zwartepieten’ (Van Gunsteren, 
1999). Dit negativisme kan perverterend werken op verantwoordingsproces-
sen. Bovendien kan het nadelig zijn voor de prestaties van publieke organisa-
ties. Een gestapelde en negatieve verantwoordingsdruk weerhoudt publieke 
managers ervan risico’s te nemen en vernieuwingen door te voeren (Behn, 
2001: 15). Bovendien leidt het gemakkelijk tot ‘blame-shifting’ (Hood, 2002). 
Waar er meerdere partijen betrokken zijn bij beleid, zijn er velen die een poten-
tiële bijdrage leveren aan negatieve uitkomsten. De schuld kan zelden eendui-
dig aan één actor worden toegeschreven. Bovens noemt dit het ‘probleem van 
de vele handen’ (Bovens, 1998). Meervoudige verantwoording voegt als het 
ware meerdere ogen (van verantwoordingsfora) toe aan de meerdere handen 
die het beleid uitvoeren. Het verantwoordingsproces kan vervolgens gegijzeld 
worden door de zoektocht naar schuldigen. De vele betrokkenen beijveren zich 
er dan voor om die schuld te laten landen op de schouders van een ander. 
Meervoudige verantwoording verengt zich dan tot het schuldvraagstuk en de 
inzet van sancties. 
 
‘Multiple Accountabilities Disorder’ 
Een volgend negatief effect van meervoudige verantwoording is dat het acto-
ren kan paralyseren. In het licht van de meervoudige verwachtingen zinkt de 
actor de moed in de schoenen: er zijn geen handelingen te bedenken die aan 
alle verwachtingen voldoen. Bijgevolg handelen actoren halfslachtig, verande-
ren zij steeds van koers of doen zelfs gewoon niets. Koppell benoemt dit pro-
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bleem in eigentijdse woorden als ‘multiple accountabilities disorder’ (MAD). 
Hij schrijft (2005: 3): 
 
‘Organizations trying to meet conflicting expectations are likely to be dysfunctional, pleas-
ing no one while trying to please everyone. (…) The contention is that the organization suf-
fering from MAD oscillates between behaviours consistent with conflicting notions of ac-
countability. The organization will sometimes emphasize the directives of principals while 
at other times try to focus on “customers”. In the long run, overseers and constituents are 
displeased and the organization struggles.’ 
 
Symbolische verantwoording 
In de literatuur is ook een precies tegengestelde uitkomst van MAD beschre-
ven. Verschillende auteurs hebben laten zien hoe een situatie van meervoudige 
verantwoording de facto kan betekenen dat een actor vrij spel heeft en met 
geen enkel verantwoordingsforum rekening hoeft te houden. Juist het feit dat 
er meerdere verantwoordingsfora zijn verleent de actor de nodige autonomie, 
want het biedt hem de gelegenheid te laveren tussen tegenstrijdige claims. In 
de agency-literatuur is het common sense dat het moeilijker wordt om controle 
uit te oefenen wanneer er meer dan één principaal is (Moe, 1984: 769; Miller, 
2005: 211). Als er meerdere principalen of fora zijn, kunnen actoren strategi-
sche allianties sluiten met díe fora die hun het meest welgezind zijn (Mulgan, 
2003: 218). Om die reden is wel geconstateerd dat actoren er zelf voor kiezen 
om aanvullende verantwoordingsfora in te richten (Day & Klein, 1987: 170-
171). Dit heeft vaak een symbolische waarde. Keohane (2002: 15) beschrijft het 
subtiele machiavellisme in een dergelijke strategie: 
 
‘In a democratic era, it is difficult for an agent to say, “the public be damned” and explicitly 
to dismiss accountability claims. It may be more feasible, and more clever, to multiply the 
number of principals to whom one is responsible – and principals on the basis of which one 
is responsible – so that accountability is eroded in practice.’ 
 
 
2.4  De praktijk van meervoudige verantwoording 
 
Meervoudige verantwoording roept al met al dus enerzijds een behoefte aan 
‘balans’ op en wordt anderzijds geassocieerd met een veelheid aan, soms te-
genstrijdige, negatieve interacties tussen verantwoordingsinstrumenten. Dit 
roept in ieder geval twee vragen op. Allereerst: is de praktijk van meervoudige 
verantwoording werkelijk zo problematisch? En in het verlengde daarvan: hoe 
kunnen publieke organisaties verstandig omgaan met de spanningen van 
meervoudige verantwoording? 
 



 
 
 
 
 

2 MEERVOUDIGE VERANTWOORDING ALS PROBLEEM 

 23 

Om een begin van een antwoord te vinden op deze grote vragen volgt hierna 
een bespreking van een ogenschijnlijk eenvoudige casus van meervoudige 
verantwoording: zelfstandige bestuursorganen die zich over alle grote beslui-
ten verantwoorden aan zowel hun Raad van Toezicht als het ministerie. Het 
doel daarvan is om te leren hoe er in een alledaagse praktijk al dan niet sprake 
is van ‘balans’ en in welke mate we de vele negatieve verwachtingen dan ook 
vinden. Het empirisch fundament voor deze beschouwing is een grootschalig 
kwalitatief onderzoek naar vormen van verantwoording bij zelfstandige uit-
voeringsorganisaties die te maken hebben met een dubbele verantwoording 
aan ‘hun’ ministerie en aan hun Raad van Toezicht (Schillemans, 2007a). We 
bespreken deze casus door steeds eerst de fase van verantwoording te bespre-
ken (informatie-, debat- of sanctioneringsfase) en vervolgens te bezien in hoe-
verre sprake is van balans en of de besproken negatieve effecten zich duidelijk 
voordoen. Daarbij zijn de negatieve effecten ieder aan een fase van verant-
woording toegerekend, omdat ze zich bij uitstek in een specifieke fase van het 
verantwoordingsproces kenbaar maken (zie tabel 2.1).  
 

Informatiefase Transactiekosten Opportunitykosten 
Debatfase Conflicterende verwachtingen Negativisme/blame-shifting 
Consequenties  Multiple Accountabilities Disorder Symbolische verantwoording  

 
Tabel 2.1: Negatieve verwachtingen voor meervoudige verantwoording 
 
2.4.1 Informatiefase: vooral opportunitykosten 
De uitvoeringsorganisaties in dit onderzoek vergaderen ongeveer tweemaan-
delijks met hun Raad van Toezicht. De Raden van Toezicht worden steeds on-
dersteund door een secretaris die dicht bij het dagelijks bestuur van de organi-
satie werkt. In twee gevallen was deze persoon secretaris voor zowel de Raad 
van Toezicht als voor het dagelijks bestuur. Deze situatie heeft als voordeel dat 
de secretaris de organisatie goed kent en ook overal ‘toegang’ heeft. Het poten-
tiële nadeel hiervan is wel de dubbele loyaliteit van de secretaris. Werkt hij of 
zij nu voor de uitvoeringsorganisatie of voor de Raad van Toezicht, die op be-
langrijke punten een onafhankelijk oordeel moet kunnen vellen? 
 
Als we nu naar de inhoud kijken van de verantwoording van uitvoerings-
organisaties aan Raden van Toezicht, dan valt op dat de inhoud in belangrijke 
mate wordt bepaald door wat een respondent noemt ‘de “dril” van de plan-
ning- en controlcyclus’. Het toezicht van de raad is integraal en behelst alle 
grote besluiten, nota’s en documenten van de organisatie. Een andere respon-
dent karakteriseert dit als volgt: ‘Wij bespreken gewoon alle grote onderwer-
pen en besluiten, voordat ze naar de minister gaan.’ Wie de agenda’s, notulen 
en vergaderstukken doorneemt, leert dat Raden van Toezicht in de praktijk in 



 
 
 
 
 
VERBONDEN VERANTWOORDELIJKHEDEN IN HET PUBLIEKE DOMEIN 

 24 

de eerste plaats geïnformeerd worden over de bedrijfsvoering. Dit beslaat zo’n 
38% van de vergaderruimte. Het gaat vooral over zaken als reorganisaties, 
ICT- en andere investeringen, financiële rapportages of het beheer van onroe-
rend goed. In belangrijkheid volgen vervolgens de ‘grote documenten’ zoals 
jaarplannen en -verslagen (24%), politiek-strategische issues zoals evaluaties en 
de toekomst van zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) (17%), en de governance 
van de organisaties (ook 17%). 
 
Dezelfde onderwerpen worden eveneens besproken met het ministerie, zo 
geven respondenten aan en zo blijkt eveneens uit documentatie. In de lijn met 
het ministerie zijn externe en meer politieke issues vaak wat belangrijker dan 
wat er op de vergaderagenda’s van Raden van Toezicht staat. Echter, desge-
vraagd geven de respondenten aan dat ook in de relatie met Raden van Toe-
zicht de politiek-bestuurlijke ‘buitenwereld’ belangrijker is dan de vergader-
agenda’s suggereren. Een bestuurder reconstrueert de gemiddelde vergadering 
bijvoorbeeld als volgt: 
 
‘Het belangrijkste onderwerp is doorgaans het “rondje langs de velden”. Dat staat vooraan 
op de agenda en dan vertel ik alles wat we beleefd hebben en wat er speelt en daar krijgen 
we dan allerlei discussies over. En dan gaat de voorzitter van de Raad van Toezicht op enig 
moment (…) die grijpt dan in en zegt “Oké, laten we nu nog even de agenda verder afhan-
delen”.’ 
 
De oprichting van Raden van Toezicht bij deze uitvoeringsorganisaties bete-
kent in ieder geval in inhoudelijk opzicht een verdubbeling van de verant-
woording ten opzichte van de ‘normale’ situatie van verantwoording alleen 
richting departement. Dezelfde onderwerpen en documenten staan centraal in 
beide relaties. Tot plezier ook van een pragmatisch secretaris: ‘Het klopt dat 
het dezelfde stukken zijn die naar de minister en de Raad van Toezicht gaan. 
Het is maar goed dat we niet voor al die organen aparte stukken moeten 
schrijven, want uh… dat zou een hele klus zijn!’ 
 
De vraag is vervolgens: wat zijn de transactie- en opportunitykosten van deze 
verdubbelde verantwoording? De meest makkelijke maat voor de transactie-
kosten van Raden van Toezicht zijn de gages van de leden. Voor de vijf onder-
zochte Raden van Toezicht schommelen de totale jaarlijkse gages rond de 
100.000 euro voor de (meestal vijf) leden. Als tegenprestatie geven geïnter-
viewde leden aan zich tussen de 50 en 100 uur in te zetten. Wel is deze inzet 
variabel en wordt deze mede bepaald door omstandigheden. Het bedrag van 
100.000 euro is minder dan een zesde van het gemiddelde salaris van een drie-
hoofdige Raad van Bestuur. Als we er dan van uitgaan dat de extra bestuurs-
kosten minder dan een zesde zijn, dat het salaris van de secretaris als het ware 
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verborgen is en dat de informatie die wordt overgedragen doorgaans toch al 
beschikbaar is, kunnen we tentatief concluderen dat de transactiekosten van 
meervoudige verantwoording voor dit type grote organisaties overkomelijk 
zouden moeten zijn. 
Als er al een kostenprobleem door verdubbeling van verantwoording is, gaat 
het hier eerder om opportunitykosten. Het contact met Raden van Toezicht is 
exclusief belegd bij bestuurders en medewerkers aan de top van de uitvoe-
ringsorganisaties. Dit zijn precies die mensen die toch al het drukst bezet zijn. 
Deze ‘hoge’ positionering van het contact met Raden van Toezicht past bij de 
doelstelling dat de Raad van Toezicht een belangwekkende stakeholder is. Het 
legt echter wel een substantiële claim op de drukst bezette agenda’s van de 
organisaties. Desgevraagd gaven verschillende respondenten aan dit contact 
regelmatig als belastend te ervaren of er onvoldoende aan toe te komen. Het is 
‘oneerbiedig gezegd een bijbaan’, aldus een secretaris. Een ander vult aan: ‘Het 
is geen hobby van me.’ Bovendien betekent het dat dezelfde grote documenten 
verschillende keren moeten worden besproken: het dagelijks bestuur, het mi-
nisterie én de Raad van Toezicht willen er op een specifieke manier over wor-
den geïnformeerd. Een betrokkene geeft met enige wrevel aan: ‘Bij onze afde-
ling zie je sommige stukken drie keer langskomen. En de Raad van Toezicht is 
dan de derde keer en dan hebben wij het eigenlijk wel gehad!’ 
 
Al met al is in de informatiefase duidelijk zichtbaar dat de oprichting van Ra-
den van Toezicht bij verzelfstandigde organisaties vooral tot dubbel gebruik 
van dezelfde informatie leidt. De absolute transactiekosten daarvan lijken 
draaglijk te zijn voor dit type grote organisaties, de opportunitykosten zijn 
voor medewerkers soms wel een belasting. 
 
2.4.2 Debatfase: ruimte voor blame-shifting 
In de debatfase van verantwoordingsprocessen bespreken uitvoerings-
organisaties vervolgens de hoofdlijnen van hun strategie met minister(ie) en 
Raad van Toezicht. Respondenten geven aan dat de Raden van Toezicht zich 
hierbij meestentijds opstellen als een klankbord van het bestuur, dat vragen stelt 
en meedenkt over alle grote besluiten. De aard van het overleg wordt vaak 
getypeerd als ‘heel plezierig en open’, ‘open en sympathiek’ en met ‘veel on-
derling respect’. Raden van Toezicht stellen zich vooral op als een ‘meeden-
kend orgaan’, als een ‘positieve gesprekspartner’, die vooral let op het ‘belang 
van de organisatie’. De leden stellen zich vaak ‘toetsend’ op ten opzichte van 
de plannen en ideeën die door het bestuur worden voorgelegd. In de beoorde-
ling opereren Raden van Toezicht vervolgens niet op basis van gedetailleerde 
normenstelsels, zoals in sommige verantwoordingsrelaties voorkomt. In plaats 
daarvan prevaleert een pragmatische kijk op basis van ruime politiek-
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bestuurlijke ervaring. Een betrokkene verwoordt het als volgt: ‘Je beoordeelt 
het met zoveel verstand als je hebt.’ 
 
De kracht van de Raden van Toezicht ligt volgens betrokkenen vooral in hun 
meedenkende rol. Organisaties houden met hun Raden van Toezicht een ge-
heel andere dialoog dan met ministeries. Ministeries hebben volgens veel res-
pondenten bij uitvoeringsorganisaties namelijk weinig belangstelling en zicht 
op veel van de ingewikkelde besluiten van de organisatie. Desondanks ver-
langt het ministerie achteraf wel rekenschap. Dit heeft volgens betrokkenen bij 
de uitvoeringsorganisaties soms als consequentie dat de verantwoordings-
relatie niet door inhoudelijke overwegingen, maar door financiële eisen en het 
vermijden van risico’s wordt bepaald. Enigszins bitter stelt een bestuurder dan 
ook: ‘Ik ben helaas tot de conclusie gekomen (…) dat het departement niet in 
staat is om goed te beoordelen wat zo’n bedrijf nou eigenlijk is. En ook niet in 
staat is om de relatie tussen budget en wensen zeg maar door te vertalen in de 
discussie met de minister van Financiën.’ Dat het ministeriële perspectief 
wordt bepaald door politieke onderwerpen en de ministeriële verantwoorde-
lijkheid, is uiteraard gepast in een democratie. Raden van Toezicht vullen dit 
vervolgens aan door een geheel ander soort van debat te voeren over dezelfde 
documenten, informatie en vraagstukken. 
 
Leidt deze dubbele verantwoordingsdialoog over dezelfde onderwerpen nu tot 
de negatieve effecten die in de literatuur zijn voorzien: conflicterende verwach-
tingen of blame-shifting? Wat de conflicterende verwachtingen betreft, geeft 
deze casus geen reden tot zorg. Dit komt vooral door het feit dat deze Raden 
van Toezicht niet opereren op basis van scherpe richtinggevende beoorde-
lingskaders. In hun opvattingen stellen zij zich vaak dienstbaar op ten opzichte 
van de organisatie waar zij op toezien, al staan ze een enkele keer ook op de 
positie van de minister. In hun inhoudelijke signalen bovendien trachten ze 
vooral de bestaande strategie te versterken of soms wat af te remmen. Een be-
trokkene resumeert: ‘Het is een versterking van wat er al is.’ En een ander geeft 
aan dat ‘de bandbreedte van adviezen vaak dicht bij de plannen ligt die er al 
zijn’. 
 
Wel geeft deze casus aan dat de verdubbeling van verantwoording een strate-
gische omgeving creëert waarin schuldvragen soms worden afgewenteld op 
andere actoren. Weliswaar prevaleert er beslist geen algemene sfeer van nega-
tivisme. Desalniettemin leidt het verbreden van een tweezijdige relatie (minis-
ter-uitvoering) naar een driezijdige relatie (introductie Raden van Toezicht) tot 
regelmatige ‘schuldverplaatsingspraktijken’. Tijdens interviews wezen betrok-
kenen bij uitvoeringsorganisaties en Raden van Toezicht er bijvoorbeeld met 
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enige regelmaat op dat de organisatie niet in staat was doelen te bereiken van-
wege financiële of beleidsmatige keuzen van het departement. Met name de 
complexe regelgeving of ontbrekende financiën moesten het ontgelden. Omge-
keerd echter gaven departementale respondenten aan dat Raden van Toezicht 
soms als een soort van ‘bliksemafleiders’ fungeerden. Tijdens het onderzoek 
kwam bij drie van deze organisaties een beleidscrisis voor. In alle drie de ge-
vallen schreef het ministerie een deel van de schuld toe aan de Raad van Toe-
zicht. In één geval was de departementale respondent ook zeer openlijk over 
het strategische karakter van deze schuldtoeschrijving: 
 
‘We hebben toen een brief gestuurd, door ambtenaar X getekend. Dat was geen handige 
brief, een ongelukkige brief. Véél te zwaar. Er stond in dat de Raad van Toezicht beter had 
moeten opletten. Eigenlijk was dat ook onzin, dat wisten we zelf ook wel. Het wás niet hun 
schuld.’ 
 
Kortom, in de debatfase voeren uitvoeringsorganisaties zeer verschillende dia-
logen met departementen en Raden van Toezicht over dezelfde onderwerpen. 
Dit leidt niet tot een algehele sfeer van negativisme en zadelt uitvoeringsorga-
nisaties ook niet op met onhanteerbaar tegenstrijdige verwachtingen. Wel leidt 
de verdubbeling soms tot strategische processen van schuldverplaatsing. Het is 
allicht de prijs van meervoudige verantwoording: de verdubbeling van verant-
woordingsfora biedt alle drie de partijen extra gelegenheid om te trachten de 
verantwoordelijkheid voor ongewenste uitkomsten op een ander af te wente-
len. 
 
2.4.3 Consequenties: soms symbolische verantwoording 
Verantwoordingsprocessen besluiten met de oordelen van een forum, dat posi-
tieve en negatieve, formele en informele ‘sancties’ kan inzetten om dit oordeel 
te ondersteunen. De respondenten uit het onderzoek gaven aan dat de formele 
sancties waar Raden van Toezicht over beschikken eigenlijk nooit werden ge-
bruikt. Ook uit de formele documentatie komen geen sporen naar voren van 
gebruik van sancties door Raden van Toezicht. In lijn met wat bijvoorbeeld 
Hood et al. (1999: 53) in het algemeen aangaven, bleek ook hier dat Raden van 
Toezicht bij voorkeur informele manieren als overleggen, adviseren, waar-
schuwen en dreigen gebruiken om organisaties te beïnvloeden. De Ridder 
(2004: 10-11) noemt dit de wet van Brasz (in 1964 kennelijk gesignaleerd door 
Henk Brasz). 
 
Hoewel de beschikbare sancties dus slechts als een zwaard van Damocles bo-
ven de dialoog tussen uitvoeringsorganisaties en Raden van Toezicht hangen, 
typeren de respondenten de situatie desondanks als een geval van verant-
woording, zij het wel in een lichte vorm. Dit omdat de organisatie ‘toch zijn 
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beleid verdedigt’, de toon ‘soms verantwoording afleggend’ is en de bestuur-
der dit ook ‘zo voelt’. Betrokkenen geven vervolgens aan dat de organisatie de 
suggesties en feedback van de Raad van Toezicht in principe altijd overneemt. 
Op die manier kan ook deze als relatief licht ervaren vorm van verantwoor-
ding duidelijke consequenties hebben voor de koers van de organisaties. Ech-
ter, desgevraagd kost het de respondenten vervolgens grote moeite om deze 
invloed te concretiseren. Zij kunnen met moeite voorbeelden geven en verwij-
zen dan soms terug naar de verslagen. Dit komt enerzijds doordat Raden van 
Toezicht en besturen elkaar spreken tijdens de opstelfase van strategische do-
cumenten. De eventuele invloed van een Raad van Toezicht wordt daardoor 
diffuus en slaat neer in de eindversie van het desbetreffende document. An-
derzijds is dit ook een gevolg van het feit dat de onderlinge dialoog erop is 
gericht ‘overeenstemming’ of ‘consensus’ te bereiken. Achteraf is dan moeilijk 
te achterhalen hoe die consensus tot stand is gekomen. 
 
Hoe het ook zij, Raden van Toezicht geven natuurlijk wel signalen af aan uit-
voeringsorganisaties die soms op gespannen voet staan met de signalen vanuit 
minister en ministerie. Er is een risico op MAD, dat verband houdt met het 
antagonisme dat soms bij Raden van Toezicht ontstaat in de relatie met het 
departement. Een betrokkene geeft aan: ‘De natuurlijke neiging is toch ook een 
beetje afzetten tegen zo’n departement. Zo van: “We zijn (…) een ZBO, dus 
daar en daar hoeven ze zich nu niet meer mee te bemoeien!”’ De leden van 
Raden van Toezicht menen dat niet langer ‘ieder wissewasje’ in de Kamer be-
sproken moet worden en dat de informatiebehoefte van departementen door-
schiet. Desondanks valt er beslist geen MAD te diagnosticeren. Hiervoor zijn 
de sturingssignalen van Raden van Toezicht meestal te zwak. Dit komt ook 
door het feit dat ze geen scherpe aanvullende normen stellen aan het handelen 
van uitvoeringsorganisaties en doorgaans als meedenkend klankbord opere-
ren. Bovendien was er een beperkt aantal gevallen waar de Raad van Toezicht 
en het ministerie een tegengestelde richting aanwezen. In alle gevallen ‘won’ 
het ministerie deze strijd, waarmee het risico op paralyse van de uitvoerder 
verdween. 
 
Het feit dat Raden van Toezicht kunnen worden overstemd door ministeries, 
brengt ons bij het volgende risico dat in de literatuur over meervoudige ver-
antwoording wordt onderkend: symbolische verantwoording. Het onderzoek 
gaf wel enkele signalen dat hier wellicht sprake van kan zijn, hoewel niet in 
heel zware vorm. Om te beginnen houdt dit verband met de rolopvatting van 
Raden van Toezicht. Zij geven nadrukkelijk en unaniem aan de belangen van 
de organisatie te dienen en niet die van de minister. Mede daardoor stellen 
Raden van Toezicht zich regelmatig op aan de zijde van de uitvoeringsorgani-
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saties bij conflicten met het ministerie. Vanuit hun verantwoordelijkheid jegens 
de organisatie helpen zij soms om ‘ruimte te bevechten’ en het bestuur ‘te 
steunen’. Om die reden delen ze in eigen woorden wel eens ‘speldenprikken’ 
uit aan het ministerie of versturen zij ‘waarschuwende woorden’. De uitvoe-
ringsorganisaties hebben oog voor dit strategisch belang van hun interne toe-
zichthouders. Eén bestuurder stelt: ‘Wij willen de leden van de Raad van Toe-
zicht als ambassadeurs gebruiken. Dus wij hebben er vreselijk veel belang bij 
dat ze in onze omgeving en met name in de omgeving waar we zelf niet ko-
men, over ons verhalen vertellen die het image versterken.’ Er is op dit punt 
geen belangentegenstelling – en ook feitelijk geen verantwoordingsrelatie – 
tussen Raden van Toezicht en uitvoeringsorganisaties. Dit wordt ook opge-
merkt bij de departementen. Zo stelt een departementsambtenaar over een 
specifieke Raad van Toezicht: ‘Ze zitten daar ook als een stukje lobby naar het 
departement toe, om dingen voor elkaar te krijgen.’ 
 
Raden van Toezicht hebben dus een reële maar beperkte invloed op uitvoe-
ringsorganisaties. Ze opereren vaak met veel sympathie voor de organisaties 
waar ze ook streng op moeten toezien en ze helpen hun soms in de relatie met 
het ministerie. Bovendien doorkruist het ministerie hun stem soms, indien zich 
verschillen van inzicht voordoen. Dit alles draagt eraan bij dat Raden van Toe-
zicht, wanneer we uitgaan van de consequenties van verantwoording, het risi-
co lopen een vorm van symbolische verantwoording te worden. Het zou unfair 
zijn dat als algemene conclusie te trekken – maar enig risico daarop doet zich 
zeker voor. 
 
 
2.5  Afsluitende discussie  
 
Meervoudige verantwoording is een actueel vraagstuk sinds het roemruchte 
Friedrich-Finer debat in de jaren veertig van de vorige eeuw. In de literatuur 
wordt meervoudige verantwoording sindsdien meestal geassocieerd met aller-
lei negatieve onderlinge interacties. Dit hoofdstuk heeft inzicht willen geven in 
de stand van zaken rond meervoudige verantwoording op dit moment en de 
balans en interacties tussen overlappende vormen van verantwoording. De 
conclusies zouden geruststellend moeten zijn voor auteurs die zich er in de 
traditie van Finer grote zorgen over maken. Weliswaar is van een natuurlijke 
balans tussen verschillende verantwoordingsarrangementen niet per se sprake, 
desalniettemin doen de gevreesde negatieve interacties zich ook niet of in be-
perkte mate voor. Dit houdt vooral verband met een in het debat over verbre-
dend bestuur onderbelicht punt: de sanctioneringsmacht van verticale verant-
woordingsfora is nog altijd duidelijk groter dan die van de meer horizontale 
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instrumenten. Dit ‘ordent’ als het ware het veld van meervoudige verantwoor-
ding. Enerzijds geldt een onverminderd primaat van de hiërarchische verant-
woordingslijn, anderzijds opereren aanvullende arrangementen doorgaans in 
de schaduw van die hiërarchische macht (Schillemans, 2007a). 
 
In de analyse in dit hoofdstuk is natuurlijk alleen gekeken naar een enkelvou-
dig geval van verdubbelde verantwoording. In de praktijk van publieke orga-
nisaties bevat de mix van verantwoording nog veel meer ingrediënten, zo is 
aan het begin van dit hoofdstuk uiteengezet. Zouden we in de analyse het ge-
hele verbrede netwerk van verantwoording en de daarmee verbonden kwali-
teitsinstrumenten en overlegmomenten meenemen, dan is nog een veel grotere 
overlap en interferentie denkbaar. Zodoende ontstaat langzaamaan vooral een 
strategisch veld van kwaliteits- en verantwoordingsinstrumenten waarbinnen 
betrokkenen strategische keuzes kunnen maken. In hun onderlinge ‘strijd’ 
kunnen Beleid, Toezicht en Uitvoering hier gebruik van maken. Dat leidt tot 
een pluralistische praktijk, die in lijn is met de positie van Friedrich, maar van-
uit het traditionele normatieve perspectief van Finer moeilijk positief te waar-
deren is. Waar een traditioneel normatief perspectief vooronderstelt dat er een 
zekere afstemming en balans tussen verschillende instrumenten bestaat, lijken 
interferentie en redundantie veel meer praktijk te zijn (Schillemans, 2007b). 
 
Redundante verantwoording heeft overigens duidelijke voordelen. Het be-
langrijkste voordeel is dat het meer informatie genereert uit dezelfde gegevens. 
Zoals ook in dit hoofdstuk besproken: Raden van Toezicht en ministeries voe-
ren over dezelfde gegevens geheel andere dialogen, die dus ook tot geheel 
andere inzichten leiden. Dit biedt betrokkenen in principe de gelegenheid tot 
het maken van beter doordachte keuzes. De intellectuele opgave die een over-
lappend stelsel van verantwoording stelt is vooral: kunnen we omgaan met 
een minder ordelijk systeem waarin vormen van verantwoording naast elkaar 
bestaan en op elkaar reageren? Behulpzaam daarbij zou de onderkenning moe-
ten zijn dat meervoudige verantwoording duidelijk onder de dominantie van 
de verticale relatie staat. Onder die conditie bieden andere vormen van ver-
antwoording een aanvullende waarde, die vooral betrekking kan hebben op de 
kwaliteit van de uitvoering. Daarmee zijn we weer terug bij Friedrichs consta-
tering dat in een complex openbaar bestuur professionele normen en aanvul-
lende verantwoordingsarrangementen nodig zijn om de hiërarchische verhou-
dingen te complementeren. 
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3.1 Inleiding 
 
In vrijwel alle sectoren van het Nederlandse middenveld wordt veel gesproken 
over verantwoording en dan met name over maatschappelijke, horizontale 
verantwoording. Het begrip horizontale verantwoording vormt de species van 
het genus van verantwoording, een term waarover in Nederland en internatio-
naal nog de nodige verwarring in wetenschappelijke kring bestaat (Budding, 
2008). Er bestaan veel verschillende betekenissen en vormen van deze term 
(Gregory, 2007). Ook de vraag wat precies de toevoeging van de term ‘horizon-
taal’ omvat, is lastig als men bedenkt dat regionale non-profitorganisaties vaak 
gemeentegrenzen en soms provinciegrenzen overschrijden of dat er binnen 
ketens niet alleen nevenschikking maar evenzeer sterk sturende actoren aan-
wezig zijn (bijvoorbeeld de rol van het Openbaar Ministerie (OM) ten aanzien 
van de activiteiten van politiekorpsen). Welke definiëring of omschrijving men 
ook neemt, één aspect is dominant: het gaat niet om de verticale verantwoor-
ding van de uitvoerende organisaties in het middenveld of de gemeenten naar 
de opdrachtgevende rijksoverheid. Zowel de hiërarchische relatie als het ge-
loof in verticale sturing lijkt voorbij (Minderman, 2008). Het recent gelanceerde 
concept van de maatschappelijke onderneming is voor een belangrijk deel ge-
baseerd op deze verschuiving van verticale naar horizontale verantwoording 
(zie Hirsch Ballin, 2007 en de toelichting bij de zogenoemde ‘Proeve’).1 Zoals 
wel vaker schieten discussies door en lijken verantwoordingsvormen zich al-
leen maar op te stapelen. Bovens en ’t Hart (2005) spreken van verantwoording 
als een zegen en een vloek: een verantwoordingstekort dat wordt opgelost met 
een verantwoordingsoverdaad. Ook de vorm en inhoud van de horizontale 
verantwoording zijn onderdeel van veel debat.2 
 
Verwarring, praktische dilemma’s, bestuurlijke problemen en oplossingen ho-
ren bij het rijpingsproces van een dynamisch onderwerp. Daarom is het goed 
vanuit verschillende disciplines naar dit verschijnsel te kijken, en zeker ook 
vanuit de bedrijfseconomische invalshoek, hetgeen in dit hoofdstuk zal wor-

                                                 
1 Brief minister van Justitie 12 juli 2007, kenmerk 5494615/07/06. 
2 Zie Jongen, Klaassen, Van der Knaap en vele anderen in het februarinummer van het tijd-
schrift TPC 2008, Den Haag, Sdu. 
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den getracht. Uitgangspunt daarbij is dat externe horizontale verantwoording 
een legitimerende dynamiek beoogt met de omgeving van de instelling, zodat 
de kwaliteit van de dienstverlening toeneemt en het management meer wordt 
gericht op strategische maatschappelijke thema’s in plaats van ‘slechts’ op de 
productie. De vraag die in dit hoofdstuk centraal staat, is hoe de interactie tus-
sen de bedrijfsvoering en de externe horizontale verantwoording zich ontwik-
kelt. Daartoe worden enkele noties geformuleerd die betrekking hebben op de 
bedrijfsvoering van een non-profitorganisatie waar het zwaartepunt van de 
verantwoording verschuift van verticale lijnen (met subsidiegevende of op-
drachtgevende overheid) naar horizontale vormen van verantwoording (maat-
schappelijk gericht). Ook zal een korte blik vooruit worden gericht naar de 
nabije toekomst: wat is de volgende logische stap op dit pad? 

 
In paragraaf 3.2 wordt de bedrijfseconomische invalshoek toegelicht, worden 
enkele termen omschreven en worden enkele uitgangspunten voor het hoofd-
stuk geformuleerd. Van belang zijn onder andere de begrippen ‘informatiever-
strekker’ en ‘informatiegebruiker’. In paragraaf 3.3 wordt dieper ingegaan op 
de uitdaging die horizontale verantwoording vormt voor de bedrijfsvoering: 
welke problemen doen zich hierbij voor en welke mechanismen en omstandig-
heden zijn hiervan de oorzaak? Een van de cruciale aspecten is dat groepen 
informatiegebruikers en -verstrekkers verschuiven. In paragraaf 3.4 gaat het vervol-
gens over de consequenties van horizontale verantwoording voor de bedrijfs-
voering: wat betekenen de verschuivingen in de informatiestromen voor de 
sturing van de organisatie? Tot slot kijken we vanuit onze invalshoek vooruit: 
een nieuwe verschuiving van informatieverstrekkers en -gebruikers dient zich 
aan bij de toekomstige vormen van horizontale verantwoording. 

 
 

3.2 Invalshoek, terminologie en uitgangspunten 
 
3.2.1 Invalshoek: bedrijfseconomie en verantwoording 
Verantwoording is een centraal thema in de bedrijfseconomie. Verantwoording 
in de zin van verslaggeving (jaarrekening en jaarverslag) vormt de kern van 
het deelgebied dat aangeduid wordt met financial accounting. Financial accoun-
ting is het samenstel van normen, regels en conventies dat voorschrijvend en 
richtinggevend is voor de externe verantwoording door organisaties. Dit sa-
menstel heeft zijn grondslag in het Burgerlijk Wetboek, de Richtlijnen voor de 
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Jaarverslaggeving en vele sectorspecifieke regelingen3 en is daarmee een maat-
schappelijk aanvaardbare norm voor verantwoording naar externen (Klaassen 
& Hoogendoorn, 2004). In algemene zin staat de normering van de inhoud van 
de horizontale verantwoording nog in haar kinderschoenen, de minister-
president heeft zelfs opgeroepen voorlopig even los van formats of vormen te 
denken.4 Op dit moment bestaat er nog geen standaard voor de inhoud van de 
horizontale verantwoordingsvormen, laat staan dat er specifieke horizontale 
accountingstandaards zijn. Daarom zal in het vervolg van dit hoofdstuk weinig 
aandacht aan financial accounting worden besteed. 
 
Door de verbreding van de verantwoording, met name in de publieke sector, is 
de verantwoording meer en meer het terrein geworden van de brede controller 
van een instelling. Management control is een relatief jong deel van de weten-
schap: als vakgebied dateert het uit de jaren zestig van de vorige eeuw. De 
dominante vraag destijds betrof het probleem van een objectieve weergave van 
opbrengsten en kosten van de organisatie. Vervolgens werd ook de besluit-
vorming als zodanig onderwerp van studie. Vanaf de jaren tachtig deden 
steeds meer niet-financiële instrumenten, naast de al bestaande en nieuwe fi-
nanciële instrumenten als activity based costing, hun intrede. Management con-
trol is sindsdien uitgegroeid tot een brede bedrijfsvoeringsdiscipline waarbij 
wordt getracht het gedrag van mensen in organisaties te beïnvloeden. Ook 
publieke en maatschappelijke organisaties maken inmiddels veelvuldig ge-
bruik van deze modellen, instrumenten en systemen. Ondanks de cyclische en 
vaak gestandaardiseerde grondvormen van bedrijfsvoering leert empirisch 
onderzoek ons dat er geen eenvoudige oplossingen zijn om alle medewerkers 
in een organisatie op een goede wijze aan het realiseren van de organisatie-
doelstellingen te laten bijdragen door middel van bewuste besturings- en be-
heersingstechnieken (Van Egten & Veldman, 2006). Management control is 
inmiddels een van de belangrijke aandachtsgebieden van de bedrijfsvoering in 
brede zin en maakt de emancipatie van de verantwoording dus ten volle mee. 
Anders geformuleerd: ook het leerstuk van management control verandert 
door verdere horizontalisering van de verantwoording. 
 
Verantwoording is in ieder geval informatieverstrekking. Heel basaal betreft 
het ‘giving and demanding of reasons for conduct’ (Roberts & Scapens, 1985). Als 

                                                 
3 Al wordt steeds meer geüniformeerd: in 2008 zijn belangrijke sectorspecifieke regelingen 
van het ministerie van OCenW opgenomen in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. 
Slechts een klein deel is specifiek geregeld in RJ 660, 407. 
4 Balkenende, J.P., Toespraak: ‘Goede diensten, publieke zaak’, 30 maart 2005 
(www.minaz.nl). 
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verantwoording wordt geformuleerd in een operationele definitie, betreft het 
een relatie waarbinnen informatie aan derden wordt verstrekt die daarover 
vervolgens een dialoog aangaan en daarover een oordeel vormen, wat leidt tot 
goedkeuring of het onthouden daarvan (zie onder andere Bovens & ’t Hart, 
2005). Hoe breed of smal ook: bestuurlijke informatieverzorging maakt er een 
belangrijk onderdeel van uit. Waar financial accounting normatief is in de zin 
van regulering, is de bestuurlijke informatieverzorging de wetenschap die in-
gaat op het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van informatie 
waarmee leden van de organisatie (inclusief het leiderschap) kunnen besturen, 
beheersen en verantwoorden. Bestuurlijke informatieverzorging als onder-
zoeksterrein betreft de discussie over het gebruiksdoel van de bestuurlijke in-
formatie en de inhoudelijke en intrinsieke eisen aan de bestuurlijke informatie 
die daaruit voortvloeien. De inhoudelijke eisen hebben bijvoorbeeld betrekking 
op de kwantitatieve indicatoren voor beleid en bedrijfsvoering en uiteraard 
ook op de financiële en personele indicatoren, en zijn samen te vatten onder de 
noemer relevantie van de bestuurlijke informatie. Intrinsieke eisen aan be-
stuurlijke informatie betreffen de betrouwbaarheid, de tijdigheid en de presen-
tatievorm. Tegelijkertijd leiden de eisen aan de bestuurlijke informatie tot eisen 
aan het proces van de totstandkoming van de bestuurlijke informatie: de be-
stuurlijke informatieverzorging, ook wel omschreven als de administratieve 
organisatie. Dit is heden ten dage sterk verbonden met de informatietechnolo-
gische ontwikkelingen (inclusief visievorming daarop en de regievoering op 
het ontwerp, de implementatie en het beheer ervan). Tot slot is ook het gebruik 
van informatie door het leiderschap of het management van organisaties on-
derdeel van het vakgebied van de bestuurlijke informatieverzorging (maar dit 
aspect laten we thans achterwege). 
 
3.2.2 Terminologie: enkele structuurbegrippen 
De drie hiervoor genoemde deelgebieden binnen de bedrijfseconomie (finan-
cial accounting, management control en bestuurlijke informatie-verzorging) 
zijn sterk verbonden met de vraag hoe men meer horizontale verantwoording 
organiseert. De wetenschappelijk relevante vraag betreft de vraag naar de in-
vloed van de veranderingen in de externe verantwoording op de interne be-
drijfsvoering en meer in het bijzonder op het management controlproces en op 
de bestuurlijke informatieverzorging. Voor dit hoofdstuk is het voor een helder 
begrip noodzakelijk om een onderscheid te maken tussen twee groepen van 
actoren bij de verantwoording: de informatieverstrekkers en de informatiege-
bruikers. 
 
Van Egten heeft in 1994 in het onderzoek naar de kwaliteit van bestuurlijke 
informatie een onderscheid gemaakt tussen de gebruiker en de verstrekker van 
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bestuurlijke informatie. In dat onderzoek is de gebruiker van bestuurlijke in-
formatie omschreven als het lid van de organisatie (en dat kan dus iedereen in 
de organisatie zijn) dat in de uitvoering van zijn taken wordt ondersteund 
door bestuurlijke informatie. De verstrekker van informatie – en dat kan in 
principe elk lid van de organisatie zijn – is omschreven als het organisatielid 
dat uit hoofde van zijn taakuitoefening andere organisatieleden door middel 
van bestuurlijke informatie informeert. Dit onderscheid was destijds van bete-
kenis om het begrip kwaliteit van bestuurlijke informatie betekenis te geven 
door het operationaliseren van de inhoudelijke en intrinsieke eisen die organi-
satieleden gegeven het gebruiksdoel aan het product bestuurlijke informatie 
stellen. Het gebruiksdoel kan voor de gebruiker en de verstrekker van informa-
tie verschillen. 
 
In paragraaf 3.4 van dit hoofdstuk zullen we niet alleen zichtbaar maken dat de 
gebruiksdoelen en daarmee de eisen tussen gebruikers en verstrekkers kunnen 
verschillen, maar ook dat de groepen gebruikers en verstrekkers zelf aan ver-
andering onderhevig zijn. In elk geval ontwikkelt de verantwoording in 2008 
zich op een wijze die nadrukkelijk verschilt van de verantwoording in 1994, 
waarin de verticale verantwoording in de hiërarchie de gewone gang van za-
ken was. Horizontale verantwoording kent, zoals wij zullen zien, gebruikers 
van bestuurlijke informatie (de leraren) die door de leiding van de school (de 
verstrekker) worden geïnformeerd over de strategische keuzen van de school, 
opdat de leraar als informatieverstrekker in het gesprek met de ouder legitima-
tie kan bewerkstelligen bij de ouder, die in dat geval de gebruiker wordt, 
waarbij de doelen van de verschillende gebruikers en verstrekkers kunnen 
verschillen. Het is goed om dat beeld van verschuivende verantwoordelijkhe-
den vast te houden, niet om het nodeloos ingewikkeld te maken, maar om hel-
der te krijgen over welke relaties zal moeten worden nagedacht in het licht van 
welke (organisatie)doelen, als sprake is van de ontwikkeling van bestuurlijke 
informatie in het kader van de horizontale verantwoording.  
 
3.2.3 Enkele uitgangspunten voor het vervolg 
In het beperkte bestek van dit hoofdstuk worden enkele uitgangspunten ge-
formuleerd. Deze zijn mogelijk discutabel, maar vormen wel de basisgedach-
ten van waaruit wordt geredeneerd. 
 
Een belangrijk uitgangspunt is de positionering van bestuurlijke informatie in 
een organisatie. Het omvat de notie dat bestuurlijke informatie een rol speelt in 
het proces van verantwoorden en dat er geen relevante bestuurlijke informatie 
is zonder dat er interne sturing op datzelfde thema heeft plaatsgevonden. Elk 
onderdeel van de verantwoording vergt dus voorafgaande sturing. Ook de 
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omgekeerde beweging is waar: aspecten van externe verantwoording (sla-
gingspercentages van leerlingen, resultaten van medische ingrepen, et cetera) 
zijn automatisch object van sturing binnen de organisatie. Elke indicator van 
externe verantwoording heeft consequenties voor interne sturing.  
 

Sinds 2008 zijn zorginstellingen verplicht een publiek jaardocument te publiceren 
teneinde de maatschappelijke verantwoording meer vorm en inhoud te geven. In het 
document wordt onder andere ingegaan op de kerncijfers van de productie, de om-
gang met klachten en het risicobeleid. Als onderdeel van de risico’s worden ook aan-
tallen en percentages van medische resultaten en medische fouten gepubliceerd. Im-
mers, het is onmogelijk dat iedere medische ingreep direct het beoogde effect heeft. Zo 
kunnen uit een lijst van risicovol medisch ingrijpen van vele tientallen soorten ver-
richtingen één of twee resultaten de aandacht trekken. Bijvoorbeeld: 5% van de her-
niaoperaties heeft geen effect gehad. Om deze informatie te verzamelen, zijn vooraf-
gaand daden van bedrijfsvoering nodig: definiëring van het begrip, waarborgen van 
de integriteit van de data, goede rapportagesystematiek. Sturing neemt toe indien 
een raad van toezicht, verzekeraar of een patiëntenplatform dit percentage ter discus-
sie stelt: is 5% niet veel of is dat – vergeleken met andere ziekenhuizen – juist een 
gunstige score? Als 5% te hoog wordt bevonden, vereist dat aanpassing van het 
medisch handelen en daarop wordt gestuurd. Uiteindelijk wordt op alle verstrekte 
informatie uit het jaardocument in mindere of meerdere mate gestuurd. Alleen al 
door de keuze van de informatieverzameling ontstaat binnen een organisatie een 
vorm van sturing.  

 
Een tweede belangrijk uitgangspunt is dat de bestaande informatiedichtheid al 
heel hoog is en dat veel gegevens voor nieuwe externe verantwoordings-
vormen in beginsel ergens in de organisatie aanwezig zijn. De vraag is alleen 
hoe die informatie wordt verwerkt en wordt toegesneden op de verantwoor-
dingsvragen. Een basisschool heeft een leerlingenbestand waarin leeftijd, Cito-
resultaten, sociale achtergrond van de ouders, het burgerservicenummer en 
vele andere gegevens zijn opgenomen. Maar ook andere informatie is ‘infor-
meel’ beschikbaar: leerkrachten in het basisonderwijs voelen meestal na twee 
of drie maanden haarfijn aan op welk niveau van vervolgonderwijs leerlingen 
zullen eindigen indien er geen extra aandacht aan hen wordt geschonken. Niet 
altijd netjes geadministreerd, gekoppeld of handig geautomatiseerd, maar de 
gegevens ‘zijn’ er. Voor de samenwerking tussen klinische orthopeden en fysi-
otherapeuten in de regio zijn vakinhoudelijke gegevens nodig om te komen tot 
verantwoording en verbetering van de aansluiting in de zorgketen. Dat deze 
gegevens niet in het jaarverslag gepubliceerd worden, wil niet zeggen dat die 
gegevens er niet zijn; het is de vraag hoe de gegevens toegankelijk worden 
gemaakt en geordend worden. Kortom: er is veel informatie beschikbaar, maar 
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het proces van bestuurlijke informatieverzorging vergt op zichzelf sturing en 
zonder die sturing is geen verantwoording mogelijk.  
 
 
3.3 Bedrijfseconomische uitdagingen van horizontale verantwoording 
 
Door de Nederlandse traditie van verslaglegging werd verantwoording van 
oudsher vrij beperkt opgevat: een jaarrekening en een jaarverslag (Glasz,  
Beckman en Bos, 1994). Het accent ligt daarbij op rechtmatigheidsverantwoor-
ding, sterk financieel georiënteerd en in beginsel eenzijdig: het bedrijf presen-
teert de door de eigen aandeelhoudersvergadering goedgekeurde cijfers. Zeker 
in de publieke sector heeft zich een enorme verbreding voorgedaan, sterk ge-
stimuleerd door de ‘best practices’ van de F.G. Kordes-trofee en bijvoorbeeld 
de nieuwe eisen die gedragscodes aan de jaarverslagen stellen (vgl. de rappor-
ten van de Commissie-Peters in 1999 en de Commissie-Tabaksblat in 2004; zie 
hiervoor ook de non-profit varianten in Van Besouw & Noordman, 2005). Ho-
rizontale verantwoording lijkt – vanwege de inhoudelijk gelieerde partners 
waaraan verantwoording wordt afgelegd – nóg inhoudelijker te zijn. Boven-
dien wordt het element van de dialoog naar aanleiding van de verantwoording 
steeds vaker en krachtiger onderstreept (Prinsen, 1995; Klaassen & Hakvoort, 
2008; Minderman, 2008; Budding, 2008). In theorie zou ieder verslag een sterk-
te-zwakte-analyse of een lijst van successes and failures moeten hebben waarover 
in een dialoog wordt gevraagd of dit beeld klopt vanuit een toezichthoudersrol 
of buitenstaandersrol. De SER (2005) gebruikt daarvoor de term ‘responsivi-
teit’, die is overgenomen in het Handvest Publieke Verantwoording (zie 
www.publiekverantwoorden.nl). Responsiviteit gaat altijd om een meerzijdig 
proces. 
 
De belangrijkste bedrijfseconomische aspecten van verantwoording worden 
duidelijk als drie vragen aan de orde komen: waarom wordt verantwoording 
afgelegd, aan wie en door wie? 
 
Ad 1. Verantwoording: waarom? 
In theorie dient verantwoording drie doelen: als controle-instrument, als ver-
zekering van de rechtmatige en doelmatige besteding van (publieke) middelen 
en als de continue verbetering van bestuur, beleid en beheer (Aucoin & 
Heintzman, 2000). Dijstelbloem en Meurs (2004) onderscheiden ook drie vor-
men van verantwoording. In de eerste plaats verantwoording in de verticale 
hiërarchische verantwoording met het oog op de operationalisering van de 
ministeriële verantwoordelijkheid. In de tweede plaats de verantwoordings-
structuur waardoor intern en extern toezicht mogelijk wordt en ten slotte de 
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verantwoording naar stakeholders gericht op de versterking van de legitimatie 
van de instelling. In dit bestek wordt verantwoording gezien als een instru-
ment waardoor legitimatie en kwaliteit van de dienstverlening toenemen. De 
partij aan wie men verantwoording aflegt, geeft in reactie aan of de betreffende 
organisatie het al dan niet goed heeft gedaan. In een goede dialoog staan niet 
alleen de outputs, maar juist de outcomes centraal (Aucoin & Heintzman, 2000). 
Aan de hand van de dialoog over de kwaliteit van de outcomes ontstaat de 
bron van de legitimatie. Non-profitorganisaties hebben een inherent legitima-
tieprobleem: zij worden immers niet gelegitimeerd door de markt, noch door 
publieke macht of wetgeving. Een bedrijf gaat failliet en een overheid bestaat 
bij de gratie van wetgeving en macht. Het inherente probleem van non-
profitorganisaties is dat zij door geen van beide mechanismen worden gelegi-
timeerd en dus voor legitimatie zijn aangewezen op de inschakeling van ge-
bruikers en andere stakeholders (Osborne & Gaebler, 1992; Putters et al., 2005; 
Minderman, 2008). De ontwikkeling waarbij stakeholders een steeds belangrij-
kere rol krijgen, sluit aan bij de meer bedrijfsmatig functionerende publieke 
sector. Nieuwe mechanismen – zoals de legitimerende dialoog – vullen de effi-
ciencygedreven marktwerking vanuit het New Public Management aan met 
een op waarden en maatschappelijke legitimatie berustende nieuwe positione-
ring van het maatschappelijk middenveld (Hartley, 2005).  
 
Ad 2. Aan wie? 
Verantwoording afleggen geschiedt binnen een samenwerkingsverband of een 
relatie (Prinsen, 1995; Maeijer, 1998; Kummeling et al., 1999; Bovens & ’t Hart, 
2005). Klaassen en Hakvoort spreken in dit verband over de ‘significante der-
de’ (2008). Met de verschuiving van de verantwoording naar een meer hori-
zontale oriëntatie verandert ook het verantwoordingsforum en daarmee de 
afhankelijkheid naar de eigen samenwerkingspartners (Grijpink, 2008). Deze 
samenwerkingspartners kunnen in eerste instantie gevonden worden binnen 
de eigen sector. In de sfeer van het voortgezet onderwijs zijn stakeholders bij-
voorbeeld te vinden in het aanleverend en afnemend onderwijs, de arbeids-
voorziening of de onderwijsondersteunende periferie van een school. Vanuit 
een breed perspectief van problemen op lokaal – de buurt – of regionaal niveau 
worden echter ook bijdragen van scholen gevraagd op meer belendende maat-
schappelijke thema’s (WRR, 2005). Dat betekent automatisch samenwerking op 
terreinen die buiten de eigen kerntaken van de instelling liggen (Hooge & 
Steens, 2007; Onderwijsraad, 2008). De veiligheid in de wijk is immers niet 
alleen een issue voor de wijkagent: ook de gemeente, scholen, winkeliersvere-
nigingen, burgerinitiatieven en dergelijke hebben er mee te maken. Aan scho-
len worden maatschappelijke bijdragen gevraagd ten aanzien van de sociale 
samenhang in de omgeving (hangjongeren, vergrijzing, jeugddossier), ten aan-
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zien van duurzaamheid en ten aanzien van de toekomstige kenniseconomie 
(WRR, 2002). Verschillende theorieën lijken zich uit te putten in steeds groter 
wordende groepen van mensen en organisaties rondom een bepaald beleids-
terrein of een bepaalde instelling (zie onder andere Joldersma et al., 2001). De-
ze brede stakeholderdefinitie lijkt aan te sluiten bij Hemmati (2002), die meent 
dat betrokkenheid bij de organisatie of het beleidsprobleem op zichzelf al vol-
doende bepalend is (in combinatie met de vrijwilligheid van de stakeholder 
om ook als stakeholder op te treden). Daarmee is de kring van het nieuwe ver-
antwoordingsforum wel heel breed getrokken en zijn nuancering en analyse 
om redenen van praktische haalbaarheid op hun plaats. Als horizontale ver-
antwoording wordt geanalyseerd vanuit de invalshoek van de bestuurlijke 
informatieverzorging, ontstaan er verschillende groepen van gebruikers in het 
verantwoordingsforum (in de woorden van Bovens & ’t Hart, 2005):  
 
a. Kenmerk van de eerste groep gebruikers is dat zij (nog) geen directe be-

trokkenheid hebben bij een instelling, maar interesse hebben of ‘er in het 
postkantoor tegen aan lopen’. Bij veel organisaties in het publieke domein 
bestaat de intrinsieke wens om een breed publiek te laten weten wat men 
doet. De verantwoordende organisatie bepaalt bij deze eerste groep ge-
bruikers eenzijdig de informatie. Deze informatie bevindt zich op het 
grensvlak van verantwoording en public relations, wellicht zelfs worden in 
deze praktijk stakeholdership en public relations door elkaar gehaald 
(Benn & Dunphy, 2007). Deze verantwoordingsinformatie levert een zeker 
maatschappelijk draagvlak op, maar het dialoogaspect ontbreekt met deze 
groep gebruikers. Dit dialoogaspect heeft te maken met de wederzijdse be-
trokkenheid, die bij deze groep zeer dun is. Die is voor een volwaardige 
verantwoordingsrelatie echter wel essentieel (Rukato & Osborn, 2001). 

b. De vraag naar de aard van de verantwoordingsinformatie speelt ook bij 
een tweede groep gebruikers: een groep van passief betrokken personen. 
Deze groep betreft personen of organisaties die wel een formele betrok-
kenheid hebben, maar ervoor kiezen geen actieve rol te spelen. Men denke 
hierbij aan de ouders die niet naar voorlichtingsbijeenkomsten van de 
school van hun kinderen komen (hooguit alleen naar de avond waarbij hun 
eigen kind besproken wordt). Huurders van woningbouwcorporaties ont-
vangen vaak een jaarverslag op folderformaat. Artsen zonder Grenzen 
stuurt een brede groep van donateurs soortgelijke beknopte informatie. 
Van de Universiteit Utrecht kan men een overzicht van facts and figures 
ontvangen dat in menig binnenzak past. Deze bestuurlijke informatie 
kenmerkt zich doordat de informatie eenzijdig is opgesteld, maar nog meer 
vanwege het feit dat er grenzen aan die vrijheid in beeld komen. De infor-
matieverstrekker kan bepaalde onderwerpen of aspecten er buiten laten of 
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juist successen opnemen, maar er zijn wettelijke regels of conventies in de 
diverse sectoren die min of meer dwingende normen kennen. Zo zullen de 
jaarcijfers gecomprimeerd zijn, maar toch wel in lijn moeten zijn met de ge-
controleerde en goedgekeurde jaarrekening (wet- en regelgeving) en is het 
voorschrift om in de sfeer van goede doelen en collectebusfondsen de 
aanwending van de verkregen middelen te publiceren en te verhelderen. 
Van deze groep gebruikers gaat potentieel een sterkere legitimerende wer-
king uit, omdat hier geldt dat zij in de positie verkeren om te antwoorden 
en de legitimerende dialoog aan te gaan, maar daar vanaf zien. Het betreft 
de groep ‘geen bericht, goed bericht’, maar deze passieve groep kan geac-
tiveerd worden! 

c. Het dialoogelement is sterker bij de derde groep, de groep van actief be-
trokkenen. Men denke daarbij aan de huurderscommissie, de patiënten-
raden, de medezeggenschapsraden. In deze gremia is de verantwoording 
een belangrijk onderwerp van gesprek en is dus ook de dialoog van groot 
belang voor de legitimatie. Deze groep zit ook dichter bij het primaire pro-
ces en het bestuur van de instelling. De organisatie heeft niet meer de mo-
nopoliepositie in de informatie: anderen stellen actief vragen waarop ge-
antwoord moet worden. Veel informatie-uitwisseling vindt niet langs de 
katrol van het management plaats, maar in direct contact tussen professio-
nal en gebruikers of stakeholder. Patiëntenraden spreken met specialisten, 
ouders met docenten. Het proces van informatieverstrekking en informa-
tiegebruik is daarmee diffuser geworden. Van eenzijdigheid is geen sprake 
meer. 

d. De vierde categorie zijn de professionele samenwerkingspartners en ke-
tenpartners. Hier is het proces van informatie-uitwisseling, de behoefte aan 
afstemming en instemming, lastig omdat deze plaatsvindt vanuit een di-
versiteit van professionele expertise. In dit deel van het verantwoordings-
forum vindt de professionele inhoudelijke toetsing van het primaire proces 
en de samenwerking plaats. Het is juist in het netwerk van deze professio-
nele samenwerkingspartners dat professionele legitimatie wordt verkregen 
(Minderman, 2008) en men gezamenlijk de kwaliteit van de dienstverle-
ning bepaalt. In het voorgaande zijn de positie en het belang van gebrui-
kers en burgers al aangegeven: een patiënt is al dan niet tevreden over een 
behandeling. In deze groep gaat de legitimatievraag over een andere boeg: 
hoe beoordelen de fysiotherapeuten en de orthopeden vanuit ieders vak-
specialisme elkaars handelen? 

 
Samenvattend kan worden geconcludeerd dat bij horizontale verantwoording 
een complex verantwoordingsforum is betrokken. Ook een tweede conclusie is 
te trekken: horizontale verantwoording betekent voor de bedrijfsvoering dat 
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de inhoud van de verantwoording verandert. De verantwoording richt zich 
veel meer op de inhoud van het werk, het primaire proces en de niet-financiële 
gegevens, omdat het nieuwe verantwoordingsforum juist in die inhoudelijk-
heid geïnteresseerd is. 
 
Ad 3. Door wie? 
De reden van verantwoording is de verbetering van de kwaliteit van de pu-
blieke dienstverlening en de versterking van de legitimatie. Duidelijk is dat 
verantwoording plaatsvindt door middel van de dialoog met de professionele 
partners en de gebruikers van die dienstverlening. De vraag is vervolgens door 
wíe verantwoording moet worden afgelegd. Uiteraard geldt hier dat verant-
woordelijken – het management – verantwoording afleggen voor hetgeen on-
der hun verantwoordelijkheid heeft plaatsgevonden. Immers, in de publieke 
sector maakt verantwoordelijkheid verantwoordingsplichtig.  
In de optiek van financial accounting, management control en bestuurlijke 
informatieverzorging zijn we er dan nog niet. Daar staat immers de vraag naar 
de interne vertaling en de organisatie van deze externe verantwoordings-
verplichting nog open.  
 
In bedrijfseconomische zin wordt gestreefd naar een optimale kwaliteit van 
dienstverlening in relatie tot de middelen die daarvoor ingezet kunnen wor-
den. De kwaliteit wordt in veel organisaties uiteindelijk bepaald door profes-
sionals. Professionals hebben volgens de WRR de afgelopen jaren bekneld ge-
zeten tussen allerlei rechtmatigheidsdiscussies, reorganisaties en andere bu-
reaucratische processen die voortvloeien uit de scheiding tussen beleid en uit-
voering (WRR, 2004). De professional moet meer ruimte krijgen om te innove-
ren en kwaliteit te ontwikkelen, zo meent de WRR. Ook anderen herkennen het 
pleidooi dat het uiteindelijk de docent, de verpleegkundige, de arts, de thuis-
zorger en de huisvester zijn die moeten zorgen voor vernieuwing en steeds 
betere kwaliteit (De Vijlder, 2007; Lenssen, 2007). Daarbij moet die professional 
zich bewust zijn dat hij of zij daarmee belangrijke verantwoordelijkheid draagt 
en daaromtrent dus verantwoordingsplichtig is.  
 
In termen van de bestuurlijke informatieverzorging is de verstrekker van de 
informatie dus niet meer de centrale controller die primair put uit zijn eigen 
administratie (financieel en/of ingericht op de eisen van de subsidiegever). Het 
beeld van de verticale top-downmethode is ook binnen organisaties ´gehori-
zontaliseerd´: de professional zal in samenwerking met degenen met wie een 
verantwoordingsrelatie bestaat, op inhoudelijk niveau verantwoording moeten 
afleggen.  
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Conclusie 
Het bedrijfseconomische perspectief – zoals hier geschetst – levert de volgende 
nieuwe uitdagingen op: 
 
a. Horizontale verantwoording gaat onder meer over het verband tussen de 

verantwoording van de offers die worden gebracht en kwalitatief optimale 
maatschappelijke dienstverlening. De verantwoording is daarmee in be-
langrijke mate inhoudelijker van aard geworden dan de verticale verant-
woording. Het betreft de koppeling van financiële en niet-financiële gege-
vens en een uitspraak over doelmatigheid en kwaliteit van publieke 
dienstverlening. De afweging tussen middelen, producten en doelen neemt 
een belangrijkere plaats in dan bij de verticale verantwoording die in be-
ginsel op rechtmatigheid gebaseerd is. Horizontale verantwoording heeft 
het verkrijgen van een professionele dialoog, samenwerking en legitimatie 
als doel. 

b. Horizontale verantwoording levert een nieuw forum van verantwoording 
op: er zijn hiervoor vier verschillende categorieën van stakeholders als 
nieuwe informatiegebruikers onderscheiden: het brede publiek, de passief 
betrokken groep, de actief betrokken groep en de professionele samenwer-
kingspartners. Deze nieuwe gebruikers hebben nieuwe vragen. Dat bete-
kent dus een nieuwe ordening van de aanwezige informatie. Een politie-
korps zal als het gaat om de veiligheid van de wijk graag met maatschap-
pelijk werk en onderwijs in overleg gaan over de resultaten van dat (hope-
lijk gezamenlijk geformuleerde) beleid. De solvabiliteit van de school zal 
de politie redelijkerwijs koud laten.  

c. Horizontale verantwoording levert ook een andere rol op van de profes-
sionals in de verschillende organisaties: het zijn nieuwe informatiever-
strekkers van strategisch relevante informatie. 
 

Deze drie vaststellingen geven al aan dat in de sfeer van de bedrijfsvoering 
veranderingen optreden: de traditionele verslaggeving verandert in een dyna-
mische kwalitatieve dialoog tussen de eigen professionals en een extern ver-
antwoordingsforum. De vraag is vervolgens simpel, het antwoord complex: 
hoe doet een bedrijfsleider dat? 
 
 
3.4 Consequenties horizontale verantwoording op de bedrijfsvoering 
 
Op basis van de voorgaande analyse kunnen enkele verbindingen worden 
gelegd tussen de omslag van verticale naar horizontale verantwoording ener-
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zijds en de bedrijfsvoering van non-profitorganisaties anderzijds. Deze betref-
fen in het kort de volgende elementen: 
 
a. Verbreding van de controlfunctie  
Horizontale verantwoording is inhoudelijker van aard dan de klassieke verti-
cale verantwoording. Dat betekent dat financiële en niet-financiële gegevens in 
onderling verband moeten worden verzameld en met elkaar worden gecon-
fronteerd. In het jargon heet dit de brede controlfunctie, waarbij de smalle 
functie slechts ziet op de financiële gegevensverwerking (Van Egten, 2008b). In 
de sfeer van de bedrijfsvoering betekent dat een specifiek beleid met betrek-
king tot bestuurlijke informatieverzorging dat gelijk op moet lopen met de 
afspraken met de stakeholders en de eigen managementinformatie. De functie 
van controllers is de laatste jaren turbulent gewijzigd en daarmee is een geheel 
andere waarde van deze functie zichtbaar geworden (Van Egten, 2008a). Deze 
ontwikkeling is al langer gaande, maar wordt door de horizontale verant-
woording verder versterkt. De functie van de public controller kan immers 
worden gedefinieerd als een coördinerende functie in een publieke of maat-
schappelijke organisatie waarin wordt geadviseerd bij het plannen van de 
maatschappelijke en financiële resultaten van de organisatie, bij het ontwerpen 
en implementeren van het management controlsysteem en bij het afleggen van 
rekenschap. De controller is voor de organisatie onderzoeker, analyticus, criti-
cus en informatieverstrekker. De primaire en ondersteunende processen in de 
organisatie worden door de public controller bestudeerd en er vindt op een 
afstandelijke, onbevooroordeelde en daarmee gewetensvolle wijze rapportage 
over de bevindingen aan het leiderschap plaats (Van Egten & Veldman, 2006). 
De rolverandering van de controller en nieuwe checks and balances binnen de 
organisatie beïnvloeden elkaar, zeker indien men er vervolgens van uitgaat dat 
de controller een zelfstandige bevoegdheid heeft tot rapporteren aan raden van 
toezicht (Minderman, 2005a, 2005b). 
 
b. Ontschotting van het primaire proces en de bedrijfsvoering5 
Een stap verder gaat de ontschotting van het primaire proces en de bedrijfs-
voering. Het primaire proces zal directer en veelvuldiger onder druk komen te 
staan van de stakeholders en de samenwerkingspartners. Waar het manage-
ment en de concerncontrollers in het verleden de invloed van de overheid in 
                                                 
5 De term ‘primair proces’ is hiervoor al een paar keer gevallen. Het betreft in dit verband 
processen die direct gericht zijn op de realisatie van het product of de dienst van de organi-
satie. Aan het uitvoeren van deze processen ontleent de organisatie haar bestaansrecht (Star-
reveld et al., 2002). Dat kan bij overheden bestaan uit het formuleren van beleid en het ma-
ken van wetten. Bij onderwijsinstellingen is het verzorgen van het onderwijs en bij zieken-
huizen is de zorgverlening het primaire proces. 
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de verticale lijn nog hadden kunnen afschermen van de professional, kan dat 
bij een veel inhoudelijker en dynamischer horizontale verantwoording niet 
meer. Het gevaar van fragmentatie van informatieverstrekking en ongecoördi-
neerde spanningen moet worden voorkomen door een adequate (zowel ge-
standaardiseerde als flexibele) beheersing ervan. In samenwerkingsverbanden 
zal periodiek verantwoording plaatsvinden langs een brede agenda. Klaassen 
en Hakvoort (2008) behandelen vier invalshoeken van zelfanalyse die voor de 
externe verantwoording essentieel zijn: kwaliteit, prijs/prestatieverhouding, 
participatie en dialoog, en actieve transparantie. 
De professionals in het primaire proces hebben daarbij een bedrijfsvoerings-
kolom nodig die inhoudelijk begrijpt wat er speelt, spanningsvelden overziet 
en de bureaucratische aspecten van hen weghoudt. Dat betekent wel dat be-
drijfsvoering en primair proces veel dichterbij elkaar moeten komen dan ge-
bruikelijk is en de schotten tussen de twee processen worden geslecht. Dat 
loopt samen op met de onder a. genoemde verbreding van de controlfunctie. 
 
c. Intensieve interne informatiepraktijk 
Verstrekkers van verantwoordingsinformatie – de professionals – moeten naar 
buiten toe gericht zijn. Zij moeten goed ingevoerd zijn in het externe netwerk 
om te weten wat er speelt, welke aspecten en indicatoren van belang zijn en 
wie welke soort van informatie nodig heeft om te kunnen functioneren. Het 
lijkt ons ondoenlijk als de professional dan niet op de hoogte is van de belang-
rijkste hoofdlijnen van bestuur en strategie van de eigen instelling. Dat leidt in 
termen van bedrijfsvoering tot een heel actieve informatiepraktijk van het ma-
nagement om iedereen meer en meer bij de zaken van het ziekenhuis, de hoge-
school en dergelijke te betrekken. 
 
d. Stakeholdermanagement  
Bij verantwoording aan stakeholders is de legitimatie van beheer, beleid en 
management aan de orde. Kwaliteit van de dienstverlening speelt een centrale 
rol. Feitelijk gaat het dus ook om de essentiële vraag: van welke stakeholders 
maakt de organisatie zich afhankelijk? Immers, horizontale verantwoording 
gaat uit van de premisse dat er een serieuze bedreiging ontstaat als de stake-
holders aan wie men verantwoording aflegt, ontevreden zijn. Stakeholder-
management zal een nieuwe strategische dimensie aan het bedrijfsvoeringpro-
ces toevoegen waarin de volgende vragen aan de orde zouden kunnen komen: 
 
– Wat zijn mijn kernkwaliteiten als organisatie? 
– Wie kan mij daarop toetsen en wil ik dat ook laten gebeuren? 
– Welke organisaties verzamel ik om mij heen voor dit verantwoordings-

proces? 
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– Welke invalshoeken (informatie, belangen en belangentegenstellingen) zijn 
daarbij van belang? 

– Welke vorm is het meest geschikt? 
– Is mijn organisatie ook een legitimerende stakeholder bij die organisaties?  
– Hoe geven wij gezamenlijk vorm aan de publiciteit van dit proces? 
 
Ook hiervoor geldt dat een bepaalde cycliciteit en incorporatie in de strategi-
sche bedrijfsvoering noodzakelijk zal zijn, zodat beheersing van deze proces-
sen kan plaatsvinden. Feitelijk wordt periodiek een soort ´marketingplan´ ge-
vraagd over ‘de wijze waarop’, ‘door wie’ en ‘aan wie’ de horizontale verant-
woording wordt afgelegd. De periodieke verantwoording is daarmee op zich-
zelf al een manier om het management van stakeholders te structureren. Bij 
verandering van de strategie van de eigen organisatie, bij ingrijpende wijziging 
van regelgeving (bijvoorbeeld marktwerking) of bijvoorbeeld bij fusies zal een 
nieuwe oriëntatie op het stakeholdermanagement nuttig kunnen zijn.  

 
e. Personal en cultural controls 
Last but not least vergt een serieuze horizontale verantwoording een wijziging 
in het algemene managementconcept van de organisatie. De professional heeft 
een belangrijke functie naar binnen en naar buiten als het gaat om de verant-
woording, en dus ook in het verkrijgen (of verliezen) van externe waardering 
en legitimatie. Voor sturingsfilosofieën bestaan geen eeuwig geldende blauw-
drukken: per organisatie zal met middelen, talenten en in de eigen context een 
keuze moeten worden gemaakt. In het voorgaande zijn al opmerkingen ge-
maakt over de verbreding van de controlfunctie, de intensieve informatieprak-
tijk, ontschotting van bedrijfsvoering en primair proces, en stakeholdermana-
gement: uiteindelijk zijn dit concepten en instrumenten die bijdragen aan een 
goedlopend proces, maar geen verzekeringen geven. Ter Bogt en Van Helden 
hebben vastgesteld dat besluitvorming vaak op geheel andere gronden wordt 
genomen, als moderne managementcontrol-instrumenten systematisch worden 
gebruikt (Ter Bogt & Van Helden, 2005). Datzelfde geldt ook voor de bedrijfs-
voering: instrumenten zijn behulpzaam, maar in complexe organisaties en 
netwerken is dat slechts een deel van het verhaal. Het zou de auteurs dezes 
niet verbazen als we een herleving van de levers of control van Simons zullen 
zien waarbij sprake is van een nieuwe wisselwerking tussen professionals en 
management. Kern van die gedachte is dat alleen in goed contact en met helde-
re communicatie, sturing kan plaatsvinden (Simons, 2000). Ook de rol van het 
interne vertrouwen zal in organisaties weer meer geaccentueerd worden. Mer-
chant en Van der Stede (2003) verdedigen (ons inziens met succes) de stelling 
dat in complexe netwerken en complexe organisaties sturing en beheersing ook 
langs de lijn van de personal en cultural controls plaatsvindt. In gewoon Neder-
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lands: een nieuwe basis van vertrouwen tussen management en primair proces 
en daarbinnen meer sturen op mensen dan alleen op systemen.  
 
 
3.5 Toekomst: keteninformatisering 
 
De dynamiek van verdergaande decentralisatie zal verdergaande behoefte aan 
horizontale verantwoording met zich meebrengen en dus zullen er in de nabije 
toekomst nieuwe vragen van (nieuwe) gebruikers ontstaan. Waar de dynamiek 
groot is, is het ook van belang om vooruit te kijken en stil te staan bij de uitda-
gingen in de nabije toekomst. Een voorbeeld ter inleiding op de toekomst: 
 

Een instelling voor jeugdzorg probeert met outcomegegevens haar succes te beschrijven 
en haar bestaan te legitimeren. Haar stelling is dat een jongere die de poort na een verblijf 
van twee tot zes jaar verlaat, op zichzelf nog geen eindproduct van de instelling is. Zij 
acht het verblijf en de behandeling een succes indien de betreffende jongere een jaar na 
het verlaten van de instelling voldoet aan de volgende criteria: 
 
- de persoon in kwestie is niet met justitie in aanraking geweest; 
- woont zelfstandig, althans zwerft niet rond; 
- heeft of zoekt actief werk of volgt een opleiding; 
- heeft een stabiele omgeving in de vorm van vrienden of een partner. 
 
Alle informatie kan worden verkregen uit een gesprek met de jongere zelf. Dat lijkt het 
meest simpele, maar is ook het meest subjectieve; zowel de jongere als de instelling heeft 
belang bij een rooskleurige voorstelling van zaken. Indien men de subjectiviteit van de 
informatievoorziening zo veel mogelijk wil uitsluiten, zijn voor dit succescriterium veel 
informatiestromen nodig. Voor het eerste criterium is samenwerking met justitie en poli-
tie nodig. Los van de privacygevoeligheid betekent dit dat die organisaties actief informa-
tie gaan verschaffen. De tweede indicator kan komen van gemeentelijke bevolkingsadmi-
nistratie, woningcorporaties of het maatschappelijk werk. De derde indicator komt van 
de Sociale Dienst, van het CWI dan wel van een onderwijsinstelling, en de vierde indica-
tor wellicht weer van het maatschappelijk werk.  

 
Hier betreden wij het terrein van vérstrekkende gegevensuitwisseling tussen 
organisaties: het veld van de keteninformatisering. Keteninformatisering – het 
verwerken van informatie tussen verschillende instellingen met verschillende 
disciplines en doelstellingen – kent vooralsnog twee basale problemen (Grij-
pink, 2006). Het eerste is dat dezelfde omstandigheden bij verschillende orga-
nisaties verschillend worden geïnterpreteerd en dus verschillend in de verant-
woording terechtkomen. Het tweede punt is dat van elkaar afwijkende om-
standigheden onder dezelfde noemer worden geschoven, waardoor opnieuw 
ruis ontstaat. Toch is het in de toekomst de uitdaging om hierop verder onder-
zoek te verrichten. Als een school het succes van haar alumni wil meten, is zij 
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afhankelijk van de medewerking van het afnemend onderwijs. Als we op dit 
pad één stap verdergaan, ontstaat een heel spannende – omgekeerde – situatie 
namelijk dat afnemend onderwijs aan de basisschool laat weten welke succes-
sen haar alumni hebben bereikt. Dit betekent een volstrekt nieuwe situatie: de 
verantwoordingsinformatie van een instelling wordt niet meer verstrekt door 
de eigen organisatie maar door een veelheid van organisaties die verderop in 
de keten hun werkzaamheden verrichten! Wederom verschuiven informatie-
verstrekkers en informatiegebruikers en met strategisch heel vergaande conse-
quenties. Externe verantwoording door niet-geselecteerde externe partijen op 
basis van hun gegevensverstrekking in plaats van de eigen gegevensverstrek-
king. Dat betekent dat ook de interne sturing weer verandert. Kortom: een 
spannende toekomst! 
 
 
3.6  Samenvatting en conclusies 
 
Samengevat kunnen de volgende noties worden ontwikkeld ten aanzien van 
de invloed van horizontale verantwoording op de bedrijfsvoering van non-
profitinstellingen in het Nederlandse middenveld:  
 
a. Nieuwe informatievragen vanuit een nieuw verantwoordingsforum ver-

anderen direct de interne sturing, omdat nieuwe normen en waarden hun 
entree doen. 

b. Door het ontstaan van nieuwe informatiegebruikers en daardoor nieuwe 
informatieverstrekkers (professionals) wordt horizontale verantwoording 
veel inhoudelijker dan de verticale, hetgeen een behoefte aan een nieuwe 
informatiehuishouding doet ontstaan. 

c. De beheersing van de informatiestromen vraagt om een verbreding van de 
controlfunctie en om een ontschotting tussen primair proces en bedrijfs-
voering. 

d. Een nieuwe verhouding tussen de professionals en het management zal 
minimaal een intensieve informatiepraktijk vragen. 

e. Actief stakeholdermanagement zal op de korte termijn bijdragen aan het 
beheersingsprobleem van verantwoordingsprocessen. 

f. Op de langere termijn zullen informatieverstrekkers en -gebruikers op-
nieuw kunnen verschuiven, maar dit keer verschuift dit nóg verder extern.





4 Grensvervaging en legitimiteit 
Over publiek-private constructies en verbonden verantwoordelijkheden 

 
Cor van Montfort en Mark van Twist 

 
 
4.1 Introductie 
 
Multifunctionele accommodaties waarin wonen, zorg, sport en welzijnswerk 
worden gecombineerd, scholen die ook functies vervullen op het gebied van de 
opvoeding of werk en zorg, en elektriciteitsbedrijven die een breed scala aan 
internetdiensten aanbieden: het zijn allemaal voorbeelden van wat we in deze 
bijdrage ‘ontgrenzing’ noemen. Ontgrenzing is in onze visie een fundamentele 
ontwikkeling in het publieke domein die grote gevolgen heeft voor de dienst-
verlening aan de burger, met name in zijn rol als klant of wellicht beter: als 
bewoner, leerling, patiënt. De politiek is soms stimulator van deze ontgrenzing 
(brede scholen, maatschappelijk ondernemerschap), maar in andere gevallen 
ook een remmende factor, bijvoorbeeld als het gaat om fusies en schaalvergro-
ting. Ook voor burgers (al dan niet in hun rol als klanten) is het beeld ge-
mengd. Dat beeld varieert van bureaucratische, voor de burger ontoegankelij-
ke molochs die ontstaan omdat talrijke diensten en functies binnen een moe-
derorganisatie bijeen worden gebracht, tot het creëren van op maat gesneden 
integrale dienstverlening waarin de schotten tussen sectoren zijn weggevallen 
en een integrale benadering ontstaat waar de burger alleen maar baat bij heeft. 
Dit gemengde beeld, in combinatie met het gegeven dat het een ontwikkeling 
betreft die nog lang niet is uitgekristalliseerd, maakt dat de verhouding tussen 
politieke en maatschappelijke legitimiteit ook een complexe is. Het bestuderen 
van individuele cases kan zicht bieden op deze complexe relatie tussen politie-
ke en maatschappelijke legitimiteit. 
 
In deze bijdrage beschrijven we aan de hand van een aantal voorbeelden de 
processen van grensvervaging (‘ontgrenzing’) in het publieke domein. We 
gaan na welke motieven een rol spelen en welke actoren als trek- en duwkracht 
of juist als tegenkracht optreden. De cases bieden inzicht in de complexiteit en 
meerduidigheid van de relatie tussen politieke aansturing en verantwoording 
enerzijds en maatschappelijke verantwoordelijkheid en verankering ander-
zijds. We gaan daarbij in op de vraag hoe de politiek reageert op de functiege-
richte, dynamische en in vorm en betrokkenheid zeer uiteenlopende ‘cross 
over-arrangementen’. Daarnaast beschrijven we de manier waarop in deze 
arrangementen gezocht wordt naar een maatschappelijke verankering en de 
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manier waarop weer nieuwe grenzen worden gesteld in termen van toezicht 
en verantwoording. 
 
4.2 Ontgrenzing 
 
In veel nieuwe vormen van ‘publieke’ dienstverlening staat niet langer de or-
ganisatorische eenheid centraal (het ziekenhuis, de corporatie, de school et 
cetera), maar staan de behoeften, functies en belangen van klanten, burgers, 
bewoners, hulpbehoevenden, en andere partijen centraal. De organisatorische 
setting en de fysieke vormgeving worden in toenemende mate toegesneden op 
lokale behoeften, belangen en functies. Er wordt met andere woorden in toe-
nemende mate ‘om het probleem heen georganiseerd’. Zo wordt bijvoorbeeld 
de brede school om de behoeften van het kind georganiseerd, worden publiek-
private allianties op maat gesneden rondom regionale belangen en worden 
woon-zorgcombinaties opgericht om de functie van ‘wonen voor zorgbehoe-
vende ouderen’ adequaat vorm te geven. Daarbij zijn zowel lokale als nationa-
le en internationale, individuele en collectieve en publieke en private actoren in 
het spel. Bij deze hernieuwde invulling van publieke dienstverlening worden 
bestaande grenzen verlegd en overschreden (Van Montfort, 2008; Van Twist et 
al., 2008). Ter illustratie geven we de volgende voorbeelden: 
 
– De grenzen van sectoren. Deze worden diffuser, zoals bij de grenzen tussen 

zorg, welzijn en wonen. Er worden bijvoorbeeld steeds meer multifunctio-
nele locaties ontwikkeld waarin functies worden gecombineerd en soms 
ook vermengd raken doordat het theater, de sportvereniging, de school, de 
kinderopvang en het verzorgingshuis of zelfs de kerkgemeenschap ge-
bruikmaken van hetzelfde gebouw en soms ook van dezelfde ruimtes, die 
dan weer al dan niet door een woningcorporatie worden beheerd en on-
derhouden. Op een bepaalde manier is dit niets nieuws; denk aan de tijd 
waarin de kerk, de mijn of het bedrijf (bijvoorbeeld Philips) zorgde voor 
huisvesting en een breed scala aan voorzieningen voor zijn werknemers of 
leden (zie ook Karré et al., 2007). 

– De grenzen van besluitvormingsarena’s. Denk aan de wijk, het gemeentebe-
stuur, de nationale overheid, de Europese Unie. Hier valt op dat initiatie-
ven meerschalig zijn, dat wil zeggen tegelijk lokaal (via de concrete vesti-
ging of het gebouw waar onderwijs wordt gegeven of zorg wordt ver-
leend), regionaal (via de instelling van waaruit de dienstverlening wordt 
georganiseerd die meerdere locaties beheert), alsook nationaal en zelfs in-
ternationaal (via de allianties en netwerken waarin wordt samengewerkt 
bij het ontwikkelen van nieuwe diensten en de uitvoering van bestaande). 
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– De grenzen van privésfeer en openbaarheid. Een voorbeeld is de ID-kaart voor 
studenten of klanten of cameratoezicht, waarvan vaak al niet zo scherp 
meer is van wie, voor wie en door wie de dienstverlening en het daarbij 
behorende toezicht worden georganiseerd, hoe daarbij verantwoordelijk-
heden zijn toebedeeld en verantwoording wordt afgelegd, en hoe de bur-
ger zijn recht kan halen als hij wordt benadeeld. 

– De grenzen van individu en staat. Hierbij kunnen we denken aan de discussie 
over verantwoordelijkheid voor de publieke zaak (wijkinitiatieven op het 
terrein van veiligheid, overheid ‘achter de voordeur’). Het is interessant 
om op te merken dat hier tegelijk sprake lijkt van een terugtrekkende be-
weging door een overheid die ruimte laat aan burgers en bedrijven om in-
vulling te geven aan publieke dienstverlening op basis van eigen initiatief, 
en ondertussen van een precies omgekeerde beweging door een overheid 
die tot achter de voordeur en zelfs onder het bed via bijvoorbeeld interven-
tieteams diep intervenieert in de levens van individuen die zijn aange-
merkt als object van beleid. 

– De grenzen tussen organisatie en netwerk. Instellingen die publieke diensten 
verlenen, gaan steeds meer op in organisatienetwerken of netwerk-
organisaties die op uiteenlopende locaties en in heel verschillende ver-
schijningsvormen proberen tegemoet te komen aan de behoeften en belan-
gen van hun bewoners en klanten (zie het voorbeeld van Espria in de vol-
gende paragraaf). 

– De grenzen tussen ‘publiek’ en ‘privaat’. In de zorgsector maar ook in bijvoor-
beeld het onderwijs is een grote variëteit aan rechtsvormen te onderschei-
den (stichting, vereniging, nv, coöperatie), en ook in termen van eigendom 
zijn daarmee heel verschillende vormen waar te nemen: van aandeelhou-
ders, van klanten/bewoners zelf, van de professionals of de overheid dan 
wel een private investeerder. Ook de geldstromen verschillen en verande-
ren bovendien sterk. Denk in dat kader aan de mate waarin er ruimte is 
voor financiering (al dan niet gekoppeld aan zeggenschap) vanuit de priva-
te sector: via sponsoring of schenkingen, maar ook via dochteronderne-
mingen in alliantievorm met private ondernemingen, contractfinanciering 
of eigen bijdragen van klanten als directe of indirecte afnemers. Dat leidt 
tot heel verschillende en verschuivende publiek-private profielen van ‘pu-
blieke’ instellingen. 

– De grenzen tussen nationaal en internationaal. Publieke dienstverleners maken 
in toenemende mate deel uit van organisatienetwerken die zich weinig 
aantrekken van de territoriale grenzen waaraan politiek en bestuur zijn ge-
bonden. Deze (internationale) dynamiek kan in een spanningsvolle ver-
houding staan tot de nationale wetgeving en politiek. Denk bijvoorbeeld 
aan grote internationale spelers die op het gebied van publieke infrastruc-
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tuur, nutsvoorzieningen, communicatie of openbaar vervoer in Nederland 
de marktleiders zijn. Scherp gesteld wordt de borging van het publieke be-
lang in Nederland afhankelijk van de bedrijfseconomische afwegingen van 
multinationale bedrijven waarin de Nederlandse markt ‘slechts’ een niche 
is. De overheid kan daarbij uiteraard wel (wettelijke) kaders stellen en bij-
sturen, maar zal in toenemende mate ook op terreinen die vroeger tot het 
pure nationale belang werden gerekend, machtige multinationale onder-
nemingen tegenover zich vinden. 

 
Als we kijken naar deze vormen van grensvervaging, kunnen we stellen dat 
‘ontgrenzing’ een fundamentele ontwikkeling is bij moderne vormen van be-
leidsuitvoering en dienstverlening. We geven hier drie voorbeelden van ont-
grenzing en zullen daarna aan de hand van deze voorbeelden stilstaan bij een 
aantal dilemma’s en ontwikkelingen die daarmee samenhangen. 
 
 
4.3 Drie voorbeelden 
 
Voorbeeld 1: een grensoverschrijdende woon-zorgzone in Dinxperlo 
Ons eerste voorbeeld betreft een letterlijk grensoverschrijdend initiatief: de 
woon-zorgzone in Dinxperlo, die deels in Nederland en deels in Duitsland 
gevestigd is. Deze grensoverschrijdende woon-zorgzone werd begin 2009 in 
Dinxperlo geopend. Hij bestaat onder meer uit een appartementencomplex met 
daarin een verpleegunit van Careaz Dr. Jenny in Nederland, en het Bultenhuis 
in Suderwick, een door het Evangelisch Johanneswerk e.V. gebouwd woon-
zorgcomplex in Duitsland. De beide complexen zijn met elkaar verbonden 
door een brug. Op de brug is een ontmoetingsplaats – de Taverne – gebouwd. 
In het project wordt een grensoverschrijdend aanbod van zorg, wonen en 
dienstverlening gecreëerd, waarbij alle partijen zo veel mogelijk van elkaars 
kennis en ervaring gebruik proberen te maken. Ook is er een steunpunt Man-
telzorg en een grensoverschrijdend zorgloket dat vanuit beide landen wordt 
bemenst en waar bewoners uit beide landen terechtkunnen met vragen op het 
gebied van zorg, wonen en welzijn. Het project is gerealiseerd met behulp van 
Europese subsidie en is het resultaat van samenwerking tussen vele publieke 
en private partijen, waaronder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (VWS), de Provincie Gelderland, de Euregio, de gemeente Aalten, Wo-
ningstichting Dinxperlo, Kreis Borken, Stadt Bocholt, het Evangelische Johan-
neswerk e.V., VIT Oost-Gelderland en Careaz Dr. Jenny. Het project komt 
voort uit de behoefte om een regionale vraag van de bevolking naar zorg en 
wonen op een efficiënte wijze te organiseren: verpleeghuiszorg was aanwezig 
in Nederland en woningen met zorgvoorzieningen waren aanwezig in Duits-
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land: ‘De brug ligt precies op de landsgrens en wordt gezien als een symbool 
voor Europa: zorg en welzijn bieden alsof er geen grenzen zijn.’1 
 
Voorbeeld 2: een netwerk van netwerken: Espria en partners 
Een tweede voorbeeld is Espria. Hierbij gaat het om een samenwerking tussen 
de woningcorporatie Woonzorg Nederland en de zorgorganisaties Evean 
Groep en Philadelphia. Deze organisaties gaven in 2008 aan te willen fuseren 
tot één concern voor wonen, diensten en zorg. Volgens deze organisaties zou 
een fusie voor de hand liggen vanwege de vergrijzing, veranderingen in de 
vraag naar wonen, welzijn en zorg, de terugtredende overheid, de toenemende 
keuzevrijheid voor de consument en de ontgroening op de arbeidsmarkt.  
Espria voert negen argumenten aan voor een fusie onder één bestuur: 
 
– betere mogelijkheden voor een integraal dienstenaanbod; 
– kostenbeheersing door shared services; 
– meer mogelijkheden voor het in stand houden van kleinschalige sector-

overschrijdende zorgvoorzieningen (wonen en zorg); 
– meer mogelijkheden om landelijke formules te ontwikkelen; 
– meer mogelijkheden voor wijkgericht wonen, welzijn en zorg; 
– bundeling van expertise in een kenniscentrum; 
– voldoende massa om nieuwe producten te kunnen ontwikkelen; 
– meer ruimte voor contact met klanten door sommige zaken te centra-

liseren; 
– ondersteuning van de klant via een ledenvereniging.2 

 
Ondanks alle argumenten die Espria zelf aanvoerde, kon de juridische fusie 
uiteindelijk niet doorgaan nadat de minister van Wonen, Wijken en Integratie 
haar goedkeuring onthield aan de deelname van Woonzorg Nederland. Er is 
echter wel een personele unie op bestuurlijk niveau gerealiseerd. Woonzorg 
Nederland is door een personele unie van bestuurders en toezichthouders ver-
bonden aan Espria. Dit betekent dat het bestuur van Espria en Woonzorg Ne-
derland uit dezelfde personen bestaat.3 Formeel-juridisch mag er dan geen 
sprake zijn van een fusie, in het bestuur van de organisaties zijn ondertussen 
wel de grenzen geslecht. De fuserende partners Evean Groep en Philadelphia 
blijven bestaan als werkmaatschappijen met hun eigen merk en identiteit. Het 
samenwerkingsverband heeft een ledenvereniging waar 400.000 huishoudens 

                                                      
1 www.aalten.nl/index.php?simaction=content&pagid=437&stukid=3391&mediumid=1. 
2 www.espria.nl/pers/tien_argumenten?view=Standard. 
3 www.espria.nl. De bestuurders en toezichthouders van Espria (waarin Philadelphia en 
Evean deelnemen) en Woonzorg zijn dezelfde. 
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lid van zijn. De ledenvereniging staat los van de stichting Espria. Hiermee ver-
enigt Espria kenmerken van de Verenigingsvorm en van de Stichtingsvorm. 
 
Interessant in het licht van ontgrenzing is de gelaagde organisatiestructuur, 
waarbij Espria het topje van de ijsberg vormt. We beschrijven in de alinea’s 
hierna, startend vanuit Espria, een complex geheel van de allianties en con-
glomeraten in de zorgsector met vertakkingen naar andere branches, waarbij 
achter elke organisatie weer een (reeks) andere organisatie(s) zit. Deze ge-
laagdheid maakt dat ‘maatschappelijke verankering’ een lastig te traceren be-
grip is geworden.  
 
Espria is zoals gezegd een samenwerkingsverband tussen de Evean Groep, 
Philadelphia en Woonzorg Nederland. Een van de samenwerkingspartners, de 
Evean Groep, is op zijn beurt weer een conglomeraat van verschillende sa-
menwerkingspartners: Evean, Icare, Zorggroep Meander, de Trans en GGZ 
Drenthe. Deze Evean Groep biedt een breed palet aan diensten aan: extramura-
le diensten (zoals thuiszorg, jeugdgezondheidszorg, kraamzorg en kinderop-
vang) én intramurale diensten (zoals verzorgingshuizen en verpleeghuizen). 
Een van de deelnemers in de Evean Groep – Zorggroep Meander – omvat op 
zijn beurt acht verzorgings- en verpleeghuizen, twee kleinschalige woonvor-
men en daarnaast voorzieningen voor thuiszorg en kinderopvang.  
 
Het samenwerkingsverband Espria richt op zijn beurt weer nieuwe eenheden 
op, zoals een nieuw centrum voor exploratie en innovatie. Ook krijgt Espria 
een centrum voor zingeving, ethiek en identiteit.4 Naast het oprichten van 
nieuwe centra gaat het samenwerkingsverband Espria ook samenwerking aan 
met andere (groepen van) organisaties, zoals de Asito Dienstengroep: ‘Woon-
zorgconcern Espria gaat samenwerken met facilitair dienstverlener Asito Dien-
stengroep. De organisaties gaan op twee terreinen een joint venture aan: in de 
thuiszorg en in de facilitaire dienstverlening. In de thuiszorg gaat Espria-
dochter Evean Groep samen met Asito Dienstengroep dochter Thuiszorg-
service Nederland (TSN) huishoudelijke verzorging leveren. Deze zorg valt 
onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). TSN neemt daarbij de 
niet-lijfgebonden zorg (schoonmaken) op zich, Evean blijft verantwoordelijk 
voor de lijfgebonden zorg (verzorging van de klant). Asito en Evean Groep 
participeren beiden in deze joint venture. TSN biedt haar klanten een vaste 
thuishulp én vervanging bij ziekte.’ 
 

                                                      
4 www.espria.nl. 
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Deze samenwerking (de joint venture) tussen Asito Dienstengroep en Espria 
richt vervolgens weer een gezamenlijk nieuw bedrijf op: ‘Daarnaast creëren 
Asito en Espria samen een facilitair bedrijf, dat de optimalisering van de facili-
taire processen in de gebouwen van Espria, zowel verpleeg- en verzorgings-
huizen als kantoren, ter hand zal nemen. Het gaat daarbij om taken als 
schoonmaak, beveiliging, catering en aanverwante facilitaire diensten. Door de 
bundeling van kwaliteiten van een zorgconcern en een facilitair dienstverlener 
wordt de zorg efficiënter, blijft de kwaliteit gegarandeerd en zijn er volop (fi-
nanciële) mogelijkheden voor innovatie. Uitbesteding en netwerkvorming van 
publiek en privaat zijn daarvoor noodzakelijk. In verschillende Europese lan-
den, bijvoorbeeld in Scandinavië, is een dergelijke ontwikkeling al langer 
gaande, waarbij de ondersteunende facilitaire diensten worden uitbesteed aan 
partijen die daarin gespecialiseerd zijn. Dit biedt alle bij de dienstverlening 
betrokken partijen de kans zich te concentreren op die zaken waar zij goed in 
zijn.’5 
 
De Asito Dienstengroep bestaat op zijn beurt uit Asito, Timing en Van der 
Noordt Personeelsdiensten en biedt werk aan ruim 40.000 mensen. De grootste 
werkmaatschappij is Asito zelf, dat het op één na grootste schoonmaakbedrijf 
van Nederland is. Asito maakt weer deel uit van een breder samenwerkings-
verband: het Facility Services Netwerk. ‘Facility Services Netwerk is een sa-
menwerkingsverband tussen Albron, Asito en Securitas; drie toonaangevende 
partijen op het gebied van catering, schoonmaak en beveiliging. Wij hebben 
onze krachten gebundeld om een totaalpakket aan facilitaire diensten te bie-
den, om zo die zorg uit uw handen te nemen. Tot nu toe betekende het werken 
in een gezonde, schone en veilige omgeving het inzetten van meerdere part-
ners die allemaal een deel van het facilitaire proces uitvoerden. Met hoge kos-
ten en veel aansturing voor u als gevolg. Met Facility Services Netwerk heeft u 
één partij en zelfs één contactpersoon voor alle facilitaire diensten. U bepaalt 
zelf welke diensten u wilt inzetten, in welk tempo dat dient te gebeuren. Onze 
werkwijze garandeert een maximale vrijheid en kwaliteit tegen zo laag moge-
lijke kosten!’6  
 
Het voorbeeld laat zien dat er achter die ene schoonmaakkracht in dat kleine 
ziekenhuis grote conglomeraten, groepen en allianties schuilgaan.  
 
Bij dit voorbeeld kan aan de hand van drie metaforen duidelijk worden ge-
maakt wat er aan de hand is: 
 
                                                      
5 www.espria.nl. 
6 www.facilityservicesnetwerk.nl. 
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1. Het beeld van het aloude Droste-blikje van vroeger, waarop een verpleeg-
ster is afgebeeld in een afbeelding in een afbeelding in een afbeelding et ce-
tera. De kleinschalige lokale dienstverlening blijkt onderdeel van een gro-
ter geheel te zijn en dat grotere geheel weer van een nog groter geheel. 

2. Een ander beeld is dat van de ui, die geen kern heeft: je kunt de ui afpellen, 
zoals je voornoemd netwerk kunt afpellen, maar je treft geen kern aan. 

3. Een derde beeld is dat van een loszittend draadje, dat als je er aan trekt 
leidt tot een bos wol: alles hangt met alles samen, zowel op het vlak van 
(investerings)beslissingen als op het vlak van verantwoordelijkheden en ri-
sico’s. 

 
Deze metaforen maken duidelijk dat sprake is van gelaagdheid, ‘kernloosheid’ 
en interdependentie. Dit heeft gevolgen voor de maatschappelijke en politieke 
legitimiteit en voor de effectiviteit van organisaties (of misschien beter, van 
‘netwerken’). We gaan daar in paragraaf 4.4 nader op in. 
 
Voorbeeld 3: stapeling van verwachtingen en verantwoordelijkheden: ROC Zadkine 
In de regio Rotterdam is onder meer Regionaal Opleidingscentrum (ROC) 
Zadkine actief. Voor deze instelling blijkt het verzorgen van onderwijs voor 
een grote groep jongeren eigenlijk niet goed mogelijk zonder aandacht te ge-
ven aan een aantal niet-onderwijskundige randvoorwaarden. Daarom is er bij 
Zadkine sprake van het aanbieden van taallessen om leerlingen op het niveau 
van het VMBO te brengen en van stageplaatsen in de vorm van eigen leerbe-
drijven voor jongeren die nog niet toe zijn aan een eerste echte stageplaats, 
maar ook van het huisvesten van jongeren die zonder kamer zitten en zelfs van 
sociale en psychische begeleiding. De school biedt die mogelijkheid, simpel-
weg omdat iedere leerling naar school moet en dit een maatschappelijk aan-
grijpingspunt biedt om leerlingen te ‘vangen’.  
Veel scholen hebben in de loop der tijd naast een scholende taak ook een op-
voedende taak gekregen. Een ROC – zeker een ROC in Rotterdam – verzorgt 
daarbij ook onderwijs aan een kwetsbare groep jongeren. De schooluitval bin-
nen deze kwetsbare groep is groot. Schooluitval blijkt daarbij niet zozeer te 
worden veroorzaakt door een gebrek aan capaciteiten, als wel door het feit dat 
veel jongeren naast en buiten school met een aantal problemen kampen die de 
aandacht van de opleiding afleiden. Voorbeelden daarvan zijn vroege zwan-
gerschappen, psychische problemen, schuldsanering, taal- en leerachterstan-
den, en problemen in de gezinssfeer door scheiding, geweld en culturele ver-
schillen. Het verzorgen van goed onderwijs is in een groot aantal gevallen niet 
meer voldoende om een beroepsopleiding met succes, dat wil zeggen met een 
startkwalificatie, af te ronden. Het gegeven dat de leerplicht is aangevuld met 
een kwalificatieplicht, maakt het probleem alleen maar nijpender, omdat leer-
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lingen (in de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) deelnemers geheten) 
langer op school zitten. Onderwijs geven alleen is niet voldoende garantie voor 
het afronden van een opleiding. Door de jaren heen heeft de school er hierdoor 
andere rollen bij gekregen; naast opleider is de school ook opvoeder geworden, 
en tevens psycholoog, aanbieder van stageplaatsen voor (nog) moeilijk plaats-
bare jongeren, schuldsaneerder, verhuurder van kamers en projectontwikke-
laar van gebouwen die competentiegericht onderwijs mogelijk maken (zie ook 
WRR, 2009). 
 
Vanuit de verantwoordelijkheid voor het opleiden van jongeren en het tegen-
gaan van voortijdig schooluitval gaan ROC’s ook diverse samenwerkingsver-
banden aan. In dat verband valt bijvoorbeeld te denken aan kapsalons in ver-
zorgingshuizen. Het vinden van stageplaatsen voor meisjes van de kappers-
opleiding is soms lastig. Niet alle aankomende kapsters zijn geschikt om in een 
van de trendy salons te werken, waar luide muziek uit de radio klinkt en waar 
kapsters worden geacht om volgens de laatste mode gekleed te gaan. Zo ook 
voor een aantal meisjes uit strenggereformeerde milieus, voor wie in hun eigen 
omgeving op een van de Zuid-Hollandse eilanden niet voldoende stageplaat-
sen zijn. In bejaarden- en verzorgingshuizen bleek behoefte te zijn aan aanko-
mend kapsters. De bestaande inrichting van deze salons voldeed echter niet. 
Zadkine heeft met verschillende salons in bejaarden- en verzorgingshuizen 
afspraken gemaakt over bruikleen van inventaris: een wasstoel, een kappers-
stoel en verschillende andere attributen worden gratis ter beschikking gesteld 
als tegenprestatie voor het in dienst nemen van stagiaires. Deze salons zijn een 
succes voor meisjes die een rustige werkomgeving prefereren. 
 
Een ander voorbeeld van samenwerking is die met woningbouwcorporatie 
Vestia. Zadkine is op meerdere plaatsen actief op het gebied van onroerend 
goed. Vanuit het verleden als fusieschool werd er op meer dan tachtig locaties 
onderwijs gegeven. Uit een oogpunt van concentratie is het aantal locaties af-
genomen. Daarnaast worden gebouwen verlaten en worden nieuwe gebouwen 
betrokken. Bij elk project dient steeds afgewogen te worden wat de juiste vorm 
en inhoud is en op welke wijze deskundigheid wordt ingezet: zelf doen of sa-
menwerken. In het geval van locatie Zuiderpark in Rotterdam-Zuid wil Zadki-
ne samenwerken met een VO-school die daar een oud gebouw bezit om tot 
gezamenlijke huisvesting te komen. Daarbij is de opzet nu zo dat Vestia eige-
naar wordt van de grond en op de locatie een nieuwe school gaat bouwen. 
Vestia investeert, besteedt de architect aan, bouwt, financiert en onderhoudt 
het gebouw in nauw overleg met de twee scholen. Na de bouw zullen de scho-
len de ruimte huren van Vestia. Het (financieel) risico is hierdoor verschoven 
van de twee scholen naar de woningbouwcorporatie. 



 
 
 
 
 
VERBONDEN VERANTWOORDELIJKHEDEN IN HET PUBLIEKE DOMEIN 

 58 

 
Een derde voorbeeld is de samenwerking tussen Zadkine en NTI (voorheen het 
Nederlands Talen Instituut). NTI biedt via zijn digitale leeromgeving theorie-
lessen aan doktersassistenten aan en Zadkine leert de praktijk, zoals telefone-
ren, afspraken maken en prikken. Er zijn plannen voor de ontwikkeling van 
meer trajecten. 
 
Tot slot is ook de Veiligheidsacademie, vallend onder Zadkine, een voorbeeld 
van publiek-private samenwerking, waarbij voor opleidingen op het gebied 
van veiligheid (beveiliging, brugjaar politie, brugjaar landmacht) wordt sa-
mengewerkt met bedrijven en instellingen die behoefte hebben aan goed opge-
leid personeel. 
 
 
4.4 Analyse van ontgrenzing: observaties 
 
Grensvervaging en beleid  
Het eerste voorbeeld (Dinxperlo) is het meest planmatige: er zijn lokale behoef-
ten en door met publiek geld en in een samenwerking tussen maatschappelijke 
partijen en een aantal overheden een grensoverschrijdende samenwerking op 
te zetten, kan aan die behoeften tegemoet worden gekomen. 
Bij de andere voorbeelden ligt het wat gecompliceerder. Op het eerste gezicht 
is de overheid in de Espria-casus eerst en vooral de partij ‘die op de rem trapt’ 
door regels en randvoorwaarden te stellen en de doorontwikkeling richting 
fusie zelfs te verbieden. Maar bij nadere beschouwing blijkt het iets ingewik-
kelder te liggen. Zo is de overheid tegelijk ook medeveroorzaker van de in gang 
gezette grensoverschrijdende processen. Marktwerking, liberalisering en ver-
hoogde eigen risico’s (zoals op het terrein van vastgoed) brengen, in combina-
tie met een stapeling van verwachtingen en maatschappelijke doelen, een on-
voorspelbare dynamiek op gang. Deze dynamiek leidt momenteel tot een her-
ordening op allerlei beleidsterreinen, tot schaalvergroting en tot strategische 
allianties. De situatie kan het beste omschreven worden als een geest die uit de 
fles is en die de politiek met alle macht weer in de fles probeert te krijgen, ter-
wijl ondertussen de fles zoek is.  
In de ROC-casus is de overheid in eerste instantie eigenlijk helemaal buiten 
beeld. De interactie en dynamiek spelen zich af tussen instellingen en hebben 
vooral te maken met het vinden van slimme oplossingen voor acute behoeften 
en problemen. De overheid wordt hoogstens achteraf in kennis gesteld; de 
opstelling van partijen is eerder die van achteraf eventueel vergeving vragen 
als het mis mocht gaan, dan vooraf toestemming zien te krijgen voor de initia-
tieven die op stapel staan.  
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Het gaat in de cases ook niet alleen om manieren om de klant of de afnemers 
beter te bedienen, de dienstverlening te verbeteren of een regionale inbedding 
te verzekeren, maar ook om uitingen van ondernemerschap en om pure over-
levingsstrategieën in onzekere tijden en in markten met steeds meer concurren-
tie. 
 
Grensvervaging en een veelheid aan duw- en trekkrachten 
De drie cases laten een divers beeld zien. Het gaat niet (alleen) om spanning 
tussen politiek of beleid enerzijds en maatschappelijke verankering anderzijds. 
Het geheel van duw- en trekkrachten is breder. Zo spelen met name in de Es-
pria-casus (die model staat voor een bredere beweging waarin zorg, wonen en 
welzijn naar elkaar toegroeien) ook strategische beslissingen op bestuurlijk 
niveau een rol. Daarbij gaat het soms om het zeker stellen van de continuïteit 
van dienstverlening in een veranderende omgeving, maar ook speelt ongetwij-
feld een zekere mate van megalomanie bij enthousiast ondernemende bestuur-
ders een rol. Zie in dat kader bijvoorbeeld de perikelen die in 2008 en 2009 
speelden rond de bestuurder van de Amsterdamse woningcorporatie Rochda-
le. Marktwerking en verhoogde eigen risico’s voor instellingen leiden tot inves-
teringsbeslissingen en marktstrategieën die op zichzelf niet zoveel met maat-
schappelijke verankering hebben te maken. Maar de specifieke vormen die 
deze fusies, allianties en overnames krijgen, worden vaak wel gelegitimeerd 
met argumenten als ‘groot worden om klein te kunnen blijven’ (dat wil zeggen 
schaalvoordelen door fusie om investeringen in lokale, buurtgerichte dienst-
verlening te kunnen doen), ‘verzekeren van een regionale verankering’, en 
‘inspelen op lokale vraag’, met de bijzondere behoeften van de afnemers van 
producten en diensten. Het argument van ‘maatschappelijke verankering’ dus 
dat – terecht of onterecht – wordt gebruikt om ook bestuurlijke gedreven ambi-
ties te helpen realiseren. Argumenten die betrekking hebben op het zoeken 
naar de optimale schaal (klein, groot of juist klein blijven door groot te wor-
den) hebben daarmee iets opportunistisch. De Espria-casus maakt in ieder ge-
val duidelijk dat de bestuurlijke ambities niet minder zijn geworden toen de 
juridische fusie met Woonzorg niet doorging. Kennelijk was een fusie in ieder 
geval toch geen ‘conditio sine qua non’ voor het realiseren van de ambities.  
 
Vervlechting van verantwoordelijkheden en stapeling van verwachtingen  
Espria laat nog een ander punt zien: nu een van de partners (Philadelphia) in 
grote financiële nood is gekomen, leidt de vervlechting van verantwoordelijk-
heden tot een situatie waarin ook de andere partners meegetrokken dreigen te 
worden. Begin 2009 deed zich deze ‘aardige testcase’ voor. 
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Persbericht: Commissarissen Philadelphia treden af, 14-01-2009 
In verband met de financiële problemen bij Stichting Philadelphia Zorg hebben drie com-
missarissen besloten hun zetel ter beschikking te stellen. Hans Borstlap en Hans Megens 
treden met onmiddellijke ingang terug. Elco Brinkman, voorzitter van de Raad van Com-
missarissen, blijft tijdelijk in functie totdat in zijn opvolging is voorzien. 
Het besluit van de commissarissen om terug te treden is genomen omdat zij zich medever-
antwoordelijk achten voor de wijze waarop de voormalige Raad van Commissarissen van 
Philadelphia toezicht heeft gehouden op het beleid van de voormalige Raad van Bestuur 
van Philadelphia. Door het gevoerde beleid is Philadelphia in financiële problemen geraakt. 
Inmiddels is een herstelplan vervaardigd dat uitzicht biedt om op zo kort mogelijke termijn 
weer tot positief resultaat te komen.7 
 
De ontwikkelingen in het onderwijs brengen een ander gevaar in beeld: de 
lange lijst aan activiteiten en verantwoordelijkheden die in aanvulling op de 
kerntaak zijn opgepakt of opgedrongen aan de instellingen, maakt bijna dat de 
indruk ontstaat dat instellingen als ROC’s niet of nauwelijks meer onderwijs 
verzorgen. De stapeling van verwachtingen en ambities binnen een instelling 
kan teleurstelling onvermijdelijk maken. 
 
Maatschappelijke verankering door politieke sturing? 
In de Espria-casus lijkt de overheid zich op te werpen als hoeder van de maat-
schappelijke verankering door vergaande fusies af te keuren en zich kritisch op 
te stellen tegenover mogelijke machtsconcentraties, beperking van de keuze-
vrijheid van de consument en rolvermenging. Het politieke verzet tegen fusies 
heeft alles te maken met de vrees dat de dienstverlening te ver van de klant af 
komt te staan: concernbrede bedrijfseconomische afwegingen die het winnen 
van lokale behoeften en wensen. Aan de andere kant benadrukken de fuseren-
de instellingen zelf juist dat ze ‘groot moeten worden om klein te kunnen blij-
ven’, dat wil zeggen dat ze achter de schermen vergaand moeten samenwerken 
en zelfs fuseren om op lokaal niveau op maat gesneden kleinschalige zorg te 
kunnen blijven leveren. 
 
Ook in de eerste casus van de grensoverschrijdende samenwerking zien we dat 
de overheid lokaal, Europees én landelijk actief bijdraagt aan het tot stand ko-
men van deze voorziening, die juist gericht is op het realiseren van zeer lokale 
maatschappelijke behoeften en wensen. Ook speelt de overheid hier een facili-
terende rol in het bij elkaar brengen van partijen. Zij maakt gedeelde ambities 
en doelen op het terrein van zorg, wonen, welzijn en onderwijs mogelijk door 
de betreffende organisaties en instellingen ook onderling verbonden taken en 
verantwoordelijkheden toe te kennen.  

                                                      
7 www.philadelphia.nl/wiewijzijn/nieuws/archief2009/301029?view=Standard. 
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Bij het verzet tegen fusies aan de ene kant en het stimuleren van vervlechting 
aan de andere kant zijn twee elementen aan de orde die met elkaar samenhan-
gen, maar niet hetzelfde zijn: maatschappelijke verankering (dat wil zeggen 
inspelen op de lokale en regionale vraag) en de keuzevrijheid van de burger als 
klant. In het eerste geval – de burger als iemand die een goed op elkaar afge-
stemd dienstenpakket wil – ligt het streven naar een integraal ketenaanbod 
voor de hand. Als echter als uitgangspunt wordt genomen het perspectief van 
de burger als klant die vooral een lage prijs wil, zal eerder per schakeltje in de 
keten naar de kosten worden gekeken en zal de afstemming tussen die scha-
kels pas op de tweede plaats komen. Beide varianten (streven naar een optima-
le keten en streven naar de laagste prijs) zijn bronnen van legitimiteit, maar 
kunnen tot andere strategische beslissingen leiden. 
  
 
4.5  Perspectieven op de relatie tussen politieke sturing  

en maatschappelijke verankering  
 

We kunnen de relatie tussen politieke sturing en maatschappelijke verankering 
vanuit een aantal perspectieven benaderen: 
 
1. Vanuit de netwerkvormende organisatie is de overheid al snel de hindermacht 

die echte vraagsturing, innovatie en inspelen op regionale diversiteit te-
genwerkt. 

2. Vanuit de overheid bezien lijkt het afremmen van al te innovatieve net-
werkconcepten juist noodzakelijk om de burger in zijn rol van klant te be-
schermen. Soms is dat terecht en soms ook niet. De overheid lijkt in de rol van 
kritische kadersteller en toezichthouder op dit moment (van financiële en 
economische crisis) overigens keer op keer te worden bevestigd door in-
stellingen die financieel en kwalitatief onder de maat presteren en interne 
toezichthouders die hun werk niet goed doen. Wat dat betreft hebben de 
innoverende maatschappelijke ondernemers op dit moment de schijn en de 
publieke opinie tegen, al moet daarbij worden aangetekend dat de bericht-
geving in de media vertekenend werkt, in die zin dat niet het succes maar 
het falen van enkele instellingen wordt uitgelicht en dan als beeld voor de 
hele sector wordt opgedrongen. 

3. We kunnen hier nog een derde perspectief aan toevoegen, namelijk dat van 
de legitimiteit. Ingewikkeld is hier dat maatschappelijke legitimiteit (veran-
kering) op het niveau van de samenleving als geheel (ongunstige beeld-
vorming en wantrouwen) en maatschappelijke legitimiteit op lokaal of in-
dividueel niveau (service op maat, efficiënte dienstverlening, succesvolle 
projecten) niet noodzakelijk gelijk lopen. Sterker nog, beide vormen van le-
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gitimiteit laten een andere ‘score’ zien. Daarbij lijkt vooralsnog de reclame 
voor de succesvolle lokale projecten minder effectief te zijn dan de negatie-
ve beeldvorming die aan het ontstaan is over de sectoren als geheel. 

 
Zo zijn er overigens nog wel meer perspectieven te onderscheiden: wijk versus 
individu (wat goed is voor de wijk, hoeft niet altijd goed te zijn voor het indi-
vidu) of klant versus instelling (wat goed is voor de instelling, hoeft niet altijd 
het beste te zijn voor de klant). Die verschillende perspectieven maken dat een 
overkoepelende uitspraak over een spanning of juist een samengaan van poli-
tieke en maatschappelijke legitimiteit in algemene zin niet goed mogelijk is. 
Makkelijke antwoorden zijn er niet. Ondertussen spelen overheid en publieke 
toezichthouders eigenlijk op alle fronten wel een rol, zowel ten aanzien van de 
wijken als ten aanzien van de burgers, de instellingen et cetera; denk aan wij-
kenbeleid, beschermen van consumentenbelangen en toezicht op en steunver-
lening aan publieke instellingen. Met andere woorden, de overheid heeft hoe 
dan ook een rol in zowel de politieke als de maatschappelijke legitimiteit, hoe-
wel de richting waar het naartoe gaat door die bemoeienis nog niet zo goed is 
te overzien. 
 
Aanzet tot debat  
De relatie tussen politieke sturing en maatschappelijke verankering is dubbel-
zinnig, en de waardering van die relatie is sterk afhankelijk van het perspectief 
dat wordt gekozen. Er kán wel een spanning bestaan tussen politieke sturing 
en maatschappelijke sturing, maar áls dat het geval is, hoeft die spanning niet 
noodzakelijkerwijs samen te vallen met een spanning tussen overheid en in-
stelling: ook voor de overheid kan maatschappelijke legitimiteit een belangrijk 
motief zijn om iets wel of niet te doen, en aan de andere kant nemen instellin-
gen strategische beslissingen die we als ‘politiek’ zouden kunnen typeren. 
 
In de Espria-casus speelt ook nog een andere legitimiteitsvraag: het netwerk 
van netwerken is heel diffuus geworden en mist een kern. Dat komt de her-
kenbaarheid en binding van de klant niet ten goede en kan tot een verminder-
de loyaliteit van zowel medewerkers als klanten leiden. In de Dinxperlo-casus 
en de Zadkine-casus wordt via nieuwe vormen van samenwerken (een grens-
overschrijdende woon-zorgcombinatie respectievelijk sectoroverschrijdende 
allianties) juist gezocht naar een nieuwe vorm van legitimiteit: integrale 
dienstverlening en het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
 
Maatschappelijke legitimatie en grensvervaging 
Met name bij de Espria-casus komt de vraag ‘van wie, voor wie’ en daarmee de 
vraag naar de politieke en maatschappelijke legitimatie bovendrijven. De 
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nieuwe organisatievormen vragen ook om nieuwe vormen van politieke stu-
ring en maatschappelijke verankering. Organisatie, sturing en toezicht van de 
publieke sector zijn nog onvoldoende toegesneden op deze nieuwe vormen 
van productie en dienstverlening. Hoe verhouden Nederlandse en Duitse stel-
sels van financiering en toezicht zich tot elkaar in de Dinxperlo-casus? Is toe-
zicht op een mogelijk nieuw te vormen dochteronderneming nodig en zo ja, 
wie doet dat dan? 
 
Niet alleen de politiek is zoekend naar nieuwe grenzen, maar ook de steeds 
grootschaliger wordende instellingen zelf, die soms de directe relatie en het 
dagelijkse contact met hun natuurlijke achterland (leden of klanten) kwijt zijn 
en op zoek gaan naar nieuwe – vaak vluchtiger – vormen van binding en ver-
ankering. Zie in dat kader maar de Raden van Toezicht die bij veel instellingen 
een plek hebben gekregen, hoewel anderen (waaronder Zadkine) vasthouden 
aan het zogenoemde one-tier model. En door nieuwe vormen van organiseren 
en produceren krijgen we ook weer te maken met nieuwe grenzen en nieuwe 
vormen van in- en uitsluiting. Ook dan is de vraag welke vormen, in de ogen 
van wie, wel en niet legitiem zijn. 
 
 
4.6 Enkele overwegingen voor de toekomst 
 
Ontbinden of verbinden 
De praktijk van publieke dienstverlening kenmerkt zich op dit moment door 
een grote variëteit. Enerzijds zijn er enkele instellingen die zich (vooralsnog) 
afzonderen van alle grensvervagende en grensoverschrijdende ontwikkelin-
gen; zij trekken zich terug op hun kerntaken en beperken zich tot bijvoorbeeld 
het verzorgen van onderwijs of het aanbieden van betaalbare sociale huisves-
ting zonder daarbij ook andere taken en verantwoordelijkheden naar zich toe 
te trekken en/of verbindingen aan te gaan met organisaties die in hetzelfde 
gebied of juist elders actief zijn in dezelfde of juist andere sectoren. Maar an-
derzijds zijn er ook veel instellingen die wel verbindingen zoeken met organi-
saties en instellingen die actief zijn in dezelfde of andere, aanpalende sectoren. 
Sommigen doen dat door op tijdelijke basis allianties aan te gaan en voor speci-
fieke producten of diensten de samenwerking te zoeken met andere partijen 
(alliantiemodel). Anderen zoeken het in een meer permanente grensoverschrij-
ding en grensvervaging, waardoor netwerkachtige verbanden ontstaan die als 
ambitie hebben zich om de behoeften en belangen van burgers heen te organi-
seren en hen zo op meer dan slechts één gebied te kunnen bedienen. 
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Naar onze inschatting is de dominante trend die waarbij door instellingen op 
basis van het alliantiemodel gezocht wordt naar ruimte voor projectmatig sa-
menwerken met behoud van eigen verantwoordelijkheid en arrangementen 
om de spanning tussen politieke sturing en lokale verankering op te heffen en 
weg te nemen. Dat biedt volop kansen, onder meer om invulling te geven aan 
de wens om een keten van samenhangende voorzieningen aan te bieden en 
diensten op het terrein van bijvoorbeeld zorg, wonen en welzijn beter op elkaar 
af te stemmen. Ook een betere toegankelijkheid en een scherpere aansluiting 
op lokale omstandigheden en behoeften zijn ambities die zich heel goed laten 
realiseren door samenwerking tussen instellingen.  
 
Maatschappelijk ondernemen = risico nemen  
Dit alles neemt natuurlijk niet weg dat er aan dergelijke ontwikkelingen ook 
grote risico’s zijn verbonden, zoals de berichtgeving in de media over de afge-
lopen periode uitgebreid heeft laten zien. Zo raakte woningcorporatie Woon-
bron in problemen nadat het historisch cruiseschip SS Rotterdam werd aange-
kocht om een tweede leven te krijgen als hotel, theater, museum, conferentie-
centrum en onderwijsinstituut. De herinrichting van het schip leek beloftevol 
wat betreft de creatie van werkgelegenheid via werkervaringsplaatsen, en door 
het genereren van een stroom bezoekers ook voor de waardecreatie van vast-
goed op Katendrecht. Het schip had een icoon moeten worden voor Rotter-
dam-Zuid en uitdrukking moeten geven aan het vermogen van de woningcor-
poratie om inhoud te geven aan maatschappelijk ondernemerschap en aan het 
daarmee verbonden alliantievermogen. Helaas was door het wegvallen van 
enkele partners een omvangrijk financieel tekort het resultaat en ontstond er 
een heftige discussie over de vraag of de minister van Wonen, Wijken en Inte-
gratie (WWI) dit wel had moeten toelaten en niet zou moeten ingrijpen. Dit 
debacle met de SS Rotterdam laat onverlet dat Woonbron op tal van plekken in 
de stad wel degelijk succesvolle projecten heeft ontwikkeld. Dat samengaan 
van succes en falen maakt het beeld, en daarmee ook de vraag naar maat-
schappelijke legitimatie (op het lokale niveau van projecten en op het meer 
generieke niveau van beeldvorming over de sector), een stuk ingewikkelder. 
 
Een ander voorbeeld waar het misliep, is zorgorganisatie Meavita, die bestaat 
uit dertig stichtingen en besloten vennootschappen en die twee jaar na een 
grote fusie uiteenvalt. De organisatie raakte verarmd door de afwikkeling van 
een fusie na gebrek aan draagvlak en onvoldoende schaalvoordeel. Zij verloor 
verder positie toen in aanbestedingstrajecten voor de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) onder de kostprijs moest worden aangeboden en klan-
ten ontevreden raakten toen door ziekteverzuim en lage productiviteit niet de 
kwaliteit van zorg kon worden aangeboden die van de organisatie mocht wor-
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den verwacht. Inmiddels zijn onderdelen van Meavita overgenomen door 
Thuiszorgservice Nederland (TSN), een dochter van Asito die we nog kennen 
van de bindingen met Evean (zie hiervoor).  
Dit voorbeeld van Meavita staat model voor een bredere beweging van een 
constante herordening van markten waarbij delen van organisaties worden 
afgesplitst en ondergebracht bij andere organisaties. Daarbij lijken financiële 
continuïteit en continuïteit van de dienstverlening belangrijke motieven. Wat 
dat betreft verschillen deze markten niet veel van de markten waarop commer-
ciële (beursgenoteerde) ondernemingen zoals Philips of ING opereren.  
 
Zoals gezegd, zien we ook tegengestelde bewegingen, waarbij als reactie op de 
schaalvergroting en het doorgeschoten ondernemerschap van de zorggiganten 
nieuwe organisaties worden opgericht die juist vanuit de kleinschaligheid en 
lokale verankering werken. Een voorbeeld daarvan is de thuiszorgorganisatie 
‘Buurtzorg’, die kiest voor een grote mate van lokale autonomie in combinatie 
met een virtuele, door ICT-toepassingen gefaciliteerde, centrale administratie-
ve ondersteuning. Zo komt de ‘wijkzuster’ terug, gesteund door een ‘onzicht-
bare’ moederorganisatie. Ook hier een vorm van ontgrenzing, echter niet tus-
sen sectoren, maar tussen ‘frontoffice’ en ‘backoffice’. Ook in de corporatiesec-
tor wordt geëxperimenteerd met vergelijkbare vormen van schaalverkleining 
(vrij autonome buurtgerichte dienstverlening) in combinatie met schaalvergro-
ting (op het terrein van vastgoedbeheer, ICT en administratieve processen). 
Het zijn vriendelijke varianten van de op fusies gebaseerde strategie ‘groot 
worden om klein te kunnen blijven’ die we hiervoor in de Espria-casus zagen. 

 
Integer ondernemerschap of symbolische verantwoording? 
Ondernemerschap waarbij de grenzen van de wet worden opgezocht en inno-
vatieve dienstverlenings- en organisatieconcepten worden ontwikkeld, leiden 
telkens opnieuw tot vragen over wat mag, wat kan, wat hoort en wat past. 
Ondernemerschap leidt telkens tot nieuwe spanningen die met integriteit te 
maken hebben (wat mag en hoort nog net wel en wat net niet?). Ook de gover-
nance wordt telkenmale op de proef gesteld: projectbeheersing, verantwoorde-
lijkheidsafbakening en intern toezicht worden veel complexer bij gelaagde en 
samengestelde organisaties of netwerken. Eind 2008, begin 2009 kwamen di-
verse woningcorporaties in het nieuws omdat grenzen waren overschreden. 
Daarbij ging het deels om fraude, deels om onbeheersbaar geworden project-
portefeuilles en deels ook om toezichthouders die niet waren berekend op de 
complexiteit van de organisatie waarop moest worden toegezien. Ook als het 
gaat om zorginstellingen zijn er meer, in de media breed uitgemeten, voor-
beelden van het mislopen van eigen initiatief en ondernemerschap. Zo werden 
in 2008 en 2009 onder meer de IJsselmeerziekenhuizen door mismanagement 
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en financieel niet draagbare fusies aan de rand van de financiële afgrond ge-
bracht.8 
 
Opmerkelijk is dat de commissarissen die toezicht moeten houden op het be-
stuur, zich regelmatig zeer defensief in de media uitlaten als het gaat over hun 
eigen gedrag: ‘ik blijf zitten omdát er problemen zijn’ (Hermans, commissaris 
bij Meavita) en ‘als toezichthouder nemen we onszelf niks kwalijk’ (Borghouts, 
commissaris bij IJsselmeerziekenhuizen). Zo’n defensieve reactie van de kant 
van de toezichthouder is in een situatie waarin sprake is van mismanagement 
en financiële problemen funest voor de maatschappelijke legitimatie van zowel 
de toezichthouder als het bestuur en zal alleen maar een sterkere politieke te-
genreactie oproepen. In termen van deze bundel kunnen we stellen dat goed 
intern toezicht de maatschappelijke verankering kan versterken en de politieke 
sturing op afstand kan houden. Publieke verantwoording kent ook een symbo-
lische dimensie (verantwoording als reinigingsritueel). Dat betekent dat ook al 
is geen directe schuld aangetoond, het toch goed kan zijn conclusies te trekken 
en op te stappen. In een situatie waarin publiek ondernemerschap, schaalver-
groting en grensvervaging toch al met de nodige argwaan worden bekeken, is 
deze symbolische functie alleen maar belangrijker en kan zij bijdragen aan 
meer maatschappelijke legitimiteit. 
 
Wenken voor de toekomst 
Dat grensvervaging en ontgrenzing bewegingen zijn die zich zullen voortzet-
ten in de toekomst, betekent voor ons dus geenszins dat die toekomst pro-
bleemloos of uitsluitend beloftevol zal zijn. Er zijn risico’s aan verbonden en 
die dienen goed te worden onderkend en waar mogelijk afgedekt. In dat licht 
sluiten we af met enkele wenken voor de toekomst. 
 
– Zorg dat in ieder geval de kerntaken op een zo laag mogelijk niveau (de 

wijk, de klant) goed worden uitgevoerd. Zorg voor een sober pakket aan 
kerntaken. 

– Formuleer aanvullende – sectoroverstijgende – initiatieven op grond van 
weldoordachte strategische noties. Laat geen oerwoud aan leuke maar niet 
samenhangende activiteiten ontstaan. 

– Ontwerp arrangementen om de belangrijkste risico’s van het alliantiemodel 
te ondervangen: hoge transactiekosten, vervaging van eigen identiteit. 

– Neem de behoeften én de waardering van klanten als maatstaf en vergelijk 
met andere dienstverleners. 

                                                      
8 Zie bijvoorbeeld: 
www.nrc.nl/achtergrond/article2014926.ece/Falende_bestuurders_IJsselmeerziekenhuiz
en_mochten_aanmodderen. 
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– Creëer exitopties of ‘quarantaineopties’, waardoor niet alle onderdelen of 
partners worden meegezogen als het bij een van de partners misgaat. 

– Mocht er toch voor een nieuwe organisatievorm worden gekozen, over-
weeg dan een vorm waarbij de partners hun onderscheiden belangen in-
brengen: de coöperatievorm. Dat is natuurlijk geen panacee voor alle kwa-
len, maar kan wel een vorm zijn waarbij alle partijen vanuit het eigenbe-
lang een prikkel hebben om het project of de nieuwe organisatie te laten 
slagen. 

– Goed bestuur is ook grenzen stellen. Geef als overheid én als instelling aan 
waar de grenzen liggen. Misschien zijn al die ideeën die zijn afgewezen 
wel een betere indicator voor het antwoord op de vraag of het manage-
ment goed nadenkt over wat vanuit de maatschappelijke functie en identi-
teit zinvolle activiteiten zijn, dan de ideeën die wel zijn doorgegaan. 

 
Kortom: grensvervaging en ontgrenzing zijn naar ons idee onontkoombaar als 
het gaat om publieke dienstverlening, maar welke vormen al dan niet toe-
komstbestendig zullen blijken, moet zich nog bewijzen. Wat ons betreft heeft 
het alliantiemodel op dat vlak de beste papieren. Maar om daarvan een blij-
vend succes te kunnen maken, dienen wel arrangementen te worden ontwor-
pen die risicobeheersing mogelijk maken en die het commitment van betrok-
ken partijen binnen en buiten de samenwerking zeker stellen. En op dat vlak is 
er de komende tijd nog een weg te gaan. 





5 Betrokken bij de stad 
Een casus over integraal werken en ontwikkelen in het publieke domein 
 
Leo Lenssen en Arja Boon 

 
 
5.1 Inleiding 
 
Hoe gaan maatschappelijke ondernemingen om met de spanning tussen poli-
tieke aansturing en verantwoordelijkheid enerzijds en maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid en verankering anderzijds? Dat is de centrale probleemstel-
ling van deze bundel. In deze bijdrage wordt die vraagstelling beantwoord aan 
de hand van een concrete casus: de samenwerking tussen twee maatschappe-
lijke ondernemingen. Het betreft een onderwijsorganisatie en een woningcor-
poratie in Amsterdam, die trachten door samenwerking bij te dragen aan de 
verbetering van het leefklimaat in de stad. Geanalyseerd wordt welke gevol-
gen die samenwerking heeft voor hun interne en externe governance. 
 
De casestudy is gebaseerd op een onderzoek dat bestond uit deskresearch en 
het afnemen van interviews van bij de samenwerking betrokken bestuurders 
en directieleden. Het artikel heeft de volgende opbouw. In paragraaf 5.2 geven 
we een karakteristiek van de twee organisaties en van de samenwerking. Om 
inzicht te krijgen in de onderliggende, geëxpliciteerde, waardesystemen van 
beide organisaties, gaan we hier met name in op hun beleidsmatige en strategi-
sche positionering voor zover die de samenwerking legitimeren en inhoudelijk 
de keuze voor het maatschappelijk ondernemerschap adstrueren. Paragraaf 5.3 
gaat in op de vraag in hoeverre er sprake is van praktische effecten van de mo-
gelijke spanning tussen politieke verantwoording en verantwoordelijkheid 
enerzijds en de maatschappelijke verankering, verantwoordelijkheid en ver-
antwoording anderzijds.1 Paragraaf 5.4 geeft inzicht in de overige aspecten van 
governance in termen van interne en externe legitimering van het handelen, 
gerelateerd aan de fase waarin de samenwerking zich bevindt en de eigen 
ontwikkelingsfase van beide afzonderlijke organisaties. We gaan hier met na-
me ook in op de gevolgen van de samenwerking voor de interpretatie van de 
rol en de functie van de huurder/cliënt/leerling. We beschrijven hoe in termen 
van checks and balances de samenwerking tussen beide organisaties vorm 
krijgt in relatie tot de specifieke logica’s die hun respectievelijke handelings- en 
waardenkaders bepalen. De complexiteit van samenwerking in het publieke 

                                                            
1 Dit onderscheid wordt ook wel aangeduid met de termen verticale en horizontale verant-
woording. 
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domein krijgt hier extra aandacht. In paragraaf 5.5 proberen we antwoord te 
geven op de vraag wat de meest opvallende uitkomsten van de samenwerking 
zijn, vooral gegeven de maatschappelijke keuzes die de instellingen hebben 
gemaakt en de politieke context waarin wordt geopereerd. Afgesloten wordt 
met enkele, in onze ogen, saillante conclusies. 
 
 
5.2 De casus: Betrokken bij de stad 

In de winter van 2006 hebben Amarantis Onderwijsgroep en Woonstichting De 
Key het initiatief genomen tot samenwerking. Deze samenwerking, die de 
naam ‘Betrokken bij de stad’ heeft gekregen, beoogt de verbetering van de 
leefkwaliteit van enkele Amsterdamse stadsgebieden en de sociale positie van 
de bewoners. In deze paragraaf worden eerst beide organisaties kort bespro-
ken; vervolgens wordt nader ingegaan op de samenwerking tussen de organi-
saties. 
 
De Amarantis Onderwijsgroep 
De Amarantis Onderwijsgroep is een grote en complexe onderwijsorganisatie. 
De Groep is de resultante van een serie fusies over een periode van ruim tien 
jaar. Het bijzondere karakter van de Groep is gelegen in de samenstelling en de 
territoriale spreiding. Hij opereert in de regio’s Amsterdam, Zaandam, Utrecht 
en Amersfoort en verzorgt algemeen voortgezet en middelbaar beroepsonder-
wijs voor ongeveer 28.000 leerlingen. Amarantis kent zes relatief zelfstandige 
Groepen (clusters van scholen en opleidingen) met een eigen meerhoofdige 
groepsdirectie. De Onderwijsgroep in zijn geheel wordt bestuurd door een 
driehoofdig College van Bestuur, dat het formele, wettige bestuur is van de 
organisatie. Een Raad van Toezicht is het intern toezichthoudende orgaan. De 
instelling heeft in elk van haar werkgebieden een Adviesraad, bestaande uit 
vertegenwoordigers van maatschappelijke en private organisaties. Amarantis 
noemt zichzelf expliciet een maatschappelijke onderneming en probeert daar 
ook qua gedrag en beleid inhoud aan te geven. In de diverse beleidsstukken2 
zijn daarover vele uitspraken te vinden. De instelling heeft een duidelijk beeld 
van de wijze waarop zij zich als maatschappelijk ondernemer dient te gedra-
gen en wat daarvan de gevolgen zijn voor de inrichting van het onderwijs. In 
die zin maakt het concept van de maatschappelijke onderneming integraal deel 

                                                            
2 Te noemen zijn: ‘Hoe werkt het? Regeling Bestuur en Toezicht Amarantis Onderwijsgroep 
(januari 2007), Herkenbaar Amarantis. Strategische Uitgangspunten 2007-2012 (november 
2007), ‘Altijd in beweging’, Amarantis Onderwijsgroep. Algemeen onderwijskundige visie-
tekst 2007-2012 (november 2007). 



 
 
 
 
 

5 BETROKKEN BIJ DE STAD 

 71 

uit van het beleids- en handelingsrepertoire van de organisatie. De organisatie 
onderschrijft de governance-code van de MBO Raad.  
 
De Key 
De Key is een Amsterdamse woningcorporatie. De Key bezit ruim 34.000 ver-
huureenheden in zowel woon- als bedrijfsruimten. Kerntaken zijn: verhuur, 
onderhoud en het ontwikkelen van huur- en koopwoningen in alle prijsklas-
sen. Naast het bieden van louter huisvesting wil De Key bijdragen aan de ver-
betering van het leefklimaat van de stad en het verbeteren van de kwaliteit van 
woonomgevingen. Daarbij richt zij zich met name op drie aandachtsgebieden: 
wonen en zorg, onderwijs en jeugd, en studenten en tijdelijk verblijf.3 De 
woonstichting en haar projectontwikkelaar De Principaal tellen in totaal circa 
450 medewerkers. De Key stelt expliciet dat zij geen marktgedreven bedrijf wil 
zijn, maar binnen het derde domein – dus tussen markt en overheid – als eige-
naar en beheerder van vastgoed haar kennis en kapitaal inzet voor de samen-
hang en leefbaarheid van de stad. Zij stelt daarbij maatschappelijke opgaven en 
gebiedsgericht werken centraal. Bovendien wil en kan de corporatie deze taak 
alleen vormgeven samen met bewoners en partners. Dit heeft gevolgen voor de 
rol, inzet en taakstelling van zowel de corporatie zelf als van de bewoners en 
partners. De Key onderschrijft de Corporate Governance Code voor Woning-
corporaties. Het bestuur van woonstichting De Key bestaat uit een algemeen 
directeur, die belast is met het besturen van de stichting en met de leiding over 
de dagelijkse activiteiten. De Raad van Commissarissen is het toezichthoudend 
orgaan van Woonstichting De Key. Sinds 1995 is vereniging De Bouwmaat-
schappij actief als permanent adviesorgaan van Woonstichting De Key, met als 
taak de maatschappelijke verankering van de organisatie te bewaken.  
 
De samenwerking 
Uitgangspunt van de samenwerking is dat beide partners een overeenkomstige 
visie hebben op hun rol in de samenleving en zich ervan bewust zijn dat zij 
niet meer in staat zijn om vanuit louter individuele dienstverlening bij te dra-
gen aan het oplossen van problemen in hun maatschappelijke omgeving. Beide 
zijn van mening dat ze hun taak dan ook niet moeten beperken tot hun core-
business in engere zin: ‘stenen stapelen’ en ‘lesgeven’. Beide organisaties ver-
keren daarbij in een transitieperiode, waarbij in alle lagen van de organisaties 
wordt gezocht naar de herijking van rol en taakstelling. Er worden gemeen-
schappelijk projecten opgezet die te maken hebben met problemen in de wij-
ken waarin ze concreet actief zijn en die in het verlengde liggen van hun pri-
maire opdracht: zorgen voor woningen in de sociale sector en het verzorgen 
                                                            
3 Een beknopte samenvatting van de beleidsdoelstellingen is te vinden in het document 
‘Stad in beweging. Beweging in de stad. De koers van De Key’ (september 2008). 
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van (beroeps)onderwijs. Daarbij sluiten zich langzamerhand op natuurlijke 
wijze nieuwe partners aan: andere corporaties, zorginstellingen en welzijns-
organisaties. 
Beide partners hebben zich gerealiseerd dat er sprake is van een gemeen-
schappelijke zoektocht, zowel wat betreft de aard en omvang van gezamenlijke 
projecten als wat betreft de wijze van samenwerking. De gezamenlijke projec-
ten worden ‘werkplaatsen’ genoemd, waarvan er vijf operationeel zijn in de 
verschillende stadsdelen. Organisatorisch gezien is er voor een netwerkorgani-
satie gekozen die deels buiten de bestaande organisaties opereert. Op alle ni-
veaus is ervoor gezorgd dat beide partners vertegenwoordigd zijn op knoop-
punten in het netwerk en bij de feitelijke uitvoering (projectteams). De belang-
rijkste bestuurlijke verantwoordelijkheid is verankerd in het netwerkbestuur, 
waarin de bestuursvoorzitters van beide organisaties zitting hebben. Daarnaast 
is er een stuurgroep die de regie voert over het gemeenschappelijk strategisch 
kader en het verankeren van de gemeenschappelijke uitgangspunten in de 
verschillende projecten. De projecten zelf zijn coproducties van directeuren en 
managers en worden uitgevoerd door gemengde projectteams binnen de 
‘werkplaatsen’. Als voorbeelden van een ‘werkplaats’ als samenwerkingspro-
ject worden in het kader hierna twee projecten beschreven. 
 

Het eerste project wordt uitgevoerd in de Scheldebuurt, gelegen in Amsterdam-Oud Zuid. 
Het is een buurt van uitersten. Enerzijds wonen er veel oudere alleenstaanden in huurwo-
ningen, anderzijds treffen we jonge gezinnen in koopwoningen aan. Bovendien gaan rela-
tief veel allochtone jongeren hier naar school. Voorheen leefden deze groepen veelal langs 
elkaar heen. Amarantis had al jaren de ambitie om de school ‘in de wijk te brengen’ en De 
Key zocht naar manieren om de hulpbehoevende ouderen in contact te brengen met ener-
gieke jongeren en gezinnen. Uit een buurtschouw, die werd uitgevoerd door de leerlingen 
van Amarantis, bleek dat ‘zorg’ een bindende factor in de wijk was. Niet alleen ouderen 
maar ook kinderen uit de jonge gezinnen hadden behoefte aan verzorging, opvang en 
activiteiten. Hiertoe hebben de partijen zich verenigd in het Convenant Scheldebuurt en 
zijn er praktische buurtinterventies tot stand gekomen, zoals naschoolse opvang in de 
onderwijslocatie van Amarantis. Daar lopen leerlingen Zorg & Welzijn van Amarantis 
stage. Er vinden nu sportactiviteiten en wijkactiedagen plaats onder begeleiding van leer-
lingen van Amarantis, mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van De Key.  
Het tweede project heeft Amsterdam-Noord als uitvoeringslocatie. Om het stadsdeel als 
geheel te verbeteren, investeren woonstichting De Key en Amarantis gezamenlijk in maat-
schappelijk vastgoed waarmee een meer gevarieerde stedenbouwkundige omgeving ont-
staat. Enerzijds worden daardoor sociale functies in de wijk geborgd, anderzijds komen 
multifunctionele gebouwen tot stand. Op verschillende plekken zullen scholen, leerwerk-
bedrijven en educatieve ruimten worden gebouwd. Daarbij wordt gestreefd naar een ster-
ke en samenhangende combinatie van werken, leren en wonen. Deze ‘educatieve onder-
nemingen’ zullen worden opgezet in samenwerking met winkeliers, kleine bedrijven, 
bewoners, culturele instellingen en jongerenorganisaties. 
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5.3   Politieke verantwoording versus maatschappelijke verantwoording: 
een paradox?  

 
Vooraf 
Interessant is de vraag in hoeverre de samenwerkingspartners te maken heb-
ben met een (potentieel) conflict tussen politieke sturing op hun samenwerking 
en bijbehorende verantwoordingslasten enerzijds en maatschappelijke ver-
plichtingen anderzijds. Vraagt de politieke opdrachtgever bijvoorbeeld iets 
anders van de organisaties dan de maatschappelijke omgeving? Leiden keuzes 
voor activiteiten tot legitimiteitsfricties? Door wie worden geleverde prestaties 
beoordeeld en moeten ze voldoen aan wellicht tegengestelde verwachtings-
patronen? In deze paragraaf wordt achtereenvolgens stilgestaan bij de hande-
lingsruimte van de twee organisaties, hun legitimatieverplichtingen en de ge-
meenschappelijke opbrengsten.  
 
Handelingsruimte 
Hoewel de maatschappelijke opdracht van beide organisaties verschilt, is er in 
één opzicht sprake van overeenkomst. Voor hun keuze om in partnerschap 
maatschappelijk toegevoegde waarde te creëren, behoeven ze eigenlijk geen 
verantwoording, formeel of materieel, af te leggen aan een politieke principaal. 
Hun handelingsruimte is wat dat betreft bijzonder groot. Dat betekent niet dat 
er geen spanningen zijn die voortvloeien uit de samenwerking wat betreft het 
governance-vraagstuk.4 Maar deze zijn niet zo zeer het gevolg van de botsing 
tussen twee verantwoordingsparadigma’s als wel van de grote verschillen tus-
sen beide organisaties wat betreft bedrijfsvoering en de verantwoordings-
mechanismen die daarbij horen. Dat geldt bijvoorbeeld wat de onderwijsinstel-
ling betreft voor de rol van de onderwijsinspectie en haar toezicht op de (exa-
men)prestaties van de instelling. In dat opzicht is de handelingsruimte van 
beide partners zeer verschillend. Dat betekent dat ook in termen van verant-
woording de onderwijsorganisatie te maken heeft met andere verwachtingen 
en verplichtingen dan de corporatie, hetgeen gevolgen heeft voor de aard van 
de samenwerking en de effectiviteit daarvan, zoals we in de volgende para-
graaf zullen zien. 
 
 
 
 
 

                                                            
4 Hier bedoeld als de wijze waarop de maatschappelijke onderneming zich bestuurlijk, in-
tern en extern, verantwoordt voor haar handelen en de wijze waarop zij de omgeving be-
trekt bij het proces van besluitvorming en verantwoording. 
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Doelmatigheid en rechtmatigheid 
Voor de corporatie is de rol van zowel de rijks- als gemeentelijke overheid bij 
het maken van de beleidskeuzes beperkt.5 De corporatie bevindt zich financieel 
en bestuurlijk in een positie waarin zij geheel autonoom kan bepalen op welke 
wijze zij haar doelstellingen wenst te bereiken, mits deze voldoen aan de in het 
Besluit Beheer Sociale Huursector gestelde richtlijnen. De legitimering van 
haar handelen vindt zij binnen de context van de interne governance: de Raad 
van Commissarissen en het adviesorgaan. De corporatie beschouwt de sa-
menwerking met derden binnen het publieke domein als een essentiële voor-
waarde om haar maatschappelijke doelstellingen te bereiken. De samenwer-
king is derhalve een conditio sine qua non voor de corporatie. Gegeven de 
ruime financiële randvoorwaarden waarmee een corporatie te maken heeft, is 
zij ook in staat om risico’s over een langere termijn te spreiden. De belangrijk-
ste financiële parameters zijn solvabiliteit en liquiditeit. De corporatie heeft 
doelstellingen die minder op de financiële en meer op het sociaal-maatschap-
pelijke rendement gericht zijn. 
 
Voor de onderwijsorganisatie is de beleidsmatige speelruimte op zich eveneens 
vrij groot. Er is geen sprake van een expliciete politiek-bestuurlijke opdracht of 
taakstelling en dus ook niet van een daarmee samenhangende verantwoor-
dingsplicht als het gaat om de maatschappelijke keuzes van de instelling. Wel 
zijn met name de verantwoordingsmechanismen van andere aard, vooral wat 
betreft de financiële richtlijnen. Het betreft vooral de geringe speelruimte die 
de onderwijsinstelling heeft ten gevolge van de rechtmatigheidtoets op de uit-
gaven. De richtlijnen waarop de accountant controleert zijn vrij strikt. Er wordt 
nauwlettend op toegezien dat er geen vermenging van publiek geld en private 
belangen plaatsvindt. Overheidsgelden mogen niet worden geïnvesteerd in 
activiteiten met private (commerciële) doelstellingen dan wel worden overge-
dragen aan een andere rechtspersoon met dito doelstellingen.6 Voor de onder-
wijsinstelling is het ook moeilijker dan voor de corporatie om de investeringen 
in de samenwerking (afgezien van de investeringen in huisvesting) binnen 
haar normale exploitatie op te vangen. Dat gaat altijd ten koste van iets anders 
en dat is in de regel het primaire onderwijsproces. Omdat de opbrengsten van 
de samenwerking niet in alle gevallen onmiddellijk gerealiseerd kunnen wor-

                                                            
5 De verplichtingen voortvloeiend uit het convenant met de overheid ‘Prachtwijken’ laten 
we hier buiten beschouwing. Overigens bevatten die verplichtingen voor de corporatie geen 
nieuwe opdracht. Ze sluiten aan bij de corebusiness van de corporatie. 
6 Binnen de huisvestingssfeer spelen deze problemen in mindere mate. Zolang kan worden 
aangetoond dat overheidsmiddelen besteed aan huisvesting direct in verband kunnen wor-
den gebracht met het primaire proces, zijn uitgaven gelegitimeerd. Dat verklaart de relatieve 
eenvoud van de samenwerking zolang die strikt betrekking heeft op het vastgoed.  
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den, is de manoeuvreerruimte van de onderwijsinstelling vergeleken met die 
van de corporatie in dit opzicht minder groot. Zij moet zich ook verantwoor-
den ten aanzien van aspecten als toegankelijkheid en de aard van de dienstver-
lening. Zodra partnerschappen leiden tot afspraken waarbij de toegankelijk-
heid van het onderwijs in het geding is, voldoet de instelling niet of onvol-
doende aan haar wettelijke taak.7 Men kan daarbij denken aan een situatie 
waarin een partner bepaalde eisen stelt aan het (voor)opleidingsniveau van 
leerlingen die niet gelden voor andere leerlingen en daaraan financiële voorde-
len verbindt. Amarantis heeft in verhouding tot de corporatie in sterkere mate 
te maken met legitimatieverplichtingen en zorgplichten, deels voortvloeiend 
uit wet- en regelgeving, deels uit de verwachtingen van de leerlingen en deel-
nemers. Dat leidt er toe dat de onderwijsinstelling eerder geneigd is te toetsen 
of activiteiten, zoals die plaatsvinden in het kader van de samenwerking, zo-
wel onderwijskundig als pedagogisch samenhangen met het primaire proces.  
 
Formulering van de gemeenschappelijke opbrengsten 
Binnen het kader van de samenwerking is de gemeenschappelijke formulering 
van de opbrengsten die gerealiseerd moeten worden een ingewikkeld vraag-
stuk. Niet zozeer vanwege eventuele spanningen tussen politieke (verticale) en 
maatschappelijke (horizontale) verantwoording, maar vooral vanwege het 
verschil tussen de doelstellingen en de legitimatie-eisen waarmee beide orga-
nisaties te maken hebben. Voor de corporatie gaat het op langere termijn over 
de waardehandhaving van het vastgoed en daaraan dragen de kwaliteit van de 
wijk en het welbevinden van de bewoners in hoge mate bij. De samenwerking 
met de onderwijspartner is daarbij van wezenlijk belang. De opbrengsten van 
investeringen in de samenwerking behoeven echter pas op langere termijn 
ingeboekt te worden. Voor de onderwijsorganisatie ligt dat minder eenvoudig. 
In termen van eigen continuïteit en maatschappelijk toegevoegde waarde be-
staan de resultaten van de organisatie hoofdzakelijk uit twee elementen: het op 
peil houden van het aantal leerlingen8 en het voorkomen van uitval, oftewel 
het aantal gediplomeerden in relatie tot de totale instroom. Die cijfers worden 
elk jaar zichtbaar en bepalen elk jaar weer opnieuw het feitelijk rendement van 
de inspanningen. De begroting heeft weinig ruimte voor activiteiten die pas op 
langere termijn mogelijk opbrengsten genereren, zoals de instroom van leer-
lingen op peil houden of verhogen dan wel de ongediplomeerde uitval terug-
brengen. De legitimatie, zowel intern als extern, voor investeringen in projec-
ten die niet onmiddellijk renderen, is er dus één die afwijkt van de normale 
beleidskaders voor de bedrijfsvoering. 
                                                            
7 Toegankelijkheid betekent hier ook de mate waarin (potentiële) leerlingen in staat worden 
gesteld een studie te volgen en te voltooien. 
8 Dat aantal bepaalt van jaar op jaar de inkomsten van de instelling.  
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Conclusie 
Als we teruggaan naar de in de eerste alinea gestelde vragen, blijken de optre-
dende spanningen niet zozeer het gevolg te zijn van botsende verantwoor-
dingsparadigma’s, maar van de verschillen in verantwoordingssystemen tus-
sen beide organisaties, die het gevolg zijn van de verschillen in regelgeving en 
de daarop gebaseerde bedrijfsvoering. Het zich gedragen conform het principe 
van maatschappelijk ondernemerschap is, gegeven die omstandigheden, voor 
de onderwijsorganisatie een grotere opgave dan voor de corporatie. Op de 
spanningen die daadwerkelijk een risico kunnen betekenen voor de samen-
werking gaan we in de volgende paragraaf nader in. 
 
 
5.4 Samenwerking in het publieke domein: de kunst van het balanceren 
 
De gevolgen van de intensieve samenwerking tussen beide organisaties zijn in 
een aantal thema’s onder te brengen. In deze paragraaf lichten we die thema’s 
toe.  
 
Leren samenwerken 
Organisaties hebben voor hun beleid en handelen een specifieke eigen logica.9 
Die logica sluit niet altijd aan bij die van de samenwerkingspartners. Corpora-
ties en ontwikkelaars zijn bijvoorbeeld gewend te denken in termen van finan-
ciële opbrengsten. Die worden bepaald door de waarde van het vastgoed en 
die van de leefomgeving op een langere termijn. Schoolorganisaties zijn dat in 
veel mindere mate. Daar gelden andere resultaatcriteria, zoals we in de vorige 
paragraaf hebben aangegeven. Dat betekent dat de vraag ‘Levert de samen-
werking iets op?’ door partijen aanvankelijk verschillend wordt beantwoord. 
Dat betekent ook dat bij de samenwerking tussen deze partners voortdurend 
moet worden gebalanceerd op een koord waarvan niet bekend is hoe lang en 
hoe dik het is en hoeveel gewicht het kan dragen. 
 
In het begin van de samenwerking was het moeilijk om vooraf rekening te 
houden met verschillen in uitgangspositie, mede door onbekendheid met el-
kaars organisaties en de daarin geldende structuur en cultuur. Nu de projecten 
in een wat concreter stadium komen, wordt de noodzaak groter om meer zicht 
te krijgen op de aard van de gewenste resultaten en de wijze waarop deze ten 
opzichte van elkaar en naar de buitenwacht kunnen worden geleverd en geme-
ten. Daarmee wordt inzichtelijk wat de relatie tussen investeringen en op-
brengsten is en hoe die zich ten opzichte van elkaar verhouden. De samenwer-
                                                            
9 Het geheel van drijfveren, wet- en regelgeving, eigen kenmerken en mechanismen die 
bepalend zijn voor het handelen van een organisatie. 
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king is daarom vooral te typeren als een zoektocht met groot strategisch belang 
op langere termijn en met onmiddellijk effect op de aard van de activiteiten 
van beide organisaties. De handelingsruimte en de ruimte om risico’s op te 
vangen zijn daarbij voor de corporatie beduidend groter dan voor de onder-
wijsinstelling. Dat is niet alleen een kwestie van regelgeving en van cultuur, 
maar vooral ook het gevolg van het feit dat de onderwijsinstelling nog geheel 
in de beginfase van het maatschappelijk ondernemerschap verkeert. Duidelijk 
is wel dat de aanvankelijke duale en praktische insteek voor de samenwerking 
meer en meer een principieel en duurzaam karakter heeft gekregen: de beide 
partners hebben elkaar zowel persoonlijk als op organisatie- en brancheniveau 
leren kennen, beïnvloeden elkaars corebusiness en maken zich min of meer 
afhankelijk van elkaar. 
 
Samenwerking en governance 
Zolang de samenwerking beperkt wordt tot het ontwikkelen van vastgoed, is 
er in termen van governance niet zo veel aan de hand. Er is dan sprake van de 
normale risico’s die samenhangen met dit type ontwikkelingen en van heldere 
contractuele afspraken en verplichtingen. Zodra echter de samenwerking ook 
de corebusiness gaat raken, zoals het geval is in de onderhavige projecten, laat 
zich de governancevraag in alle hevigheid gelden. De oorzaak hiervan ligt niet 
zozeer in de spanning tussen overheidsbeleid (en daarvan af te leiden instel-
lingsbeleid) enerzijds en het beleid dat het gevolg is van samenwerking met de 
maatschappelijke partner anderzijds. Veel meer gaat het om de interne legiti-
matie van deze ontwikkelingen bij toezichthoudende organen en de eigen me-
dewerkers en professionals (de interne governance en policy deployment) en om 
de wijze waarop de samenwerking wordt vertaald naar bestuurlijke risico’s, 
verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden.  
 
De vraagstukken die dit type samenwerking oproept, vloeien, zeker waar het 
de onderwijsorganisatie betreft, dus vooral voort uit de interne spanningen. De 
legitimatie van de samenwerking is gelegen in de relatie met de omgeving en 
de verbetering van de opbrengsten. Dat roept weerstanden op bij het manage-
ment en de leraren, die hun eigen professionaliteit – vaak vertaald als autono-
me zelfbepaling – moeten herijken en moeten leren samenwerken (en resulta-
ten boeken) met partners uit geheel andere sectoren.10 Ook de corporatie heeft 
te maken met vergelijkbare governance-vraagstukken. De corporatie handelt 
en denkt in termen van planning over een zeer lange periode en in termen van 
kosten en baten. Een corporatie is van oorsprong immers primair een beheer-
organisatie. Hoe beleg je de samenwerking binnen de organisatie voor zover 

                                                            
10 Lenssen, 2007.  
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die niet louter in technische zin te maken heeft met vastgoedontwikkeling? Is 
de corporatie in staat om mee te denken met de onderwijspartner en inzicht te 
krijgen in de wijze waarop de corporatie het beste haar toegevoegde waarde 
kan realiseren? De Key bevindt zich in een fase van transitie en transformatie 
van louter beheerfuncties naar ontwikkelfuncties samenhangend met het ge-
heel van wonen en leefbaarheid. De corporatie heeft dit probleem in ieder ge-
val in structureel-organisatorische zin opgepakt door intern een nieuwe dienst 
in het leven te roepen: de directie Maatschappelijke Ontwikkeling. Die wordt 
strategisch beschouwd als een groeitak en dient mede de cultuur in de organi-
satie te veranderen.  
 
Ook vanuit het perspectief van horizontale verankering, en daarmee legitime-
ring, dient de programmering van de samenwerking herijkt te worden. Zo is 
het de vraag of voor alle werkplaatsen voldoende legitimatie is gezocht bij de 
primair belanghebbenden. Woningcorporaties en onderwijsinstellingen staan 
van nature dicht bij hun doelgroepen. Ze leven in de veronderstelling dat ze 
daar welhaast vanzelfsprekend hun dienstverlening op afstemmen. Dit was in 
de gezamenlijke projecten maar in beperkte mate het geval. De paradox van 
het maatschappelijk ondernemerschap lijkt nu juist te zijn dat de publieke en 
politieke omgeving niet altijd gecharmeerd is van de maatschappelijke doel-
stellingen van de organisaties, omdat zij te vaak onderpresteren op hun (in de 
ogen van het publiek) primaire taak. Juist daarom is het hanteren van een con-
sistent governance-kader van groot belang: is of wordt de toegevoegde waarde 
van de projecten voldoende zichtbaar (gemaakt) voor leerlingen, ouders en 
andere belanghebbenden?  
 
Samenwerking en de rol van de gemeente 
Een belangrijk element voor het gezamenlijk zoeken naar oplossingen vormt 
de complexiteit van de omgeving waarin wordt geopereerd en de nieuwe ver-
houdingen binnen het gehele maatschappelijke middenveld. De gemeentelijke 
overheid speelt daarin een voorname rol. Dat hangt samen met incidentele en 
met structurele oorzaken. De gemeente, in dit geval de centrale stad, is ver-
antwoordelijk voor de onderwijshuisvesting van het voortgezet onderwijs. Dat 
betekent dat de gemeente een essentiële gesprekspartner is wat betreft de 
budgettaire kant. De beide samenwerkingspartners ervaren de ondoorzichtig-
heid en complexiteit van het gemeentelijk apparaat, zeker ook vanwege de 
aanwezigheid van deelgemeenten naast de centrale stad, niet altijd als positief. 
Op zich bestaat er bij de gemeente waardering voor de wijze waarop de corpo-
ratie en de onderwijsorganisatie met hun maatschappelijke verantwoordelijk-
heid omgaan, maar er blijft sprake van een grote mate van wantrouwen ten 
opzichte van elkaar. De gemeente heeft twijfels over de wijze waarop zowel 
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corporatie als onderwijsorganisatie zich kwijt van haar primaire taken, en de 
beide partners hebben niet al te veel fiducie in de effectiviteit van het gemeen-
telijk opereren: te veel politiek (gericht op macht) en te weinig publiek (gericht 
op maatschappelijke opbrengst). Daarom is het van belang dat de maatschap-
pelijke partners komen tot het ontwikkelen van efficiënte(re) oplossingen en 
alternatieve benaderingen van maatschappelijke vraagstukken die ook voor 
het gemeentelijk apparaat acceptabel en transparant zijn en een verlichting van 
de gemeentelijke taakstelling betekenen. Met andere woorden, de samenwer-
kingspartners moeten bouwen aan vertrouwen, zodat de gemeente taken, 
waarvoor ze blijvend (mede) verantwoordelijk is, uit handen durft te geven. 
Dat geldt zeer specifiek voor onderwijshuisvesting.  
 
Samenwerking en de rol van de burger 
De corporatie is gaandeweg haar ontwikkeling steeds meer tot de ontdekking 
gekomen dat zij voor de realisatie van haar visie in sterke mate afhankelijk is 
van de wijze waarop de burger/huurder/klant zijn rol vervult. Anders ge-
zegd, de verandering van de corporatie van bouwer en verhuurder van huizen 
naar die van maatschappelijk ontwikkelaar vooronderstelt ook een verande-
ring in het gedrag van de burger. De corporatie heeft mede de opdracht om te 
werken aan de transformatie van de passieve, consumerende burger naar een 
maatschappelijk actieve participant. Zij heeft belang bij burgers die zich ver-
antwoordelijk weten voor hun omgeving en voor de woningen waarin zij wo-
nen. Die burgers worden opgeleid in en door scholen en als corporaties actief 
bijdragen aan het functioneren van het onderwijs, komt dat ook in bredere zin 
de kwaliteit van de samenleving ten goede. Juist ook op grond van die laatste 
overweging ontstaan samenwerkingspatronen die veel verder gaan dan louter 
het samen ontwikkelen van schoolgebouwen. Het gaat er dan om een context-
rijke omgeving te realiseren waarin kan worden gewoond, gewerkt, geleerd en 
gerecreëerd. Juist ook hierin is de rol van de onderwijspartner van groot be-
lang. Burgerschapsvorming is een van zijn competenties. Er is dus sprake van 
een tweezijdig proces: scholen dragen bij aan de versterking van het burger-
schapselement in de wijk en corporaties worden partners in het vormgeven 
van de context van het onderwijs en het leerproces. 
 
 
5.5 Paradoxen in het publieke domein 
 
Als we, gegeven de probleemstelling van deze bundel, samenvatten onder 
welke bestuurlijke condities maatschappelijke ondernemingen hun (maat-
schappelijk) toegevoegde waarde proberen te realiseren, komen we tot de vol-
gende waarnemingen. Er is wel sprake van paradoxen in het publieke domein, 
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maar die vloeien, althans voor zover het de onderhavige casus betreft, niet 
zozeer voort uit de botsing tussen strijdige regelregimes. Er is eerder sprake 
van tegenstrijdige verwachtingen en verschillen van opvattingen tussen de 
maatschappelijke ondernemingen enerzijds en de samenleving, burger en 
overheid anderzijds. De organisaties proberen bewust en doelgericht hun ver-
antwoordelijkheid te nemen, maar zijn binnen de huidige bestelvoorwaarden 
nog onvoldoende in staat om zowel extern als intern daarvoor de handen op 
elkaar te krijgen.11 Met name de onderwijsorganisatie heeft problemen met 
deze dubbele legitimatieopdracht.  
Ondanks het feit dat de politiek bezig is het fenomeen maatschappelijke on-
derneming te codificeren en juridisch te definiëren, blijft deze politieke erken-
ning beperkt tot een vooral juridische exercitie. Er ontbreekt een duidelijke 
opvatting over het te verwachten gedrag en de verwachte opbrengsten van een 
maatschappelijke onderneming, met name met betrekking tot de vraag welke 
invloed de maatschappelijke oriëntatie heeft op de corebusiness van de onder-
neming. Dat geldt vooral voor het onderwijsdomein. Niet alleen wat betreft 
wet- en regelgeving, maar ook in termen van feitelijke uitspraken en gedrag is 
er eigenlijk nauwelijks sprake van een consistente visie van overheid en poli-
tiek op de effecten van de transitie van een klassieke taakorganisatie naar een 
maatschappelijke onderneming. Integendeel zelfs, er bestaat een zekere con-
tradictie in het overheidsbeleid inzake het omgaan met maatschappelijk on-
dernemerschap en maatschappelijke ondernemingen. Het effect daarvan is dat 
de publieke context waarbinnen maatschappelijke ondernemingen aan hun 
opdracht moeten voldoen, relatief vijandig van aard is.12. De verwachtingen 
aangaande de taakstelling van onderwijsorganisaties zijn hoog en lijken steeds 
hoger te worden. De vraag is daarbij of de legio buitenschoolse problemen niet 
ook tot de verantwoordelijkheid van andere (maatschappelijke) partners en, 
niet te vergeten, de burger zelf behoren. Daarnaast is het de vraag in hoeverre 
er binnen het huidige bestel ruimte is om thema’s op te pakken waar de instel-
lingen in de praktijk wel dagelijks mee te maken hebben, maar die qua primai-
re taakstelling niet binnen hun domein vallen.  
Het probleem is dus niet zozeer een kwestie van verantwoording, maar vooral 
van legitimatie. De beide organisaties hebben dat in het kader van hun eigen 
‘werkplaatsen’ inmiddels onderkend. De oplossing ervan verloopt echter niet 
zonder worsteling. Ze zijn zich nog onvoldoende bewust van hun omgeving en 
van de wijze waarop ze die kunnen beïnvloeden. Het managen van verwach-

                                                            
11 Minderman, 2008. 
12 Binnen het onderwijsdomein spelen ook de respectievelijke brancheorganisaties nauwe-
lijks een rol in dit debat. Dat ligt in de corporatiewereld anders. Daar is sprake van een voor-
trekkersrol van de brancheorganisatie. Hetgeen overigens niet door alle leden wordt geap-
precieerd. 
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tingen is niet hun sterke kant. Willen zij kunnen voldoen aan de expliciete for-
muleringen in hun eigen beleidsstukken, dan zullen zij hiertoe beter uitgerust 
moeten zijn. De oorzaak van die situatie ligt mede, en dat geldt vooral voor de 
onderwijsorganisatie, in de omstandigheid dat hun feitelijke bestuurlijke oriën-
tatie en bijbehorend gedrag in termen van verantwoording nog te veel bepaald 
worden door wat we het paradigma van de politieke instrument benadering 
noemen. Ook al noemen ze zich een maatschappelijke onderneming, dan nog 
zijn ze in mentaal opzicht sterker gericht op de overheid dan op hun maat-
schappelijke omgeving. Wat ontbreekt, is het actief opzoeken van die omge-
ving en het daarin vinden van de legitimatie voor het maatschappelijk hande-
len. Hier zien we dus de paradox tussen wat de organisatie beoogd te zijn en 
wat zij nog onvoldoende is: een maatschappelijke onderneming.  
Het belang van de rol van de overheid zou vooral moeten liggen bij de publie-
ke legitimatie. De keuzes van de corporatie bijvoorbeeld ten aanzien van de 
invulling van het maatschappelijk ondernemerschap – waarbij vaak de randen 
van de beleidsruimte worden opgezocht – leiden vaak tot twijfel of kritiek bij 
het publiek en in de media. Voor de corporatie zou het van belang kunnen zijn 
dat de overheid zich daarbij ook in positieve zin uitlaat over dit type activitei-
ten. Dit thema raakt een open zenuw in de publieke sector wat betreft de tran-
sitie naar maatschappelijke ondernemerschap: het gebrek aan kennis van en 
begrip en maatschappelijk draagvlak voor deze ontwikkeling. Paradoxaal ge-
noeg is dat gebrek aan publieke legitimatie op termijn een grotere bedreiging 
voor de volwassenwording van de sector dan een vermeend conflict tussen 
overheidssturing en maatschappelijke verantwoording. In termen van gover-
nance en verantwoording ontstaat er daardoor een merkwaardige positie voor 
bijvoorbeeld de onderwijsinstelling. De legitimatie van haar opereren en keu-
zes ligt primair bij de verbetering van haar prestaties, in termen van uitvalpre-
ventie en goede voorbereiding op arbeid en burgerschap. Door de effecten van 
de samenwerking lijken haar primaire taken echter te verschuiven van het ’er 
zijn voor de leerling en leraar’ naar ‘er met de partner zijn voor de samenleving 
in bredere zin’. Dat wordt door de omgeving, en vaak ook door de eigen me-
dewerkers, niet op prijs gesteld. Ouders en andere belanghebbenden zijn niet 
geïnteresseerd in de samenwerking, ze willen dat de school presteert. Al het 
andere is bijzaak en mag niet ten koste gaan van de leerling of het primaire 
proces. Anders gezegd: je scoort niet met publieke samenwerking zolang er 
geen concrete en zichtbaar verbeterde dienstverlening mee gerealiseerd wordt. 
Zeker in de beginfase van de samenwerking, waarin er meer wordt geïnves-
teerd dan geoogst, leidt dat tot onbegrip. Dat is alleen te voorkomen als de 
belanghebbenden van meet af aan bij de samenwerking worden betrokken. 
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5.6 Conclusies 
 
De belangrijkste conclusie die op basis van de bestudeerde samenwerking tus-
sen Amarantis en De Key getrokken kan worden, is dat het niet de verwachte 
tegenstelling tussen politieke sturing en maatschappelijke dienstbaarheid is die 
binnen de samenwerking de meeste problemen oplevert. Verantwoordings-
vraagstukken blijken vooral legitimatievraagstukken in meer existentiële zin te 
zijn: heeft de maatschappelijke onderneming bestaansrecht, afgezien van haar 
eigen keuzes in deze? En zo ja, bestaansrecht in de ogen van wie: overheid 
en/of samenleving? De instellingen hebben geleerd dat het creëren van maat-
schappelijk draagvlak voor hun nieuwe identiteit geen vanzelfsprekendheid is. 
Zij moeten hun bestaansrecht, het hoe en waartoe zij in de stad functioneren, 
legitimeren door dit te verankeren bij doelgroepen en belanghebbenden. Dit 
betekent ook dat alle betrokken partijen met elkaar tot afstemming en overeen-
stemming moeten komen met betrekking tot de vragen ‘What’s in it for me?’ 
en ‘What’s in it for you?’ en het antwoord moeten vertalen in gemeenschappe-
lijke investeringen en rendementen. Essentieel daarbij is het gedeelde eigenaar-
schap van de projecten en van de opbrengsten, zowel mentaal als juridisch. 
 
De gemeenschappelijke expeditie heeft wel een voor beide partners belangrijke 
ontdekking opgeleverd. Hun gezamenlijke probleem is dat van de noodzaak 
om tot afstemming van hun waardenoriëntatie te komen, zowel ten opzichte 
van elkaar als ten opzichte van de omgeving. Door hun samenwerking veran-
deren ze fundamenteel van karakter en daarmee verandert ook hun verhou-
ding tot de samenleving. Deze constatering leidt tot een laatste conclusie. Die 
hangt samen met de vraag of de samenwerking ook moet bijdragen aan de 
versterking van het participerend burgerschap van belanghebbenden dan wel 
juist mede afhankelijk is van de rol van de afnemers en gebruikers. Anders 
gezegd: in hoeverre is het welslagen van de projecten mede afhankelijk van 
een ander gedrag van degenen voor wie ze uiteindelijk worden uitgevoerd: de 
bewoners, leerlingen, ouders, medewerkers, andere belanghebbenden? In die 
zin vormen het governance-thema en het burgerschapsthema twee zijden van 
dezelfde medaille: zonder informatie en participatie geen legitimatie. 



6 Verantwoording en technologie:  
veel informatie en weinig debat 

 
Albert Meijer en Marcel Thaens  

 
 
6.1 Technologie ondersteunt directe én indirecte democratie 
 
Modern bestuur is technologisch bestuur. Informatie- en communicatie-
technologie (ICT) is doorgedrongen tot in de haarvaten van de overheid. Mo-
derne ICT vormt niet alleen de katalysator van vele ontwikkelingen ten aan-
zien van de organisatie van de rijksdienst, maar is daarnaast ook direct van 
invloed op de processen van informatievoorziening, de wijze waarop de com-
municatie tussen overheid en samenleving plaatsvindt, en de manier waarop 
democratische processen kunnen worden vormgegeven. 
 
De technologie lijkt het Atheense ideaal van de directe democratie dichter bij te 
brengen: overheidsorganisaties kunnen immers tegen lage kosten via hun 
websites verantwoording afleggen aan burgers. De betrokkenheid bij verant-
woording wordt zo opgerekt en er ontstaan nieuwe verantwoordingsrelaties 
tussen overheden en burgers. Tegelijkertijd maakt de inzet van technologie het 
mogelijk om beleidsresultaten precies door te rekenen, en deze getalsmatige 
voorstellingen van beleidswerelden vormen de kern van de verantwoording 
die ministers in mei afleggen aan de volksvertegenwoordiging. Gebruik van 
geautomatiseerde systemen versterkt in dit geval juist de indirecte democratie. 
De toenemende complexiteit wordt voor zowel bestuurders als volksverte-
genwoordigers beheersbaar gemaakt door de geautomatiseerde verwerking 
van gegevens. De technologie ondersteunt dus niet een eenduidige ontwikke-
ling: zowel de directe als de indirecte democratie wordt versterkt door de inzet 
van technologie, want ICT vereenvoudigt de betrokkenheid van burgers en 
ondersteunt overheden bij het afleggen van verantwoording aan de volksver-
tegenwoordiging (zie ook Van de Donk, Snellen et al., 1995). 
 
Om te begrijpen waarom de relatie tussen ICT en verantwoording weinig een-
duidig is, dienen we aandacht te besteden aan de verschillende gezichten van 
de technologie. De tegenstelling tussen politieke en maatschappelijke verant-
woording die centraal staat in dit boek, kent namelijk een analogie in de tech-
nologie. De computer als rekenmachine kan vooral de politieke verantwoor-
ding versterken, terwijl de computer als communicatiemiddel vooral de moge-
lijkheden voor maatschappelijke verantwoording ondersteunt (Meijer, 2004). 
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De logica’s van informatiesystemen en vormen van verantwoording vertonen 
een overeenstemming. 
 
In dit hoofdstuk willen we allereerst de relatie tussen rekenmachine en politie-
ke verantwoording verkennen. Op welke manieren versterkt en beïnvloedt het 
gebruik van de rekenmachine de politieke verantwoording? We laten zien dat 
verantwoordingsrelaties binnen overheidsorganisaties worden versterkt en dat 
getallen ook een groeiende rol spelen in de verantwoording van bestuurders 
aan volksvertegenwoordigers. De nadruk op prestatie-indicatoren en kengetal-
len kan worden beschouwd als een manifestatie van het gebruik van informa-
tietechnologie. ICT maakt het namelijk mogelijk op eenvoudige en goedkope 
wijze allerlei getalsmatige informatie en overzichten te genereren en voedt 
daarmee de ambitie om verantwoording om te vormen tot een getalsmatige 
exercitie. Een voorbeeld hiervan zijn de zogenoemde ‘koopkrachtplaatjes’ die 
opgesteld worden voorafgaand aan voorgenomen beleid. 
Vervolgens verplaatsen we de aandacht naar de relatie tussen communicatie-
medium en maatschappelijke verantwoording. Op welke wijzen faciliteert het 
gebruik van informatie- en communicatietechnologie de verantwoording van 
overheidsorganisaties aan burgers en andere belanghebbenden? Onze be-
schrijving laat zien dat de kosten voor deze vormen van communicatie sterk 
afnemen en dat tegelijkertijd de verwachtingen groeien. Het grote aantal web-
sites van overheidsorganisaties met hierop uitleg over en legitimatie van beleid 
zijn een uiting van deze vorm van gebruik van technologie. 
Daarna verkennen we de ‘kruisrelaties’ tussen technologietoepassingen en 
vormen van verantwoording. Wat gebeurt er wanneer de computer als reken-
machine én als communicatiemiddel wordt gebruikt? Ontstaat er een zinvolle 
discussie op basis van harde feiten? Of zinloos gebabbel over ‘getalletjes’? En 
wat betekenen dergelijke ontwikkelingen voor de politieke en maatschappelij-
ke verantwoording? Een definitief antwoord op deze vragen zullen wij niet 
geven, want de relatie tussen technologie en verantwoording is nog volop in 
ontwikkeling.  
Ten slotte gaan we in op de betekenis van informatisering voor de verantwoor-
dingscriteria. Op welke manieren verandert het gebruik van ICT wat wordt 
gezien als adequaat overheidsoptreden en correcte besluitvorming? We laten 
zien dat de beschikbaarheid van ICT leidt tot een reeks aanvullende criteria, 
zoals integraliteit, virtualiteit, mass customization, snelheid, variëteit, flexibiliteit 
en ruimtelijkheid. De mogelijkheid om met een krachtig instrument de kwali-
teit van het overheidsfunctioneren te verbeteren leidt in de verantwoording tot 
strengere eisen. 
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6.2  Rekenmachines en politieke verantwoording 
 
Een belangrijk element van democratie is dat macht wordt gecontroleerd: poli-
tici en bestuurders dienen verantwoording af te leggen over hun keuzes en 
handelen. Verantwoording wordt door ons opgevat als redengevende com-
municatie (Van Weers, 1990); dat wil zeggen dat degene die verantwoording 
aflegt, informatie geeft over wat hij doet, hoe en waarom, en tevens op eniger-
lei wijze de mogelijkheid biedt aan degene aan wie hij verantwoording aflegt 
om hierop te reageren. Verantwoording krijgt vorm in een relatie met een fo-
rum dat met de verantwoorder debatteert en uiteindelijk een oordeel vormt 
over zijn functioneren (Bovens, 1990). Een concrete illustratie hiervan is de 
verantwoording die een minister aflegt aan de Tweede Kamer. Hij geeft infor-
matie over de resultaten van het beleid en debatteert hierover met Kamerleden. 
Op basis hiervan vormt de Tweede Kamer een oordeel over het functioneren 
van de minister. De ministeriële verantwoordelijkheid is daarom een kernele-
ment in ons staatsbestel. Deze ministeriële verantwoordelijkheid heeft ook 
betekenis voor de verantwoording binnen overheidsorganisaties. Via hun bo-
vengeschikten hebben ambtenaren met politieke verantwoording te maken en 
in toenemende mate – bijvoorbeeld via enquête- en onderzoekscommissies – 
moeten ook ambtenaren verantwoording afleggen aan de volksvertegenwoor-
diging. 
 
Welke betekenis heeft de informatie- en communicatietechnologie voor poli-
tieke verantwoordelijkheid? Deze betekenis ligt vooral in het vermogen om 
grote hoeveelheden gegevens te verwerken en overzichtelijk te presenteren. De 
rekenmachine is de oerfunctie van de computer (die natuurlijk niet voor niets 
‘computer’ heet). Omgang met getallen is traditioneel de grote kracht van 
computers en nog steeds worden computers vooral gebruikt omdat ze zo goed 
kunnen rekenen. Het vermogen tot rekenen ligt ten grondslag aan de culturele 
betekenis van de informatietechnologie die doorgaans wordt geduid met de 
term ‘calculatie.’ Bekkers (1994: 129) noemt ‘calculatie’ een eigenschap, maar 
wij zijn van mening dat de term ‘eigenschap’ onvoldoende recht doet aan de 
betekenis van dit begrip voor de manier van kijken naar de werkelijkheid. Het 
vermogen tot rekenen leidt er namelijk toe dat de computer veelal wordt toe-
gepast om de werkelijkheid te vangen in getallen. Een managementrapportage 
met een overzicht van de prestaties van een afdeling in de vorm van een aantal 
(ken)getallen is typisch het resultaat van deze culturele eigenschap van infor-
matietechnologie. 
 
Binnen organisaties is ‘calculatie’ op allerlei manieren van belang en van bete-
kenis voor de politieke verantwoording. Interessant is bijvoorbeeld de dyna-
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miek die op lokaal niveau is ontstaan rondom het opstellen van de program-
mabegroting en later afleggen van verantwoording over gevoerd beleid. Indi-
catoren spelen een sleutelrol in de verantwoording van het College van Bur-
gemeester en Wethouders aan de gemeenteraad. ‘Ontbreken indicatoren, dan 
zijn er geen “afrekenbare” kaders, zodat de raad niet goed invulling kan geven 
aan zijn controlerende functie,’ schrijft Baerends (2005). Het opstellen van een 
uitgebreid geheel aan indicatoren weerspiegelt de ambitie om de werkelijkheid 
in getallen weer te geven. ‘Cijfers liegen niet,’ is het achterliggende argument. 
De politieke verantwoording wordt op deze wijze gerationaliseerd en geba-
seerd op de ‘feiten’. Deze rationalisatie is in hoge mate toe te schrijven aan het 
gebruik van de technologie, die zeer geschikt is om indicatoren uit te rekenen, 
te bewerken en te vergelijken. Bovendien maakt de technologie het mogelijk 
om de cijfers op een aantrekkelijke wijze te presenteren. 
 
Een vergelijkbare ontwikkeling in de politieke verantwoording als eerder be-
schreven op lokaal niveau is ook waar te nemen op het nationale niveau. De 
logica achter de vernieuwingsoperatie ‘Van Beleidsbegroting tot Beleidsver-
antwoording’ van het ministerie van Financiën is net als op het gemeentelijke 
niveau dat de prestaties van overheden kunnen worden weergegeven in de 
vorm van getallen. Concrete en meetbare beleidsdoelen zijn uitgangspunt voor 
de begroting van de departementen. Meetbaar betekent dat uiteindelijk de 
ambitie is om de resultaten van beleid weer te geven in getallen. De financiële 
logica achter deze vorm van verantwoording sluit goed aan bij de logica van 
de computer als rekenmachine. Wederom beoogt deze vernieuwing een ratio-
nalisatie en daarmee een verbetering van politieke verantwoording te bewerk-
stelligen. 
 
Deze opmars van de rationalisatie als gevolg van een mogelijk geworden 
nieuw informatieverwerkingsperspectief biedt kansen om de politieke verant-
woordelijkheid te versterken. Immers, een politieke ambtsdrager kan, beter 
dan in het verleden, op de hoogte zijn van het reilen en zeilen van zijn of haar 
organisatie en/of het beleidsveld waarvoor men verantwoordelijk is. Bij de 
beleidsprioriteiten wordt moderne technologie gebruikt door de politieke en 
ambtelijke top om de sturing ten aanzien van de belangrijkste projecten van de 
organisatie te intensiveren en te verbeteren. Met behulp van de mogelijkheden 
van moderne ICT kan bijvoorbeeld een minister of staatssecretaris informatie-
vragen van het parlement nog efficiënter, nog adequater en in nog meer detail 
beantwoorden. Daarnaast leidt moderne ICT tot meer transparantie van het 
beleidsveld of het departement. Dit is de positieve redenering ten aanzien van 
de directe relatie tussen ICT en politieke verantwoordelijkheid (zie Thaens, 
2001). 
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Er is ook een keerzijde van dit perspectief op de inzet van ICT. Juist de moge-
lijkheden die worden geboden door moderne informatisering kunnen ertoe 
leiden dat er een ‘overload’ aan informatie ontstaat. Het gevaar bestaat dat een 
bewindspersoon, wanneer deze vraagt om informatie over ontwikkelingen in 
het departement of het beleidsveld, dermate gedetailleerde informatie ont-
vangt dat door de bomen het bos niet meer is te zien. De toegenomen publici-
taire aandacht van de laatste jaren voor de rol van ambtenaren in allerlei affai-
res maakt ambtenaren erg voorzichtig. ‘Het zal mij niet overkomen dat ik de 
minister niet heb geïnformeerd’, denkt menig ambtenaar. Daardoor gaat er erg 
veel informatie naar de bewindslieden (Van de Vijver, 2000: 29). De af te leggen 
verantwoording aan het parlement komt daarmee in gevaar. Een voorbeeld is 
de ambtenaar van de Rijksluchtvaartdienst die zijn superieuren informeerde 
over de vondst van verarmd uranium. Deze informatie werd niet doorge-
stuurd naar de minister, waarschijnlijk doordat er in de enorme stroom van 
informatie keuzen moesten worden gemaakt (Meijer, 2002: 187, 188). 
 
Daarnaast is het zo dat het bestaan van nieuwe mogelijkheden kan leiden tot te 
hoge verwachtingen van de zijde van het parlement. Men kan gaan verwach-
ten dat een bewindspersoon ‘alles’ kan gaan weten omdat de technologie dit 
immers mogelijk maakt. Het gevaar ontstaat dat het parlement steeds vaker 
vragen op een zeer gedetailleerd niveau aan een bewindspersoon gaat stellen. 
Deze tendens valt overigens in de praktijk al waar te nemen. Een van de zaken 
waarbij dit voor het eerst aan de orde was, waren de vragen die aan de minis-
ter zijn gesteld over dossiers van individuele witte illegalen toen deze zich 
ophielden in een kerk in Den Haag rond 2000. Dit debat vormde een breuk met 
de gewoonte om in een parlementair debat met een bewindspersoon niet in te 
gaan op concrete gevallen, maar de aandacht tot de hoofdlijnen van het beleid 
te beperken (Thaens, 2001).  
 
Ook op andere gronden is kritiek mogelijk op de steeds verdergaande opmars 
van het gebruik van cijfers en ander kwantitatief materiaal in de politieke ver-
antwoording. Criticasters wijzen er ook op dat gebruik van getallen, voorna-
melijk binnen de context van outputsturing, kan leiden tot doelverplaatsing en 
perverse effecten. Overheden richten zich niet zozeer op de doelen van het 
beleid als wel op acties die leiden tot gunstige scores. Voorbeelden hiervan zijn 
het oppakken van zwervers om de prestatiecijfers van de politie op te krikken 
en het aan een baan helpen van hooggekwalificeerde werkzoekenden om de 
scores van het UWV te verbeteren.  
 
In zijn rapport ‘Bewijzen van goede dienstverlening’ staat de WRR (2004) stil 
bij enkele negatieve kanten die kunnen samenhangen met een dergelijke out-
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putsturing. Hij constateert dat er in de praktijk vaak een nadruk wordt gelegd 
op output, verantwoording en controle, zonder dat er een duidelijke visie is op 
wat die output zou moeten zijn en zonder dat er consensus is over wie de out-
put zou kunnen en moeten definiëren. Het effect van deze nadruk is een over-
daad aan instrumenten aan de outputzijde, zoals prestatie-indicatoren, ver-
plichte benchmarks enzovoort, zonder dat duidelijk is wat de norm is waaraan 
de maatschappelijke instellingen moeten voldoen (Tonkens, 2003, aangehaald 
door de WRR, 2004). Dit leidt tot perverse effecten. Twee daarvan zijn het stu-
ren op diensten die wel meetbaar en kwantificeerbaar zijn en de productie van 
gegevens waar niets mee wordt gedaan. Daarin wordt weinig rekening gehou-
den met het professionele karakter van de dienst. De overmatige aandacht 
voor output kan echter ook innovaties en ambities blokkeren. Dit omdat zij een 
sterke stimulans bevat voor het denken in termen van producten die snel ver-
vaardigd kunnen worden en zo veel mogelijk geld genereren (scoren met 
‘makkelijke gevallen’). Tot slot kan outputmeting de professionele habitus en 
de verantwoordelijkheid voor het bestel verdrijven. Prestatie-indicatoren me-
ten kwantiteit en bevatten hierdoor vooral prikkels om de meetbare en goed te 
definiëren belangen te dienen. De tacit knowledge van de professional en de 
minder hard te maken aspecten van het werk – zoals zorgvuldig en integer 
handelen, werken conform de normen van het beroep – worden weggerede-
neerd, aldus de WRR (2004).  
 
Deze kritiek op getalsmatige verantwoording lijkt er vooralsnog niet toe te 
hebben geleid dat de nadruk op getallen in de politieke verantwoording af-
neemt. De kritiek geeft aanzet tot een herinrichting en nuancering van politieke 
verantwoording, maar leidt niet tot een heroverweging van de idee dat getal-
len de basis dienen te vormen voor politieke verantwoording. De drijvende 
kracht van de computer als rekenmachine lijkt hier een sterke rol in te spelen 
en geeft de politieke verantwoording steeds meer het karakter van een reken-
som. 
 
 
6.3  Communicatiemiddelen en maatschappelijke verantwoording 
 
Niet alleen de politieke verantwoording wordt beïnvloed door het gebruik van 
ICT. Ook de maatschappelijke verantwoording ondergaat allerlei veranderin-
gen. Deze veranderingen kunnen wellicht niet volledig worden toegeschreven 
aan de technologie, maar deze speelt zeker een belangrijke ondersteunende rol. 
In dit geval speelt een andere culturele karakteristiek van de technologie een 
rol. De opkomst van het internet heeft namelijk de manier waarop gedacht 
wordt over informatietechnologie sterk veranderd. Dit heeft geresulteerd in 
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een verandering van de term IT naar ICT, waarbij de C staat voor communica-
tie. De computer wordt tegenwoordig niet alleen meer beschouwd als een re-
kenmachine, maar daarnaast ook als een communicatiemiddel dat ons in staat 
stelt altijd en overal wereldwijd met iedereen te communiceren. Het culturele 
patroon dat past bij deze eigenschap van de technologie is ‘verbinden’. ‘Ver-
binden’ is wederom meer dan een eigenschap: er wordt op een andere manier 
gekeken naar sociale patronen. De netwerkmetafoor wordt het dominante per-
spectief. Vormen van nieuwe interactiepatronen met buitenstaanders rondom 
allerlei informatie over een organisatie is een typische uiting van deze culturele 
karakteristiek van de informatie- en communicatietechnologie. 
 
Toegang tot informatie is van groot belang in het kader van de maatschappelij-
ke verantwoording. De laatste jaren neemt de aandacht voor maatschappelijke 
verantwoording – vaak aangeduid met de deels overlappende term ‘horizonta-
le verantwoording’ (Michels & Meijer, 2003) – toe. Ook is benadrukt dat ver-
antwoording wordt afgelegd aan andere stakeholders (Meijer, 2004). Journalis-
ten, belangengroepen, intermediairen, werknemers, klanten en financiers voe-
gen dynamische, informele en niet-hiërarchische relaties toe aan bestaande 
vormen van institutionele verantwoording. 
 
In 2001 verscheen het rapport van de Eenmalige Adviescommissie ICT en 
Overheid (in de volksmond de Commissie-Docters van Leeuwen genoemd). 
Zij signaleert een tendens tot horizontalisering van maatschappelijke verhou-
dingen die vraagt om horizontalisering van de publieke verantwoording en 
daarmee om een verregaande horizontale werking van informatierechten. Een 
burger of een verband van burgers heeft het recht om te weten hoe transacties, 
goederen, diensten, voorzieningen of producten tot stand zijn gekomen. Maat-
schappelijke organisaties dienen een veel bredere maatschappelijke verant-
woording af te leggen. Ook zullen particuliere organisaties soms gedwongen 
moeten worden hun informatiebronnen publiek te maken, bijvoorbeeld omdat 
die informatie cruciaal is voor het democratisch debat. De commissie stelt 
daarom voor om een samenhangend stelsel van horizontaal werkende infor-
matierechten te ontwikkelen. 
 
In debatten over maatschappelijke verantwoording speelt ICT vaak een be-
langrijke rol. Deze technologie creëert immers de mogelijkheden om ambities 
van directe verantwoording te realiseren (Raab, 1997). Maatschappelijke ver-
antwoording wordt in deze debatten niet zozeer beschouwd als een vervan-
ging van, maar eerder als een aanvulling op verantwoording aan volksverte-
genwoordigers. Nieuwe technologieën – zo stellen techno-optimisten – kunnen 
‘digitale agora’ mogelijk maken, zodat moderne bestuurders op dezelfde wijze 
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verantwoording kunnen afleggen als Griekse bestuurders in de oudheid, zon-
der tussenkomst van volksvertegenwoordigers. 
 
Op het internet zijn allerlei voorbeelden te vinden van overheidsorganisaties 
die verantwoording afleggen aan burgers en andere belanghebbenden. Ge-
meenten en uitvoeringsorganisaties presenteren op hun websites informatie over 
beleidsresultaten. Bekend is het voorbeeld van de Handvestgroep. Uitvoerings-
organisaties als de Centrale Financiële Instellingen, het Centraal Orgaan opvang 
asielzoekers, het College voor Zorgverzekeringen, het Centrum voor Werk en 
Inkomen, de Immigratie en Naturalisatie Dienst, de Informatie Beheer Groep, 
het Kadaster, Prorail, de Rijksdienst voor Wegverkeer, Staatsbosbeheer, de Socia-
le Verzekeringsbank en het Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen geven 
op deze website informatie over het functioneren van hun organisaties. Op de 
website van de Handvestgroep (www.publiekverantwoorden.nl) valt hierover 
het volgende te lezen: ‘Met de ondertekening geven de deelnemende organisa-
ties (de Handvestgroep) aan dat ze zich, naast het afleggen van verantwoor-
ding aan de minister, ook willen verantwoorden aan klanten en samenleving 
over hun handelen en de kwaliteit van dienstverlening.’ 
 
In 2003 vond er een interessant experiment plaats met maatschappelijke ver-
antwoording via internet. De ministers Remkes en De Graaf, die destijds waren 
verbonden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
legden in een serie interactieve webtelevisie-uitzendingen verantwoording af 
over hun beleid. Burgers konden in een chatsessie reageren op uitspraken van 
de ministers en vragen stellen. Vragen werden er door een moderator uitgepikt 
en aan de ministers voorgelegd. De diepgang van deze gesprekken was be-
perkt en na enkele uitzendingen werd besloten om deze vorm van directe ver-
antwoording niet te continueren. 
Kritische studies laten zien dat het gebruik van de mogelijkheden voor maat-
schappelijke verantwoording (vooralsnog) zeer beperkt is (Meijer, 2004; Schil-
lemans, 2007b). De belangstelling van burgers en andere betrokkenen voor 
websites van overheidsorganisaties met allerlei verantwoordingsinformatie is 
in de regel relatief laag. Het ontwikkelen van vormen van maatschappelijke 
verantwoording lijkt sterker te worden gedreven door behoeften van over-
heidsorganisaties dan door vragen van burgers. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

6 VERANTWOORDING EN TECHNOLOGIE:  
VEEL INFORMATIE EN WEINIG DEBAT 

 91 

6.4  Kruisverbanden en toenemende verantwoording 
 
In het voorgaande zijn de relaties tussen culturele patronen van calculatie en 
verbinding rond de computer als rekenmachine en communicatiemiddel en 
arrangementen van politieke en maatschappelijke verantwoording keurig uit 
elkaar getrokken. Beschreven is hoe calculatie de politieke verantwoording 
verandert in een rekenexercitie en verbinding nieuwe mogelijkheden creëert 
voor maatschappelijke verantwoording. Interessant wordt het wanneer deze 
patronen van relaties tussen technologische karakteristieken en vormen van 
verantwoording met elkaar worden gekruist. Ideaaltypisch leidt dit tot het 
beeld dat staat weergegeven in tabel 6.1. 
 

 Geen calculatie Wel calculatie 
Geen verbinding Geen verandering in de  

verantwoording 
Versterking van de  
afrekenfunctie van  
verantwoording 

Wel verbinding Verbreding van  
verantwoording naar  
maatschappij 

Versterking van de  
afrekenfunctie en verbreding 
van verantwoording 

 
Tabel 6.1: Relaties tussen culturele eigenschappen van ICT en arrangement van verantwoording 
 
Wanneer technologie in het geheel niet wordt ingezet, treedt vanzelfsprekend 
geen verandering op in de verantwoording (althans, niet door toedoen van de 
inzet van ICT). Inzet van de technologie als rekenmachine betekent dat er geen 
nieuwe vormen van verantwoording optreden, maar wel bestaande vormen 
worden gevoed met getalsmatige informatie. Inzet van de computer om te 
verbinden betekent dat nieuwe partijen worden betrokken bij verantwoor-
dingsprocessen. De technologie kan echter ook gelijktijdig worden gebruikt om 
te rekenen en te verbinden om zo zowel de afrekenfunctie van verantwoor-
dingsprocessen te versterken als tegelijkertijd deze processen te verbreden. Nu 
worden er meer partijen betrokken bij verantwoording en deze verantwoor-
ding kan sterker worden gebaseerd op getalsmatige informatie. 
 
De vraag is nu wat de betekenis van deze kruisverbanden is voor politieke en 
maatschappelijke verantwoording, en daarbij is met name de combinatie van 
rekenfunctie en verbinding interessant. Leidt dit ertoe dat een politiek afre-
kenproces wordt aangevuld met een maatschappelijk debat? Of vindt er naast 
een politiek ook een maatschappelijk afrekenproces plaats? Of treedt het poli-
tieke proces terug ten faveure van een maatschappelijk proces? Op deze vra-
gen kan geen definitief antwoord worden gegeven omdat hier weinig onder-
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zoek naar is gedaan én omdat deze ontwikkelingen nog in volle gang zijn. Wel 
is er zicht op de voorlopige tendensen. 
De ervaringen met combinaties van de rekenfunctie en verbinding wijzen er 
vooralsnog vooral op dat de effecten van de rekenfunctie domineren. Getals-
matige verantwoordingen in het onderwijs en de gezondheidszorg (Meijer, 
2004) wijzen er vooral op dat openbaar maken van prestatiecijfers als vorm van 
verantwoording leidt tot een sterkere focus op deze prestaties. Politieke en 
maatschappelijke verantwoording worden geen concurrenten, maar reageren 
eensluidend op indicatoren. Beide vormen van verantwoording vormen voor 
publieke organisaties een stimulans om beter te ‘scoren’. Scholen mikken op 
een hogere score op de Cito-toets, ziekenhuizen op kortere wachtlijsten en uni-
versiteiten op grotere tevredenheid van studenten. De focus op de prestaties 
kan leiden tot verbeteringen, maar het risico van perverse effecten zoals doel-
verschuiving en risicomijding wordt breed onderkend (Leeuw, 2000; De Bruijn, 
2001). 
 
Het hier bedoelde kruisverband kan bovendien nog een ander effect oproepen, 
namelijk het versluierd raken van het onderscheid tussen informatieplicht en 
verantwoordingsplicht. Dit mede als gevolg van de verdergaande ICT-
gerelateerde ontwikkelingen. Hiermee wordt bedoeld dat het aan het parle-
ment verstrekken van inlichtingen door een bewindspersoon over een bepaald 
gebeuren in de samenleving of bij de overheid, bij de burger de indruk kan 
wekken dat de bewindspersoon er ook volledig ‘over gaat’. Er wordt geen on-
derscheid gemaakt of ter zake een territoriaal gedecentraliseerde overheid dan 
wel een functioneel gedecentraliseerd overheidsorgaan primair verantwoorde-
lijk is. Hiermee ontstaat discussie over het al dan niet bestaan van politieke 
systeemverantwoordelijkheid. In 1993 is hier al op gewezen door het ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Ministerie van BZK, 1999: 43). 
 
Interessant is vervolgens de vraag wat de betekenis is van kruisverbanden 
tussen de calculerende en verbindende eigenschappen van technologie voor de 
sturingsfunctie van verantwoording. De sturingsfunctie van verantwoording 
drukt uit dat het zonder verantwoordingsmechanisme onmogelijk is om een 
organisatie van buitenaf te beïnvloeden. Zonder verantwoordelijkheids-
toedeling zou overigens ook de interne besturing van een organisatie erg moei-
lijk zijn. De besluitvormende en uitvoerende instanties moeten verant-
woordelijk gesteld kunnen worden. Een bestuurder die weet dat hij door de 
volksvertegenwoordiging aansprakelijk gesteld zal worden, is gedwongen zelf 
de organisatie waarvoor hij verantwoordelijk is zo veel mogelijk in de hand te 
houden (zie ook Van Gunsteren, 1974).  
 



 
 
 
 

6 VERANTWOORDING EN TECHNOLOGIE:  
VEEL INFORMATIE EN WEINIG DEBAT 

 93 

Bij een dominantie van de computer als rekenmachine staat vooral de discipli-
nerende werking van de technologie centraal. In toenemende mate vindt deze 
disciplinering plaats in de door de organisatie gebruikte systemen en netwer-
ken. De bureaucratische organisatievorm wordt hierbij beetje bij beetje vervan-
gen door wat Zuurmond heeft genoemd de ‘infocratie’ (Zuurmond, 1994). Bin-
nen dit toekomstbeeld blijft de sturende functie van verantwoording onver-
minderd van kracht. Wellicht wordt deze functie zelfs nog verder versterkt, 
want verantwoording wordt ‘ingebakken’ in het systeem en is daardoor niet te 
vermijden. Digitale systemen leggen bijvoorbeeld precies vast met wie ambte-
naren wanneer contact hebben gehad zodat de verantwoordingsinformatie 
aanwezig is. De ‘gehoorzaamheid’ van het departement is dan immers niet 
alleen meer geregeld door middel van het rationeel legale gezag, maar ook nog 
eens door het digitale gezag waarover de bewindspersoon verantwoording 
schuldig is aan het parlement. 
 
Echter, wanneer de communicatieve en dus verbindende eigenschappen van 
technologie meer op de voorgrond gaan treden (en er dus kruisverbanden als 
bedoeld gaan ontstaan), dan zou het kunnen dat de sturingsfunctie van ver-
antwoording minder belangrijk zal worden. Louter het feit dat een gezagsdra-
ger aan het hoofd staat van de eigen organisatie is, in een samenleving waarin 
interactiviteit en communicatie in een netwerksetting een belangrijke rol spe-
len, geen voldoende machtsbron meer om sturing te kunnen geven. Het gaat 
dan immers veel meer om vertrouwen en deskundigheid. Klassieke top-
downsturing is immers weinig effectief in een netwerkorganisatie met vele en 
veelsoortige verbindingen met de samenleving. De verbindende capaciteiten 
van ICT leiden ertoe dat eenduidige sturing en verantwoording – top-down – 
verschuift naar multi-actor sturing en verantwoording. Bestuurders en ambte-
naren hebben in toenemende mate te maken met een veelheid aan stakeholders 
die hen via sturingspogingen (klachten, keuzegedrag, inhouden van financie-
ring, steun, reputatieschade, et cetera) beïnvloeden. Sturing en verantwoording 
krijgen een meer horizontaal karakter. 
 
De geschetste trends lijken tegenstrijdig en leveren een verwarrend beeld op 
van de betekenis van ICT voor de sturingsfunctie van verantwoording. Zowel 
verticale als horizontale sturing kan worden versterkt door ICT. Ambtenaren 
dienen verantwoording af te leggen aan zowel hun superieuren als burgers. 
Deze dubbele versterking verklaart mogelijk de ‘verantwoordingsdruk’ waar 
veel over wordt geklaagd. Men zou echter ook kunnen stellen dat het gebruik 
van ICT de verantwoording juist vereenvoudigt doordat allerlei gegevens au-
tomatisch worden gegenereerd. Ook kan worden gesteld dat de toenemende 
complexiteit in verantwoordingsrelaties een reactie is op de complexiteit in de 
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samenleving. Adequate controle op een bestuur dat in toenemende mate zowel 
verticaal als horizontaal stuurt, is wellicht alleen mogelijk via een complex 
geheel van verticale en horizontale verantwoordingsrelaties die beide worden 
ondersteund door de nieuwe technologieën. 
 
Een interessante toevoeging bij de geschetste ontwikkelingen betreft het toege-
nomen ‘realtime’-karakter van verantwoording via ICT. Een interessant voor-
beeld is Geluidsnet (www.geluidsnet.nl): verantwoordingsinformatie over de 
geluidsoverlast rondom Schiphol is direct beschikbaar. Schiphol wordt door 
dit initiatief gevraagd om direct verantwoording af te leggen over overschrij-
dingen van de afgesproken geluidsoverlast. Daardoor heeft verantwoording 
niet alleen een meervoudig maar ook een instantaan karakter. Ook daarin is 
wederom de dubbelzinnige trend zichtbaar van een toegenomen verantwoor-
dingsdruk, maar tevens een vereenvoudiging van verantwoordingsprocessen 
door de beschikbaarheid van ICT. 
 
 
6.5 ICT leidt tot nieuwe verantwoordingscriteria 
 
Centraal stond tot nu toe de vraag hoe gebruik van ICT leidt tot verandering 
van verantwoording als een proces van redengevende communicatie. Een an-
dere vraag is of gebruik van ICT ook leidt tot andere verantwoordingscriteria. 
Worden overheidsprestaties en overheidsbesluiten aan andere criteria getoetst? 
Zowel het calculerende als het verbindende perspectief blijkt te leiden tot aan-
dacht voor nieuwe criteria. 
 
Binnen het calculerende en disciplinerende perspectief gaat het om de intro-
ductie van nieuwe criteria die samenhangen met de geïntroduceerde mogelijk-
heden om (‘realtime’) grote hoeveelheden gegevens te verzamelen, te bewer-
ken en op te slaan. Deze dienen een plaats te vinden naast de handhaving van 
traditionele criteria die ook in de bureaucratische organisatievorm een belang-
rijke rol spelen. In de uitwerking van de plannen om de elektronische overheid 
vorm te geven en te sturen is de opmars van deze nieuwe criteria duidelijk te 
herkennen. Zo wordt de sturing in het Nationaal Uitvoeringsprogramma 
Dienstverlening en eOverheid vormgegeven vanuit het streven naar een trans-
parante overheid waarin sprake is van een eenmalige gegevensuitwisseling 
tussen overheden, waarin niemand meer ‘van het kastje naar de muur’ mag 
worden gestuurd en er een vermindering van administratieve lasten moet op-
treden. Bovendien mogen burgers zelf bepalen langs welk contactkanaal zij de 
overheid benaderen en dient de gehele overheid de gemeenten in staat te stel-
len voor burgers de poort tot de overheid te zijn (NUP, 2008). Als meer concre-
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te voorbeelden van nieuwe criteria gelden bijvoorbeeld integraliteit, virtuali-
teit, ‘mass customization’, transparantie en snelheid (zie onder andere Eggers, 
2005). Deze nieuwe criteria verdienen een korte toelichting: 
 
– Integraliteit. Koppeling van informatiesystemen faciliteert integrale actie en 

daarom wordt steeds vaker integraliteit als eis gesteld wanneer verschil-
lende organisaties zich met een vraagstuk bezighouden. 

– Virtualiteit. In toenemende mate wordt van overheden verwacht dat zij niet 
alleen handelen in de ‘reële wereld’, maar ook in het virtuele domein van 
het internet, waar ook diefstallen plaatsvinden en burgers ondersteuning 
van overheden behoeven. 

– Mass customization. Moderne ICT maakt het mogelijk om de schijnbaar te-
genstrijdige begrippen ‘mass production’ en ‘customization’ te verbinden. 
Burgers verwachten daarom van de overheid dat grote hoeveelheden ge-
gevens worden verwerkt door uitvoerende overheidsorganisaties zoals de 
Belastingdienst en de IB-groep, maar dat tegelijkertijd recht wordt gedaan 
aan individuele situaties. 

– Transparantie. Door systemen aan elkaar te verbinden wordt het voor de 
burger makkelijker om de overheid te benaderen. In een transparante 
overheid hoeft hij of zij niet meer te weten bij welke overheidsorganisatie 
een bepaalde dienst aangevraagd moet worden. Er is geen ‘wrong door’ 
voor burgers die contact willen met de overheid. Vanuit een klantcontact-
centrum wordt de vraag of de aanvraag van de burger op een goede ma-
nier doorgeleid. 

– Snelheid. Snelheid is niet zozeer een nieuwe norm als wel een oude norm 
die meer betekenis krijgt. De mogelijkheden om grote hoeveelheden gege-
vens realtime te verwerken leidt tot groeiende verwachtingen van burgers. 
Waarom zou een burger zijn paspoort niet direct mee kunnen krijgen? 

 
Vanuit het verbindende communicatieve perspectief geldt min of meer het-
zelfde, zij het dat het hierbij gaat om nieuwe normen die passen bij het net-
werkkarakter waarin organisatie en samenleving op andere manieren met el-
kaar verbonden raken. De basis voor dit soort nieuwe normen is te vinden in 
trends die mede mogelijk zijn geworden als gevolg van technologische ont-
wikkelingen. Te denken valt aan bijvoorbeeld de opmars van allerlei (ook pu-
bliek-private) samenwerkingsvormen (zie ook Tapscott & Williams, 2006), het 
streven van veel overheden naar vormen van ‘joined up’ government, nieuwe 
digitale samenwerkingsvormen die voorheen onmogelijk waren en de alsmaar 
verdergaande eisen van burgers ten aanzien van dienstverlening van de over-
heid (zie Goldsmith & Eggers, 2004). Wanneer samenwerking en netwerkvor-
ming als uitgangspunten worden gehanteerd, bijvoorbeeld voor andere vor-
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men van sturing en governance, dan dienen de in verantwoording gebruikte 
criteria ook deze uitgangspunten te reflecteren. Gesteld kan worden dat het 
accent in de benadering van beleid met bijbehorende beoordelingscriteria ver-
schuift naar wat Bekkers noemt de rationele benadering naar vormen van poli-
tieke, culturele en zelfs institutionele benaderingen. Niet langer gaat het dan 
(alleen) om rationele criteria als effectiviteit, efficiëntie en samenhang, maar 
ook om criteria die beter passen bij positiebehoud en draagvlak (politieke be-
nadering) en/of draagvlak en leervermogen (culturele benadering) en multi-
rationaliteit en leervermogen (institutionele benadering) (zie Bekkers, 2007: 
300-305). Dit leidt dan dus onder meer tot het vervangen van de norm stabili-
teit door normen als variëteit, flexibiliteit en ruimtelijkheid. Ook deze criteria 
verdienen een toelichting: 
 
– Variëteit. Netwerktechnologieën maken het mogelijk om eenvoudig gege-

vens uit te wisselen met een groot aantal verschillende partijen. Deze mo-
gelijkheid zet ook de norm: steeds vaker wordt verwacht dat sturings-
arrangementen worden gekenmerkt door variëteit (voor een pleidooi over 
het belang van variëteit, zie Frissen, 2007). 

– Flexibiliteit. Tegenover de traditionele norm van stabiliteit plaatst de net-
werktechnologie de norm van flexibiliteit. Een hyperlink moet verwijzen 
naar de nieuwste informatie. Een website die ‘oude informatie’ presenteert 
– dat wil zeggen informatie van meer dan een uur geleden – wordt als niet 
aanvaardbaar beschouwd. Om succesvol te kunnen inspelen op verande-
ringen die zich voltrekken dienen ook min of meer robuuste constructen 
als architecturen te beschikken over de nodige mate van adaptiviteit ofte-
wel flexibiliteit (zie hiervoor Bekkers et al., 2005). 

– Ruimtelijkheid. De technologie maakt het voor overheden mogelijk om altijd 
en overal aanwezig te zijn. Via camera’s, satellieten, RFID et cetera heeft de 
overheid haar machtspositie weten te versterken. Over dit ‘panopticon’ 
dient verantwoording te worden afgelegd om te waarborgen dat bevoegd-
heden niet worden misbruikt (zie ook Snellen & Thaens, 2008). 

 
Dit overzicht laat zien dat ICT niet alleen een instrument is om verantwoor-
dingsrelaties vorm te geven, maar zelf ook steeds vaker de inhoud van het 
verantwoordingsdebat bepaalt. ICT leidt niet alleen tot een versterking van de 
sturingsfunctie van verantwoording, maar ook tot het stellen van aanvullende 
eisen aan overheidsprestaties en -besluiten. 
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6.6  Verantwoordingsdebatten als technologische en bestuurlijke  
uitdaging 

 
Opvallend aan het huidige gebruik van technologie ten behoeve van politieke 
en maatschappelijke verantwoording is dat met name de informatiefase van 
verantwoordingsprocessen wordt ondersteund. De mogelijkheden die inter-
nettechnologie biedt om ook de debatfase van verantwoordingsprocessen te 
ondersteunen, worden schaars gebruikt en hebben tot nu toe tot weinig suc-
cesvolle toepassingen geleid. Burgers kunnen kennisnemen van de cijfers, 
maar er zijn weinig mogelijkheden om de betekenis van deze cijfers te bespre-
ken. 
 
De uitdaging voor nieuwe vormen van inzet van technologie in processen van 
politieke en maatschappelijke verantwoording is om de technologie niet alleen 
ondersteunend te maken aan de informatiefase van verantwoordingsproces-
sen, maar ook de debatfase te ondersteunen. Versterken van debatten over het 
functioneren van publieke organisaties is niet eenvoudig. Betrokkenheid van 
aanbieders van informatie, gecontroleerde overheidsorganisaties, toezichthou-
ders, stakeholders, intermediairen en burgers is nodig voor de versterking van 
debatten. Al deze partijen kunnen een aanzet geven tot een debat en andere 
partijen hier vervolgens bij betrekken. Overheidsorganisaties kunnen een digi-
tale discussie beginnen, maar ook stakeholders kunnen dit doen.  
 
Internet kan in theorie uitstekend worden gebruikt om een debat vorm te ge-
ven. Het medium biedt immers allerlei mogelijkheden om informatievoorzie-
ning te koppelen aan een debat. In de Verenigde Staten bestaan al websites 
waar ouders hun ervaringen met scholen op vermelden. De website wordt in 
dat geval ook gebruikt als communicatiemedium. Hierbij gaat het niet zozeer 
om de communicatie tussen burgers en de publieke organisatie, maar om de 
communicatie tussen burgers onderling óver de publieke organisatie. Een an-
der voorbeeld van het gebruik van internet betreft de Derde Kamer 
(www.dederdekamer.org): via een website kunnen stakeholders debatteren 
over internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling. Deze website 
van de NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en 
Duurzame Ontwikkeling) biedt de mogelijkheid voor debat over internationale 
samenwerking en duurzame ontwikkeling. Via de website kan men chatten en 
deelnemen aan fora over verschillende onderwerpen (zoals handel, armoede-
bestrijding en veiligheid). Om de betrokkenheid te vergroten kunnen Neder-
landers met een uitgesproken mening zich aanmelden als ‘Kamerlid’. Ook is er 
op deze website specifieke informatie beschikbaar voor de pers (foto’s, persbe-
richten en kerndocumenten). 
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Eerder is gesteld dat de ervaringen tot nu toe erop wijzen dat de afrekenfunc-
tie, oftewel de focus op prestatie-indicatoren en de getalsmatige informatie, 
dominant is ten opzichte van een verbindend gebruik van technologie om te 
komen tot een maatschappelijke verantwoording. Naast eerdergenoemde 
voorbeelden waarin internet wordt gebruikt om vanuit het verbindende karak-
ter dit te veranderen, is dit ook mogelijk vanuit de calculerende functie. In 
plaats van het publiceren van ‘scores’, meetwaarden en andere uitkomsten van 
berekeningen zou juist de berekening zelf als aangrijpingspunt voor maat-
schappelijke discussie genomen kunnen worden. De overheid dient dan de 
databases en informatiebronnen die zijn gebruikt in de berekeningen te ont-
sluiten, alsmede de gebruikte rekenregels en modellen. Met deze modellen en 
de onderliggende gegevens kunnen burgers of maatschappelijke groeperingen 
dan zelf aan de slag. Op basis van eigen berekeningen komen organisaties dan 
wellicht tot concurrerende of aanvullende visies en conclusies. Dus door het 
creëren van transparantie van het berekeningsproces kan de overheid stimule-
ren dat men zich in het maatschappelijke debat niet ‘blindstaart’ op alleen de 
uitkomsten, maar ook kijkt naar de aannames en rekenregels die ten grondslag 
liggen aan deze uitkomsten. Op deze wijze kan dus, vanuit de dominante ‘re-
kenfunctie’ en met ondersteuning van technologie, een verbinding tussen poli-
tieke en maatschappelijke verantwoording worden gefaciliteerd, met daarbij 
meer aandacht voor kwalitatieve argumentaties. 
 
Vormgeving van debatten op internet is zeker niet alleen een technische uitda-
ging, al is het wel van belang slim gebruik te maken van de technologie. De 
grote uitdaging schuilt vooral in de bestuurlijke aspecten. Hoe kunnen over-
heidsorganisaties worden gecommitteerd aan verantwoordingsdebatten op 
internet? Wat is de betekenis van deze debatten voor overheden? Hoeveel 
ruimte is er om open te reageren op vragen? De vraag is vooral ook hoe bur-
gers kunnen worden geïnteresseerd voor dergelijke vormen van verantwoor-
ding. De interactieve webtelevisie van Remkes en De Graaf bleek een beperkt 
succes, maar de Derde Kamer is al een meer bloeiende omgeving. Vormgeving 
en vernieuwing van maatschappelijke verantwoording draaien vooral om het 
zoeken naar passende vormen van digitaal maatschappelijk debat over over-
heidsprestaties. 



DEEL II 
 

STELSELS EN SECTOREN 





7  Woningcorporaties: verantwoord vermogen 
 

Taco Brandsen en Jan-Kees Helderman 
  
 
7.1 Inleiding 
 
De vraag in hoeverre woningcorporaties zich moeten verantwoorden voor de 
besteding van hun vermogen, is buitengewoon actueel. Woningcorporaties 
hebben privaat eigendom over maatschappelijk bestemde middelen en in die 
constructie schuilt de kern van het verantwoordingsdilemma. We spreken van 
een verantwoordingsdilemma, niet van een paradox, omdat er bij woningcor-
poraties geen sprake is van een tegenstelling tussen politieke aansturing en 
maatschappelijke verantwoording. Corporaties zijn namelijk in belangrijke 
mate immuun voor politieke aansturing. In het verleden konden woningcorpo-
raties worden aangestuurd door aan subsidies gekoppelde bepalingen en 
voorschriften. Bovendien waren de meeste woningcorporaties tot in de jaren 
negentig van de vorige eeuw nog gewone verenigingen, die via hun ledenraad 
konden worden aangestuurd. Inmiddels bevinden woningcorporaties zich in 
een sturingsvacuüm en is hun maatschappelijke verantwoording aan revitali-
sering toe. 
  
De legitimiteit van woningcorporaties staat dan ook volop ter discussie. Zowel 
de politieke aansturing (en het bijbehorende toezicht door de overheid) als de 
maatschappelijke verantwoording van woningcorporaties wordt als gebrekkig 
ervaren. Men hoeft slechts te denken aan de moeizame onderhandelingen over 
de wijkaanpak, de ruzie over de vennootschapsbelasting, of het conflict over 
de huurprijsregulering. In de kern komt het hier op neer: woningcorporaties 
zijn private, niet op winst gerichte organisaties (veelal stichtingen) die uitslui-
tend in het belang van de volkshuisvesting mogen en moeten werken. Zij wer-
ken met maatschappelijk bestemd vermogen, maar dat vermogen is in eigen-
dom van de woningcorporaties. De mogelijkheden om politieke en maat-
schappelijke verantwoording effectief te versterken zijn beperkt. Wat dat be-
treft is de discussie over verantwoording hooguit een afgeleide van een fun-
damentele discussie over de onderlinge relatie.  
 
In dit hoofdstuk zetten we uiteen hoe de in dit boek veronderstelde paradox 
zich heeft kunnen ontwikkelen tot een ingewikkeld dilemma. In de volgende 
paragraaf schetsen we de historische achtergrond van de Nederlandse sociale 
huursector. Vervolgens gaan we in paragraaf 7.3 in op de vormgeving van 
politieke en maatschappelijke verantwoording. In paragraaf 7.4 gaan we nader 



 
 
 
 
 
VERBONDEN VERANTWOORDELIJKHEDEN IN HET PUBLIEKE DOMEIN 

 102 

in op de praktijk van de twee vormen van verantwoording. Het hoofdstuk 
wordt afgesloten met een korte conclusie.  
 
 
7.2 Historische achtergrond 
 
In internationaal opzicht is de grootte van de Nederlandse sociale huursector 
uniek (Boelhouwer & Van der Heijden, 1992; Lundqvist, 1992; Barlow & Dun-
can, 1994; Kemeny, 1995; Harloe, 1995). In 1996 had de sociale huursector een 
aandeel van 40% in de woningvoorraad, bijna twee keer zo groot als de sociale 
huursector in andere Europese landen (Boelhouwer & Van der Heijden, 1996). 
Evenzo uniek is het feit dat de daadwerkelijke voorziening van sociale huurwo-
ningen in Nederland in handen was en is van private non-profitinstellingen. De 
groei van de sociale huursector heeft zich vooral na de Tweede Wereldoorlog 
voltrokken en ging in belangrijke mate ten koste van de private verhuur. In 1947 
was het marktaandeel van de sociale huursector slechts 12%, aan het eind van de 
jaren tachtig 42%. In de jaren negentig heeft zich een lichte daling ingezet, maar 
ook nu nog behoort ruim een derde van de woningvoorraad tot de sociale huur-
sector. 
 
Even bijzonder is de wijze waarop de sociale huursector institutioneel is vorm-
gegeven. In 1852 werd in Amsterdam de eerste bouwvereniging opgericht, de 
‘Vereniging ten behoeve der arbeidersklasse in Amsterdam’ (Van der Schaar, 
1987). In de Woningwet van 1901 werd het fundament gelegd voor het huidige 
woningcorporatiestelsel. Instellingen die voor financiële bijdragen in aanmer-
king wilden komen, moesten door de Kroon worden erkend en mochten uit-
sluitend werken op non-profitbasis. Belangrijk was de aanvullende voorwaarde 
in het zogenoemde toelatingsbesluit dat een toegelaten instelling uitsluitend in 
het belang van verbetering der volkshuisvesting werkzaam zou mogen zijn. 
Uitkeringen aan leden of derden (huurders, kapitaalverschaffers) waren uitge-
sloten. De ontwerpers van de Woningwet formuleerden daarmee een pragmati-
sche oplossing voor de principiële vraag hoe de woningcorporatie maatschappe-
lijk verankerd kon worden, maar toch volledig in het categorale belang van het 
‘goede wonen’ haar strategische afwegingen kon maken. Concreet: hoe kapitaal-
verschaffers en andere belanghebbenden (huurders, overheden, politiek, maat-
schappelijke stakeholders) het best aan de toegelaten instelling konden worden 
gebonden, zonder dat zij een te grote directe invloed op het bestuur en beleid 
van de toegelaten instelling konden claimen. In deze bestuursjuridische con-
structie schuilt een nog altijd actueel kerndilemma van de woningcorporatie, 
gezien de recente discussie over stakeholdersdialogen en de over de mate van 
invloed van bewoners op het beleid van de woningcorporatie. 
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De verrassend moderne keuze die de ontwerpers van de Woningwet destijds 
maakten is nog fascinerender, wanneer we ons bedenken dat destijds al was 
voorzien dat de sociale huursector ooit als een ‘revolving fund’ zou kunnen 
moeten functioneren; dat wil zeggen, een huursector die zichzelf door vermo-
gensopbouw in stand kan houden. Wat uiteraard niet was voorzien, was dat het 
bijna een hele eeuw zou duren voordat deze situatie uiteindelijk zou worden 
bereikt. Vóór en tijdens de oorlog waren grote woningtekorten ontstaan, die 
niet door de markt konden worden opgevangen. De overheid had geen andere 
keuze dan de woningbouw kunstmatig tot grote hoogten te stuwen door een 
combinatie van sterke regulering en zware subsidiëring van de bouw en ex-
ploitatie van woningen (‘objectsubsidiëring’). Het volkshuisvestingsbeleid won 
daardoor politiek en economisch snel aan belang. Corporaties werden allengs 
de belangrijkste speler op de huurmarkt. In deze fase van hun bestaan werden 
ze zeer sterk gereguleerd. De vormgeving van hun bouwopgave, de verdeling 
van hun woningen, beheer en organisatievorm: de nationale overheid had 
overal stevig grip op. De private status had na verloop van tijd dan ook weinig 
praktische betekenis meer. Eind jaren zestig verbeterde hun situatie enigszins. 
Het advies van de Commissie-De Roos in 1964 opende voor woningcorporaties 
de mogelijkheid van vermogensopbouw en professionalisering van de interne 
bedrijfsvoering (Faber, 1997). Dat bleek een lange weg te zijn, niet in de laatste 
plaats doordat het volkshuisvestingsbeleid tot ver in de jaren tachtig zou wor-
den bepaald door sociaal-economische doelstellingen en eerder aangegane 
verplichtingen in het huur- en subsidiebeleid. Toen de ergste woningnood in 
de jaren tachtig opgelost leek, daalde de politieke prioriteit van het volkshuis-
vestingsbeleid snel. Het was de aanleiding voor een reeks hervormingen, be-
staande uit deregulering, normering en decentralisatie van budgetten (Brand-
sen & Helderman, 2004).  
 
De stelselherziening in de volkshuisvesting die in de late jaren tachtig werd 
ingezet, was een zoektocht naar een doelmatiger besteding van het in het ver-
leden opgebouwde vermogen en naar nieuwe politiek-bestuurlijke verhoudin-
gen tussen woningcorporaties en overheid. Huurstijgingen werden ingezet om 
objectsubsidies af te bouwen. De kern van de hervormingen was dat de risico’s 
van investeringen in de woningmarkt werden geprivatiseerd naar de woning-
corporaties. In 1995 culmineerde dit in de ‘bruteringsoperatie’, een vrij geruis-
loos verlopen, maar zeer omvangrijke operatie. Daarin streepten overheid en 
corporaties in één keer alle nog lopende objectsubsidies en rijksleningen tegen 
elkaar weg. Naast de financiële zelfstandigheid werd ook de regulering sterk 
verminderd. Boven een bepaalde grens zijn de huren nu vrij van regulering, 
waardoor er meer ruimte is voor onderhandeling tussen huurder en verhuur-
der. Corporaties zijn niet langer verplicht hun prijzen jaarlijks met een lande-
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lijk vastgesteld minimumpercentage te verhogen, waardoor ze kunnen diffe-
rentiëren en beter op de vraag kunnen inspelen. Daarnaast is het aantal ge-
dragsvoorschriften teruggebracht, inclusief de verantwoordingsverplichtingen, 
waarop we in de volgende paragraaf nader ingaan.  
 
 
7.3 Vormen van politieke en maatschappelijke verantwoording 
 
Zoals de historische schets heeft laten zien, hebben bedoelde en onbedoelde 
omstandigheden tot een uniek volkshuisvestingsbestel geleid. Geen land ter 
wereld is zo ver gegaan in de idee dat de sociale huursector als een ‘revolving 
fund’ zou kunnen functioneren. Maar ook binnen de Nederlandse context ne-
men woningcorporaties een unieke positie in. Zij zijn immers een van de wei-
nige ‘maatschappelijke ondernemers’ die daadwerkelijk over het vermogen 
beschikken om te kunnen ondernemen. Het principiële dilemma van de ont-
werpers van de Woningwet was: hoe kan de woningcorporatie zo worden gepo-
sitioneerd dat zij afdoende wordt beschermd tegen korte termijn belangen van 
de politiek, de markt en maatschappelijke belanghouders? Wat in 1901 niet kon 
worden voorzien was dat 33% van de totale woningvoorraad tot de sociale 
huursector zou behoren, in het bezit van bijna 450 woningcorporaties. De 
marktwaarde van de sociale woningvoorraad wordt geschat op € 291 miljard. 
Als er ergens de financiële vermogens aanwezig zijn voor maatschappelijk 
ondernemen, dan is dat wel in de volkshuisvesting. 
Bij een dergelijke sector past uiteraard een bijzonder regime van rechten en 
plichten. Het is dan ook niet verbazend dat juist in deze sector de discussie 
over horizontale verantwoording een hoge vlucht heeft genomen. Het stelsel 
heeft zich in de eerste jaren na de brutering nog in betrekkelijke rust kunnen 
ontwikkelen. Het technocratische karakter van het beleid heeft discussies lange 
tijd gedempt. Recent zijn deze echter weer losgebarsten, breed uitgemeten in 
de pers, met veel aandacht voor de vraag of corporaties correct met hun vrij-
heid omgaan, en wie er eigenlijk zeggenschap over hen en hun vermogens 
heeft. De woningcorporatie dient een belang dat groter en omvattender is dan 
dat van haar directe belanghebbenden. Winst maken is in de volkshuisvesting 
bijna onvermijdelijk, maar op eventuele winst en het opgebouwde vermogen 
rust een maatschappelijke bestemmingsplicht. Winstuitkeringen aan huurders, 
aandeelhouders of derden zijn verboden. Maar daarmee neemt tegelijkertijd het 
belang van de politieke sturing, het toezicht en de verantwoording op het func-
tioneren van de woningcorporatie toe. De paradox van politieke sturing en 
maatschappelijke verantwoording ligt als het ware in de figuur van de wo-
ningcorporatie besloten. In het vervolg van deze paragraaf wordt op beide 
vormen van verantwoording nader ingegaan. 
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Politieke verantwoording 
De brutering had verstrekkende consequenties voor de politiek-bestuurlijke 
verhoudingen tussen de woningcorporaties en de overheid. Voor de brutering 
werden woningcorporaties door de overheid voornamelijk gestuurd via mid-
delen. Het adagium ‘wie betaalt, bepaalt’ heeft lange tijd de politiek-
bestuurlijke verhoudingen gedicteerd. Aan subsidiecontingenten (subsidies en 
aantallen woningen) konden tal van aanvullende bepalingen worden gekop-
peld. Het verstrekken van de subsidie was bovendien een garantie voor de 
investering. Huurprijzen waren gekoppeld aan sociaal-economisch beleid en 
aan de verstrekte subsidie. Na de brutering gaat het om sturing van maat-
schappelijk bestemde middelen die niet direct binnen het bereik van de over-
heid liggen, maar die nog wel als maatschappelijk gebonden vermogen wor-
den aangemerkt. De brutering heeft weliswaar geleid tot een verdere verzelf-
standiging van woningcorporaties, maar uitdrukkelijk niet tot een privatisering 
van het vermogen van woningcorporaties. Op het vermogen rust nog altijd de in 
de wet verankerde bestemmingsplicht. Woningcorporaties kunnen in die zin 
worden getypeerd als de executeur-testamentair van de erfenis van honderd 
jaar volkshuisvestingsbeleid (Helderman & Brandsen, 2004). 
In vergelijking met andere dienstverleners kennen corporaties sinds de brute-
ring een relatief grote vrijheid. Ook in vergelijking met woningcorporaties in 
andere landen moet worden geconstateerd dat de sturing van overheidsregu-
lering betrekkelijk licht is. Corporaties hoeven zich slechts achteraf tegenover 
het Rijk te verantwoorden. Ze zijn gebonden aan zogenoemde ‘prestatievel-
den’, die zijn vastgelegd in het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH): kwa-
liteit van de woningen, verhuur van de woningen, betrekken van bewoners bij 
beleid en beheer, financiële continuïteit, leefbaarheid, en wonen en zorg. Deze 
prestatievelden geven in algemene formuleringen aan waar corporaties zich op 
moeten richten. De inhoudelijke toetsing van prestaties door de VROM-
Inspectie is zeer beperkt. 
De grote diversiteit en complexiteit van de opgaven en omstandigheden op 
lokaal niveau maken het onmogelijk (en volgens de meesten onwenselijk) om 
landelijke maatstaven te ontwikkelen en deze vervolgens te toetsen. Een corpo-
ratie moet het dan ook wel erg bont maken, wil zij gesanctioneerd worden. De 
middelen hiertoe zijn zwaar (intrekking van de toelating of aanstelling van een 
toezichthouder) en worden mede daarom maar weinig gebruikt. De gevallen 
zijn vooralsnog op één hand te tellen. Over de precieze inhoudelijke invulling 
van hun taken dienen corporaties op lokaal niveau met de gemeenten te on-
derhandelen en prestatieafspraken te maken. Het belang van goede afspraken 
is groot, want hierin komen politieke en maatschappelijke verantwoording 
– althans in theorie – samen. In de praktijk blijkt dat niet altijd gemakkelijk te 
gaan.  
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Wat betreft de financiën is er toezicht door het Centraal Fonds voor de Volks-
huisvesting (CFV), een zelfstandig bestuursorgaan wiens taken gestaag zijn 
uitgebreid. Ten eerste verstrekt het CFV subsidies aan toegelaten instellingen 
die in financiële problemen zijn gekomen (de saneringstaak). Ten tweede ver-
schaft het projectsteun aan woningcorporaties wanneer de financiële middelen 
ontoereikend zijn voor de lokale volkshuisvestingsopgave. Ten derde heeft het 
CFV een taak in het financiële toezicht op woningcorporaties. Zo heeft zij een 
maatstaf ontwikkeld om het zogenoemde weerstandsvermogen van een wo-
ningcorporatie te kunnen meten op basis van de bedrijfswaarde. Daarnaast 
stimuleert het CFV de professionalisering van het interne toezicht. In het verle-
den hadden de meeste woningcorporaties een verenigingsvorm, maar inmiddels 
is de stichtingsvorm de dominante rechtspersoon. De relatie tussen de woning-
corporatie en huurders is daardoor fundamenteel veranderd. De dagelijkse lei-
ding is in handen van een Raad van Bestuur, met een verplichte Raad van 
Commissarissen (RvC) of Raad van Toezicht (RvT) op afstand. In het BBSH zijn 
ook de taken en bevoegdheden van de intern toezichthouders en de wijze 
waarop de raad wordt gevormd vastgelegd. Zo is er een verplichte voordracht 
van twee leden vanuit de huurdersorganisatie.  
 
Horizontale verantwoording 
Horizontale verantwoording is de laatste jaren sterk in opkomst in de corpora-
tiesector. De invulling daarvan verschilt echter sterk tussen organisaties onder-
ling. Het is nog altijd een lappendeken van instrumenten, waarvan sommige 
nog verkeren in de fase van experimenten en andere door een deel van de sec-
tor zijn geaccepteerd. Sinds de brutering is zelfregulering feitelijk inzet van 
onderhandelingen geweest. Verschillende instanties zijn actief in de ontwikke-
ling van een nieuw instrumentarium voor horizontale verantwoording. Naast 
brancheorganisatie Aedes zijn er de Stuurgroep Experimenten Volkshuisves-
ting (SEV), commerciële instanties en samenwerkingsverbanden van corpora-
ties als Futura Wonen, Het Netwerk en De Vernieuwde Stad. Daardoor is er 
sprake van enige concurrentie, die de vernieuwing op het terrein van de ver-
antwoording heeft bevorderd. Deels gaat het hierbij om verplichte vormen van 
verantwoording. We noemden al het verplichte aantal van twee vertegen-
woordigers van de huurders in de Raad van Commissarissen. Daarnaast zijn 
woningcorporaties verplicht te overleggen met vertegenwoordigers van de 
huurders over tal van zaken die het woningbeheer raken. De dialoog met sta-
keholders op lokaal niveau vindt voor een groot deel buiten de sfeer van for-
mele arrangementen plaats. Het is vrijwel onmogelijk daar in algemene zin 
zicht op te krijgen. 
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Het lidmaatschap van Aedes is gekoppeld aan de AedesCode, een verbijzon-
dering van een door een aantal branches gezamenlijk ontworpen branchecode. 
Daarnaast is er de Governancecode Woningcorporaties, die afspraken bevat 
over de regels van goed bestuur bij woningcorporaties. Uitgangspunt is dat het 
primaat van toezicht berust bij het intern toezicht. ‘Stakeholderparticipatie’ is 
nadrukkelijk opgenomen. Ook het nieuwe en vanaf 2008 verplichte visitatie-
stelsel, dat voorziet in onafhankelijke, externe audits, geeft stakeholders een 
expliciete rol door inzicht te geven in het presteren van de corporatie volgens 
de maatstaven van deze stakeholders. Voor een aantal woningcorporaties heeft 
de code vooral een codificerende werking, maar bij een groot aantal andere 
heeft hij echter wel degelijk een verandering teweeggebracht (Hooge en Hel-
derman, 2007). Daarnaast zijn er verscheidene vormen van maatschappelijke 
verantwoording, waaraan corporaties zich afzonderlijk en op vrijwillige basis 
committeren. Enkele van deze instrumenten beginnen al gebruikt te worden in 
de sector. Dat geldt bijvoorbeeld voor keurmerken als het KWH-Huurlabel, die 
vooral gericht zijn op kwaliteitsbeleid. Het instrument visitatie is inmiddels 
nader uitgewerkt en sinds kort opgenomen in de branchecode, maar tot nog 
toe is slechts een beperkte groep corporaties daadwerkelijk gevisiteerd. Ook 
voor benchmarks als Aedex, een vastgoedindex, geldt dat zij slechts door een 
minderheid van de corporaties worden toegepast. Daar behoren over het al-
gemeen wel de grotere corporaties toe, die naar de buitenwereld het meest 
zichtbaar zijn. Een deel van de genoemde instrumenten is gericht op zaken die 
buiten het verticale toezicht vallen, zoals kwaliteitsbeleid en bedrijfsvoering. 
 
Al met al is horizontale verantwoording in opkomst, al zijn er nog grote ver-
schillen binnen de sector en is er nog vrij weinig bekend over de feitelijke wer-
king van nieuwe arrangementen. Van een (schijn)tegenstelling met politieke 
aansturing is echter geen sprake: corporaties zijn financieel autonoom en wor-
den nauwelijks aangestuurd vanuit een centrale instantie. Verder vraagt het 
diverse en bij uitstek lokale karakter van het wonen om inhoudelijke norme-
ring op lokaal niveau of zelfs op het niveau van organisaties. De belangrijkste 
ontwerpvraag van het moment is hoe de immuniteit van het vermogen en de 
subsidiariteit binnen de lokale besluitvorming behouden kunnen blijven, zon-
der tegelijkertijd de effectiviteit van het toezicht teniet te doen.  
 
 
7.4 De relatie tussen politieke en maatschappelijke verantwoording 
 
Wie de relatie tussen politieke en maatschappelijke verantwoording in de cor-
poratiesector wil beschrijven, kan dat niet doen zonder een nadere analyse van 
de sturingsmechanismen waaraan hij onderhevig is. Daarbij gaat het om een 



 
 
 
 
 
VERBONDEN VERANTWOORDELIJKHEDEN IN HET PUBLIEKE DOMEIN 

 108 

bijzondere situatie. Enerzijds zijn corporaties bij uitstek hybride organisaties: 
zij zijn private non-profitorganisaties die zich tussen staat, markt en midden-
veld in bewegen (Brandsen, 2006). Anderzijds hebben ze meer vrijheid dan de 
meeste instellingen, omdat de betreffende mechanismen slechts beperkt func-
tioneren. Sinds de financiële verzelfstandiging bewegen zij zich feitelijk in een 
bestuurlijk niemandsland.  
 
Een gebrekkige markt en falend beleid 
De woningmarkt is een kwetsbare investeringsmarkt en voorraadmarkt. Om-
dat woningen lang meegaan, bestaat het aanbod uit een voorraad. De vraag 
naar woningen kan veel sneller veranderen dan het aanbod, wat betekent dat 
er grote tekorten of overschotten kunnen ontstaan en er lange tijd geen sprake 
is van evenwicht. Het wordt gecompliceerder als we bedenken dat niet alleen 
het aanbod aan woningen immobiel is, maar vaak ook de vraag: mensen ver-
huizen meestal over een beperkte afstand, omdat zij door werk, vrienden en 
familie aan een bepaalde stad of regio gebonden zijn en omdat een verhuizing 
nu eenmaal duur is. Het gevolg van een immobiel aanbod én een beperkt mo-
biele vraag is dat er in één regio grote tekorten aan woonruimte kunnen ont-
staan, terwijl in een andere regio overschotten bestaan. Doordat de woning-
voorraad langzaam verandert, vinden we er woningen uit verschillende perio-
den en van verschillende aard, temeer daar mensen uiteenlopende woonwen-
sen hebben; met andere woorden, het aanbod is erg heterogeen. De markt is 
dan ook traag en ondoorzichtig. Omdat de woningmarkt conjunctuurgevoelig 
is, en zij een economische conjunctuur ernstig kan verstoren, was het in Neder-
land gevoerde volkshuisvestingsbeleid in het verleden vooral gericht op het 
sturen op conjuncturele ontwikkelingen van de markt (Van der Schaar, 1987). 
Alleen de sociale woningbouw kon rechtstreeks door de overheid worden ge-
stuurd. Mede daardoor zijn pogingen om de productie in de woningmarkt te 
sturen door de tijd heen systematisch mislukt. Toch worden er steeds weer 
grootschalige bouwprogramma’s aangekondigd, ook recent nog.  
 
Hiervoor is opgemerkt dat de brutering verstrekkende consequenties heeft 
gehad voor de politieke aansturing van woningcorporaties. Daarin ligt de kern 
van het probleem van de politieke aansturing van woningcorporaties. Het gaat 
om sturing van maatschappelijk bestemde middelen, die niet direct binnen het 
bereik van de overheid liggen, maar wel als maatschappelijk gebonden vermo-
gen worden aangemerkt. Het dominante coördinatieprincipe in de verhouding 
tussen woningcorporaties en overheid kan worden gekenmerkt als ‘onderhan-
delde overeenstemming’. Zowel op lokaal niveau als op nationaal niveau 
wordt getracht via onderhandeling tot een uitruil van middelen en doelen te 
komen. Maar die onderhandelingen verlopen moeizaam en worden vaak ge-
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frustreerd door andere dossiers of onderling wantrouwen. Het vertrouwen is 
de afgelopen jaren aan beide zijden flink afgenomen. 
 
De ontwikkelingen rondom de 40-wijken aanpak zijn wat dat betreft illustra-
tief. Woningcorporaties hebben op instigatie van demissionair minister 
Winsemius in februari 2007 het zogenoemde ‘Antwoord aan de Samenleving’ 
gepresenteerd, waarin zij voorstellen deden voor investeringen en onderlinge 
steun in de zogeheten probleemwijken. In het regeerakkoord van het vierde 
kabinet-Balkenende stond de wijkaanpak hoog op de agenda. Er werd zelfs 
een aparte minister van Wonen, Wijken en Integratie (WWI) voor benoemd. 
Maar de onderhandelingen over de uitwerking van het door de woningcorpo-
raties gepresenteerde aanbod en de vraag vanuit het ministerie werden gefrus-
treerd door de discussie over de vennootschapsbelasting. Ook het terugdraaien 
van eerdere afspraken over de huurprijsliberalisering zette kwaad bloed bij de 
corporaties. Op lokaal niveau blijken onderhandelingen over de wijkactieplan-
nen moeizaam te verlopen door de onduidelijke posities van de betrokken 
partijen. Veel gemeenten willen de regie over de wijkaanpak behouden, maar 
zijn voor de financiering afhankelijk van de medewerking van woningcorpora-
ties. Omdat de wijkaanpak een belangrijk dossier is en resultaten snel zichtbaar 
moeten zijn, worden prestatieakkoorden afgedwongen zonder dat duidelijk is 
waaraan prestaties worden afgemeten en waarop woningcorporaties uiteinde-
lijk worden afgerekend. Het ontbreekt de overheid niet alleen aan sturings-
instrumenten, ook is zij zelf zoekende naar een juiste houding ten opzichte van 
de corporaties. 
 
Kortom, de markt noch de staat is effectief. Daarmee staan uiteraard ook de 
verantwoordingsmechanismen onder druk. Na een periode van betrekkelijke 
rust rond de eeuwwisseling komen corporaties weer geregeld in het nieuws. 
Vaak gaat het over vermeende gebrekkige prestaties en onvoldoende inzet van 
het opgebouwde vermogen. Daarnaast laten enkele politici zich in het open-
baar kritisch uit over het huidige toezicht. Al met al staat de legitimiteit van de 
corporaties onder druk, wat een stimulans is geweest voor de ontwikkeling 
van de eerdergenoemde alternatieve vormen van verantwoording. Ook deze 
zijn echter niet zonder problemen. Gemeenten en huurders worden als bijzon-
dere stakeholders aangeduid en krijgen in de praktijk prioriteit (Hooge en 
Helderman, 2007), maar wie de overige stakeholders zijn (en wie niet) is vooral 
afhankelijk van de lokale situatie. Verder blijken vooral institutionele partijen 
invloed te hebben, niet de bewoners. In de praktijk is de effectiviteit van be-
wonersparticipatie nog steeds sterk afhankelijk van de medewerking van het 
management. Dat gegeven ligt aan de basis van twee recente ontwikkelingen. 
De eerste is dat instrumenten van maatschappelijke verantwoording steeds 
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vaker een verplichtend karakter hebben. Eerder werd al gewezen op de voor 
leden van de branchevereniging verplicht gestelde codes, waaraan vervolgens 
een instrument als de visitatie wordt opgedrongen. Hiermee komt de branche-
vereniging in de ongemakkelijke positie van quasi-toezichthouder, die op zijn 
beurt in een legitimiteitscrisis terechtkomt (Van Heffen-Oude Vrielink & 
Brandsen, 2004). En het mag niet baten: dergelijke arrangementen worden nog 
steeds als onvoldoende hard beschouwd. Ze hebben althans niet kunnen voor-
komen dat de legitimiteitsdiscussie weer is opgelaaid. Bovendien blijft ook bij 
arrangementen als de Governancecode noodzakelijkerwijs veel ruimte over 
voor een situatieafhankelijke invulling. Een tweede ontwikkeling is dat vanuit 
de nationale toezichthouders steeds nadrukkelijker wordt ingezet op intern 
toezicht als sluitstuk van het stelsel. Via deze weg wordt een poging gedaan 
een centraal ontwerpdilemma van de woningcorporaties op te lossen.  
 
Intern toezicht  
In het sturingsvacuüm dat is ontstaan na de brutering wordt veel van het toe-
zicht verwacht. Maar feitelijk herhaalt de discussie zich hier. Politieke sturing 
en extern toezicht staan tegenover intern toezicht en horizontale verantwoor-
ding. Het intern toezicht neemt een tussenpositie in tussen politieke en hori-
zontale verantwoording. Hoewel het in zijn formele vormgeving veelal geko-
pieerd is van modellen uit het bedrijfsleven, is zijn betekenis in de maatschap-
pelijke dienstverlening anders en verstrekkender. 
 
Het rapport van de Commissie-Glasz uit 1998 over de onafhankelijkheid van 
het interne toezicht zette de toon voor de vormgeving van Raden van Toezicht 
in de corporatiesector. In 2002 wordt de Vereniging van Toezichthouders in 
Woningcorporaties (VTW) opgericht, die tot doel heeft het intern toezicht te 
professionaliseren. In 2003 doet financieel toezichthouder CFV onderzoek naar 
de kwaliteit van het intern toezicht bij woningcorporaties (Centraal Fonds 
Volkshuisvesting, 2003). De conclusie luidt dat de professionaliteit van de Ra-
den van Toezicht te wensen overlaat. Geconcludeerd wordt dat bij de meeste 
onderzochte corporaties de RvT vooral toezicht houdt op de financiële conti-
nuïteit van de woningcorporatie en op de beleidskaders vanuit het meerjaren-
plan, en niet, of in veel mindere mate, op de mate waarin de maatschappelijke 
doelen van de woningcorporatie bereikt worden. Ook uit later onderzoek komt 
dit consequent naar voren. De Commissie-Schilder constateert in 2006 dat 
‘vanuit het bestaande toezicht onvoldoende prikkels naar de corporaties uit-
gaan die hen noodzaken op de terreinen van governance, maatschappelijke 
prestaties en efficiëntie goed te presteren’ (Commissie-Schilder, 2006). In lijn 
met eerdere adviezen en onderzoeken adviseert de Commissie-Schilder daar-
om het interne toezicht bij woningcorporaties verder te verbeteren. 
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Intern toezichthouders krijgen zo een steeds bredere taak, breder dan die van 
hun collega’s in het bedrijfsleven, waarmee zij in eerste instantie werden ver-
geleken. Aedes en de VTW stellen in 2005: ‘Het gaat uitdrukkelijk om meer 
dan financiën en bedrijfsvoering alleen: ook het maatschappelijk rendement en 
het volkshuisvestelijk presteren moeten zoveel mogelijk inzichtelijk worden 
gemaakt. De eisen die hiermee gesteld worden (…) hebben uiteraard gevolgen 
voor het intern toezicht.’ Woningcorporaties moeten hun prestaties richting 
stakeholders verantwoorden en de relatie met stakeholders moet dan ook ex-
pliciet onderdeel zijn van een code voor corporate governance. Aedes en de 
VTW stellen dat een dergelijke ‘meervoudige verantwoording’ voor corpora-
ties essentieel is en dat deze onderdeel moet zijn van een governance-code. 
Hierdoor worden verschillende elementen van het stelsel met elkaar verbon-
den: een intern toezichtsorgaan is wettelijk verplicht gesteld en de Govern-
ancecode verplicht de intern toezichthouders zich breed op te stellen. Politieke 
aansturing, zelfregulering en maatschappelijke verantwoording raken ver-
vlochten. Hoezo paradox? 
 
De pleidooien voor een beter intern toezicht eindigen er overigens steevast 
mee dat goed toezicht vooral afhankelijk is van de kwaliteit van personen. In-
terne toezichthouders zijn niet zozeer directe representanten van stakeholders, 
maar onafhankelijke en kritische deskundigen die zijn benoemd vanwege het 
politiek en maatschappelijk gewicht dat zij in de schaal kunnen leggen. Intern 
toezichthouders moeten voortdurend bewust verschillende belangen afwegen 
en samen een hoog zelfreflecterend en zelfcorrigerend vermogen hebben. Alle 
pogingen tot slim ontwerp ten spijt, ook in de corporatiesector eindigt de dis-
cussie met een beroep op persoonlijke kwaliteit. De vraag is of er in Nederland 
nog voldoende goede toezichthouders worden geboren om gelijke tred te hou-
den met de uitbreiding van de toezichtsfunctie.  
 
 
7.5 Samenvatting en conclusies 
 
Door de brutering is de positie van de corporaties onduidelijk geworden. 
Daarmee heeft zij het belang van een goed systeem van toezicht en verant-
woording versterkt. Woningcorporaties zoeken hun positie binnen het primaat 
van de politiek en de eisen van de democratische rechtsstaat. De discussie 
hierover gaat uiteindelijk over het vermogen tot beschikken, bestemmen en 
besturen (Brandsen & Helderman, 2004). Vragen rond toezicht en verantwoor-
ding weerspiegelen de fundamentele en tegelijkertijd bijna onmogelijke dis-
cussie over het eigendom van maatschappelijke ondernemingen en het vermo-
gen dat in deze ondernemingen ligt opgeslagen. 
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Van een tegenstelling tussen politieke en maatschappelijke verantwoording is 
in deze context geen sprake. De politieke aansturing is beperkt en zal waar-
schijnlijk ook niet wezenlijk toenemen. Opkomende vormen van horizontale 
verantwoording zijn weliswaar van groot belang voor de sector, maar zullen 
op zichzelf niet voldoende zijn om de steeds oplaaiende discussie over het 
gebrek aan politieke sturing te blussen. In de afgelopen periode is gepoogd om 
de twee vormen van verantwoording aan elkaar te verbinden via de band van 
het intern toezicht door de reikwijdte van bestaande structuren van zelfregule-
ring en -controle op te rekken. In hoeverre dit systeem succesvol is, zal moeten 
blijken. Vermoedelijk is uiteindelijk de dialoog tussen corporaties, overheid en 
stakeholders de meest effectieve weg om verantwoording te realiseren. Dat 
vraagt echter om enige rust in de onderlinge verhoudingen. Op het moment 
van schrijven is die rust nog ver weg. 



8 Waakzaam én Dienstbaar 
Geloofwaardige politiële verantwoording als paradox of duivels dilemma?  

 
Stefan Soeparman en Gabriël van den Brink1  

 
 
 
8.1 Introductie 
 
De termen gezag, beheer en bestuur zijn onlosmakelijk verbonden met het Ne-
derlandse politiebestel. Samen geven zij in formele zin invulling aan de wijze 
waarop de politie verantwoording aflegt over haar handelen. In het geval van 
gezag richting het Openbaar Ministerie of de burgemeester. In het geval van 
beheer primair richting de Korpsbeheerder. In het geval van bestuur richting 
het Regionaal College, dat bestaat uit alle burgemeesters binnen een politie-
regio en de hoofdofficier van justitie. Kijkend naar de terminologie die in deze 
bundel wordt gebruikt, sluiten deze drie begrippen vooral aan bij de ‘politieke 
instrument benadering’ van verantwoording. Zowel gezag als beheer en be-
stuur verwijzen naar formele, wettelijk verankerde sturings- en verantwoor-
dingsarrangementen met een overwegend verticaal karakter. Daarin staan de 
vragen centraal wie in formeel-juridische zin iets over de politie te zeggen 
heeft en wie daarbij een oordeel mag vellen over haar handelen. Het alledaagse 
optreden van de politie is daarentegen niet statisch en verticaal. Dat kan veel 
eerder als dynamisch en horizontaal worden gekarakteriseerd. Het gaat veelal 
om optreden in een typische frontlijnsetting (bijvoorbeeld Green, 1997; Schel-
lenberg, 2000; Lamb et al., 2002; Hartman & Tops, 2005, 2007). Een setting 
waarin de politie zeer direct in contact komt met vele andere partijen, terwijl 
de aard en het verloop van die interacties niet altijd even goed voorspelbaar 
zijn en de criteria voor een geslaagd optreden niet altijd vooraf zijn te definië-
ren. Een omgeving waarin ook allerhande andere belanghebbenden een oor-
deel vellen over het optreden van de politie. Te denken valt aan betrokken 
burgers, nieuwsgierige media of vertegenwoordigers van andere publieke of 
private instanties. Een formeel-juridische verticale dimensie van weliswaar 
complexe, maar ook relatief onveranderlijke hiërarchische verantwoordings-
lijnen vindt zo haar tegenpool in een dynamische horizontale handelingsprak-
tijk. De wereld van de formele verantwoordingsarrangementen wordt daarin 
gecomplementeerd met meer veelvormige en ambigue rekenschapsrelaties. In 
die alledaagse praktijk gaat verantwoording voorbij aan de formeel-juridische 

                                                      
1 De auteurs bedanken Ted van de Wijdeven voor commentaar op een eerdere versie van dit 
artikel. 
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arrangementen van gezag, beheer en bestuur waarin vooral burgemeester, 
Openbaar Ministerie, Korpsbeheerder en Regionaal College een rol spelen. De 
toetsing van het handelen is in die context niet beperkt tot een gegeven aantal 
partijen en vaste momenten. Ze is niet formeel van aard. Bovendien vindt zij 
niet zozeer plaats op basis van vooraf scherp gedefinieerde criteria. Wel is zij 
sterk verbonden met de mate waarin het optreden aansprekend en overtui-
gend is, appelleert aan verwachtingen en tegemoetkomt aan (omgangs)normen 
en waarden die in het maatschappelijk verkeer breed worden onderschreven 
en van belang worden geacht. In die alledaagse werkelijkheid is de beoorde-
ling van politieoptreden een vorm van rekenschap waarvan Van Montfort 
(2008) terecht opmerkt dat hij veel meer kan worden beschouwd als een inter-
actief proces dat de vorm aanneemt van een kritische dialoog tussen belang-
hebbenden. Een vorm van rekenschap waarin een tendens tot pluriformiteit 
zichtbaar is. Zo stelt Meijer dat: ‘ook controleurs zonder formele bevoegdhe-
den – media, maatschappelijke groeperingen en burgers – een steeds belangrij-
kere rol gaan spelen in de publieke controle’ (Meijer, 2004: 19). In een horizon-
tale setting krijgt vooral die meervoudigheid in het afleggen van rekenschap 
gewicht. Er moet immers aan een zeer uiteenlopende waaier van ‘doelgroepen’ 
verantwoording worden afgelegd. Het gaat om een vorm van rekenschap die 
voor een belangrijk deel wordt gerealiseerd als inherent onderdeel van het 
handelen in alledaagse interacties, door politiemensen uit alle delen van de 
politieorganisatie. In deze bijdrage vragen wij ons daarom af welke eisen deze 
diffuse en pluriforme horizontale werkelijkheid stelt aan politiële rekenschap. 
Wat het optreden daarin geloofwaardig maakt en hoe rekenschapsprocessen in 
een horizontale context zich verhouden tot die in een meer verticale, formeel-
juridische en politiek-bestuurlijke context. Ten slotte vragen we ons af of in het 
politieveld kan worden gesproken van een paradox tussen horizontale en ver-
ticale vormen van verantwoording zoals in deze bundel aan de orde wordt 
gesteld.  
 
8.1.1 Achtergrond en opbouw van deze bijdrage 
Deze bijdrage resulteert grotendeels uit een onderzoek dat door ons werd uit-
gevoerd naar de alledaagse interactie en communicatie van twee politiekorp-
sen met diverse groepen van actoren in hun omgeving.2 Dat onderzoek werd 
niet uitgevoerd om het handelen van deze korpsen te evalueren, maar om op te 
tekenen wat het optreden van de politie in de alledaagse werkelijkheid ge-
loofwaardig maakt. Uitgangspunt voor dat onderzoek was en is ook nu de 
veronderstelling dat het afleggen van rekenschap in de horizontale politiële 
handelingspraktijk in belangrijke mate besloten ligt in de geloofwaardigheid 

                                                      
2 De resultaten uit dat onderzoek zijn voor deze bijdrage gecondenseerd en geanonimiseerd. 
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van het eigenlijke werk en het alledaagse optreden. Om te achterhalen wat het 
optreden van de politie geloofwaardig maakt zijn in het onderzoek daarom 
ervaringen opgetekend van partijen die regelmatig in contact komen met de 
politie of daarmee recent contact hadden. In het bijzonder gaat het dan om 
lokale middenstanders in enkele dorpen of steden binnen beide onderzochte 
regio’s, andere professionals c.q. vertegenwoordigers van andere organisaties 
en gewone burgers die onlangs in contact waren geweest met de politie. De 
bijdrage is als volgt opgebouwd: in paragraaf 8.2 gaan wij allereerst dieper in 
op de bestaande formeel-juridische verantwoordingsarrangementen in het 
politieveld. Paragraaf 8.3 is vervolgens gewijd aan de veelvormigheid van ver-
antwoording in een horizontale context en gaat in op de uitdagingen die daar-
door ontstaan. Paragraaf 8.4 is gewijd aan de vraag wat politieoptreden in de 
horizontale praktijk van alledag geloofwaardig maakt en welke verwachtingen 
verschillende belanghebbenden daarvan eigenlijk hebben. In paragraaf 8.5 
maken wij ten slotte de balans op tussen de wereld van de formele, verticaal 
georiënteerde verantwoordingsarrangementen en verantwoordingprocessen in 
de diffuse horizontale handelingspraktijk van alledag.  
 
 
8.2 Verantwoording in de context van gezag, beheer en bestuur 
 
In de introductie zijn de termen gezag, beheer en bestuur al gevallen. In wette-
lijke zin vormen zij samen de mechanismen waarmee de politie rekenschap 
aflegt over haar handelen. De Politiewet uit 1993 omschrijft duidelijk wie in 
welke gevallen wat over de politie te vertellen heeft en aan welke partijen zij 
dus verantwoording is verschuldigd. In deze paragraaf behandelen wij deze 
drie begrippen.  
 
8.2.1 Gezag 
Gezag verwijst in de context van verantwoording naar de bevoegdheid om 
over de inzet en het optreden van de politie te beslissen. Hierbij gaat het om de 
vraag wie de politie in de dagelijkse handelingspraktijk concrete aanwijzingen 
geeft en vertelt wat zij moet doen of laten (zie onder andere Suyver, 1994; 
Huberts, 2004). In Nederland is sprake van gezagsdualisme. De politie heeft 
daarom twee ‘bazen’. Allereerst de burgemeester als het gaat om het handha-
ven van de openbare orde. De Politiewet stelt daarover: ‘Indien de politie in 
een gemeente optreedt ter handhaving van de openbare orde en ter uitvoering 
van de hulpverleningstaak, staat zij onder gezag van de burgemeester’ (Poli-
tiewet, 1993: art. 12). Ten tweede de officier van justitie als het gaat om de 
handhaving van de rechtsorde. De Politiewet stelt daarover: ‘Indien de politie 
optreedt ter strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, dan wel taken ver-
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richt ten dienste van justitie, staat zij, tenzij in enige wet anders is bepaald, 
onder gezag van de officier van justitie’ (Politiewet, 1993: art. 13). De burge-
meester legt over zijn gezagsfunctie verantwoording af aan de gemeenteraad. 
De officier van justitie doet dat indirect via de minister van Justitie aan de 
Tweede Kamer. Het concrete dagelijkse optreden van de politie wordt ui-
teraard sterk beïnvloed door het beschikbare aantal politiemensen en de mid-
delen waarmee of waardoor zij hun werk kunnen doen. De beslissingen daar-
over vallen niet toe aan het bevoegde gezag van de burgemeester of officier 
van justitie, maar zijn onderdeel van het beheer en bestuur van de politie. 
 
8.2.2 Beheer 
Het beheer over de politie is belegd bij de Korpsbeheerder van een politieregio. 
Deze functie wordt vervuld door de burgemeester van de grootste of meest 
centrale gemeente in een politieregio. De Politiewet schrijft over de rol van de 
Korpsbeheerder: ‘De Korpsbeheerder stelt in overeenstemming met de hoofd-
officier van justitie (…) tenminste eenmaal in de vier jaar het ontwerp van het 
beleidsplan en jaarlijks het ontwerp van de organisatie, de formatie, de begro-
ting, de jaarrekening en het jaarverslag voor het regionale politiekorps op’ (Po-
litiewet, 1993: art. 28). Het beheer heeft daarmee betrekking op de beleidsmati-
ge en bedrijfsmatige aansturing van een politieregio. De Korpsbeheerder ver-
vult de beheerfunctie in overeenstemming met de hoofdofficier van justitie en 
wordt ondersteund door de korpschef. Samen overleggen zij in de zogenoem-
de beheerdriehoek. Op afstand speelt ook de minister van Binnenlandse Zaken 
een rol. Zo is de minister onder andere verantwoordelijk voor arbeidsvoor-
waarden en de formulering van regels omtrent het beheer en de korpsfinan-
ciën.  
 
8.2.3 Bestuur 
Bestuur heeft ten slotte betrekking op de verantwoording die over de beheer-
functie wordt afgelegd. Deze rol wordt vervuld door het regionaal college, 
gevormd door alle burgemeesters binnen een politieregio en de hoofdofficier 
van justitie. Zij zien dus primair toe op de werkzaamheden van de Korpsbe-
heerder. De wet zegt daarover: ‘Het regionale college stelt tenminste eenmaal 
in de vier jaar het beleidsplan en jaarlijks de organisatie, de formatie, de begro-
ting, de jaarrekening, en het jaarverslag voor het regionale politiekorps vast. 
Onverminderd de zeggenschap van het bevoegd gezag is de Korpsbeheerder 
eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het beleidsplan’ (Politiewet, 1993: 
art. 31) en: ‘Onverminderd (…) legt de Korpsbeheerder over het door hem ge-
voerde beheer van het regionale politiekorps verantwoording af aan het regio-
nale college’ (Politiewet, 1993: art. 30). 
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8.2.4 Complexiteit en gelaagdheid in de verticale rekenschapsdimensie 
In de begrippen gezag, beheer en bestuur ligt een relatief complexe en gelaag-
de verantwoordingssystematiek besloten. Die complexiteit en gelaagdheid 
komen in essentie voort uit verschillende en soms tegenstrijdige logica’s die 
aan het politieapparaat worden gesteld. Uiteraard noodzaakt het gezagsdua-
lisme tot het afleggen van rekenschap langs twee verschillende lijnen. Daar-
naast hebben handhavings- en veiligheidsvraagstukken in veel opzichten een 
sterk lokaal karakter. De politie staat in haar handhavingsfunctie daarom on-
der het lokaal gezag van de burgemeester. Tegelijkertijd dwingt vooral een 
economische logica tot een schaalgrootte voor de organisatie van de politie die 
het territoir van de meeste gemeenten te boven gaat. Het beheer en bestuur zijn 
daarom regionaal geregeld, evenals de bijbehorende verantwoording. De ge-
laagde verantwoordingsstructuur is vooral met de Politiewet uit 1993 ontstaan. 
Voor die tijd was de politie feitelijk op gemeentelijk niveau georganiseerd. In 
grotere gemeenten was sprake van gemeentepolitie. In kleinere gemeenten 
trad de rijkspolitie op. Pas bij de herziening van het politiebestel in 1993 werd 
het ten aanzien van het beheer noodzakelijk dit op regionaal niveau te regelen. 
Verschillende auteurs en instanties zien de regionalisatie van het politiebestel 
daarom als een moeizaam compromis tussen verschillende schaalvereisten 
(bijvoorbeeld WRR, 1995; De Ridder, 1999).  
 
8.2.5 Problemen rondom gezag, beheer en bestuur 
Twee veelgehoorde problemen doen zich voor ten aanzien van de wijze waar-
op gezag, beheer en bestuur zijn geregeld. Allereerst onderkennen diverse au-
teurs een lacune in het huidige politiebestel die betrekking heeft op de demo-
cratische controle over de politie (zie onder andere Rosenthal et al., 1998; 
Gunther Moor et al., 1998; De Ridder, 1999; Huberts, 2004). Met de regionalisa-
tie is zij onder druk komen te staan. De politie legt in de sfeer van beheer en 
bestuur op regionaal niveau immers verantwoording af aan een forum van 
gezagdragers – het regionaal college – dat democratische legitimiteit mist. Bur-
gemeesters en officier van justitie zijn niet gekozen. De invloed van gemeente-
raad en parlement zijn in de sfeer van gezag indirect en beperkt van aard. Ten 
tweede wijkt de feitelijke verantwoordingspraktijk sterk af van de formele re-
gels. Een aanleiding daarvoor kan gevonden worden in de nauwe vervlechting 
tussen gezag en beheer. In de praktijk zijn beide sterk op elkaar betrokken. 
Beslissingen in de beheersfeer kunnen immers ingrijpende gevolgen hebben 
voor de capaciteit en concrete inzetmogelijkheden van de politie. De driehoek 
van korpsbeheerder, hoofdofficier van justitie en korpschef blijkt in de praktijk 
dan ook bepalend in regionale besluitvormingsprocessen. Zowel in de sfeer 
van gezag als die van beheer heeft de korpschef daarnaast een grotere mate 
van invloed dan op basis van de formele regels mag worden verondersteld. De 
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korpschef ontleent zijn of haar invloedsbasis aan het lidmaatschap van de be-
heerdriehoek en aan zijn of haar professionele expertise en sterke informatie-
positie (zie onder andere WRR, 1995). Alleen de korpschef kent het korps door 
en door. De rol van het regionaal college is in de praktijk dan weer beperkt 
(Algemene Rekenkamer, 2003). Het is wel de formele, maar niet de feitelijke 
locus waarin verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde of te voeren 
beleid. 
 
8.2.6 De aard van rekenschap in de context van gezag, beheer en bestuur  
Gezag, beheer en bestuur geven als formeel-juridische en politiek-bestuurlijke 
verantwoordingsarrangementen uitdrukking aan het feit dat het handelen van 
de politie plaatsheeft binnen zekere kaders. In enge zin is dat een wettelijk 
verankerd kader, in bredere zin mogen daar ook algemene beginselen van ‘be-
hoorlijk bestuur’ of ‘good governance’ onder worden verstaan. Bijvoorbeeld 
eisen ten aanzien van behoorlijkheid, integriteit, controleerbaarheid en open-
heid. Ook kan worden gedacht aan de mate waarin het handelen is ingebed in 
een systeem van checks and balances en daarin ook een zeker (zelf)reflectief of 
(zelf)correctief vermogen aanwezig is. Daarnaast valt op dat in de praktijk een 
zeer sterke resultaatoriëntatie aanwijsbaar is rondom deze verantwoordings-
arrangementen. Meetbaar resultaat wel te verstaan. Criminaliteitscijfers, vei-
ligheidsmonitors en prestatieafspraken rondom landelijk geformuleerde priori-
teiten spelen hierin een voorname rol. Prestatieconvenanten tussen minister en 
korpsbeheerders maken al geruime tijd deel uit van het politiek-bestuurlijke 
verantwoordingsrepertoire en vormen zo een belangrijke drijfveer voor een 
resultaatgeoriënteerd rekenschapsproces. Zo wil het kabinet in de periode 
2008-2011 de criminaliteit 25% terugdringen ten opzichte van het niveau uit 
2002. Die aandacht voor resultaat werkt diep door in de politieorganisatie. De 
eerder gemaakte opmerking dat politiewerk vooral frontlijnwerk is, moet wor-
den genuanceerd met de constatering dat ook het administreren en andere 
papieren beslommeringen onderdeel zijn van een dagelijkse realiteit (zie bij-
voorbeeld Van den Brink, 2006). Een realiteit die sterk wordt gevoed door de 
wil ‘met meten te weten’. Ze maakt overigens onderdeel uit van een trend die 
wijdverspreid is in het openbaar bestuur. Het stereotiepe beeld van de ambte-
lijke hiërarchie en bijbehorende bureaucratische cultuur van publieke organisa-
ties weerspiegelen nog maar zelden de werkelijkheid van het openbaar be-
stuur. Zo spreken Noordegraaf (2000) en ’t Hart en Wille (2002) inmiddels over 
een wijdverspreide cultuur van publiek management en publieke managers. 
Doelgerichtheid en prestatiemeting zijn daarbinnen enkele kenmerkende be-
grippen. In het openbaar bestuur is al vanaf de jaren zeventig van de vorige 
eeuw een duidelijke omslag naar een zakelijke beoordeling van bestuurlijk 
handelen zichtbaar. Verzakelijking heeft geleid tot andere verhoudingen tus-
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sen uitvoerende professionals, politiek en bestuur. Zo werden uitvoering en 
beleid in het denken en vaak ook in de praktijk van elkaar gescheiden. Tegelij-
kertijd werd ook het functioneren van de uitvoering steeds nadrukkelijker ge-
volgd en aan allerhande monitors onderworpen. Prestatiesturing werd een 
wijdverbreid fenomeen waarbij geloofwaardigheid nauw verweven is geraakt 
met de vraag of het handelen leidt tot de beoogde effecten. Deze trend is ook 
duidelijk zichtbaar in het politieveld. Zo schrijven Cachet en Van Sluis: ‘Ingrij-
pende veranderingen hebben zich voorgedaan in de wijze waarop politie en 
justitie hun werk doen. Hun stijl van werken lijkt in niets meer op de paterna-
listische, zo niet autoritaire en vaak repressieve wijze van handhaving uit be-
gin jaren zestig. Vergelijk de huidige buurtregisseur met “oom agent” van 
vroeger’ (Cachet & Van Sluis, 2003: 273). Het functioneren van de politie is 
vandaag de dag onderworpen aan een constante druk om te presteren, om 
tastbare output te leveren of om zelfs via regisseurschap bij te dragen aan spe-
cifiek gedefinieerde maatschappelijke outcomes.  
 
8.2.7 De verticale rekenschapsdimensie in schema 
De verticale rekenschapsdimensie laat zich schematisch optekenen in figuur 
8.1.  Gezag, beheer en bestuur lijken vooral samen te hangen met vragen over 
de productiviteit en effectiviteit van het optreden en de mate waarin de politie 
in enge (wettelijke) en bredere zin voldoet aan eisen over good governance.  
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Figuur 8.1: De verticale rekenschapsdimensie 
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8.3 Verantwoording in een horizontale handelingspraktijk 
 
Het is in de praktijk overduidelijk dat aandacht voor meetbare prestaties rele-
vant is voor de vraag of dat handelen ook geloofwaardig is. Zeker in een poli-
tiek-bestuurlijke context is aantoonbaar resultaat een belangrijke graadmeter. 
Bijvoorbeeld omdat daarmee kan worden bepaald in hoeverre vooraf gestelde 
doelen zijn bereikt. Of het beleid dus effect sorteert. Of de politie zich produc-
tief heeft getoond en heeft gedaan wat was afgesproken. Verantwoording heeft 
in deze context dan ook een zeker instrumenteel karakter. De vraag doet zich 
echter voor in welke mate de geloofwaardigheid van het optreden in de alle-
daagse horizontale handelingspraktijk wordt bepaald door dergelijke meetbare 
prestaties en in hoeverre daarin ook andere aspecten een rol spelen. 
 
8.3.1 Veelvormigheid als essentie van de horizontale rekenschapsdimensie  
Verantwoording lijkt in de horizontale handelingspraktijk diffuser en veel-
vormiger dan in de formeel-juridische wereld. Daarvoor zijn verschillende 
oorzaken aan te wijzen. Zo zien mondige burgers zichzelf meer en meer als 
belanghebbenden. Dat is een brede autonome maatschappelijke ontwikkeling. 
Zij worden daartoe echter ook meer en meer verleid door uiteenlopende regio-
nale of landelijke politie-initiatieven als Burgernet, sms-alert of hoeveiligismijn-
wijk.nl. Betrokken burgers hebben verwachtingen en vellen ook oordelen over 
het optreden van de politie. De verwevenheid en complexiteit van veel maat-
schappelijke vraagstukken maken daarnaast permanente onderhandeling en 
afstemming met andere professionals noodzakelijk. Zo schrijft Van Duivenbo-
den dat: ‘… de autonome invloed van overheidsorganisaties op de voorberei-
ding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het eigen beleid steeds geringer 
wordt, doordat de afhankelijkheid van het beleids- en uitvoeringsproces van 
andere organisaties sterk is gegroeid’ (Van Duivenboden, 2004: 13). Ook de 
politie heeft te maken met andere professionals die eigen manieren van kijken 
en eigen beoordelingskaders aan de dag leggen. Het optreden van de politie 
ligt daarnaast onder een constante loep van de media. Elk falen van publieke 
instituties wordt in de moderne mediacratie feilloos blootgelegd. ’t Hart (2001) 
spreekt daarbij over een inquisitiedemocratie. Ellemers (2001) merkt op zijn 
beurt op, dat calamiteiten steeds vaker bij voorbaat worden gezien als product 
van bestuurlijk falen. Daarbij wordt veelal teruggekeken naar oorzaken, schuld 
en verantwoordelijkheden. Enigszins paradoxaal wordt het optreden daarmee 
tegelijkertijd ook persoonlijker gemaakt en vaak verengd tot het handelen van 
individuele gezagsdragers. In die context is het rationeel-legale gezag waar-
over de politie beschikt niet vanzelfsprekend en moet geloofwaardigheid van 
het handelen bij elke interactie met het publiek, bij elk incident en elke calami-
teit opnieuw worden verkregen en soms worden bevochten. Niet alleen de 
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media spelen hierbij een voorname rol. Ook gewone burgers hebben met het 
internet en simpele cameratelefoons de mogelijkheid gekregen om het optre-
den van de politie onder een breed publiek te verspreiden. Zij schrikken er niet 
voor terug hun mening over dat optreden ook luid en duidelijk kenbaar te 
maken. Op het web bijvoorbeeld via Geenstijl.nl of YouTube. Het landschap 
waarin politie, media, burgers, bestuur en andere belanghebbenden elkaar 
ontmoeten, is door voornoemde en andere ontwikkelingen in relatief korte tijd 
ingrijpend veranderd. In dit moderne landschap ontstaan voor de politie 
nieuwe uitdagingen. 
 
8.3.2 Nieuwe uitdagingen in de horizontale rekenschapsdimensie  
Het vermogen om het optreden in een dergelijke diffuse context geloofwaardig 
te laten zijn, wordt steeds belangrijker. Daarbij is geloofwaardigheid niet uit-
sluitend gerelateerd aan de meetbare effecten van het handelen. Mede door de 
hiervoor omschreven ontwikkelingen lijkt zij sterk verbonden te zijn met het 
zichtbare gedrag en de opstelling van politiemensen in en tijdens het eigenlijke 
werk. Partijen vellen immers direct en al dan niet doordacht een oordeel over 
het voor hen zichtbare handelen van de politieorganisatie en haar vertegen-
woordigers. Verantwoording ligt in die context vooral besloten in de geloof-
waardigheid van het concrete, soms zeer persoonlijke optreden van individue-
le politiemensen. Dat optreden kan in zekere zin ook echt gekarakteriseerd 
worden als een ‘performance’. Politiemensen acteren voortdurend en ten over-
staan van een gemêleerd publiek op een denkbeeldig toneel. De vraag is welk 
‘repertoire’, naast het leveren van meetbare prestaties, in een diffuse alledaagse 
context bijdraagt aan een aansprekend, overtuigend en vooral geloofwaardig 
optreden. Daarop is geen eenduidig en universeel geldig antwoord te geven. 
Elke situatie is anders, elk optreden kent zijn eigen dynamiek. Het optreden 
heeft bij elke voorstelling als het ware een specifiek publiek en een eigen uniek 
decor. Ons onderzoek leert echter wel, dat elk optreden kan worden gezien als 
een interactie met een publiek waarin, afhankelijk van de aard van de inter-
actie, ten minste vier verschillende aspecten in het optreden de geloofwaardig-
heid beïnvloeden. 
 
 
8.4 Verhalen over een (on)geloofwaardig optreden 
 
Voor deze bijdrage hebben wij verhalen opgetekend van partijen die recent 
contact hadden gehad met de politie. Verhalen van individuele burgers, maar 
ook verhalen van specifieke beroepsgroepen die regelmatig in contact staan 
met de politie. Wij hebben in een deel van de hier opgenomen citaten bewust 
gekozen voor verhalen waarin precaire interacties met de politie centraal staan. 
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Precair in een meervoudige betekenis: soms onzeker en ongemakkelijk, netelig 
of lastig, altijd delicaat. Precair, omdat in alle verhalen een zekere spanning in 
de interacties met de politie voelbaar is waarvan kan worden geleerd. Verhalen 
dus, waar de geloofwaardigheid van de politie in zekere zin inzet was. De ver-
halen zijn opgetekend door de ogen van onze gesprekspartners. Objectieve 
waarheidsvinding stond daarom in de verhalen niet centraal. Wat wel centraal 
stond, is een poging om inzicht te genereren in aspecten van de communicatie-
ve interactie tussen politie en partijen in haar omgeving. De verhalen hebben 
daarmee een attenderende functie, omdat ze inzicht genereren in de beoorde-
lingen van politieoptreden. Het zijn verhalen over het alledaagse handelen van 
de politie op straat, in de wijk, het dorp en de stad. In een aantal gevallen gaat 
het om verhalen over persoonlijke bejegening, soms met een sterke emotionele 
lading. Gesprekspartners vertelden over dingen die hen hebben geraakt. Over 
de impact die gebeurtenissen op hun leven hebben gehad. Hoe hun contact 
met de politie in deze gebeurtenissen verliep. In andere gevallen gaat het om 
verhalen waarin een meer zakelijke distantie in de taxatie van politieoptreden 
zichtbaar is. 
  
8.4.1 Een situationele dimensie in een geloofwaardig optreden 
Laten we delen uit een aantal van die verhalen nader bekijken. Een gespreks-
partner vertelde ons het volgende: ‘Ja ik had gebeld, die zaterdagmiddag. Het 
rook al tijden zo raar. Ik had echt het idee dat er hennep werd gekweekt. De 
politie zou binnenkort wel langsgaan. Wordt er die zondagochtend om kwart 
over acht al bij me aangebeld. We lagen nog in bed. Staan er twee agenten, 
iemand van het energiebedrijf en iemand van de gemeente voor de deur. Of ze 
naar binnen mogen om eerst zelf poolshoogte te nemen. Ja hallo, dan bel je 
toch niet eerst alleen bij mij aan, maar bij de buren om wie ik dacht dat het 
ging! Of stuur anders eerst onopvallend zo’n man van de gemeente langs, geen 
uniformen. Bovengekomen constateerden ze inderdaad een sterke wietlucht. 
Vervolgens zijn ze gaan aanbellen bij alle buren omdat niet meteen duidelijk 
was waar het vandaan zou kunnen komen. De hele straat was al in rep en roer. 
Zeiden ze ook nog bij iedereen, “Ja de bewoners op nummer zoveel die hebben 
last van sterke wietlucht, mogen we even naar binnen?” Niet iedereen deed 
open. Ze vertrokken zonder uitsluitsel te hebben. Ik ben daarna echt een tijd 
bang geweest. Iedereen kon vermoeden dat ik had gebeld.’ In dit citaat komt 
duidelijk een spanning naar voren tussen een daadkrachtig optreden enerzijds 
en invoeling voor de meer zachte, sociale consequenties van dat optreden an-
derzijds. Hoewel de politie in samenwerking met andere partijen zeer voortva-
rend te werk ging, hield het feitelijk optreden geen rekening met de mogelijke 
gevolgen van zo’n goed zichtbare interventie voor de relaties tussen de beller 
en zijn buren.  
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Een andere gesprekspartner vertelde ons het volgende: ‘Je hebt er geen idee 
van wat het betekent als je je niet veilig voelt in je eigen straat. Mijn moeder is 
in de tachtig en slecht ter been. Ze moet er langs om bij haar huis te komen en 
elke keer als ze wat roepen is ze bang. Ik voelde me aan mijn lot overgelaten. Ik 
ben ontzettend boos geworden op het bureau, maar ze leken niet te begrijpen 
waarom ik ook boos op hen was. Ik kreeg alleen te horen dat ze niet altijd ie-
mand langs konden sturen en dat er geen wettelijke basis was voor aanhou-
ding. Niemand die zei “goh wat erg voor uw moeder”.’ In dit citaat lijken de 
politiemedewerkers vooral hebben willen uitleggen waarom de politie handelt 
zoals ze doet. Aan welke kaders haar optreden is gebonden, dat niet kan wor-
den verwacht dat de politie meteen langskomt als er geen sprake is van een 
acute dreigende situatie. Veel minder aandacht lijkt er te zijn geweest voor het 
persoonlijk drama van deze man en zijn moeder. De onmacht en frustratie die 
uit zijn boosheid spraken. Hoewel de inhoudelijke, rationele reactie van de 
politiemedewerkers heel correct kan zijn geweest, schoot zij in de ogen van 
onze gesprekspartner toch tekort.  
 
8.4.2 Reflecties op de situationele dimensie in een geloofwaardig optreden 
Deze en andere verhalen uit ons onderzoek laten zien dat oordelen van men-
sen over hun ervaringen met de politie – en daarmee de geloofwaardigheid 
van het optreden – meer dan eens worden gerelateerd aan de persoonlijke in-
schatting van politiemensen over de situaties in kwestie. De houding en het 
gedrag van politiemensen zijn soms van grote betekenis. Situaties waarin het 
optreden niet alleen wordt beoordeeld aan de hand van de harde feiten en 
feitelijke verrichtingen, maar vooral op basis van het gevoel: voelde het optre-
den goed? Werd de situatie goed aangevoeld en ingeschat? Werd rekening 
gehouden met de soms ongrijpbare eisen die voortvloeien uit de specifieke 
context waarin het optreden plaatshad? Effectiviteit is soms minder belangrijk 
dan passendheid. Het optreden is veelal pas geloofwaardig als het past in die 
specifieke situatie. Oog voor de context waarin het optreden plaatsheeft is 
daarom van groot belang. Elk interactiemoment kent zijn eigen dynamiek. Een 
dynamiek die zich soms moeilijk laat vangen in vooraf bedachte regels of 
scripts. Om geloofwaardig te zijn is het veelal van belang dat in elke specifieke 
situatie wordt gewogen aan welke ‘eisen van het moment’ het beste kan wor-
den geappelleerd. Daarbij is het zaak een inschatting te maken van de houding 
en intonatie die op dat moment het meest passend zijn. In hiervoor aangehaal-
de citaten wordt de geloofwaardigheid van het optreden vooral bepaald door 
de wijze waarop een balans wordt gevonden in een spanningsveld tussen de 
situationele of sociale ‘eisen van het moment’ enerzijds en andersoortige ver-
eisten in het werk anderzijds. Bijvoorbeeld het behalen van een zeker resultaat 
of het handhaven van regels. Het zijn typisch voorbeelden van politiewerk aan 
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de frontlijn, zoals bijvoorbeeld uiteengezet door Green (1997) of Hartman en 
Tops (2005; 2007). Situaties waarin naast doelgerichtheid ook een praktische 
houding en hantering van de menselijke maat belangrijk zijn. Situaties ook 
waarin de persoonlijke professionaliteit van politiemedewerkers zwaar kan 
wegen.  
 
8.4.3 Een professionele dimensie in een geloofwaardig optreden 
Naast verhalen waarin ‘eisen van het moment’ en persoonlijke professionaliteit 
een belangrijke rol speelden in de geloofwaardigheid van het optreden, kwa-
men in ons onderzoek ook andere typen verhalen naar boven. Bijvoorbeeld 
verhalen waarin vooral de interactie tussen verschillende professionals cen-
traal stond. In het geval van ons onderzoek bijvoorbeeld tussen politie en jour-
nalistiek. Zo vertelde een journalist ons het volgende: ‘Er was een zieke oudere 
meneer met een klacht over de politie. Het was een onalledaags en opvallend 
voorval en als het klopte wilde mijn redacteur het snel in de krant. Voordat ik 
daar echter over kon berichten moest ik de politie bellen om te horen hoe zij er 
in stonden. Voor hetzelfde geld was het een zeikerd. Ik wilde weten wat voor 
man het was. Konden ze me iets over hem vertellen? Het was vlak voor het 
weekend en de persvoorlichting kon het voor maandag niet achterhalen. Be-
grijpelijk. Na het weekend meteen weer gebeld. Ik kreeg te horen dat de politie 
een gesprek aan zou gaan met deze meneer, voorafgaand aan dat gesprek ga-
ven ze geen commentaar. Voor mij als journalist betekent dat, dat er weer da-
gen overheen gaan, terwijl ik al onder druk stond om te publiceren. De voor-
lichter belde mij later die week terug. Er was toen al bijna een week verstreken 
na mijn contact met deze meneer. Er was inmiddels met hem gesproken. Een 
goed gesprek volgens de politie en verder geen commentaar. Had ik daar nou 
een week op moeten wachten? Als ze niks wilden zeggen, dan hadden ze me 
toch niet al die dagen met een kluitje het riet in hoeven te sturen? Toch maar 
even gebeld met de betreffende meneer. De politie was inderdaad langs ge-
weest, maar in zijn ogen had het niets opgelost. Toen maar gepubliceerd. Ver-
volgens weer gebeld door de politie die niet blij was met het verhaal en me dat 
toch wel persoonlijk aanrekende. Nu bleek onder andere opeens dat die me-
neer van alles op zijn kerfstok had. In mijn ogen niet direct relevant voor zijn 
klacht, maar het wierp wel een ander licht op de zaak. Het deed toch af aan de 
kracht van zijn verhaal. Als ik dat had geweten, had ik niet gepubliceerd. 
Waarom hebben jullie dat dan niet eerder gezegd, vroeg ik? Ik wilde al die tijd 
juist weten wat voor man het was. Ja, zeiden ze, dan had je vast meteen gepu-
bliceerd.’ 
 
Oud nieuws is geen nieuws. De druk om nieuwswaardige berichten te publice-
ren is groot. Maar wat is nieuwswaardig? Het vorenstaande citaat lijkt hier 
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enig licht op te kunnen werpen. Allereerst was er, in elk geval in de ogen van 
de journalist en zijn of haar redacteur, sprake van een bijzonder voorval. Een 
voorval dat buiten de categorie van alledaagse en veelvoorkomende gebeurte-
nissen viel en daardoor attentiewaarde had. Iets wat zou opvallen en de aan-
dacht van lezers kon trekken. Ten tweede ging het in dit citaat om een voorval 
waarin een individu zich in zijn klacht onbegrepen voelde. Zich zelfs nog 
steeds, na herhaalde interactie met de politie, onbegrepen voelde. Dat het hier 
ging om een klacht over de politie is natuurlijk saillant. De politie is een spe-
ciaal soort overheidsorganisatie. Zij dient het recht te handhaven en als hand-
haver van het recht krijgen klachten over haar functioneren extra betekenis. 
Ten derde was de klager een oudere zieke man, wat het voorval nieuwswaar-
diger, want schrijnender maakte. Dat de politie in haar communicatie aanvan-
kelijk weinig los wilde laten, heeft bij de journalist wellicht onbewust het beeld 
en de inkadering van dit voorval versterkt als een tegenstelling tussen een 
machteloos individu en een niet responsieve overheid. Dat de man pas later 
van niet-onbesproken gedrag bleek te zijn, leek in de ogen van de journalist 
juist afbreuk te doen aan zijn persoonlijke geloofwaardigheid en maakte het 
voorval ook minder nieuwswaardig. Bijvoorbeeld omdat het minder goed pas-
te in de impliciete inkadering van het voorval. De politie lijkt in haar optreden 
naar en communicatie met de journalist aanvankelijk weinig oog te hebben 
gehad voor de elementen die het voorval nieuwswaardig maakten en de druk 
waaraan de journalist blootstond om over een voorval als dit snel te publice-
ren. Juist het uitblijven van een spoedig weerwoord deed de wrevel bij de 
journalist toenemen over een voorval waarin de politie zelf in de schijnwerpers 
stond. Dat berichtgeving van invloed zou kunnen zijn op de beeldvorming 
over de politie, lijkt voor de journalist een van de redenen te zijn geweest om 
verschillende keren te vragen om een toelichting en wederhoor. De journalist gaf 
te kennen dat in zijn of haar ogen na publicatie, de politie de mening was toege-
daan dat sprake was geweest van een persoonlijke vertrouwensbreuk. Een taxa-
tie van de situatie die door de journalist zelf niet werd gedeeld. Hij of zij had 
toch proberen te voldoen aan alle professionele eisen van zorgvuldigheid? 
 
8.4.4 Reflecties op de professionele dimensie in een geloofwaardig optreden 
Het vorenstaande citaat had betrekking op de interactie tussen een journalist 
en de politie. Het had echter ook betrekking kunnen hebben op interacties met 
andere beroepsgroepen. De politie heeft immers dagelijks te maken met vele 
andere professionals van wie ze ook afhankelijk is.3 Die professionals hanteren 

                                                      
3 In dit specifieke citaat lijkt de afhankelijkheid tijdens de nieuwsgaring vooral aan de kant 
van de pers aanwezig te zijn. In de daaropvolgende fase van berichtgeving is de politie 
echter afhankelijk van de pers. Bijvoorbeeld ten aanzien van hun keuzes in framing. 
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eigen beoordelingskaders om situaties en interacties te taxeren. Hun werk is 
onderhevig aan specifieke geschreven of ongeschreven regels die inherent zijn 
aan de eigen professie. Professionele interacties zijn vaak wederkerig en herha-
lend van aard. In het professionele domein is geloofwaardigheid daarom een 
kwestie van verbonden verantwoordelijkheden. Geloofwaardigheid van het 
handelen ligt in dergelijke interacties besloten in de mate waarin men zich re-
kenschap geeft van de overwegingen die ten grondslag liggen aan het hande-
len door andere professionals. In de (h)erkenning van de (soms beperkte) 
speelruimte die anderen hebben. Ze ligt besloten in het vermogen om onder 
die condities duurzame relaties te smeden, waarin elke professional in ultimo 
zijn eigen verantwoordelijkheden heeft. Een oog voor de inherente eisen die 
worden gesteld aan het werk en de professionele overwegingen van andere 
beroepsgroepen is in het politiewerk dan ook minstens zo belangrijk als een 
gevoel voor ‘de eisen van het moment’. 
  
8.4.5 Een institutionele dimensie in een geloofwaardig optreden 
Een derde categorie van verhalen heeft betrekking op de inbedding van het 
handelen in een bredere institutionele setting. Laten we nogmaals stilstaan bij 
enkele fragmenten uit de verhalen van onze gesprekspartners. ‘Het gaat alle-
maal zo langzaam. Wij hebben als ondernemers regulier contact met de politie. 
We overleggen zeker twee keer per jaar en vaker als nodig is. Daar zijn overi-
gens ook de gemeente en andere partijen bij. Dat is goed. Maar de fase daarna 
hè. Na de afspraken en goede bedoelingen. Er zou harder moeten worden 
doorgepakt, ik snap niet waarom het allemaal zo lang moet duren. Je ziet ook 
dat dezelfde discussies zich na verloop van tijd herhalen, terwijl daar al lang en 
breed over was gesproken. Voor mijn deur blijf ik echter dezelfde problemen 
zien.’ Een andere gesprekspartner vertelde het volgende: ‘Wie gaat er nou wat 
aan doen? De gemeente? De politie? Moeten die jochies niet naar school? Het 
hangt hier maar de hele dag rond om heibel te trappen, ik snap ook niet dat 
hun ouders zich er niet mee bemoeien. Het kan allemaal maar. Dat kan toch 
niet waar zijn. Ik kan wel blijven bellen, dan komt de politie wel meteen, is het 
even rustig en dan begint het hele verhaal weer opnieuw.’ In deze en andere 
verhalen wordt gerefereerd aan complexe maatschappelijke vraagstukken, in 
het Engels ook wel ‘wicked problems’ genoemd. Voornoemde gesprekspart-
ners gaven aan dat hun contact met de politie meestal goed is. Wanneer over 
het zichtbare optreden van de politie wordt verhaald, zijn die verhalen over-
wegend positief. Toch worden de blijvende effecten van het politieoptreden 
gering geacht. Het beeld dat oprijst uit de verhalen die vooral kleine midden-
standers met ons deelden, is dat het zichtbare optreden van de politie naar 
overlastgevers toe, in zichzelf niet toereikend is om de zorgen en soms ook 
frustraties over veiligheid weg te nemen. Allereerst is daarbij voor onderne-
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mers meer dan eens onduidelijk ‘wie nu waar over gaat’ in de aanpak van door 
hen ervaren overlast. De aanpak van ‘wicked problems’ vraagt vrijwel altijd 
om de samenhangende inzet van een groot aantal uiteenlopende partijen. Par-
tijen die elk vanuit hun eigen professionaliteit en eigen verantwoordelijkheden 
hun bijdrage moeten leveren aan de oplossing van een vraagstuk. Die samen 
als het ware de puzzel kunnen leggen. Bij veel vraagstukken waarin overlast 
en veiligheid een rol spelen is dat evident. De politie heeft daarin een duidelij-
ke rol, maar kan voor de oplossing niet alleen en vaak niet in de eerste plaats 
verantwoordelijk zijn. Van buitenaf bezien is die arena vaak ondoorzichtig.  
 
8.4.6 Reflecties op de institutionele dimensie in een geloofwaardig optreden 
Zoals met name uit de verhalen van ondernemers blijkt, is de institutionele 
arena voor buitenstaanders vaak troebel. Het is onduidelijk wie waarvoor aan 
zet is. Het is onbekend welke belangen tegen elkaar afgewogen moeten wor-
den. Men weet niet altijd welke instantie voor een doorbraak of oplossing kan 
zorgen, terwijl tegelijkertijd wel wordt verwacht dat een aanwijsbaar iemand 
toch verantwoordelijkheid en regie zou moeten nemen. De geloofwaardigheid 
van het optreden wordt in een voor buitenstaanders troebele institutionele 
context versterkt door naar buiten toe zichtbaar samen op te trekken met ande-
re partijen. Hoe lastig dat soms ook kan zijn. Dat betekent overigens ook dat 
het eigen potentieel en de eigen verantwoordelijkheid van die anderen, zowel 
professionals als buitenstaanders, moeten worden aangesproken in het beden-
ken en zorg dragen voor oplossingen van ‘wicked problems’. Geloofwaardig-
heid is in deze setting niet alleen afhankelijk van een vermogen om situationeel 
te handelen of de herkenning van andere professionele logica’s. Zij lijkt vooral 
afhankelijk van een vermogen om zichtbare verbindingen te leggen tussen 
gescheiden verantwoordelijkheden. Ze ligt besloten in het naar buiten toe 
zichtbare vermogen om duurzame, werkbare relaties te creëren met andere 
partijen. 
 
8.4.7 Een symbolische dimensie in een geloofwaardig optreden 
Een laatste en vierde categorie van verhalen heeft betrekking op de symboli-
sche lading van het handelen. Een gesprekspartner vertelde ons het volgende. 
‘We wonen in een vrij klein dorp. Niet dat iedereen elkaar kent, maar toch. 
Vorig jaar was mijn vrouw zwanger. Samen met onze andere kinderen was zij 
naar de speelplaats in de buurt van ons huis gegaan. Op een gegeven moment 
begon een groepje jongeren, rond de 16 jaar, opmerkingen tegen mijn vrouw te 
maken. Ze is nog niet zo lang hier, spreekt nog niet zo goed Nederlands en is 
door haar kleding duidelijk herkenbaar als moslima. De opmerkingen hadden 
hierop ook deels betrekking. Het liep uiteindelijk nogal uit de hand. Mijn 
vrouw werd beschimpt en zelfs geduwd. Er zijn dingen tegen mijn vrouw ge-
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zegd die je in mijn cultuur als echtgenoot eigenlijk niet over je kant zou moeten 
laten gaan. Ik kan m’n vrouw toch niet voor van alles laten uitmaken? Ik ben 
bij die jongens thuis langsgegaan. Gewoon om verhaal te halen bij de ouders. 
Te vertellen dat ik dit niet pik. Ik heb op de deur gebonsd. Die deden niet 
open, maar belden zelf de politie. Da’s toch de omgekeerde wereld! De politie 
heeft me aangehoord en ik heb nadien aangifte gedaan. Bij de aangifte ver-
wachtte ik juist dat zij er meteen werk van zouden maken. Er werd mij uitein-
delijk op het bureau verteld dat de politie geen grond zag tot vervolging. Ik 
vroeg nog of ze die jongens niet gewoon een draai om hun oren zouden kun-
nen geven of een nachtje in de cel konden laten zitten om het eens goed te 
overdenken. Haal ze in elk geval naar het bureau, het liefst zichtbaar achter in 
de politieauto! Daar zagen ze het nut niet van in. Ze zouden wellicht wel een 
uitnodiging kunnen sturen om eens te komen praten op het bureau. Ik snap 
het soms niet in dit land. Moet ik dan maar voor eigen rechter gaan spelen?’ In 
dit citaat wordt duidelijk dat de gesprekspartner in kwestie van mening was 
dat de verantwoordelijkheid van de politie verder zou moeten gaan dan de 
strikte naleving van de wet. Als gezaghebbend instituut in een relatief kleine 
gemeenschap had zij de jongens en ouders in kwestie volgens onze gespreks-
partner zichtbaar moeten aanspreken op hun gedrag. 
 
8.4.8 Reflecties op de symbolische dimensie in een geloofwaardig optreden 
Uit het voorbeeld hiervoor wordt duidelijk dat verwachtingen over het optre-
den van de politie ook vooral symbolisch van aard kunnen zijn. De politie is 
ook vertegenwoordiger van algemene waarden die breed worden onderschre-
ven in onze samenleving. Overschrijding van die waarden is wellicht niet 
meteen strafbaar of in strijd met het recht, maar juist in die situaties verwach-
ten mensen soms dat de politie toch een duidelijk signaal afgeeft.  
 
Natuurlijk doet de politie dat ook in de praktijk. Er zijn talloze voorbeelden te 
noemen waarin de politie, al dan niet in de persoon van de korpschef en al dan 
niet via de media, een normatief signaal probeert af te geven. In de praktijk 
blijkt overigens dat die signalen niet altijd kunnen rekenen op een breed 
draagvlak. Het is zelfs niet ondenkbeeldig dat de politie juist in de knel komt 
met eisen en verwachtingen die horen bij de verticale rekenschapsdimensie. Ze 
spreekt al snel voor haar beurt als politiek en bevoegd gezag met het afgeven 
van een normatief signaal worden ingehaald. Waar in een horizontale dimen-
sie gewone mensen wel een duidelijk signaal verwachten, is het in de praktijk 
desondanks toch voorzichtig laveren.  
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8.4.9 De kleurschakeringen van de horizontale rekenschapsdimensie  
Al met al kunnen binnen de horizontale rekenschapsdimensie situationele, 
professionele, institutionele en symbolische ‘kleurschakeringen’ worden ont-
waard. Figuur 8.2 laat zien dat aan elke schakering specifieke vragen zijn ver-
bonden over de geloofwaardigheid van het optreden.  
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Figuur 8.2: De horizontale rekenschapsdimensie 
 
 
Soms zullen zij op gespannen voet staan met de eisen en verwachtingen die 
samenhangen met of voortkomen uit de verticale rekenschapsdimensie. Toch 
lijkt in die horizontale en verticale dimensies niet zozeer de onderlinge tegen-
stelling van belang. Juist hun gezamenlijk effect lijkt van invloed te zijn op de 
geloofwaardigheid van de politie. In de slotparagraaf gaan wij hier verder op 
in.  
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8.5   De balans opmakend: verantwoording in meervoudig perspectief 
 
Uit de verhalen van onze gesprekspartners rijst een beeld waarin aan de ge-
loofwaardigheid van het optreden uiteenlopende eisen worden gesteld. Zij is 
in belangrijke mate gelegen in de wijze waarop individuele politiemensen zich 
opstellen en gedragen in hun dagelijkse werk. Altijd spelen een gevoel voor 
context en de specifieke omstandigheden een rol. Ze is ook afhankelijk van hun 
persoonlijk vermogen situaties te ‘lezen’ en de sociale eisen van het moment 
aansprekend en overtuigend een plek te geven in hun handelen. In interacties 
met andere professionals en interacties waar de politie mede afhankelijk is van 
anderen in de institutionele arena, komen daar andere vereisten bij. Bijvoor-
beeld het vermogen om duurzame en productieve relaties te smeden met an-
dere professionals, om samen te werken, terwijl tegelijkertijd verantwoorde-
lijkheden worden afgebakend en hierover helder wordt gecommuniceerd.  
 
In de praktijk is de politieorganisatie zich hiervan overigens bewust. Met de 
nota ‘Politie in Ontwikkeling’ heeft zij recentelijk een nieuwe missie voor zich-
zelf geformuleerd waarin zij: ‘waakzaam en dienstbaar staat voor de waarden 
van de rechtsstaat’ (Raad van Hoofdcommissarissen, 2005: 36). Meer dan vroe-
ger geeft deze missie door de introductie van het dienstbaarheidsbegrip uit-
drukking aan het feit dat de politie niet alleen over de samenleving waakt door 
wetten te handhaven, maar daar ook deel van uitmaakt. Ze is onderdeel van 
een maatschappij waarin partijen elkaar in hun interactie met een zekere ge-
lijkwaardigheid tegemoet treden. Zo vormen hierin naast de wet volgens de 
politie ‘… ook een (h)erkenning van andermans waarden en belangen en al-
gemene waarden en normen’ leidraden voor haar handelen (Raad van Hoofd-
commissarissen, 2005: 37). Een verticale oriëntatie op de rol van de politie en 
de daaraan verbonden hiërarchische verantwoordingslijnen worden zo verge-
zeld van het besef dat haar reële handelingspraktijk in belangrijke mate hori-
zontaal van karakter is: ‘Het gaat de politie daarbij niet om een legalistische 
wetstoepassing, maar om handelen dat bijdraagt aan het reduceren van onvei-
ligheid. (…) situationeel bepaald handelen en differentiatie in handelingsreper-
toire …’ (Raad van Hoofdcommissarissen, 2005: 73). De beroepscode ‘Code 
Blauw’, die in 2007 als uitvloeisel van de nieuwe missie door de Nederlandse 
politie is omarmd, laat daarnaast zien dat de politieorganisatie zich bewust is 
van het belang van een persoonlijke professionaliteit bij haar medewerkers. De 
code getuigt namelijk vooral van het inzicht dat geloofwaardigheid keer op 
keer moet worden verworven in het concrete optreden van individuele poli-
tiemensen.  
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De horizontale handelingspraktijk stelt daarmee situationele, professionele, 
institutionele en symbolische eisen aan het optreden. Eisen die voorbij gaan 
aan een formeel-juridisch en politiek-bestuurlijk toetsingskader. Eisen die niet 
altijd in termen van resultaat of effectiviteit zijn te vatten. Eisen die overigens 
niet altijd en in elke situatie even zwaar zullen wegen. Zij vormen in feite een 
wisselend toneeldecor waartegen het optreden plaatsvindt. Op dat toneel moe-
ten politiemensen vooral kunnen schakelen in hun gedragsrepertoire om in de 
dagelijkse praktijk geloofwaardig te zijn. Daarvoor bestaat geen kant-en-klare 
receptuur. Duidelijk is wel dat geloofwaardigheid steunt op uiteenlopende 
‘bouwstenen’. Zoals ook in deze bundel gebeurt, roept die meervoudigheid 
wel de vraag op of er gesproken kan worden van een paradox tussen verticaal 
georiënteerde en horizontaal georiënteerde verantwoordingsvormen. In onze 
ogen is de tegenstelling ten dele schijn. De handelingspraktijk van de politie 
kan immers niet feitelijk worden gescheiden in een verticaal en horizontaal 
georiënteerd deel. Het onderscheid is conceptueel van aard. Via specifieke 
invalshoeken en via eigen invulling geven beide oriëntaties in de praktijk voe-
ding aan dezelfde vraag: ‘is het optreden geloofwaardig geweest?’ 
 
8.5.1 Meervoudige verantwoording, verminderde geloofwaardigheid?  
Zowel de verticaal georiënteerde verantwoordingsarrangementen als de meer 
horizontaal georiënteerde vormen van rekenschap toetsen uiteindelijk de ge-
loofwaardigheid van het handelen. Hoe het concrete optreden wordt beoor-
deeld, is daarmee uiteindelijk afhankelijk van de mate waarin de verschillende 
rekenschapsdimensies hun plek krijgen in het toetsingsproces. In de praktijk 
wordt de politie evenwel met een nieuwe problematiek geconfronteerd. De 
verschillende rekenschapsdimensies zijn misschien niet tegengesteld, maar 
versterken elkaar wel op geheel eigen wijze en zorgen voor een aanzwellende 
druk op het politieapparaat om geloofwaardig te presteren. Die toegenomen 
druk is bovendien niet langer eenduidig, maar als combinatie van de verticale 
en horizontale rekenschapsdimensie veel minder grijpbaar en constant in flux. 
Soms zal de verticale dimensie prevaleren. Soms zal de horizontale dimensie in 
al haar schakeringen dominant zijn bij de beantwoording van de vraag of het 
optreden geloofwaardig was. Daarmee dreigt een situatie te ontstaan waarin 
de toegenomen meervoudigheid van verantwoordingsarrangementen in de 
praktijk vooral het risico vergroot op een verminderde geloofwaardigheid. 
Naast de verticale, formeel-juridische verantwoordingsdimensie dient immers 
rekening te worden gehouden met ten minste vier nieuwe kleurschakeringen 
in de horizontale dimensie. 
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Figuur 8.3: Geloofwaardigheid door meervoudige verantwoording onder druk?  
 
 
8.5.2 Meervoudige verantwoording als duivels dilemma 
Het risico op een overbelasting van het politieapparaat ligt op de loer. Zelden 
zal altijd en in elk optreden aan alle eisen kunnen worden voldaan. Waar het 
verantwoordingsuurwerk bestaat uit steeds meer en delicatere radertjes, groeit 
het risico dat het mechanisme vastloopt. Niet in de laatste plaats omdat in dit 
specifieke uurwerk de verschillende verantwoordingseisen niet per definitie in 
elkaars verlengde liggen. Door de meervoudige eisen aan verantwoording kan 
een nieuw duivels dilemma ontstaan waarin vooral bewust – en door het toe-
genomen aantal ogen op het politieapparaat steeds vaker expliciet – gekozen 
moet worden aan welke verwachtingen men kan én wenst te voldoen: welk 
specifiek publiek of welke belanghebbenden en welke rekenschapsrelaties op 
dat moment, in die situatie, tegemoet worden getreden. In dat keuzeproces is 
het tegelijkertijd veel moeilijker geworden voor de politie om in het eigenlijke 
optreden of in de verantwoording nadien, te bepalen aan welke rekenschaps-
dimensie en welke ‘kleurschakeringen’ het beste recht kan worden gedaan 
zonder in bredere zin aan geloofwaardigheid in te moeten boeten. 



9 Strak ‘in het pak genaaid’? 
Ontwikkeling en werking van verantwoordingsrelaties bij de reclassering 

 
Hans Moors en Bas Vogelvang 

 
 
9.1 Inleiding 
 
Reclassering is van oudsher een burgerinitiatief van helpende godsvrucht. Pri-
vate organisaties domineerden sinds 1823 een werkveld waarin de overheid 
zich pas tegen het einde van de negentiende eeuw stilaan begint te profileren 
(Heinrich, 1995; Franke, 1990; Van Drenth & De Haan, 1999). Tegenwoordig is 
de overheid de belangrijkste financier van de drie reclasseringsorganisaties in 
Nederland: Reclassering Nederland, het Leger des Heils Jeugdzorg en Reclas-
sering, en de Stichting Verslavingsreclassering GGZ. Niettemin zijn deze orga-
nisaties feitelijk deel van de private sector gebleven. 
 
De relatie tussen reclasseringsorganisaties en overheid is sinds 1823 een span-
nende geweest. Aan het einde van de negentiende eeuw beginnen opvattingen 
over de rol van de overheid in de strafrechtpleging en maatschappelijke ver-
antwoording voor (ex-)delinquenten te veranderen. Dan begint een lange peri-
ode van aantrekken en afstoten. Dit proces had invloed op de aard en de posi-
tionering van het reclasseringswerk. Maar het had ook verregaande invloed op 
de professionalisering van de uitvoering en op de mate van autonomie van de 
reclasseringsorganisaties. Eind jaren zestig van de vorige eeuw begon een 
pendelperiode tussen vrijwel volledige autonomie (tot medio jaren tachtig), 
gevierde teugels (tot medio jaren negentig), geleide zelfverantwoordelijkheid 
(tot het begin van het nieuwe millennium) en strakke sturing op basis van te 
leveren productie (vanaf 2004). Sinds die tijd vormen de reclasseringsorganisa-
ties en de overheid een complex partnerschap met duidelijke contouren in de 
samenwerking, de financiering en het opdrachtgeverschap. 
 
De verantwoordings- en verantwoordelijkheidspositie van de reclassering 
Tal van organisaties die taken uitvoeren in het publieke domein hebben de 
balans tussen politieke aansturing en verantwoordelijkheid enerzijds en maat-
schappelijke inbedding en verantwoordelijkheid anderzijds de afgelopen jaren 
zien verschuiven. Dat heeft te maken met twee zaken: veranderingen in hun 
formele positie ten opzichte van de overheid (meer of minder rechtstreekse 
aansturing) en verschuivingen in de (zelf)perceptie van hun maatschappelijke 
taakuitoefening. Wat betreft het eerste punt heeft de overheid de afgelopen 
jaren taken en werkvelden als het ware naar buiten geplaatst en in uitvoe-
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ringsorganisaties belegd, of – zoals in het geval van de reclasseringsorganisa-
ties – private organisaties ‘naar binnen gehaald’ (verstatelijking).  
 
Uitvoeringsorganisaties vallen onder (eind)verantwoordelijkheid van een mi-
nisterie, maar zijn deels zelfstandig. Hierbij kunnen zelfstandige bestuursorga-
nen en agentschappen worden onderscheiden. In beider geval is sprake van 
een verticale verantwoordingsrelatie ‘van beneden’ – de uitvoering – ‘naar 
boven’ – de minister c.q. het ministerie. Een agentschap ontstaat als gevolg van 
interne verzelfstandiging van een dienst of afdeling van het kerndepartement. 
Dit geeft onderdelen binnen ministeries de mogelijkheid een batenlastenstelsel 
te voeren. Dergelijke eenheden, zoals de Dienst Justitiële Inrichtingen en de 
politie, vallen nog steeds formeel en hiërarchisch onder de ministeriële ver-
antwoordelijkheid. Voor zelfstandige bestuursorganen, zoals de reclasserings-
organisaties, geldt een meer beperkte ministeriële verantwoordelijkheid. De 
minister blijft verantwoordelijk voor het beleid en voor het toezicht op de uit-
voeringsorganisatie, maar niet voor de bedrijfsvoering. Er is dus in een zelf-
standig bestuursorgaan sprake van verticale beïnvloeding en controle van de in-
houd en de resultaten van het werk.  
 
De veranderingen in de verticale verantwoordingsrelaties hebben voor uitvoe-
ringsorganisaties ook gevolgen voor hun samenwerking met ketenpartners 
waarmee zij niet in een hiërarchische relatie staan, maar die wel het een en 
ander over hen te zeggen hebben. De verantwoording die wordt afgelegd aan 
niet-hiërarchische samenwerkingspartijen, kan worden aangeduid als horizon-
tale verantwoording (O’Donnell, 1998; Scott, 2000; Mulgan, 2003). Het forum 
waaraan verantwoording wordt afgelegd, is een ‘derde partij’ die buiten de 
relatie tussen minister(ie) en uitvoeringsorganisatie staat. Als derde partij kun-
nen bijvoorbeeld optreden (vertegenwoordigers van) klanten, partners, profes-
sionele beoordelingsgremia of journalisten. Schillemans (2007b) merkt op dat 
horizontale verantwoordingsfora meestal beschikken over beperkte sanctie-
mogelijkheden, maar door openbare oordelen vaak positief of negatief bijdra-
gen aan het imago van uitvoeringsorganisaties. Volgens Michels en Meijer 
(2003) kan het besluitvormingsproces in horizontale verantwoordingsrelaties 
minder transparant en complexer worden. De communicatie wordt bovendien 
veeltoniger en de autonomie van verschillende samenwerkingspartijen wordt 
deel van de belangenafweging bij wederzijdse sturing en verantwoording.  
 
Het tweede punt (de perceptie van de taakuitoefening) hangt deels met het 
eerste punt samen. De verstatelijking van de reclasseringsorganisaties betekent 
immers dat het gevoerde beleid en daarmee ook de te bereiken resultaten (me-
de) door het ministerie van Justitie worden bepaald. Reclasseringsorganisaties 



 
 
 
 
 

9 STRAK ‘IN HET PAK GENAAID’? 

 135 

kunnen hun individuele missie wel kiezen, maar de uitwerking daarvan op 
hoofdlijnen – de visie – wordt mede bepaald door moederdepartement en ho-
rizontale ketenpartners. Een voorbeeld hiervan is de keuze die door Justitie in 
2004 is gemaakt dat de re-integratie van ex-gedetineerden zonder strafrestant 
geen verantwoordelijkheid meer is van Justitie (lees: de reclassering), maar van 
gemeenten. Het staat de reclassering vrij om deze re-integratie te bevorderen 
(missie), maar zij moet daarvoor dan bij de gemeenten financiering zoeken 
(visie). Een tweede voorbeeld is de maatschappelijke en politieke druk op de 
reclassering vanaf de jaren negentig om te voorkomen dat justitiabelen op-
nieuw een delict plegen en zodoende mee te werken aan een ‘veiliger samenle-
ving’. Met een dergelijke visie zijn de reclasseringsorganisaties oorspronkelijk 
nooit opgericht.  

 
Vraagstelling 
De reclassering vormt een interessante casus in een studie over de praktijk van 
schuivende verantwoordelijkheden en verantwoordingsstructuren. Er is van 
de reclassering noch van het kerndepartement rapportage over hoe deze ver-
anderingsprocessen zijn verlopen, zowel in feitelijke zin als in termen van sub-
jectieve betekenisgeving. In dit hoofdstuk willen we hiertoe een aanzet doen. 
Daarbij hanteren we de volgende vraagstelling: Hoe verhouden de processen 
van horizontale en verticale, feitelijke en morele verantwoording en verant-
woordelijkheid – op landelijk en regionaal niveau – zich tot de visie op en mis-
sie van de taakuitoefening van de reclasseringsorganisaties? Hoe werkt die 
praktijk? Hoe functioneert de reclassering in het spel van financierende over-
heden, uiteenlopende opdrachtgevers, burgers als belastingbetalers en veilig-
heidsfetisjisten, en cliënten als (dikwijls maar tijdelijk) herboren burgers?  
 
Om de vraagstelling te beantwoorden, beschrijven we de huidige praktijk van 
het werk van twee reclasseringsorganisaties: Reclassering Nederland en Leger 
des Heils Jeugdzorg en Reclassering (LJ&R). De Stichting Verslavings-
reclassering GGZ (SVG) laten we om pragmatische reden buiten beschouwing. 
Als uitgangspunt nemen we de spanningsvelden in de sturings- en verant-
woordingsrelaties van kerndepartement en uitvoeringsorganisatie die door 
Van Thiel (2004) zijn geformuleerd (zie de inleidende bijdrage in deze bundel). 
Deze spanningsvelden hebben we in een aantal interviews voorgelegd aan de 
directies en beleidsmedewerkers van de twee reclasseringsorganisaties. Deze 
inventariserende aanpak heeft als methodologische beperking dat uitsluitend 
subjectieve meningen zijn vastgelegd en dat het kerndepartement noch keten-
partners in het onderzoek zijn betrokken. 
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9.2 Reclasseringswerk 
 
De belangrijkste kenmerken van de drie reclasseringsorganisaties staan in tabel 
9.1 aangegeven. 
 

 Budget Justitie Medewerkers Organisatie 
Reclassering 
Nederland 

 
63% 

 
1500 

Landelijk kantoor en 
10 regio’s met 35 units en 

12 werkstrafunits 
Leger des Heils 
Jeugdzorg en 
Reclassering 

 
8% 

 
220 

 
Landelijk kantoor en 10 units 

Stichting Versla-
vingsreclasse-

ring GGZ 

 
28% 

 
450 

Landelijk kantoor en 25  
afdelingen binnen (vnl.) 

verslavingsklinieken 
 

Tabel 9.1: Kenmerken van de reclasseringsorganisaties 
 
 
De drie reclasseringsorganisaties voeren de volgende taken uit in opdracht van 
het Openbaar Ministerie, de rechter of het gevangeniswezen:1 
 
1. Diagnose en advies over de meest geschikte straf en (in voorkomende ge-

vallen) over de passende interventie (voorafgaand aan een uitspraak van 
het Openbaar Ministerie of de rechter). 

2. Toezicht op de uitvoering van voorwaardelijke straffen (zoals voorwaarde-
lijke gevangenisstraf, voorwaardelijke invrijheidstelling of TBS met behan-
deling), waarbij een combinatie van gedragsverandering en risicomanage-
ment wordt ingezet. Daarbij wordt uitsluitend aandacht besteed aan de 
criminogene factoren die bij de dader aanleiding kunnen geven tot een nieuw 
delict (zoals verslaving, tekorten aan sociale vaardigheden, of relatiepro-
blemen). Voor factoren die ook zorg vereisen zonder dat zij bij een indivi-
duele dader een relatie met het delictgedrag hebben, wordt samenwerking 
gezocht (bijvoorbeeld met de psychiatrie).  

3. Uitvoering van gedragsinterventies (binnen toezicht of tijdens detentie). 
4. Uitvoering van taakstraffen, met name werkstraffen. 
 
De reclassering voert deze taken uit in opdracht van justitiële ketenpartners, 
binnen een justitieel kader. Er is dus geen sprake van vrijwillig contact van 
daders met de reclassering. De reclassering heeft, met uitzondering van diag-
nose en advies en de uitvoering van gedragsinterventies (doorgaans groeps-
                                                 
1 De wettelijke basis voor de opdrachtverlening is de Reclasseringsregeling uit 1995. 
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trainingen), geen contact met gedetineerden. Toezicht binnen detentie komt 
niet voor. De oorspronkelijke taken van de reclassering – het schrijven van 
sociale rapporten ter ondersteuning van de justitiabele en hulp bij re-integratie 
en rehabilitatie – zijn vanaf de jaren negentig vervangen door een focus op het 
voorkomen van recidive door middel van supervisie en controle, aangevuld 
met specifieke interventies, vervat in voornoemde vier taken. De positie van de 
reclasseringswerker is zo gewijzigd van ‘deskundige vriend’ naar ‘niet altijd 
even vriendelijke deskundige’. De reclasseringsorganisaties zijn ‘crimefighters’ 
geworden. Het maatschappelijke belang van een veilige samenleving weegt 
zwaarder dan dat van een individuele dader. Onder meer door participatie in 
veiligheidshuizen en lokale Justitieberaden levert de reclassering een bijdrage 
aan primaire en secundaire preventie. Daarnaast voert de reclassering specia-
listische taken ter voorkoming van nieuw delictgedrag (tertiaire preventie) uit. 
Het reclasseringswerk voltrekt zich in ‘the spotlight’ van de publieke en poli-
tieke opinie.  
 
 
9.3 Spanningen in de sturings- en verantwoordingsrelaties 
 
9.3.1 Nevenschikking en hiërarchie 
Het eerste spanningsveld betreft de relatie tussen het ministerie van Justitie en 
de reclasseringsorganisaties. Deze kenmerkt zich door afhankelijkheid én zelf-
standigheid. Deze paradox geldt voor beide partijen. Enerzijds speelt dat wie 
betaalt, bepaalt. De aansturing door het ministerie van Justitie is helder en 
strak. De organisatie van de onderhandelingen vanuit het ministerie van Justi-
tie is eenduidig en concentreert zich op budgettering en financiële verant-
woording. Anderzijds speelt de erkenning van expertise en het beroep op een 
bepaalde mate van autonomie om die expertise adequaat uit te kunnen voeren.  
 
Reclassering Nederland benoemt dit spanningsveld desgevraagd als ‘een-
dimensionaal’. Het ministerie van Justitie (directie Sanctie- en Preventiebeleid) 
stelt productiecriteria vast. Reclassering Nederland stelt een jaarplan op in 
overleg met het landelijk bureau en het regiomanagement waarin het produc-
tieplan op beleids- en uitvoeringsniveau wordt vastgelegd. Vervolgens ver-
antwoordt Reclassering Nederland de productiecijfers richting het moeder-
departement, zoals een ‘broodjesfabriek’ het aantal baksels. De sturing is ge-
richt op output. Er is sprake van een inkooprelatie. De afspraken worden op 
landelijk niveau gemaakt. Van rechtstreeks contact tussen het departement en 
de regio’s is geen sprake meer. Het is aan Reclassering Nederland om de af-
spraken intern door te vertalen en zich daarbij rekenschap te geven van de 
relatie tot regionale opdrachtgevers als de gerechten en het Openbaar Ministe-
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rie. Volgens sommige regiomanagers is de omzet- en productregel echter te 
gedetailleerd op landelijk niveau. In de praktijk moet toch op regioniveau na-
dere uitwerking plaatsvinden. 
 
De verstandhouding tussen het ministerie van Justitie en Reclassering Neder-
land is de afgelopen jaren veranderd. Reclassering Nederland spreekt van ‘een 
tijdgeest van ontbureaucratisering’. Het aantal schijven is beperkt en de stu-
ringsbehoefte vanuit Justitie richt zich vooral op goed boekhouden. Er is recen-
telijk meer ruimte voor eigen initiatief op het niveau van uitvoering, zoals 
blijkt uit de taakspecialisatie die Reclassering Nederland heeft doorgevoerd. 
Vroeger viel daar niet over te praten. Deze veranderingen in de sturingsrelatie 
hebben volgens Reclassering Nederland te maken met persoonlijke relaties 
tussen de verantwoordelijke beleidsmakers. Overigens zou Reclassering Ne-
derland graag zien dat Justitie op een hoger ambtelijk niveau (Directeur-
Generaal) het gesprek met de reclassering zou aangaan dan tot dusverre het 
geval is geweest, al lijkt ook op dit punt van een verschuiving ten goede spra-
ke.  
 
Net als voor Reclassering Nederland is het spanningsveld voor Leger des Heils 
Jeugdzorg en Reclassering herkenbaar. A fortiori, aldus de respondent, van-
wege de onmiskenbare eigen visie, missie, identiteit en daardoor zelfstandig-
heid. Het geld komt echter van Justitie en wie betaalt, bepaalt. Herkenbaar is 
ook dat de dialoog volwassen is geworden. ‘We spelen echt geen Tom-en-Jerry-
spelletje.’ De onderhandelingen met Justitie over de financiën en de inhoud van 
beleid ervaart men als spannend. De politiek is namelijk heel dichtbij. Veiligheid 
is ‘hot’. Dat leidt tot snelle en dwingende vragen richting reclassering: 
 
‘Een voorbeeld is de noodzaak om op stel en sprong vrijwillige nazorg voor PIJ-jongeren2 te 
organiseren. De aanleiding is dat één jongere van 23 jaar, die in 6 jaar tijd in 15 verschillende 
instellingen werd rondgepompt, sommige tweemaal zag, en dan binnenkort vrij zal komen. 
Hij stelt “jullie hebben mij kapotgemaakt. Als ik eruit kom, maak ik mezelf kapot en ik neem 
er een paar mee.” Op dat moment loopt de staatssecretaris politiek gevaar. De reclasserings-
organisaties worden gebeld. Verplichte nazorg is in voorbereiding, maar acuut moet de 
vrijwillige geregeld worden. Daar is dan ook meteen geld voor.’ 
 
Minder positieve herinneringen delen beide reclasseringsorganisaties aan de 
periode 1995-2004. In de tweede helft van de jaren negentig voerde Justitie de 
inkoop- en concurrentierelatie met de reclassering in. ‘Justitie zat echt in de rol 
van opdrachtgever, vroeg om aanbestedingen van elke reclasseringsorganisatie 

                                                 
2 De PIJ-maatregel is een strafrechtelijke maatregel tot plaatsing in een inrichting voor jeug-
digen. 
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(bijvoorbeeld bij de uitvoering van de taakstraf) en bracht de markteconomie 
binnen. Het heeft veel gesprekken gekost. Nu is dat weer van de baan.’ Het is 
door de reclasseringsorganisaties ook wel hard gespeeld: ‘Als jij dat doet, gaan 
wij dat ook doen. Jij wilt risicotaxaties en adviezen op jouw formats hebben. 
Maar tegelijk huur je externe schrijvers in om de berg aan adviezen weg te 
werken. Die gebruiken geen formats en het ZM3 accepteert die adviezen ook 
nog. Nou, dan doen wij dat ook niet meer.’ In de periode 2000-2004 zat Justitie 
in de rol van ‘strenge boekhouder’ en ervoeren de reclasseringsorganisaties 
wantrouwen bij Justitie.  
 
‘Het vertrouwen in de reclassering was in 2000 heel laag. Je moest gehoorzaam zijn. Voor de 
reclassering is het een bewustwordingsproces geweest voor hun positie, taken en rollen. We 
moesten leren om veel meer met de Directie Sanctie- en Preventiebeleid te communiceren, 
en nu kunnen we ze daardoor meer op afstand houden. Dit veronderstelt wel dat de reclas-
sering zelf heel goed weet waar ze heen wil. Het is immers verleidelijk om in de kinderrol te 
blijven zitten.’ 
 
Conclusie 
Voor beide reclasseringsorganisaties is de spanning tussen nevenschikking en 
hiërarchie herkenbaar. Uit de voorbeelden blijkt dat zowel de directie Sanctie- 
en Preventiebeleid als de reclassering een voorkeur heeft voor nevenschikking. 
Van ‘zoek het maar uit’ kan echter nooit sprake zijn, gezien de ministeriële 
verantwoordelijkheid. Daardoor speelt op de achtergrond van de nevenschik-
king altijd de verwachting van het moederdepartement dat de reclassering 
openstaat voor veranderingen in budget of taakstelling. Binnen de reclassering 
is er reciproque de verwachting dat veranderingen die het departement wenst 
een realistisch gehalte hebben, dat men niet voor onmogelijke keuzes wordt 
geplaatst. Deze impliciete regels worden door goede persoonlijke contacten en 
relatiebeheer bevorderd en bewaakt. Wanneer ze worden overtreden, kunnen 
de onderhandelingen een scherp karakter krijgen, waarbij de reclassering het 
gebruik van dreigementen niet schuwt. In de afgelopen periode zijn – in op-
dracht van de minister – enkele malen forse bezuinigingen aan de reclassering 
opgelegd en tegelijkertijd de kwaliteitseisen verscherpt. Deze periode van 
‘strakke verticale’ sturing ebt weg, maar laat nu nog duidelijk haar sporen zien: 
er lijkt sprake van overgevoeligheid voor het overtreden van de onderhande-
lingshuishouding. Dit maakt het resultaat van onderhandelingen tussen depar-
tement en reclasseringsorganisaties (te) sterk afhankelijk van persoonlijke rela-
ties. De geïntroduceerde marktwerking lijkt voor de reclassering een factor die 
deze overgevoeligheid in stand kan houden. 
 

                                                 
3 De zittende magistratuur, kortweg de rechters. 
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9.3.2 Beleid en uitvoering 
De taakverdeling tussen Justitie en de reclasseringsorganisaties lijkt simpel: het 
ministerie ontwerpt het beleid, de reclasseringsorganisaties voeren het uit. In 
de praktijk ligt het wat complexer. Allereerst is het moeilijk om precies te bepa-
len waar het ontwerpen van beleid eindigt en de uitvoering begint. De reclas-
seringsorganisaties bemerken op de werkvloer allerlei zaken – ook op het ni-
veau van horizontale samenwerking, of bijvoorbeeld via cliënten die ‘commen-
taar leveren’ op het beleid – die bij het ministerie van Justitie terecht moeten 
komen. Een voorbeeld hiervan is de zogenoemde uitvoeringstoets waarmee 
men een voorgenomen beleidsmaatregel eerst toetst op haalbaarheid, kosten 
en effectiviteit. Wanneer de reclassering echter zo’n toets openbaar maakt, oe-
fent men strategisch invloed uit op het beleid.  
 
Politici en de ambtelijke leiding van het departement beperken zich, ten twee-
de, vaak niet tot sturing op hoofdlijnen. Kamervragen over individuele voor-
vallen, verzoeken om gedetailleerde beheersmatige informatie (bijvoorbeeld 
ziekteverzuim of salarissen), verzoeken tot het terugdraaien van besluiten door 
de reclasseringsorganisaties (bijvoorbeeld tariefwijzigingen) en veranderingen 
in de randvoorwaarden waaronder die organisaties moeten werken (bijvoor-
beeld door bezuinigingen): het zijn allemaal voorbeelden van manieren van 
bemoeienis met de werkzaamheden van de reclasseringsorganisaties. Een an-
der voorbeeld is de voorwaardelijke invrijheidstelling, die sinds 2008 (op-
nieuw) is ingevoerd. De invulling van dit beleid werd, volgens Leger des Heils 
Jeugdzorg en Reclassering, op uitvoeringsniveau heel duidelijk en direct door 
het moederdepartement beïnvloed: ‘Het is gewoon gedicteerd.’ Ook bij inci-
denten met reclasseringscliënten is directe (verticale) invloed van politici en 
ambtenaren op de beleidsuitvoering merkbaar. 
 
Toch is sprake van een wederkerige relatie, onderstrepen beide reclasserings-
organisaties. Zij worden niet alleen betrokken bij discussies over beleid, maar 
spelen daarin ook een rol. Zij oefenen invloed uit op het departement en het 
beleid door steeds weer de concrete problemen in de uitvoeringspraktijk te 
schetsen. Het feit dat binnenkort het aantal uren in de nieuwe toezichtmethode 
wordt gedifferentieerd naar risiconiveau, acht Leger des Heils Jeugdzorg en 
Reclassering een goed voorbeeld van de wijze waarop de praktijk het beleid 
beïnvloedt. Niet altijd opereren de reclasseringsorganisaties via de directie 
Sanctie- en Preventiebeleid. Ook via Kamerleden worden pogingen gedaan het 
beleid van het ministerie te beïnvloeden: ‘Ik heb heel wat uren in Nieuwspoort 
gezeten, en Kamerleden bezocht of uitgenodigd.’ 
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Conclusie 
De reclassering opereert in een gevoelige maatschappelijke en politieke arena 
waar misstappen en incidenten tot publieke aandacht leiden. Deze druk wordt 
ook gevoeld op het ministerie. Dat kan leiden tot directieve aansturing van de 
uitvoering tijdens het ontwerpen van beleid. Tegenwoordig is sprake van ‘ge-
zamenlijk crisisberaad’ bij incidenten. Het is, gezien de gegeven voorbeelden, 
opmerkelijk hoe ‘koel en zelfverzekerd’ de reclasseringsorganisaties met dit 
spanningsveld omgaan. Incidenten met een vreselijke afloop hebben gevolgen 
voor de bedrijfsvoering of individuele medewerkers. Maar tegelijk zal de re-
classering glashard duidelijk maken dat gebrekkige uitvoering ook te wijten is 
aan gebrekkig (randvoorwaardelijk) beleid. Een ‘veiliger samenleving’ vraagt 
om boter bij de vis.  
 
Justitie stelt zich hetzelfde op als het gaat over beïnvloeding van de uitvoering. 
Problemen met de bedrijfsvoering of niet: wanneer politieke bescherming en 
maatschappelijke rust in het geding zijn, worden de reclasseringsorganisaties 
op aanpassing van hun taakuitvoering aangesproken. Vanuit de politieke rati-
onaliteit van het departement is de beantwoording van Kamervragen een pri-
maire activiteit, voor de uitvoeringsorganisatie is het vooral een onderbreking 
van het primaire proces. Dit verschil in opvatting kan leiden tot spanning in de 
samenwerking, vooral als er veel Kamervragen zijn. Opvallend is dat in deze 
situaties de resultaten van wetenschappelijk onderzoek geen enkele rol lijken 
te spelen. Het zijn doorgaans de reclasseringsorganisaties zelf die in deze ge-
vallen het verzoek doen (of zelf het initiatief nemen) om de ingrepen in de uit-
voering ook wetenschappelijk te toetsen.  
 
9.3.3 Verticale en horizontale verantwoording  
De reclasseringsorganisaties werken in een context waarin naast het ministerie 
van Justitie diverse andere partijen een rol spelen. Soms zijn dat organisaties 
waarmee een hiërarchische relatie wordt onderhouden, zoals inspecties, re-
kenkamers, Raden van Toezicht (in penitentiaire inrichtingen) en andere toe-
zichthouders. Soms zijn het horizontale stakeholders, zoals opdrachtgevers 
(gemeenten), concurrenten, partners en klanten. Met al deze stakeholders wor-
den verschillende relaties onderhouden. Sommigen zijn opdrachtgever, som-
migen zijn afnemers van diensten of producten, anderen controleren de kwali-
teit of doelmatigheid van prestaties. Hierbij passen verschillende verticale ver-
antwoordingsarrangementen en horizontale vormen van verantwoording.  
 
De reclasseringsorganisaties onderhouden een verticale verantwoordings-
relatie met het ministerie van Justitie (directie Sanctie- en Preventiebeleid). 
Deze relatie is in essentie een financieringsrelatie, met verantwoording van 
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geleverde producten voor een vastgesteld budget. Justitie is geen directe op-
drachtgever van de reclasseringsorganisaties. Opdrachtgevers op landelijk 
niveau zijn het parket-generaal (voor het Openbaar Ministerie) en het gevan-
geniswezen (Dienst Justitiële Inrichtingen). Deze opdrachtgevers betalen echter 
niet zelf voor de producten die de reclasseringsorganisaties leveren. Hoe zij 
zich ten opzichte van de reclassering ‘gedragen’, hangt af van afspraken die 
Justitie met die opdrachtgevers maakt over de aantallen producten die er jaar-
lijks zullen of moeten worden afgenomen. Deze prognose wordt vertaald in 
een productiekader voor de reclassering, dat wordt doorvertaald naar financie-
ring per arrondissement. Ook op regionaal of arrondissementaal niveau on-
derhouden de reclasseringsorganisaties een opdrachtgever-opdrachtnemer-
relatie met het Openbaar Ministerie en de zittende magistratuur. Op lokaal 
en/of regionaal niveau fungeren veiligheidshuizen als opdrachtgever, dan wel 
de gemeentelijke overheid zelf. Gemeenten zijn dan zowel opdrachtgever als 
financier. De verantwoordingsrelaties in deze samenwerking zijn, volgens Re-
classering Nederland, pril en in ontwikkeling. Partijen moeten leren elkaar aan 
te spreken op de adequate uitvoering van de eigen taken. 
 
Wat verantwoording betreft, hebben de reclasseringsorganisaties niet alleen 
rekening te houden met hun opdrachtgevers. Ze dienen ook verantwoording af 
te leggen aan de Inspectie Sanctietoepassing (houdt toezicht), de Veiligheids-
huizen (met hierin de politie en de Raad) en – recentelijk in toenemende mate – 
de Nationale Ombudsman. Met deze instellingen worden horizontale verant-
woordingsrelaties onderhouden. Zij kunnen immers niet feitelijk sanctioneren, 
maar beoordelen de reclasseringsorganisaties wel. Er is sprake van een infor-
mele macht. 
 
Aan het reclasseringswerk zit richting moederdepartement ‘een groot verant-
woordingscircus’ vast. ‘Men is altijd gericht op twee cijfers achter de komma, 
en daar komt bij dat alles is opgeknipt in deelproducten en productafname. 
Heel veel details.’ Zowel Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering als Reclas-
sering Nederland ervaart deze druk. Richting gemeenten wordt gescheiden 
(financiële) verantwoording afgelegd. Zoals gezegd gaat het hierbij voor Re-
classering Nederland om een klein aandeel van de productie, maar wel een 
deel van ‘de markt’ dat men actief probeert uit te breiden. Een aspect van de 
(financiële) verantwoording als opdrachtnemer dat geregeld tot onduidelijk-
heden leidt, is dat het Openbaar Ministerie of het parket-generaal de productie 
arrondissementaal definieert, terwijl in de praktijk de uitvoering door de re-
classeringsorganisaties zich over de grenzen van een arrondissement heen 
dient te bewegen. Een ander complicerend aspect in de verantwoordingsstruc-
turen is de autonomie van de rechterlijke macht. De rechter legt een straf op en 
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houdt daarbij niet noodzakelijkerwijs rekening met productieafspraken in het 
reclasseringswerk. Aangezien ‘rechters niet aan een touwtje zitten’ kunnen ze 
een intensiever beroep doen op bepaalde reclasseringsproducten dan in de 
productieafspraken is voorzien. Als een rechter bijvoorbeeld in een bepaalde 
regio meer ‘toezicht’ oplegt dan gepland, ontstaat een wachtlijst bij de reclasse-
ringsorganisatie die het imago van de reclassering negatief kan beïnvloeden. 
 
Beide reclasseringsorganisaties herkennen zich niet in de opvatting dat de 
overheid bewust horizontale verantwoording heeft gecreëerd. Uitzondering 
daarop vormt de introductie van het marktmechanisme door de directie Sanc-
tie- en Preventiebeleid. Tegelijkertijd maakt Leger des Heils Jeugdzorg en Re-
classering, naar eigen zeggen, zelf ook van dit mechanisme gebruik. Voor Le-
ger des Heils Jeugdzorg en Reclassering geldt dat de organisatie, meer dan 
Reclassering Nederland, publieke bekendheid heeft en afhankelijk is van parti-
culiere giften. Hierdoor is de organisatie vanzelf al meer gericht op relaties in 
en met de samenleving dan Reclassering Nederland. Vanuit die gegroeide er-
varing kan Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering de pers, de politiek en 
bijvoorbeeld het zorgkantoor AWBZ ‘heel goed dingen laten geloven’. Zo pro-
fileert men zich bijvoorbeeld als de beste organisatie voor multi-probleem-
gezinnen en dakloze delinquenten, om bewust de beeldvorming te voeden dat 
men vooral daarop verantwoording wil afleggen. 
 
‘Dan informeer je bijvoorbeeld bewust het moederdepartement dat twee van onze gezins-
voogden twee kinderen mee naar huis hebben genomen omdat er nergens plek voor ze was 
(horizontaal neemt Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering haar verantwoordelijkheid). 
Dan bel je op en je zegt “het gebeurt te veel.” Hij zegt dan “maar naar huis nemen mag niet, 
hoewel ik begrijp dat je dat doet, het past wel bij het Leger.” Zo creëer je beleid via je ima-
go.’ 
 
Reclassering Nederland en Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering geven 
aan dat de reclasseringsorganisaties onderling geen echte concurrenten zijn. 
Samen vormen de drie reclasseringsorganisaties feitelijk een kartel op basis 
van de Bilthoven-criteria van 1995. Er zijn onderling afspraken gemaakt. De 
Stichting Verslavingsreclassering GGZ krijgt de verslaafden: ongeveer 30%, 
Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering de daklozen: ongeveer 10%, Reclas-
sering Nederland krijgt de grootste restgroep: 60%. Recente pogingen om deze 
criteria te veranderen zijn gestrand. Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering 
wil gaan werken met cliëntprofielen en dan de cliënt verwijzen naar de best 
toegeruste organisatie. ‘Het is nu nog een brug te ver. Er is angst voor versto-
ring van de marktverhoudingen.’ Voorbeeld hiervan is de introductie van re-
classeringsbalies in de penitentiaire inrichtingen. De drie reclasseringsorgani-
saties zitten daar fysiek bij elkaar. Als een van de reclasseringsorganisaties niet 
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meedoet, neemt haar instroom af. Op deze manier is een onderlinge afhanke-
lijkheidsrelatie tot stand gekomen. 
 
Conclusie 
Voor Reclassering Nederland en Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering 
staan verticale en horizontale verantwoording naast elkaar. De relaties zijn 
verweven en gecompliceerd: de hoofdfinancier (directie Sanctie- en Preventie-
beleid van het ministerie van Justitie) is niet de feitelijke opdrachtgever. De 
reclasseringsorganisaties zelf staan ten opzichte van elkaar zowel in een con-
currerende positie als in een positie van onderlinge afhankelijkheid. Dat zal 
naar verwachting voorlopig ook wel zo blijven. Hiervoor zijn ten minste drie 
redenen te geven (Van Thiel, 2004). Allereerst is de werking van diverse nieu-
we verantwoordingsarrangementen niet optimaal. Veel horizontale stakehol-
ders ontberen het recht om een oordeel te geven dan wel een sanctie op te leg-
gen bij disfunctioneren. Een rechter kan bijvoorbeeld geen sanctie toepassen 
wanneer er een wachtlijst van de reclassering bestaat of wanneer hij niet tevre-
den is over een gedragsinterventie. Diverse arrangementen zijn ook helemaal 
niet bedoeld als verantwoordingsinstrument, maar eerder als manier om de 
organisatie te verbeteren (bijvoorbeeld kwaliteitsborging of – zoals bij de re-
classering – betere vaststelling van de te leveren productie), of te leren van 
anderen (bijvoorbeeld door benchmarking). Hiermee hangt de tweede reden 
nauw samen. Het beoordelen van kwaliteit en doelmatigheid wordt bemoei-
lijkt door het ontbreken van een referentiekader. Er zijn geen echte concurren-
ten of realistische alternatieven, omdat de reclasseringsorganisaties quasi mo-
nopolist zijn in het grootste deel van hun werk. In de praktijk is het feitelijk 
onmogelijk dat een cliënt ‘klant’ wordt van een andere reclasseringsorganisa-
tie. Horizontale verantwoording lost deze problemen niet op. Daarom blijft 
verticale verantwoording noodzakelijk. Zolang de principes van de democrati-
sche rechtsstaat en ministeriële verantwoordelijkheid onverkort gelden – en dit 
is de derde reden –, blijven horizontale en verticale verantwoordingsarrange-
menten dus naast elkaar bestaan. Voordeel daarvan is dat ze elkaars zwakke 
punten kunnen compenseren, maar dat leidt wel tot hoge monitoringskosten.  
 
9.3.4 Taak- en marktoriëntatie  
Sommige uitvoeringsorganisaties zijn ontstaan door ontvlechting of afschei-
ding van ministeriële onderdelen. De reclasseringsorganisaties, zoals hiervoor 
is uitgelegd, bestonden al als private organisatie voordat zij werden belast met 
een bepaalde wettelijke taak. Zij voeren hun taak dus uit in naam van een 
overheid, waar ze zelf formeel geen deel van uitmaken. Dit leidt tot tegenstrij-
dige waardepatronen en impulsen binnen reclasseringsorganisaties en in de 
relatie met andere organisaties in het werkveld. Daar waar overheidsorganisa-
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ties meestal gekenmerkt worden door een taakoriëntatie, wordt van uitvoe-
ringsorganisaties verwacht dat ze zich meer een marktoriëntatie eigen maken: 
de klant en de doelmatigheid van de bedrijfsvoering staan centraal. Deze func-
tietransformatie wordt ook aangeduid als de overgang van welzijnsgedrag 
naar meer service- of competitiegedrag.  
Verstatelijkte organisaties moeten hun werkprocessen inrichten op de werk-
wijzen en vereisten van het administratief recht en op de (grote) invloed van 
politieke processen op hun taakvervulling. De vereiste cultuurverandering 
vraagt dus om een verandering van zowel de organisatie als de mensen. De 
belangrijke rol van het personeel bij deze verandering krijgt niet altijd de aan-
dacht die hij verdient. 
 
Naar eigen zeggen is Reclassering Nederland nog onvoldoende voorbereid op 
die functietransformatie. De medewerkers zijn niet gewend om hun werk 
(deels) in concurrentie en conform doelmatigheids- en doeltreffendheids-
criteria te verrichten. Niettemin wordt hard aan de omslag gewerkt. Er is bij-
voorbeeld een landelijke ‘projectleider ondernemen’ aangesteld. Daarnaast is 
er de invoering van taakspecificatie in gespecialiseerde uitvoeringsunits (op 
regionaal niveau). De eerste resultaten daarvan zijn veelbelovend, aldus Re-
classering Nederland, met name bij de simpele producten zoals werkstraffen. 
Daar is efficiencywinst behaald. Bij moeilijke producten zoals diagnose/advies 
en toezicht ligt het anders, omdat die minder flexibel zijn af te stemmen op 
vraagsturing.  
 
Het Leger des Heils heeft in 1912 een reclasseringserkenning gekregen. Om in 
aanmerking te komen moest het reclasseringsonderdeel de bereidheid hebben 
om ‘strak in het pak genaaid’ te worden door de overheid. Leger des Heils 
Jeugdzorg en Reclassering beschouwt dat als een logische consequentie. Re-
classering Nederland heeft, volgens Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering, 
een taakopvatting van ‘wij voeren uit’, terwijl Leger des Heils Jeugdzorg en 
Reclassering meer verbinding zoekt met de eigen missie en visie. De spanning 
tussen markt en taak is daardoor wat groter. Met name in gesprekken met de 
algemene leiding van het Leger des Heils komt dit tot uitdrukking. Het Leger 
des Heils hecht sterk aan maatschappelijke opvang. Hierdoor voert men nog 
wel eens de discussie of de reclasseringsunits niet zouden moeten opgaan in de 
werkeenheden voor maatschappelijke opvang. ‘Moet het Leger des Heils wel 
meewerken aan voorzieningen die mensen opsluiten?’ Antwoord tot nu toe: ja. 
‘Moet het Leger enkelbandjes doen?’ Antwoord: nee. ‘Moet het Leger kale 
taakstraffen uitvoeren?’ Antwoord: nee. Ook bij de voorlopers van Reclasse-
ring Nederland was deze spanning meer voelbaar. Door de fusies zijn de ver-
banden met de zuilen echter verloren gegaan en is vooral een functioneel pro-
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fiel opgebouwd. Er is nu, volgens Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering, 
nauwelijks verschil meer te zien tussen Reclassering Nederland en de Raad 
voor de Kinderbescherming.  
 
Conclusie 
Reclassering Nederland en Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering werken 
beide aan klantgerichtheid en doelmatigheid van hun bedrijfsvoering. Boven-
dien richten ze zich actief op de nieuwe markt van nazorg voor ex-
delinquenten in gemeenten. Die markt is feitelijk door het ministerie van Justi-
tie als zodanig gedefinieerd, maar in essentie niet een nieuw werkterrein voor 
de reclasseringsorganisaties (eerder een ‘oude bekende’). Beide reclasserings-
organisaties verschillen echter in hun perceptie van klantgerichtheid en doel-
matigheid. Waar het welbevinden van de individuele cliënt diep geworteld zit 
in de missie en visie van het Leger des Heils en zijn reclasseringsonderdeel, 
lijkt Reclassering Nederland meer de doelmatigheid van de te leveren produc-
ten centraal te plaatsen en dat beperkt het bewustzijn van reclasseringswerkers 
dat zij specialistische expertise leveren en marktsensitief moeten zijn. Leger des 
Heils Jeugdzorg en Reclassering profileert zich minder als ‘Justitieorganisatie’ 
en hoeft dat ook niet te doen. De organisatie heeft vijfentwintig financiers, Re-
classering Nederland slechts één. Bij de verschillen tussen beide organisaties in 
het gemak waarmee zij hun weg volgen naar marktoriëntatie spelen hun uit-
eenlopende ontstaansgeschiedenissen ongetwijfeld een rol, evenals de maat-
schappelijke inbedding en bekendheid van het Leger des Heils die afstraalt op 
het reclasseringswerk.  
 
9.3.5 Zakelijke bedrijfsvoering en politieke context  
De opgave om een efficiënte, zakelijke bedrijfsvoering te handhaven, leidt tot 
tegenstrijdigheden en spanningen in een werkveld dat politiek geladen is én in 
een verantwoordingsrelatie met een departement dat eveneens onmiskenbaar 
onderhevig is aan politieke en publieke opinievorming. Incidenten met een 
politieke weerklank al dan niet in de media – en dat is in de context van het 
reclasseringswerk vrijwel elk incident – kunnen de sturings- en verantwoor-
dingsrelatie onder spanning brengen, bijvoorbeeld doordat contractuele af-
spraken eenzijdig, namelijk door het ministerie, ongedaan worden gemaakt of 
worden aangepast, omdat politieke veranderingen geëigend lijken. Meer 
‘structureel’ hebben ook verkiezingen, bezuinigingen, nieuwe kabinetsplannen 
en invloedrijke adviezen invloed op afspraken over output en budgetten.  
 
Deze situatie is beslist aan de orde, aldus Reclassering Nederland en Leger des 
Heils Jeugdzorg en Reclassering, maar de drie reclasseringsorganisaties voeren 
bijgeval overleg met het ministerie van Justitie. ‘Het overkomt ons echt niet.’ 
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De verbeteringen voor de TBS op basis van de motie-Visser zijn bijvoorbeeld 
ontworpen in samenwerking met Reclassering Nederland en Leger des Heils 
Jeugdzorg en Reclassering. Ook in de uitwerking van de nieuwe adviesvormen 
werden de reclasseringsorganisaties meteen betrokken. Sommige maatregelen 
grijpen enorm in op de bedrijfsvoering, zoals de verlenging van de maximale 
duur van de TBS van drie naar negen jaar. ‘Maar de Directie Sanctie- en Pre-
ventiebeleid weet dat daar ook middelen bij horen.’  
 
Daarnaast is het van belang te onderkennen dat de eigen aard van de publieke 
taak van reclasseringsorganisaties hoge eisen stelt aan de uitvoering ervan. Het 
gaat immers om organisaties die justitiabelen begeleiden. Slachtoffers rekenen 
op de uitvoeringsorganisaties om voor hen te zorgen, altijd en overal. Vanwege 
dit publieke belang (vgl. WRR, 2000) worden er hoge eisen gesteld aan de 
taakuitvoering en daarmee aan hun bedrijfsvoering. Dit verklaart ook de be-
houdende koers die de overheid tot nu toe volgt ten aanzien van het verrichten 
van werkzaamheden voor andere opdrachtgevers, de zogenoemde marktacti-
viteiten. Voor reclasseringsorganisaties is het in bedrijfsmatig opzicht logisch 
en vaak ook gunstig om activiteiten te ontplooien voor andere opdrachtgevers. 
Het vergroot bijvoorbeeld de bestaanszekerheid van de organisatie. Maar ver-
ruiming van het werkveld naar ‘commerciële’ activiteiten brengt ook spanning 
in de interne bedrijfsvoering en de verantwoordingsrelatie met opdrachtgevers 
die tevens financier zijn. 
 
Reclassering Nederland ervaart die spanning bijvoorbeeld in de uitbreiding 
van werkzaamheden voor gemeenten (opdrachtgever en financier) op het ge-
bied van nazorg, die in het niet-justitiële domein (bijvoorbeeld als het gaat om 
Wmo-gerelateerde inzet van reclasseringsexpertise) gepaard gaat met concur-
rentie met zowel andere reclasseringsorganisaties als commerciële partijen.4 
Persoonlijke relaties binnen gemeenten en veiligheidshuizen zijn van aanzien-
lijk belang. Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering is traditioneel meer er-
varen met deze manier van zorg organiseren vanuit verschillende financiële 
bronnen: de directie Sanctie- en Preventiebeleid, de AWBZ en gemeentegelden. 
Prettig is dat in de beleving van Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering 
niet, want elk heeft zijn eigen financiële verantwoordingssystematiek. Leger 
des Heils Jeugdzorg en Reclassering legt voor 38 miljoen aan 25 financiers ver-
antwoording af: ‘De accountantscontroles duikelen over elkaar heen. Je beper-
ken tot Justitie, zoals Reclassering Nederland veel meer doet, is makkelijker. 
Maar het Leger wil dat niet: de cliënt moet centraal staan, we moeten uit alle 

                                                 
4 Wmo is een afkorting van Wet maatschappelijke ondersteuning. 
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macht voorkomen dat het weer fout gaat, we willen geen wisseling van bege-
leiders. Dus gaan we stapelen.’  
 
‘De overheid zegt “nazorg is voor de gemeenten.” In feite wordt de reclassering daardoor 
gevraagd om zich op “de markt” te oriënteren. Je kunt ook zeggen “nou, dan is het onze 
taak niet”, maar dat heeft teveel negatieve gevolgen. Het heeft ook te maken met de visie 
van het Leger op het terugdringen van recidive. Je kunt als overheid niet eerst meer dan 100 
jaar de zorg voor criminelen betalen en dan plotsklaps zeggen: “de gemeenten kunnen het 
zelf wel, de crimineel moet maar achteraan aansluiten in de rij.” Aan de ene kant klopt het, 
want je stigmatiseert niet. Maar de kans op recidive wordt zo wel veel groter. Vandaar dat 
we de markt wel opgaan. Juist vanwege de mogelijke schade aan het publieke belang.’ 
 
Conclusie  
Hoe ver gaat de marktambitie van de reclasseringsorganisaties? Reclassering 
Nederland en Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering zoeken beide een 
markt buiten de taakstelling door Justitie. Reclassering Nederland doet dat 
bewust en projectmatig ten behoeve van de uitbreiding van het werkterrein. 
De organisatie ervaart het als het betreden van nieuw gebied. Hoewel het aan-
deel op de totale productie relatief klein zal blijven, zijn de streefcijfers voor de 
groei ervan aanzienlijk. Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering lijkt zich 
veeleer vanuit imago en maatschappelijke visie op de gemeentelijke nazorg-
markt te bewegen en heeft daar, in tegenstelling tot Reclassering Nederland, 
vrij gemakkelijk een modus operandi in gevonden. Dat heeft ongetwijfeld te 
maken met het feit dat de moederorganisatie, het Leger des Heils, een bekende 
samenwerkingspartner is op de gemeentelijke markt. Reclassering Nederland 
heeft een ander imago en is feitelijk afhankelijk geweest van één financier en 
een beperkt aantal opdrachtgevers. Bovendien heeft de nadruk altijd gelegen 
op professionele ‘uitvoering’ als kernwaarde. Reclassering Nederland heeft 
zich minder geprofileerd op maatschappelijke waarden. 
 
 
9.4 Algemene conclusie  
 
De spanningsvelden die in de vorige paragrafen zijn toegelicht vanuit het per-
spectief van Reclassering Nederland en het Leger des Heils Jeugdzorg en Re-
classering, lijken vooral terug te voeren op het proces van emancipatie van 
uitvoeringsorganisaties in het algemeen (’t Hart & Wille, 2002). De reclasse-
ringsorganisaties zijn verstatelijkt, zijn dus niet ‘zelfstandig gaan wonen’, maar 
waren reeds zelfstandig voordat zij werden ‘geadopteerd’. Om even in de me-
tafoor te blijven: de reclasseringsorganisaties moesten dus eerst ‘kind worden’, 
vervolgens rebelleren, om daarna zelfstandiger te worden in de nieuwe stu-
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rings- en verantwoordingscontext. Het pak is wat losser gaan zitten en begint 
minder te knellen. 
 
De opdracht voor de nabije toekomst voor uitvoeringsorganisaties en ministe-
ries is om nieuwe rolaanduidingen en sturingsinstrumenten te ontwikkelen die 
passen bij een volwassen relatie en getuigen van wederzijdse erkenning van 
elkaars positie en belangen. Van Thiel (2004) geeft aan dat het hierbij gaat om 
vijf zaken: (1) het gezamenlijk ontwerpen van de inrichting van de functie van 
relatiemanagement, (2) aandacht voor het cyclische karakter van beleid, (3) het 
vinden van de juiste combinatie van horizontale en verticale verantwoordings-
arrangementen, en het leren omgaan met de gevolgen van het hybride karakter 
van uitvoeringsorganisaties voor (4) hun eigen waardepatronen en dat van het 
ministerie en (5) de interne bedrijfsvoering van uitvoeringsorganisaties. 
 
Het eerste punt – relatiemanagement – willen we benadrukken. De interviews 
laten zien dat de verticale verantwoordingsrelaties van de reclassering sterk 
afhankelijk zijn van relatiemanagement (Van Thiel et al., 2004). Ook willen we 
hier aangeven dat in de horizontale verantwoordingsrelaties geen sanctiemo-
gelijkheden ingebouwd zijn. De reclassering maakt op eigen initiatief gegevens 
over hun prestaties publiek, en daar blijft het bij. Alleen ‘de verantwoording 
van het scherpe oog’ is aanwezig, volgens Schillemans en Bovens (2004) de 
meest lichte vorm van horizontale verantwoording. Dit zorgt voor een blijven-
de noodzaak van verticale verantwoording. De verwachting van de overheid 
dat horizontale verantwoording kan bijdragen aan de afname van overheids-
bemoeienis, komt vooralsnog niet uit. Ook bij een toenemende ernst van hori-
zontale verantwoording (bijvoorbeeld via prestatieafspraken met ketenpart-
ners) verwachten we evenwel niet dat de verticale verantwoordingsdruk voor 
de reclassering zal afnemen. Het thema veiligheid en criminaliteit is immers 
door de overheid gemonopoliseerd (Boutellier, 2007). De overheid heeft zich 
daarmee niet alleen uitgeroepen tot ‘morele gezagsdrager’, maar zich met dit 
imago ook veroordeeld tot blijvende controleur van het beleid en de inhoud 
van het reclasseringswerk. Hoewel het vertrouwen in de volwassenheid van de 
reclassering groeit, zal het daarom nog wel even duren voordat het moeder-
departement – what’s in a name? – de kwaliteit van de horizontale verantwoor-
dingsrelaties met ketenpartners voldoende vertrouwt om het werken aan vei-
ligheid op regionaal niveau te waarborgen. Hier ligt een taak voor de reclasse-
ring.





10 Jeugdzorg: (on)verantwoord? 
 

René Clarijs en Eelco van Hout 
 
 
10.1 De Nederlandse jeugdzorg 
 
De Nederlandse jeugdzorg is een verzameling van jeugdhulpverlening, jeugd-
bescherming en jeugd-GGZ. Het totaalbudget van de jeugdzorg bedraagt zo’n 
1,5 miljard euro en het aantal werkers wordt geschat op 20.000. De gemiddelde 
instelling heeft een jaarbudget van circa 25 miljoen euro. Jeugdzorg is een sa-
menvoeging van onderscheidenlijke sectoren jeugdhulpverlening, jeugdbe-
scherming en jeugd-GGZ. Deze drie sectoren hebben elk hun eigen ontstaans-
geschiedenis, cultuur, financiële regelgeving en aansturing. De structuur van 
het stelsel is tamelijk onoverzichtelijk, ontoegankelijk en complex.1 Bij het 
jeugdzorgbeleid zijn zeven ministeries2 betrokken; met de komst van het pro-
jectministerie voor Jeugd en Gezin zijn dat er nu overigens acht geworden. Er 
is sprake van landelijke jeugdzorg,3 de provincies hebben taken,4 en gemeenten 
– en in de grote steden deelgemeenten – zijn actief5 (Van Montfoort, 2008). 
Daarnaast spelen de zorgkantoren voor de AWBZ-gefinancierde taken een 
hoofdrol. In Nederland voeren drie verschillende overheidsniveaus met acht 
ministeries, 15 provincies en/of grootstedelijke regio’s, 443 gemeenten en 29 
zorgkantoren hun eigen jeugdzorgbeleid uit. Deze enorme overheidsinzet is 
nodig voor 79 instellingen,6 die allemaal los van elkaar opereren. Elke instel-
ling maakt haar eigen beleidsplan. De verschillende overheidslagen zorgen, in 
combinatie met verkokering, voor veel energie- en resultaatverlies. De effecti-
viteit van de sector staat dan ook voortdurend ter discussie. 
 

                                                 
1 Met deze woorden kenschetste prof.dr. Gerrit Mik, kinderpsychiater en lid van de Eerste 
Kamer voor D66, als voorzitter van de Interdepartementale Werkgroep Jeugdwelzijnsbeleid 
in 1976 de jeugdsector. 
2 In 2003 ging Operatie JONG (onder leiding van jeugdcommissaris Steven van Eijck) van 
start. De opdracht was ondertekend door de ministers van Justitie, VWS, BZK, Onderwijs, 
SZW, Vreemdelingenzaken & Integratie en VROM. 
3 7 justitiële jeugdinstellingen en 4 Landelijk Werkende Instellingen. 
4 Bureau Jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming, geïndiceerde jeugdzorgaanbieders, 
kinder- en jeugdpsychiatrie, licht verstandelijk gehandicapte jeugdigen. 
5 Jeugdgezondheidszorg, jongerenwerk, jeugdwerkloosheid, jeugdcriminaliteitspreventie, 
thuisloze jeugd, opvoedingsondersteuning. 
6 15 Bureaus Jeugdzorg, 4 Landelijk Werkende Instellingen, 53 zorgaanbieders en 7 Justitiële 
Jeugdinrichtingen. 
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Deze deelsectoren in de jeugdzorg hebben elk hun eigen ontstaansgeschiede-
nis, cultuur, financiële regelgeving en aansturing. Er is dan ook geen sprake 
van eenduidigheid in verticale, politieke verantwoording als het om jeugdzorg 
gaat. Dat geldt onverkort voor de toenemende aandacht en toepassing van 
horizontale verantwoording. In dit hoofdstuk zullen we aangeven dat deze de 
verantwoordingssystematiek in de jeugdzorg compliceert, eerder nog dan dat 
zij hierop een antwoord biedt – laat staan een alternatief. Aan de hand van een 
weliswaar gefingeerde doch realistische casus geven we in de volgende para-
graaf eerst een inkijkje in het functioneren van het verantwoordingssysteem in 
de praktijk van de jeugdzorg. Daarna gaan we in op drie vormen van verant-
woording: verticale, horizontale en diagonale verantwoording (paragrafen 10.3 
en 10.4). Vervolgens houden we de cumulatie en complexiteit van verant-
woording in de jeugdzorg tegen het licht (paragraaf 10.5). We besluiten deze 
bijdrage met een governance-alternatief voor de jeugdzorgsector (paragraaf 
10.6).  
 
 
10.2 Verkeerde governance: een casus 
 

Instelling X heeft 600 medewerkers en een jaarbudget van 28 miljoen euro.7 De organisa-
tie werkt met het Raad van Toezicht-model (RvT-model). De Raad van Bestuur (RvB) 
bestaat uit twee leden: de voorzitter, die deze organisatie de afgelopen 30 jaar heeft opge-
bouwd en over enige tijd met pensioen gaat, en een nieuw jong vrouwelijk lid, dat zich 
vooral richt op de financiën. 
Deze zorgaanbieder, en dat is niet ongewoon voor jeugdzorg, werkt met 5 CAO’s en heeft 
23 verschillende geldstromen. Tijdens het jaar komen die gelden in één pot, waarna ver-
volgens in de laatste maanden van het jaar een aantal financiële medewerkers wordt 
vrijgespeeld om de zaak gefingeerd gesplitst te verantwoorden. 
 
Het jonge lid van de RvB met een financiële achtergrond heeft de RvT laten weten geïnte-
resseerd te zijn in de functie voorzitter van de RvB die binnenkort vrij komt. De RvT wil 
hiervan niets weten en verwijst naar haar sollicitatiegesprek enige tijd geleden waar dui-
delijk gemaakt is dat zij deze positie niet zal kunnen innemen. Ze neemt ontslag. De RvT 
respecteert dit besluit, en spreekt af om samen netjes af te ronden. Later trekt zij haar 
ontslag in, en meldt zich ziek. Een interim-manager wordt als tijdelijk lid van de RvB 
ingehuurd. Wetende dat de voorzitter van de RvB binnenkort met pensioen gaat, ontstaat 
er een instabiele situatie in de organisatie. Daarbij komt dat recentelijk sprake was van 
een voorzitterswisseling bij de RvT, wat snel bestuurlijk handelen bemoeilijkt. De juridi-
sche afhandeling van het ontslag en weer ingetrokken ontslag van het jonge RvB-lid laat 
op zich wachten. 

                                                 
7 De als casus gepresenteerde instelling X is een door de auteurs gefantaseerde zorgaanbie-
der in de jeugdzorg. De overeenkomsten die ingewijden denken te herkennen met een be-
staande organisatie berusten op toevalligheden. De auteurs staan borg voor het realiteits-
gehalte van de casus. 
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Ondertussen vraagt het jonge, thuiszittende lid van de RvB een gesprek aan met de amb-
telijke top van de provincie over de ontstane affaire. Daarin wordt toegestemd; dit ge-
sprek zal later grote consequenties blijken te hebben. Er ontstaan langzamerhand twee 
kampen in de instelling; het ‘gif’ van wantrouwen is de organisatie ingeslopen. Het hoofd 
Financiën was door het jonge lid van de RvB een positie in de RvB beloofd als zij voorzit-
ter zou worden. Daarom besluit de RvT een einde te maken aan het dienstverband met 
het jonge lid van de RvB in de verwachting deze vervelende periode voor de instelling af 
te kunnen sluiten. Dan doet het lid van de RvB dat zo graag voorzitter wil worden, ge-
sterkt door het gesprek met de provincie als belangrijkste financier, een andere zet: zij 
stapt naar de rechter en eist het voorzitterschap op. De huidige voorzitter van de RvB 
biedt de RvT zijn vervroegd pensioen aan als de RvT denkt daarmee de handen vrij te 
hebben teneinde het een en ander gemakkelijker te kunnen oplossen. Terwijl de stakehol-
ders van iedere informatie verstoken blijven, komt de financierende provincie in actie. De 
RvT stapt naar de rechter voor ontbinding van de arbeidsrelatie met het jonge lid van de 
RvB. De rechtszaak vindt plaats. De rechter wil – bij gebrek aan een dossier – het jonge lid 
van de RvB een nieuwe kans geven als gewoon lid van de RvB. Omdat de arbeidsver-
houdingen met de RvT ernstig zijn verstoord, wijst hij een mediator aan. Hij voegt toe dat 
hij het jonge lid van de RvB weinig kans van slagen geeft, maar dat dit een noodzakelijke 
tussenstap is.  
 
Hoewel instelling X een onafhankelijke stichting is, intervenieert de provincie op het 
niveau van de RvT, en een oud-gedeputeerde (een partijgenoot van de voor jeugdzorg 
verantwoordelijke gedeputeerde) wordt tijdelijk aangesteld als voorzitter RvB. De pro-
vincie meldt bij de Inspectie Jeugdzorg dat bij instelling X alles onder controle is. De RvT 
voelt zich verantwoordelijk voor de ontstane situatie en besluit – aangemoedigd door de 
interim-voorzitter RvB – in zijn geheel op te stappen. Ook voor de nieuwe RvT worden de 
leden gerekruteerd door de gedeputeerde van de provincie.  
 
Wat is de oogst van deze voor de jeugdzorg niet atypische governance, waarbij verschil-
lende partijen hun rol anders oppakken dan bedoeld? De oude voorzitter RvB zit met 
vervroegd pensioen thuis. De volledige RvT is afgetreden. De gedeputeerde heeft een 
interim-voorzitter RvB geparachuteerd en een nieuwe RvT weggezet. Het jonge lid van 
de RvB dat zo graag de voorzitterspositie had gehad, heeft die positie niet gekregen, maar 
is wel terug als gewoon lid van de RvB. Twee van de drie directeuren zitten nog steeds 
ziek thuis. Een aantal medewerkers heeft een afsplitsing binnen de organisatie trachten te 
realiseren, maar dat is niet gelukt. De onderlinge verhoudingen zijn verziekt, maar aan de 
governance zal er weinig te merken zijn. De financiers zijn tevreden met de cijfers, en de 
Inspectie Jeugdzorg acht zich alleen verantwoordelijk voor de kwaliteit.8 Het jonge lid 
RvB stapt na een jaar over naar een andere sector. 

8 
 
 
 
 

                                                 
8 ‘De Inspectie Jeugdzorg houdt vanuit een onafhankelijke opstelling toezicht op de kwali-
teit van de jeugdzorg in Nederland’ (www.inspectiejeugdzorg.nl). 
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10.3 Verticale en diagonale verantwoording in de jeugdzorg 
 
Verticale, politieke verantwoording 
Het wettelijk kader wordt gevormd door de op 1 januari 2005 in werking ge-
treden Wet op de jeugdzorg. Daarmee is voor het eerst het recht op jeugdzorg 
ontstaan. Het Bureau Jeugdzorg vormt de toegangspoort tot de geïndiceerde 
jeugdzorg, die uitgevoerd wordt door de zogeheten zorgaanbieders. De jeugd-
zorg kent drie beleidsniveaus: het Rijk (verantwoordelijk voor het Landelijk 
Beleidskader en het stelsel van jeugdzorg9), de provincies10 (verantwoordelijk 
voor de regionale aansturing en uitwerking van het beleid) en de gemeenten 
(die zich primair richten op de aansluiting van het gemeentelijk jeugdbeleid tot 
het provinciale jeugdzorgbeleid). Momenteel zijn de gemeenten actief met de 
vorming van de Centra voor Jeugd en Gezin, waar de zes taken op het presta-
tieveld jeugd van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zullen wor-
den geëffectueerd. Naast deze drie lagen zijn de zorgkantoren verantwoorde-
lijk voor de planning en financiering van de AWBZ-gefinancierde jeugdzorg: 
de jeugd-GGZ (bijvoorbeeld kinder- en jeugdpsychiatrie) en de jeugd-LVG 
(licht verstandelijk gehandicapten). Samen met de provincie behoren zij te zor-
gen voor onderlinge afstemming van zorg en de inkoop van voldoende 
zorgaanbod. De provincie heeft in de jeugdzorg de regierol, met dien verstan-
de dat zij geen zeggenschap heeft over de inzet van de ketenpartners. In de 
Wet op de jeugdzorg zijn haar verantwoordelijkheden specifiek omschreven: 
de regie voor de gehele jeugdzorg (dus inclusief jeugd-GGZ en jeugd-LVG), 
het garanderen van een integrale toegang middels Bureau Jeugdzorg, het in-
kopen van zorg (plannen van capaciteit), de financiering van de jeugdzorg 
(inclusief verantwoording), de zorg voor een efficiënt aanbod, het waarborgen 
van de kwaliteit van geleverde zorg, en het stimuleren van ontwikkelingen en 
onderzoek. Versimpeld gesteld krijgt de provincie geld van het Rijk voor ‘een 
genoegzaam aanbod van jeugdzorg’, en financiert daarmee het Bureau Jeugd-
zorg en de zorgaanbieders.11 Deze partijen voeren hun taken uit en verant-
woorden dit aan de provincie. 
 
 

                                                 
9 Sturingsinstrumenten van het Rijk hiervoor zijn onder andere wet- en regelgeving, meerja-
renbeleidsplannen, doeluitkering en incidentele middelen en de zogeheten ‘zachte’ instru-
menten zoals bestuurlijk overleg. 
10 Hierbij worden de drie grootstedelijke regio’s van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam 
als een provincie beschouwd. 
11 Hoewel met de Wet op de jeugdzorg de omslag van aanbodsturing naar vraagsturing 
gemaakt wordt, kiest de wetgever ervoor om de instellingen als ‘zorgaanbieders’ te om-
schrijven. 
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Diagonale verantwoording in de jeugdzorg 
De samenleving wil toe naar minder regels, maar tevens naar betere handha-
ving. Mertens (2006) constateert dat het toezicht niet het probleem is, maar 
evenmin de oplossing. Er moet dus een andere manier van sturing komen, die 
beter het belang van de burgers waarborgt, waarop vervolgens het toezicht 
toegespitst wordt. Als internationaal voorbeeld wordt voor Nederland de pro-
bleemgerichte werkwijze van Sparrow (2000) gezien. Daarbij houdt het toe-
zicht zich niet voortdurend met alles en iedereen bezig, maar concentreert het 
zich op problemen en risico’s die het tijdig signaleert. Selectiviteit is hierbij het 
kernwoord. De denk- en werkwijze van Sparrow hebben ook in de Nederland-
se jeugdzorg navolging gekregen. Zo ging in 2002, door maatschappelijke inci-
denten gedwongen en aangespoord door kritische rapporten over zwakke sa-
menwerking, het Project Integraal Toezicht van start. Vijf jeugdinspecties wer-
ken sindsdien samen om zo een betere bijdrage te kunnen leveren aan de op-
lossing van maatschappelijke problemen met jeugd.12 Tot dan was het gebrui-
kelijk dat elke inspectie een deel van het jeugdveld overzag. Door nu gezamen-
lijk naar zaken te kijken, door kennis uit te wisselen over de grenzen van sys-
temen heen, ontstaat er een andere werkelijkheid. ‘Ontgrenzing en ontkokering 
maken het gemakkelijker om kennis en ervaring over en weer te benutten’, zo 
schrijft Mertens (2006). Daarbij komt dat men zich niet langer richt op algeme-
ne voorwaarden en condities, maar dat men na een uitgebreide risicoanalyse 
zich focust op de grootste probleemgebieden (Clarijs, 2004). We overstijgen 
daarmee – en we grijpen daarvoor nog één keer terug op Mertens (2006) – het 
‘provincialisme’ van het toezicht. Het gaat dan ook niet langer om de verant-
woording van een particuliere instelling, maar om die op systeemniveau. Niet 
de individuele gezinsvoogd van Savanna moet vervolgd worden, maar we 
moeten kijken hoe we kunnen voorkomen dat gezinnen en gezinsvoogden in 
zulke situaties verzeild geraken. 
 
 
10.4 Horizontale, maatschappelijke verantwoording in de jeugdzorg 
 
Governancecode voor de jeugdzorg 
Jeugdzorg is, hoewel de naamgeving mogelijk anders zou doen vermoeden, 
géén onderdeel van de zorg; daarom is de Zorgbrede Governancecode niet van 
toepassing. De branchevereniging van de jeugdzorginstellingen, de MO-groep, 
heeft voor de jeugdzorg een governancecode opgesteld. Deze is echter erg 
breed en nauwelijks jeugdzorgspecifiek. Dat komt onder meer doordat deze 
                                                 
12 In het Project Integraal Toezicht werken de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Inspec-
tie Jeugdzorg, de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid, de Inspectie van het Onderwijs en 
de Inspectie voor Werk en Inkomen samen. 



 
 
 
 
 
VERBONDEN VERANTWOORDELIJKHEDEN IN HET PUBLIEKE DOMEIN 

 156

code ook van toepassing moet zijn op de sectoren van maatschappelijke 
dienstverlening, welzijn en kinderopvang, die ook door de MO-groep worden 
vertegenwoordigd. De governancecode van de jeugdzorg is voor een belang-
rijk deel gericht op het interne functioneren van de instellingen. Wat betreft de 
invloed en betrokkenheid van externe stakeholders bij het beleid van de orga-
nisatie blijft de governancecode van de jeugdzorg onduidelijk.  
 
Horizontale verantwoording krijgt meer aandacht 
Hoewel zorgaanbieders bovenal verticaal georiënteerd zijn (zij willen vooral 
voldoen aan de eisen van het verticale toezicht), krijgt horizontale verant-
woording langzamerhand iets meer aandacht. Er is een begrotings- en verant-
woordingscyclus, die – zoals Van Egten beschrijft (2008a) – ‘al lang niet meer 
alleen financieel of alleen inhoudelijk is georiënteerd, maar waarin doelen en 
middelen geïntegreerd worden gepresenteerd’. Daarnaast zijn veel instellingen 
HKZ gecertificeerd.13 De Wet op de ondernemingsraden schrijft de OR voor: 
vijf keer per jaar vindt er overleg plaats tussen de OR en de voorzitter van de 
RvB. Vaak spreekt eenmaal per jaar (een delegatie van) de RvT met de OR. De 
Wet medezeggenschap cliëntenraden schrijft een cliëntenraad voor. In het ge-
val van jeugdzorg betekent dat er soms een Jongerenraad is, waar niet zozeer 
de instelling zich verantwoordt, maar die gebruikt wordt om informatie te 
verkrijgen ten aanzien van de wensen van de gebruikers. Ook de Jongerenraad 
spreekt jaarlijks met (een afvaardiging van) de RvT. Er worden soms tevreden-
heidsonderzoeken gehouden voor cliënten en medewerkers; deze worden door 
de RvT besproken met de Jongerenraad respectievelijk met de RvT en directeu-
ren. Daarnaast zijn er nog meer horizontale contacten, zoals een interactieve 
website, het inhoudelijk jaarverslag dat verspreid wordt, er zijn interne en ex-
terne audits, jaarlijks komt een visitatiecommissie langs, er is structureel over-
leg met pleegouders en de vrijwilligers, en een instelling is lid van verschillen-
de brancheverenigingen. 
 
Stakeholders 
Het verticale toezicht is eenvoudig georganiseerd in de jeugdzorg: de finan-
ciers (overheden en/of zorgkantoren) krijgen een verantwoording van de uit-
gaven. Ingewikkelder ligt het met de horizontale verantwoording. De eerste 
stakeholders waar de instelling zich naar zou kunnen en moeten verantwoor-
den, zijn de cliënten. Echter, het betreft hier kinderen en jongeren in en met 
grote problemen, zodat verantwoording in deze situatie vaak inadequaat is. 
Sommige instellingen hebben voor jongeren die langdurig ergens wonen wel 
een Jongerenraad, en in de pleegzorg hebben alle instellingen wel een Raad 

                                                 
13 HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. 
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van Pleegkinderen. Ouders zijn eveneens belangrijke stakeholders, maar die 
zijn zo mogelijk nog minder geïnteresseerd. De opvoed- en opgroeiproblemen 
van hun kind(eren) domineren hun leven zozeer, dat er geen belangstelling 
verwacht mag worden voor het wel en wee van de instelling als geheel. Daarbij 
komt dat veel hulpverlening door de rechter afgedwongen is. Een ingreep van 
de rechtelijke macht in een gezin is niet de beste basis om ouders te vragen 
mee te denken met de organisatie. Het verloop – gemiddelde duur: één jaar – 
werkt ook niet stimulerend voor ouderparticipatie: als zij het hulpverlenings-
traject achter de rug hebben – vaak eerst jarenlang vrijwillige hulp, vaak lange 
wachttijden, dan vaak gedwongen hulpverlening –, zijn zij blij dat ze alles ach-
ter zich kunnen laten en is de wens om de stakeholderfunctie uit te oefenen 
klein. 
 
Van Montfort (2008) wijst erop dat het niet meevalt de graad van relevantie 
van stakeholders te bepalen. Zijn stakeholders van de RvB net zo of minder 
belangrijk dan die van de uitvoerende medewerkers? Hoe verhouden de sta-
keholders zich tot elkaar? De biologische ouders van kinderen die in een 
pleeggezin wonen, hebben een andere ‘stakeholderbetekenis’ voor de organisa-
tie als voor de pleegouders. Minderman (2008) beschrijft echter ook het pro-
bleem van een te grote en te diffuse groep stakeholders: ‘Zeer breed verant-
woording afleggen aan zeer grote groepen stakeholders leidt echter niet tot een 
heldere dialoog en dus slechts tot een broze legitimatie.’ Dit lijkt ook het geval 
te zijn in de jeugdhulpverlening. 
 
 
10.5 Huidige verantwoordingssystematiek in de jeugdzorg tegen het licht 
 
Verantwoordingsdruk, grove formats en een gebrek aan maatwerk 
Veel bestuurders in de publieke sector klagen over de verantwoordingsdruk. 
Bovens en ’t Hart (2005) parafraserend, kunnen we zeggen dat gezagsdragers 
de ene helft van het jaar bezig zijn uit te leggen aan verantwoordingsfora wat 
ze van plan zijn te doen en de andere helft van het jaar dat ze dat hebben ge-
daan of waarom het er toch niet van gekomen is. We hebben hier te maken met 
de door Van Twist (1999) gesignaleerde spanning tussen publieke verant-
woording en effectief bestuur, of wat Van Egten noemt de paradox tussen lus-
ten en lasten (Van Egten, 2008a). Daarnaast onderkennen Bovens en ’t Hart 
(2005) een zekere grilligheid en opportunisme van de verantwoordingsfora. De 
politieke waan van de dag is ook de jeugdzorg niet vreemd.14 Van Hout schrijft 
                                                 
14 Er ligt een causale relatie tussen de brand van Roermond en de introductie van de gezins-
coach in de Wet op de jeugdzorg, afgedwongen indertijd door staatssecretaris Ross. Er ligt 
een causale relatie tussen de dood van de peuter Savanna en het kabinetsbesluit dat in elke 
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hierover in termen van meervoudige verantwoordelijkheden die leiden tot een 
trekkrachtdenkmodel waarin bestuurders en professionals in een spagaat ko-
men te staan (Van Hout, 2007). Het effect hiervan is een ‘verantwoordings-
paradox’ die luidt dat meer verantwoording niet automatisch tot beter bestuur 
leidt. Integendeel: te veel gevraagde publieke verantwoording ontmoedigt 
innovatie en ondernemerschap. Daarnaast spreken Bovens en ’t Hart (2005) 
van de ‘verantwoordingsval’: bestuurders zorgen ervoor dat ze beter voldoen 
aan de eisen die gesteld worden bij verantwoording, hetgeen natuurlijk niet 
automatisch leidt tot betere prestaties. In de strijd tussen de aanhangers van 
verantwoordingstekort en verantwoordingsoverlast is de eerste groep in de 
jeugdzorg nog steeds aan de winnende hand. Een ander groot bezwaar tegen 
de huidige gang van zaken bij verantwoording is dat bij zowel verticale als 
horizontale verantwoording een codering wordt toegepast die niet is toege-
sneden op de bijzonderheden van de afzonderlijke instellingen. Het grijze for-
mat wordt gelegd op alle organisaties, terwijl de variëteit groot is. Van Mont-
fort (2008)  bepleit daarom dat verantwoording maatwerk moet kunnen zijn. 
‘De bestaande vormen schieten tekort voor nieuwe sectorgrensoverschrijdende 
arrangementen’, zo schrijft hij. 
 
Onduidelijke verantwoordelijkheden 
Waar twee terreinen elkaar raken, is behoefte aan een afpaling. Dit gebeurt niet 
altijd even helder en consistent. In de jeugdzorg, waar vele terreinen elkaar 
raken, zijn vele overgangsgebieden mistig. Het is niet altijd precies duidelijk 
wie waarvoor tot hoever verantwoordelijk is. In een stelsel waar allerlei parti-
cipanten rondom een jeugdige en zijn gezin op elkaar wachten, naar elkaar 
doorverwijzen en al dan niet gedwongen langs elkaar heen werken, is het niet 
eenvoudig (personen van) instellingen verantwoordelijk te houden voor (een 
onderdeel van) het proces. Toch is dat wat er gebeurt. De ‘wie’-vraag domi-
neert de jeugdzorg: wie is verantwoordelijk? Zeker als excessen zich voordoen, 
is dit de eerste vraag die bestuurders zich stellen, in de hoop en verwachting 
daarmee verantwoordelijkheden af te kunnen wentelen. Meurs (2008) schrijft 
hierover: ‘Een volgende observatie die gemaakt kan worden over de wijze 
waarop beleid in Nederland wordt gemaakt en bekritiseerd, is de natuurlijke 
neiging om bij een probleem of ernstig falen altijd de vraag te stellen: wie is 
verantwoordelijk? Als er iets niet goed gaat, is de eerste vraag: wie gaat hier 
over, wie is aanspreekbaar, wie kunnen of moeten we aanpakken, wie is 
schuldig? Er bestaat mede tegen deze achtergrond een grote voorliefde voor 
een heldere definitie en verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkhe-
                                                                                                                            
gemeente een Centrum voor Jeugd en Gezin operationeel moet zijn. Het incidentengehalte is 
hoog in het jeugd(zorg)beleid. De Inspectie Jeugdzorg houdt vanuit een onafhankelijke 
opstelling toezicht op de kwaliteit van de jeugdzorg in Nederland. 



 
 
 
 
 

10  JEUGDZORG: (ON)VERANTWOORD? 

 159

den. Let op: in die volgorde, want pas als je bevoegd bent, kun je ook verant-
woordelijk zijn, zo is de gangbare opvatting. Naar ons oordeel is dat een dwa-
ling. De nadruk op de wie-vraag leidt er ook toe dat verantwoordelijkheden 
worden afgeschoven: “daar ga ik niet over”, “dat is niet mijn taak”, “dat be-
hoort niet tot mijn verantwoordelijkheden”, en nog meer variaties op hetzelfde 
thema. Hoe meer de wie-vraag wordt gesteld, des te groter is het risico dat de 
schuldvraag centraal wordt gesteld. Om je in te dekken, is de enige mogelijk-
heid nog meer afbakenen en scheiden van taken. Dit alles kan alleen als er re-
gels, procedures en nog meer regels zijn. (…) De wijze waarop de situatie 
rondom het meisje Savanna is beschreven en besproken, is een goed voorbeeld 
van de perverse effecten van de dominantie van de wie-vraag. Na eindeloze 
verwijten over gebrek aan verantwoordelijkheid bij de verschillende betrokke-
nen en bij het treffen van maatregelen, gaat de aandacht vooral uit naar het ver-
helderen en nog beter toedelen van verantwoordelijkheden. De “hoe”-vraag 
komt nauwelijks ter sprake: hoe had deze kwestie het beste kunnen worden 
aangepakt of hoe gaan we dit probleem in de toekomst oplossen? Bij het voor-
beeld van Savanna was vooral sprake van een moddergevecht, terwijl het nood-
zakelijke reinigingsritueel: leren van wat er gebeurd is en onderzoeken van 
mogelijkheden om het anders en beter te doen, in feite achterwege blijft.’ Het 
verantwoordingssysteem in de jeugdzorg lijkt ingericht volgens de wie-visie.  
 
Abstractieniveau verantwoording jeugdzorg is te laag 
Het allerbelangrijkste bezwaar echter tegen de huidige gang van zaken is dat 
de verantwoording, vooral de verticale, zich bevindt op het niveau van concre-
te diensten. Eigenlijk is de subsidiëring van de jeugdzorg een activiteitenfinan-
ciering, met als gevolg dat er een enorm controlesysteem is opgezet dat zich 
alleen richt op volumes. Verslaglegging gaat vooral over productie en kost-
prijs, en de gesprekken met financierende overheden en zorgkantoren zijn ‘ac-
countantachtige’ gesprekken. Het maatschappelijke doel van de instelling en 
de middelen die zij inzet om die doelen te bereiken, worden niet besproken. 
Het lijkt de verantwoordingsfora klaarblijkelijk niet te gaan om de outcomes, 
maar om throughput, soms om output. Het gaat er echter niet om ‘zo veel en zo 
sterk mogelijk publieke verantwoordingsarrangementen’ (Bovens & ’t Hart, 
2005) te bouwen, maar om zinvolle verantwoording over zinvolle vragen. Dat 
vereist een hoger abstractieniveau van de verantwoordingsfora dan de activi-
teitenlijsten die nu steeds moeten worden ingevuld en toegelicht. Het toezicht 
– de verantwoording – levert op deze manier geen bijdrage aan het beter func-
tioneren van de instelling afzonderlijk of de sector in zijn geheel. 
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Raad van Toezicht-model 
Voortkomend uit de traditie van weeshuizen en hun regentschappen hadden 
tot voor kort de meeste instellingen voor jeugdzorg het zogenoemde bestuur-
directeurmodel. Veel maatschappelijke instellingen hebben onder invloed van 
het gedachtegoed van het NPM (New Public Management) de aansturing en 
het toezicht van de organisatie uit elkaar gehaald en het bestuur-directeur-
model omgevormd naar een RvT-model.15 Beleid wordt vaak gekopieerd (Van 
Montfort, 2008); ook de jeugdzorg heeft niet kunnen ontsnappen aan het feno-
meen van de kopieerdrift. Haast overal is het RvT-model ingevoerd, klakke-
loos overgenomen van het two tier system uit het Nederlandse bedrijfsleven dat 
met dit model vrij eenzaam in de wereld staat, waar het one tier system regeert. 
Pas nu, na de massale invoering van het RvT-model, worden basale vragen 
bediscussieerd als: wie is de aandeelhouder?, waar staat de toezichthouder als 
de belangen van de organisatie op gespannen voet staan met die van de sa-
menleving?, hoe verhouden de interne en de externe toezichthouder zich tot 
elkaar? Van Montfort (2008) pleit voor meer variatie in het denken over ver-
antwoording: ‘het ontwikkelen van toezichtmodellen die passen bij de bestuur-
lijke context’. In feite ligt aan de verantwoording in de jeugdzorg het aandeel-
houdersmodel ten grondslag (Schrijvers, 2004). Nederland heeft een Engels 
model gekopieerd, maar daarbij vergeten dat de cultuur in het Verenigd Ko-
ninkrijk anders is. Dat levert problemen op. Of, zoals Lutgart Van den Berghe 
zegt: ‘Je kunt stukjes uit twee puzzels niet door elkaar gebruiken. De sociale 
context in beide landen is compleet anders’ (in: Blokdijk-Hauwert, 2007: 33). 
 
De maatschappelijke onderneming 
In de huidige proeve van voorstel van de Wet inzake de maatschappelijke on-
derneming (MO) wordt een tekort gesignaleerd met betrekking tot de horizon-
tale verantwoording. Er ontbreekt een positie van stakeholders om verant-
woording te eisen (Moolen & Peters, 2007). Het Centraal Fonds Volkshuisves-
ting (2007) wijst erop dat het huidige wetsvoorstel voor de maatschappelijke 
onderneming geen bepaling kent die de horizontale verantwoording versterkt. 
Bij ingrijpende besluiten is wel sprake van enige medezeggenschap van de 
belanghebbendenvertegenwoordiging; echter, dergelijke medezeggenschap 
mag niet worden verward met horizontale verantwoording. Het probleem van 
de RvT is dat die zich eigenlijk niet horizontaal verantwoordt. Bij het RvT-
model is de bestuurdersrelatie met de samenleving grotendeels vervallen. Nu 
met de vorming van de MO de overheid op grotere afstand komt te staan, 

                                                 
15 Formeel-juridisch is er overigens weinig geregeld over het toezicht op stichtingen: het 
Burgerlijk Wetboek kent alleen stichtingsbesturen en geen Raden van Toezicht (RvT) of 
directeuren. Of er een RvT moet zijn, bepaalt de stichting zelf. 
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wordt de vraag pregnanter: aan wie legt de RvT maatschappelijke verant-
woording af?16  
 
Ondoorzichtige coördinatiemechanismen 
De ondoorzichtigheid van het jeugdstelsel is, vooral ten gevolge van decennia-
durend accumulatiebeleid, steeds sterker geworden. We geven hiervan drie 
actuele voorbeelden. 
 
1. Bij de vorming van het kabinet-Balkenende IV is er een programma-

ministerie van Jeugd en Gezin (J&G) bijgekomen. Haar beleidsterreinen 
zijn verdeeld over een aantal ministeries; de afbakening van verantwoorde-
lijkheden tussen J&G en andere ministeries is niet geheel duidelijk; de ope-
rationele doelstellingen zijn in veel gevallen onhelder (Algemene Reken-
kamer, 2008c). 

2. Er komt in elke gemeente een Centrum voor Jeugd en Gezin, dat voorlopig 
op onduidelijke wijze interfereert met het bestaande systeem van jeugd-
zorg. 

3. Op voorspraak van burgemeester Cohen van Amsterdam ligt er nu een 
wetsvoorstel bij het parlement dat de burgemeester ook bevoegdheden 
geeft op het gebied van opvoeden en opgroeien.  

 
Deze drie voorbeelden van de introductie van nieuwe spelers komen voort uit 
onvrede over het functioneren van de jeugdzorg. Kenmerkend voor de jeugd-
zorg is dat er beleid gestapeld wordt, maar dat de onderdelen die niet voldoen 
tevens intact blijven. Eelco Brinkman zei ooit: ‘Wie de slagvaardigheid van 
bestuur wil verbeteren, moet niet langer iets toevoegen, maar iets wegnemen’ 
(Brinkman, 1992). Het jeugdzorgstelsel is met de introductie van de drie voor-
noemde partijen weer gecompliceerder gemaakt; hier is niet bepaald sprake 
van goed bestuur, waarbij coördinatiemechanismen elkaar niet in de weg zit-
ten. 
 
Liever ‘hoe’ dan ‘wie’  
Een probleem bij jeugdzorg is dat zij in de dagelijkse hulpverlening een onder-
deel vormt van een keten. Bij sectoroverschrijdende arrangementen passen 
macht en tegenmacht niet; checks and balances voldoen niet in publiek-private 
mengvormen (Van Montfort, 2008). Om deze reden zien we dat bestuurders 
(die vanuit hun governance-optiek vooral georiënteerd zijn op de wie-vraag) 
vaak meer moeite hebben met intersectorale samenwerking dan de uitvoeren-
den (die gericht zijn op de hoe-vraag). Nederland mag het in het internationale 
                                                 
16 Minister Hirsch Ballin heeft recentelijk voorgesteld om daartoe een Raad van Belangheb-
benden in te stellen. 
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bedrijfsleven goed doen met good governance (Peij et al., 2007), voor de non-
profit is een dergelijke score van geen belang. De twee belangrijkste bezwaren 
tegen de huidige verantwoordingssystematiek in de jeugdzorg zijn dat zij is 
ingericht volgens de ‘wie-benadering’ (wie is verantwoordelijk en/of schul-
dig?), en dat zij niet is gericht op maatschappelijke resultaten die de instellin-
gen zouden moeten behalen, maar op volumes, aantallen en gemiddelden. 
 
 
10.6 Een beter alternatief: Result Based Accountability 
 
Van de Donk (2007) constateert dat er ten aanzien van de jeugdzorg sprake is 
van een ‘institutionele burn-out’. Het systeem van prestatiemeting en bench-
marking overheerst de wereld die draait op vertrouwen tussen professionals 
en cliënten, en onbaatzuchtige zorg verdwijnt onder druk van slaafsheid en 
risicomijdend gedrag. De systeemwereld dringt zich op aan de leefwereld. Hij 
gelooft in een ‘duurzaam rendement van sociale investeringen op de werk-
vloer van de samenleving’. Geen top-management, zo stelt hij krachtig, maar 
bottom-management. Geen principalen, maar agenten. Zo komt hij op het 
pleidooi voor de ‘herontdekking en ontwikkeling’ van ‘sociale ateliers’. Tegen-
over de drie E’s van NPM (effectiviteit, efficiency en economy) stelt Van de 
Donk de vijf V’s (verdiepen, verknopen, verbinden, verzoenen en vermaat-
schappelijken), die tot uiting komen in een geheel andere wijze van organise-
ren en verantwoorden. Dan kan de buurt of de wijk functioneren als een so-
ciaal atelier, waarbij we tevens de stap kunnen maken van ‘drama tot dialoog’ 
(Wesseling, 2008). 
 
Hierbij kan worden gedacht aan de werkwijze zoals besloten in het concept 
van Result Based Accountability (RBA), een ‘beweging’ waarbij burgers het heft 
in eigen handen nemen.17 Eerst bepalen zij samen welke problemen zij op wil-
len lossen, en op welke wijze dit dient te gebeuren. Dan verzamelen zij, voor-
dat zij aan de slag gaan, gegevens over de ernst van de problemen. Vervolgens 
formuleren zij een aantal doelstellingen waaraan zij indicatoren koppelen die 
concreet terug te voeren zijn op cijfers (Friedman, 2005). Daarna gaan zij aan de 
slag. Zij doen dit niet alleen; aan het bedrijfsleven en maatschappelijke instel-
lingen wordt ook gevraagd een bijdrage te leveren. Voortdurend wordt de 
ontwikkeling gemeten. Kenmerkend voor RBA is dat de outcomes steeds uit-
voerig worden gecommuniceerd in de media. Door deze benchmark ontstaat 
een kwaliteitscompetitie voor buurten, steden of regio’s. 
 

                                                 
17 In Nederland soms vertaald met ‘een resultaatsgerichte besluitvormingsmethode’. 
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Een fictief voorbeeld. Op een middelbare school wordt geconstateerd dat er 
relatief veel leerlingen zwanger zijn. Bij andere scholen in het stadje Z liggen 
de cijfers niet anders. Op een jaarlijkse schoolbijeenkomst van ouders wordt 
bepaald dat een aantal vrijwilligers het voortouw neemt. Zij vragen huisartsen 
in alle klassen van de school seksuele voorlichting te geven. Er wordt gemeten, 
en na een jaar blijkt er geen verandering opgetreden. De burgers besluiten tot 
een andere strategie: voortaan zullen moeders zelf de klassen ingaan. Dit heeft 
een bijzonder effect: het aantal zwangerschappen op de school daalt binnen 
een jaar met bijna 18%. Dit succes wordt breed geëtaleerd in de plaatselijke 
media. Gestimuleerd hierdoor melden nog meer moeders zich aan, en worden 
ook klassen in andere scholen bezocht. Het jaar daarop blijkt voor alle middel-
bare scholen in het stadje het aantal zwangerschappen met 40% te zijn gedaald 
vergeleken met twee jaar daarvoor. De media maken graag melding van de 
plaatselijke triomfen. Er worden gegevens verzameld om vergelijkingen met 
andere steden mogelijk te maken. Het derde jaar staat stadje Z niet meer on-
deraan de ranglijst, maar zit in de middenmoot. Nog meer ouders worden ge-
raakt door het succes, en zetten zich in. De doelstelling is duidelijk: nummer 
één worden op de betreffende stedenlijst. Het zal nog vier jaar duren voordat 
deze plaats wordt bereikt. Ondertussen nemen andere steden contact op met 
deze ouders om het geheim achter de werkwijze te vernemen. De voortduren-
de competitie – niemand wil immers in de onderste regionen verblijven – is 
een stimulans voor allerlei partijen (burgers, scholen, overheden, gezondheids-
zorginstellingen) om zich in te spannen om een goed resultaat te halen: zo 
weinig mogelijk zwangerschappen in de middelbare-schoolperiode. Daarna 
komt er een vervolg en worden de activiteiten uitgebreid naar het hoger be-
roepsonderwijs en de universiteit, er wordt breder aandacht besteed aan de 
gezondheid van kinderen; daarmee komt sport in het vizier, en worden ook 
armoede en integratie thema’s voor de burgers. RBA is een systematische ma-
nier waarop de wensen van burgers en cijfers en feiten worden gebruikt als 
richtingaanwijzers voor het ontwikkelen van concrete verbeteringsactiviteiten 
met meetbare resultaten.18 RBA zou door Van Montfort (2008) als voorbeeld 
genoemd kunnen worden van ‘een beweging zonder beleid’. Veel innovaties in 
de jeugdzorg leiden tot bestuurlijke gevechten over hegemonie en territo-
rium.19 De introductie van RBA speelt zich af buiten het professionele circuit. 
RBA bevecht de instellingen niet, zij biedt burgers een eigen alternatief. RBA is 
het sociale atelier in de wijk, waar de vijf Donkiaanse V’s hun werk doen. 

                                                 
18 We maken hier gebruik van het in Nederland door Ordina Public geïntroduceerde con-
cept. 
19 Zie bijvoorbeeld de recente introductie van de oorspronkelijk uit Nieuw-Zeeland afkom-
stige Eigen Kracht Conferentie. 
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Samenvattend kunnen we concluderen dat governance in de jeugdzorg nog in 
haar kinderschoenen staat. Dat mag geen bevreemding wekken, gezien de jon-
ge ontwikkelingsgeschiedenis van governance in het algemeen en in de zorg-
sector in het bijzonder. Opvallend is dat de horizontale verantwoording juist 
voor maatschappelijke organisaties zoals instellingen voor jeugdzorg zowel in 
de officiële code als in de dagelijkse praktijk weinig pregnant naar voren komt. 
De externe verantwoording is vooral gericht op het tevredenstellen van de 
financiers, die gezien hun wijze van financiering voldoende lijken te hebben 
aan doorloopgetallen en bezettingscijfers. In een sector waar jaarlijks 1,5 mil-
jard wordt uitgegeven aan hulpverlening aan jeugdigen en hun gezinnen, is 
het wonderlijk dat de effectiviteit nauwelijks aandacht krijgt. De organisaties 
worden daar niet op gefinancierd en het toezicht is daar niet op ingericht. Dat 
moet anders kunnen. Een aantal gemeenten in Nederland heeft inmiddels het 
van oorsprong Amerikaanse RBA-model omarmd. Daar liggen het initiatief, de 
uitvoering en de verantwoording bij de burgers zelf. De nadruk bij RBA ligt op 
cijfers: aan de hand van behaalde resultaten wordt jaarlijks een nieuwe strate-
gie uitgezet en verantwoordt men zich aan de burgers. De resultaten zijn beter 
dan die van de professionele hulpverlening. Als deze werkwijze breder ingezet 
zou worden, gaat verantwoording met betrekking tot de jeugdzorg waar het 
eigenlijk over zou moeten gaan: over de effectiviteit van de organisaties en het 
stelsel. 



11 Governance in de medisch-specialistische zorg 
Balanceren tussen verticale sturing en horizontale verantwoording 

 
 Sarah Prins 
 
 
11.1   Introductie 
 
De medisch-specialistische zorg wordt in Nederland geboden door zo’n twee-
honderd instellingen, waarvan acht universitaire medische centra en zo’n zes-
tig zelfstandige behandelklinieken. De governance voor instellingen voor me-
disch-specialistische zorg is de afgelopen jaren ingrijpend aangepast. Er zijn 
belangrijke stappen gezet om de zorg meer decentraal en marktgericht te orga-
niseren. Uitgangspunt daarbij is dat de patiënt centraal staat en dat zorgverze-
keraars en zorgaanbieders primair verantwoordelijk zijn voor respectievelijk 
een goede uitvoering van de verzekering en levering van zorg. De overheid 
vervult een meer toezichthoudende in plaats van een sturende rol. Deze stel-
selwijziging moet antwoord geven op belangrijke problemen in de zorg: stij-
gende zorgkosten als gevolg van vergrijzing en medische technologie, afbrok-
kelende solidariteit en hogere eisen van patiënten ten aanzien van de kwaliteit 
van zorg. Dat zo’n verschuiving niet zonder slag of stoot tot stand komt, laat 
het meerjarige transitiepad voor de introductie van marktwerking in de me-
disch-specialistische zorg zien. Bij deze transitie toetst de overheid vanuit haar 
systeemverantwoordelijkheid voor een betaalbare, toegankelijke en kwalitatie-
ve gezondheidszorg steeds of het loslaten van reguleringsmechanismen ver-
antwoord is. Er is in de medisch-specialistische zorg hierdoor op dit moment 
sprake van een combinatie van marktwerking en aanbodsturing die de gover-
nance uitermate complex maakt. De uitkomst en snelheid van de verdere tran-
sitie naar (meer) marktwerking zijn mede gezien de economische vooruitzich-
ten en het recente debat over markt of overheid in verband met de krediet-
crisis, moeilijk te voorspellen.  
 
Om het complexe governance-spel in de gezondheidszorg in beeld te brengen, 
onderscheidt Hans Hoek in zijn dissertatie Governance en gezondheidszorg drie 
soorten governance: de publieke, de private en de governance van de profes-
sionals (Hoek, 2006). De publieke governance heeft betrekking op de ordenen-
de en waarborgende rol van de overheid en de wetgever. De private governan-
ce bevat de spelregels van het bestuur en management in de instellingen. De 
professionele governance ten slotte gaat over de regels en standaarden van de 
professionals, de regelingen voor de specifieke beroepsopleidingen, protocol-
len, richtlijnen, eisen voor het behoud van de vakbekwaamheid, et cetera. De 
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drie soorten governance hebben elk een eigen domein, die elkaar overlappen 
en ook met elkaar botsen. Hoek concludeert dat bij het besturen van zorgorga-
nisaties rekening moet worden gehouden met alle drie de ‘governance-
werelden’; het is daarbij van groot belang de afzonderlijke en overlappende 
domeinen met eigen en soms tegengestelde mores en spelregels goed te door-
zien. 
 
De hiervoor geschetste stelselwijziging in de zorg heeft betrekking op de pu-
blieke of verticale governance en heeft uiteraard gevolgen voor de private en 
de professionele governance. In deze bijdrage gaan we na hoe de publieke 
governance in de zorg als gevolg van deze transitie de afgelopen periode is 
gewijzigd en welke invloed dit heeft op de andere domeinen van governance. 
In paragraaf 11.2 beschrijven wij de ontwikkeling van de drie domeinen van 
governance in de medisch-specialistische zorg op hoofdlijnen. In paragraaf 
11.3 schetsen we aan de hand van een aantal voorbeelden hoe betrokkenen in 
de medisch-specialistische zorg in de praktijk omgaan met enerzijds de publie-
ke sturing en verantwoordelijkheid en anderzijds de verantwoordelijkheid 
voor het bestuur en horizontale verantwoording van de zorginstellingen. In 
paragraaf 11.4 analyseren we mede naar aanleiding van deze voorbeelden de 
verhouding tussen publieke governance en horizontale verantwoording voor 
instellingen voor medisch-specialistische zorg. 
 
 
11.2  Governance in de medisch-specialistische zorg  
 
11.2.1 Public governance  
 
Voorgeschiedenis  
In Nederland wordt de individuele preventieve en curatieve zorg1 van oudsher 
geleverd door zelfstandige beroepsbeoefenaren (bijvoorbeeld huisartsen en 
fysiotherapeuten) en voornamelijk private organisaties (bijvoorbeeld zieken-
huizen en instellingen voor ouderenzorg). Deze organisaties zijn ontstaan uit 
vrijwillige, charitatieve organisaties, georganiseerd via ideologische lijnen. 
Hoewel de ziekenhuizen in de regel niet langer een denominatie kennen, zijn 
het private, non-profitorganisaties gebleven. Ook de verzekering van de ziek-
tekosten kent een lange private voorgeschiedenis, die al teruggaat tot onder-
linge verzekeringen voor medische behandeling in de gilden in de middeleeu-
wen. Eind negentiende eeuw richtten artsen ziekenfondsen op die geleidelijk 

                                                      
1 De zorg die wordt geleverd aan personen, door bijvoorbeeld ziekenhuizen, verpleeghuizen 
en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. 
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werden uitgebreid tot landelijke vrijwillige ziekenfondsen met een sterke bin-
ding met vakbonden.  
 
Tot de jaren veertig in de vorige eeuw was de overheidsbemoeienis met be-
trekking tot de medisch-specialistische zorg gering. Deze richtte zich met name 
op de kwaliteit van de beroepsbeoefenaren. Vanaf de jaren veertig richt de 
overheid zich ook op de toegang en betaalbaarheid van de zorg. Onder de 
Duitse bezetting ontstond een verplichte sociale zorgverzekering voor werk-
nemers en hun familie met een inkomen beneden de zogenoemde zieken-
fondsgrens. Dit Ziekenfondsenbesluit werd in 1964 omgezet in de Zieken-
fondswet (ZFW). Voor degenen die niet onder de Ziekenfondswet vielen (circa 
30%), waren er private zorgverzekeringen, waaraan overigens ook overheids-
regels werden verbonden.2 Vanaf de jaren veertig worden ook de prijzen gere-
guleerd, eerst via de algemene Prijzenwet, later via specifieke gezondheids-
zorgwetgeving (vanaf 1982 via de Wet tarieven gezondheidszorg, de WTG). 
Capaciteit en spreiding van ziekenhuizen wordt vanaf 1971 gereguleerd via de 
Wet ziekenhuisvoorzieningen (WZV). 
 
Tot en met de jaren negentig is de invloed van de overheid op de medisch-
specialistische zorg groot. Er wordt met name gestuurd op kostenbeheersing 
van het aanbod. De uitgaven van de zorginstellingen zijn vanaf de jaren tachtig 
gebudgetteerd en de totale kosten en capaciteit zijn via een zogenoemd macro-
budget begrensd. Hoe dit macrobudget op hoofdlijnen werd besteed, werd 
bepaald via de WTG (regulering van tarieven en budgetten), WZV (regulering 
van functies en nieuwbouw) en ZFW (regulering van het verzekerde pakket en 
de plicht van ziekenfondsen om met alle erkende zorgaanbieders contract-
afspraken te maken). Binnen deze wettelijke kaders maakten instellingen voor 
medisch-specialistische zorg met zorgverzekeraars afspraken over het volume 
en de kwaliteit van de zorg.  
 
Opvallend is de wijze waarop in deze periode wordt gestuurd in de zorg. 
Weliswaar stelt de overheid de – stringente – wet- en regelgeving vast, de in-
vulling daarvan vindt plaats met intensieve en formele betrokkenheid van 
vertegenwoordigers van de ziekenhuizen, zorgverzekeraars en medisch spe-
cialisten door een actieve participatie in advies- en uitvoeringsorganen. Van 
Grinten (2001) verklaart de ‘opvallende en principieel tegenstrijdige dubbelrol 

                                                      
2 Voor ouderen en studenten waren particuliere zorgverzekeraars verplicht in het kader van 
de Wet Toegang Ziektekostenverzekering een standaard pakket polis aan te bieden. Voor 
deze polis en in het kader van de Wet medefinanciering oververtegenwoordiging oudere 
ziekenfonds-verzekerden werden door alle particuliere verzekerden zogenoemde solidari-
teitsbijdragen geleverd. 
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van het maatschappelijk middenveld van belangenbehartiging en publieke 
taakuitoefening naar de eigen achterban’ onder andere door het praktische 
voordeel dat zowel overheid als veld daarmee behaalde. De overheid verkrijgt 
op een relatief goedkope manier een beeld van de opvattingen, verwachtingen 
en expertise in het veld. Bovendien vraagt ze de betrokken organisaties om 
standpunten en eigen belangen tegen een algemener belang af te wegen. Dit 
mobiliseert bovendien het maatschappelijk draagvlak voor het beleid. Voor het 
veld was de participatie in het openbaar bestuur een mogelijkheid om te inter-
veniëren in het beleid; dit legitimeerde de positie naar de achterban.  
 
Met de hiervoor beschreven sturingsmaatregelen worden de kosten van de 
gezondheidszorg redelijk succesvol bewaakt. Het stelsel komt die jaren echter 
ook steeds meer onder druk te staan, vooral door oplopende wachtlijsten, ge-
rechtelijke uitspraken, ook van het Europese Hof, over het recht op zorg, en 
maatschappelijke onvrede over de kwaliteit van zorg.  
 
Huidig stelsel 
Al in de jaren tachtig kwam een discussie op gang over de werkbaarheid van 
de aanbodregulering. Door de Commissie-Dekker en de verschillende kabinet-
ten zijn er voorstellen geformuleerd met betrekking tot het (gedeeltelijk) losla-
ten van de aanbodsturing en (elementen van) wettelijke instrumenten. Het zal 
echter tot 2005 duren voordat met de introductie van de Zorgverzekeringswet 
daadwerkelijk grote stappen richting meer marktwerking worden gezet. Deze 
stelselwijzing is uiteindelijk met brede steun van politiek en veld tot stand ge-
komen.  
 
Via de Zorgverzekeringswet wordt met ingang van 2006 de basis gezond-
heidszorg, te weten de curatieve zorg in de eerste lijn (huisartsen, fysiothera-
peuten en dergelijke) en de tweede lijn (medisch-specialistische zorg) gefinan-
cierd. Het onderscheid tussen particuliere verzekeraars en ziekenfondsen is 
vervallen. De zorgverzekering wordt uitgevoerd door privaatrechtelijke zorg-
verzekeraars. Via wetgeving is vastgelegd dat iedereen een nominale premie 
en een inkomensafhankelijke werkgeversbijdrage betaalt voor een landelijk 
vastgesteld basispakket. Voor iedereen is het sluiten van een ziektekostenver-
zekering verplicht. De zorgverzekeraars hebben de plicht om iedereen te ac-
cepteren en kunnen niet differentiëren in de prijs tussen verzekerden. De lang-
durige zorg (verpleeghuiszorg, verstandelijk gehandicapten en langdurige 
GGZ) blijft publiekrechtelijk verzekerd via de Algemene Wet Bijzondere Ziek-
tekosten (AWBZ). 
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Kern van de Zorgverzekeringswet is decentralisatie, waarbij zorgverzekeraars 
met zorgaanbieders onderhandelen over de prijs en kwaliteit van de zorg. An-
ders dan in de Ziekenfondswet staat het zorgverzekeraars en zorgaanbieders 
vrij om al dan niet een contract met elkaar overeen te komen. Met ingang van 
2005 is een start gemaakt met de liberalisering van prijzen van de medisch-
specialistische zorg. Er is een prestatiegericht systeem van bekostiging inge-
voerd, waarbij ziekenhuizen en medisch specialisten worden betaald op basis 
van diagnose-behandel-combinaties (DBC’s). Voor een steeds groter deel van 
de zorg zijn deze prijzen de afgelopen jaren ‘vrijgegeven’,3 dat wil zeggen dat 
zorgverzekeraars en instellingen daarover afspraken kunnen maken. Voor de 
resterende zorg gelden nog zorgbudgetten en landelijke tarieven. De prestaties 
en tarieven worden vanaf 2006 geregeld in het kader van de Wet marktorde-
ning gezondheidszorg (WMG). Deze wet, die de opvolger van de Wet tarieven 
gezondheidszorg is, heeft als doel meer concurrentie in de zorg tot stand te 
brengen. Zo staat in de WMG dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars een 
informatieverplichting hebben om patiënten te informeren over prijs, kwaliteit 
en andere aspecten van de aangeboden zorg. Daarmee wordt beoogd dat de 
consument bewust kan kiezen voor een bepaalde behandeling, een bepaald 
ziekenhuis of een zorgverzekeraar. Voorts regelt de WMG ook het toezicht op 
alle zorgmarkten (zorgverzekering, zorginkoop én zorgverlening). Er zijn on-
derdelen van de medisch-specialistische zorg die niet geschikt worden geacht 
voor marktwerking of waar marktwerking tot aantasting van publieke belan-
gen kan leiden. Het gaat daarbij onder andere om de acute zorgverlening, de 
topreferente zorg en de onderzoeks- en ontwikkelfunctie die wordt geboden in 
academische ziekenhuizen en de opleiding tot medisch specialist. Voor deze 
onderdelen blijven er specifieke vormen van planning en bekostiging bestaan. 
De Wet Bijzondere Medische Verrichtingen (WBMV) legt bijvoorbeeld vast aan 
welke verrichtingen een vergunning is verbonden, zodat uitvoering daarvan 
geconcentreerd kan worden in een beperkt aantal instellingen. Om zorg te mo-
gen leveren die ten laste komt van de Zorgverzekeringswet of de AWBZ, moe-
ten zorginstellingen een toelating hebben in het kader van de Wet Toelating 
Zorginstellingen (WTZi).4 Daarmee kan worden nagegaan of de instelling aan 
de gestelde eisen voldoet. De belangrijkste eisen die aan ziekenhuizen worden 
gesteld, betreffen de transparantie van bestuursstructuur en bedrijfsvoering.5 
Winst uitkeren is in het kader van de WTZi verboden. De minister heeft aan-
gegeven dat voordat zorginstellingen winst aan derden mogen uitkeren, aan 

                                                      
3 In 2009 geldt dit voor 33% van de zorg. 
4 De Wet ziekenhuisvoorzieningen is met de invoering van deze wet in 2005 vervallen. 
5 Academische ziekenhuizen dienen op grond van de WTZi alleen te voldoen aan de eisen 
met betrekking tot de bedrijfsvoering. Eisen met betrekking tot de bestuursstructuur zijn 
namelijk opgenomen in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. 
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een aantal condities moet worden voldaan.6 Er moet sprake zijn van transpa-
rante en integrale prestatiebekostiging, zorginstellingen dienen volledig risico-
dragend te zijn voor schommelingen in de afzet en er is een afzonderlijk besluit 
van het Kabinet voor nodig.7  
 
De gevolgen van de stelselwijziging voor de onderlinge relaties 
In de memorie van toelichting van de Zorgverzekeringswet wordt geformu-
leerd: ‘Met deze wijzigingen streeft de regering naar een nieuwe balans in de 
verdeling van verantwoordelijkheden tussen overheid en maatschappelijke 
actoren. (…) De regering streeft daarmee naar een stelsel van gereguleerde 
marktwerking, waarin de overheid steeds meer zal optreden als kadersteller en 
toezichthouder. Binnen de door de wetgever geformuleerde kaders krijgen de 
betrokken actoren meer keuzemogelijkheden, beleids- en beslissingsruimte én 
meer concurrentieprikkels. Er treedt aldus een verschuiving op van directe 
regulering van het zorgaanbod door de centrale overheid naar regulering van 
markten waarop verzekerden/zorgvragers, zorgverzekeraars en aanbieders van 
zorg elkaar ontmoeten.’ Met andere woorden, er wordt een markt gecreëerd die 
naar verwachting meer prikkels biedt voor een kwalitatieve, innovatieve en 
doelmatige zorg. Het is echter wel een markt die door de overheid aan allerlei 
voorwaarden of toezichtinstrumenten wordt gebonden (zie voor een overzicht 
schema 11.1). 
 
Het aantal overheidsorganen is c.q. wordt sterk gereduceerd. Dit vindt niet 
alleen plaats vanwege de omslag van aanbodregulering naar meer marktwer-
king, maar ook als gevolg van de discussie van ‘herstel van het politiek’ pri-
maat. De betrokkenheid van koepelorganisaties van ziekenhuizen, zorgverze-
keraars en medisch specialisten wordt met deze omvorming ook een andere. 
Ze doen niet meer mee in het bestuur van de overheidsorganen. Tot veel pro-
test van de koepelorganisaties leidde dit niet. Door individualisering, profes-
sionalisering, schaalvergroting en verzakelijking van de organisaties die zij ver-
tegenwoordigen, werd dit een rol die niet langer met verve kon worden inge-
vuld. De koepelorganisaties zijn zich als gevolg van deze ontwikkelingen meer 
als brancheorganisaties gaan profileren, gericht op belangenbehartiging en 
dienstverlening aan de leden. Ondanks deze andere rol is er sprake gebleven  

                                                      
6 Zie hiervoor de eerste kapitaallastenbrief van 8 maart 2005 (Kamerstukken II 2004/05, 
27 659, nr. 52). 
7 De discussie over winstuitkering is reeds gestart, mede als gevolg van de beperkte reserves 
van zorginstellingen. Tegenstanders geven aan dat bij winstuitkering de doelstellingen te 
veel zullen verschuiven naar winstoptimalisering. Voorstanders geven aan dat het extra 
kapitaal de zorg een impuls kan geven en de overheid het nodige tegenwicht zal blijven 
geven. 
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Toezicht op zorgverzekeraars Toezicht op zorgaanbieders 
Rechtmatige uitvoering zorgverzekeringswet 

Nederlandse Zorgautoriteit 

- Acceptatieplicht 
- Verbod premiedifferentiatie 
- Zorgplicht 

Kwaliteit van zorg 

Inspectie voor de Gezondheidszorg 

- Verantwoorde zorg 
- Klachtmogelijkheid cliënten  

Werking financiële markten 

De Nederlandsche Bank 

 
- Prudentieel toezicht 
- Overig gedragstoezicht 

Levering van zorg 

Inspectie voor de Gezondheidszorg,  
College Sanering Zorginstellingen 

- Naleving WTZi: 
 

o Toelatingseisen 
o Sanering 
o Afstoten onroerend goed 
o Verbod uitvoeren bijzondere 
          medische verrichtingen 

Mededinging 

Nederlandse Mededingingsautoriteit 

- Beoordelen van fusies 
- Verbod misbruik economische markt 
- Handhaven kantelverbod 

Mededinging 

Nederlandse Mededingingsautoriteit 

- Beoordelen van fusies 
- Verbod misbruik economische markt 
- Handhaven kantelverbod 

Zorgspecifieke markten 

Nederlandse Zorgautoriteit 

- Zorgspecifiek marktgedrag 
- Betaalde tarieven conform WMG 

Zorgspecifieke markten 

Nederlandse Zorgautoriteit 

- Zorgspecifiek marktgedrag 
- Hanteren eenduidige product- en   
 prestatiebeschrijvingen 
- Vaststellen en toezien op hanteren tarieven 
 conform WMG 

 
Schema 11.1: Overzicht toezicht zorgverzekeraars en zorgaanbieders medisch-specialistische zorg 
 
van een sterke samenwerking tussen overheid en brancheorganisaties. Deze 
samenwerking krijgt echter op een andere wijze vorm; er worden vooral con-
crete afspraken met elkaar gemaakt op tal van terreinen over bijvoorbeeld ta-
rieven, bekostigingssystemen, crisisopvang, veiligheidsbeleid. Niet alleen geeft 
dat de andere rol van de belangenorganisaties weer, maar ook die van de over-
heid. Deze verschuift naar een rol als onderhandelingspartner, die wellicht de 
regie heeft maar er zich bewust van is dat hij voor de invulling van het ge-
wenste beleid afhankelijk is van de ziekenhuizen en zorgverzekeraars.  
 
Om het toezicht op de zorg mogelijk te maken zijn zorgaanbieders en zorgver-
zekeraars verplicht inzicht te geven inzake de kwaliteit van zorg en de be-
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drijfsvoering. In het kader van de Wet marktordening gezondheidszorg 
(WMG) zijn de instellingen voor medisch-specialistische zorg verplicht nader 
informatie over de geleverde zorg in DBC’s en de kosten daarvan te verstrek-
ken. In het kader van de WTZi zijn instellingen verplicht zich jaarlijks te ver-
antwoorden via het model Jaardocument, waarin de verplichte informatie-
voorziening in het kader van diverse wet- en regelgeving is opgenomen. Een 
belangrijk onderdeel van het Jaardocument vormt een twintigtal prestatie-
indicatoren, waarmee ziekenhuizen worden geacht inzicht te bieden over de 
kwaliteit van zorg. Zorgverzekeraars dienen in het kader van de WMG inzicht 
te geven in hun premies en polisvoorwaarden. 
  
De rechten van de patiënt en cliënt zijn vastgelegd in wetten zoals de Wet op 
de geneeskundige behandelovereenkomst, de Wet medezeggenschap cliënten 
zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorginstellingen. Een sterkere 
positie van de cliënt vormt een belangrijke doelstelling van de overheid. In de 
Wet cliëntenrechten zorg, die vanaf 2011 van toepassing zal zijn, worden zeven 
rechten van de cliënt nader uitgewerkt, waaronder bijvoorbeeld het recht op 
bereikbare zorg, kwaliteit, informatie en medezeggenschap en goed bestuur. 
 
11.2.2 Private governance 
Corporate governance vormt evenals in het bedrijfsleven een belangrijk item 
voor de ziekenhuizen. Ziekenhuizen zijn grote organisaties, waarbinnen pro-
fessionalisering van dienstverlening, het management en intern toezicht in de 
jaren negentig naar voorbeeld van het ondernemingsbestuur vorm heeft ge-
kregen. Eind 1999 is als particulier initiatief het rapport van de Commissie 
Health Care Governance, onder leiding van prof. dr. Pauline Meurs, uitge-
bracht, waarin governance-regels voor de gezondheidszorg worden voorge-
steld en dat adviezen bevat voor zorginstellingen en overheid. In vervolg hier-
op hebben de brancheorganisaties, waaronder die van de ziekenhuizen, een 
governance-code opgesteld, waarin onder andere regels voor goed bestuur, 
goed toezicht en adequate verantwoording zijn opgenomen. De leden van de 
brancheorganisaties worden geacht deze code, de zogenoemde ‘Zorgbrede 
Governancecode van de Brancheorganisaties Zorg’ (BoZ), toe te passen.8 
 
De traditionele instellingen voor medisch-specialistische zorg, de algemene en 
categorale ziekenhuizen, zijn over het algemeen stichtingen met een Raad van 
Bestuur onder toezicht van een Raad van Toezicht. In vergelijking met het on-

                                                      
8 De Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra heeft voor de universitaire 
centra een eigen governance-code ontwikkeld in verband met een aantal bepalingen die niet 
verenigbaar zijn met de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijke onderzoek en 
andere kenmerken van de universitaire medische centra. 
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dernemingsbestuur legt de Raad van Toezicht geen verantwoording af aan de 
aandeelhouders. Medezeggenschap van de medewerkers is geregeld via de 
Wet op de Ondernemingsraden en van cliënten via de Wet medezeggenschap 
cliënten zorginstellingen. Aan de cliëntenraad is via de WTZi recent ook het 
enquêterecht toegekend. De zelfstandige behandelklinieken hebben vaak als 
rechtsvorm een BV, met een aandeelhouderschap van de oprichters, artsen of 
ondernemers of ziekenhuizen.9 
 
Belangrijke horizontale relaties voor ziekenhuizen betreffen uiteraard de (po-
tentiële) patiënten en de zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars treden als 
intermediair voor patiënten en verzekerden in het algemeen op, omdat zorg te 
complex en onvoldoende transparant wordt geacht om consumenten recht-
streeks zorg te laten inkopen. Daarnaast zijn er andere stakeholders te onder-
scheiden, zoals lokale belangengroepen, patiënten- en consumentenorganisa-
ties, banken, toeleveranciers, media, et cetera. 
 
Een specifiek governance-vraagstuk vormt de verhouding ziekenhuisbestuur 
en medische staf, met name in de ziekenhuizen waar de medisch specialisten 
vrij gevestigd zijn. Omdat ziekenhuizen sinds eind jaren negentig namens de 
medisch specialisten met de zorgverzekeraars onderhandelen en daarmee in-
vloed uitoefenen op het inkomen van de vrij gevestigde medisch specialisten, 
zijn de medisch specialisten zich steeds nadrukkelijker gaan organiseren in 
coöperatieve verenigingen en later in zogeheten stafmaatschappen (Scholten & 
Van der Grinten, 2003). Daarnaast is de positie van de medische staf als verte-
genwoordiger van de medisch specialisten in het ziekenhuis geformaliseerd, 
veelal in een verenigingsstructuur. In sommige ziekenhuizen wordt geëxperi-
menteerd met een aandeelhouderschap van medisch specialisten. 
 
11.2.3 Professional governance 
De professional governance heeft een lange historie in de ziekenhuizen en is 
met name gebaseerd op zelfregulering. De professionals hebben hun eigen 
systeem van toezicht en verantwoording, gericht op kwaliteit en het functione-
ren van de professional. Deze kwaliteitsbewaking kreeg oorspronkelijk vooral 
vorm via opleidingen, met name de opleiding tot medisch specialist. Ook in 
het overheidsbeleid gericht op kwaliteit zoals dat in de jaren tachtig vorm heeft 
gekregen, staat zelfregulering voorop. In de Kwaliteitswet zorginstellingen is 
vastgelegd dat de zorgaanbieder de zorg dusdanig moet organiseren dat hij 
daardoor kwaliteit biedt. Ook bij de professionals in de zorg (zoals artsen, ver-
pleegkundigen) ligt nadrukkelijk de verantwoordelijkheid om kwalitatief goe-
                                                      
9 Ook ziekenhuizen hebben zelfstandige behandelklinieken opgericht om te kunnen concur-
reren met andere behandelklinieken of de zorg doelmatig te organiseren. 
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de zorg te leveren en systematisch te werken aan verbetering. Dit ligt vast in de 
Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Daarnaast 
stelt de Wet BIG eisen aan het kwalificatieniveau van zorgverleners.  
Op initiatief van het middenveld heeft het kwaliteitsbeleid inhoud gekregen 
door middel van visitatie en accreditatieactiviteiten van onder andere het Ne-
derlands Instituut voor Accreditatie Ziekenhuizen. Sinds 2000 is het kwali-
teitsbeleid verschoven naar een meer outputgerichte benadering van kwaliteit. 
Door de Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ) is in afstemming met het 
veld een basisset prestatie-indicatoren vastgesteld. Het toezicht van de IGZ 
wordt gebaseerd op deze prestatie-indicatoren via een zogenoemd gelaagd en 
gefaseerd toezicht. Op basis van door de instellingen zelf aangeleverde gege-
vens maakt de Inspectie een inschatting voor welke instellingen het risico op 
onverantwoorde zorg het grootste is. Deze instellingen worden door de Inspec-
tie bezocht. Als de Inspectie constateert dat de kwaliteit onverantwoord is, kan 
zij verscherpt toezicht instellen of – in een uiterst geval – een (deel van de) in-
stelling sluiten. Naast dit gelaagd onderzoek is er sprake van een interventie-
toezicht (op basis van gemelde incidenten) en thematisch onderzoek. In het 
kader van het project Zichtbare Zorg hebben zorgaanbieders, zorgverzeke-
raars, patiëntenorganisaties en de Inspectie voor de Gezondheidzorg vastge-
legd dat tussen 2007 en 2011 voor tachtig aandoeningen in de medisch-
specialistische zorg (zoals hartfalen, COPD, hernia en borstkanker) de kwaliteit 
– dat wil zeggen de veiligheid, de effectiviteit en de patiëntgerichtheid – zicht-
baar wordt gemaakt. Daarmee zal in 2011 ongeveer 80% van de planbare zorg 
in het ziekenhuis transparant zijn. Tussen 2007 en 2011 komt stapsgewijs de 
kwaliteit van de ziekenhuiszorg op kiesbeter.nl en in het Jaardocument Maat-
schappelijke Verantwoording in beeld.  
 
Een ander initiatief betreft het veiligheidsmanagementsysteem, het VMS, waar-
toe de OMS, NVZ en NFU zich hebben verplicht om dit vanaf 2008 in te voe-
ren.10 De veiligheid van de patiënt is er bij gebaat als instellingen leren van 
zaken die niet goed gingen. Via het VMS heeft elke zorginstelling een systeem 
waarin medewerkers incidenten melden. Meldingen moeten vervolgens geana-
lyseerd worden op hun mogelijke oorzaak. Deze analyses moeten tot slot weer 
leiden tot het formuleren en invoeren van verbeteringen. In het eerste kwartaal 
van 2009 zullen vijfentwintig ziekenhuizen op dit onderdeel worden onder-
zocht. 
 

                                                      
10 De afkortingen staan respectievelijk voor Orde van Medisch Specialisten, Nederlandse 
Vereniging van Ziekenhuizen en de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische 
Centra. 
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Met verdergaande marktwerking is tevens ingezet dat zorgverzekeraars meer 
verantwoordelijkheid nemen voor het inkopen van zorg van voldoende kwali-
teit. In toenemende mate bereiden zij zich voor op het stellen van eisen aan de 
doelmatigheid en de kwaliteit van zorg bij het maken van productieafspraken. 
De overheid, het bestuur, zorgverzekeraars en patiënten verlangen van profes-
sionals informatie over kwaliteit, kosten en resultaten van de zorg, beïnvloeden 
de besluitvorming en vragen verantwoording van de professionals. Voor profes-
sionals, die op grond van hun professie het recht en de plicht hebben autonoom 
te zijn bij de inhoudelijke beslissingen bij de behandeling van patiënten, wordt 
dit vaak ervaren als inperking op deze professionele autonomie. De Raad voor 
de Zorg adviseerde onlangs om de borging van de professionele autonomie 
inclusief de eventuele beperkingen het resultaat te laten zijn van een gezamen-
lijk commitment van alle betrokken partijen, te weten patiëntenorganisaties, 
bestuur van instellingen, zorgverzekeraars en de overheid (Raad voor de Zorg, 
2007). Dit vergt gezamenlijke afspraken, vastgelegd in protocollen en richt-
lijnen.  
 
 
11.3  Publieke versus horizontale verantwoording 
 
Publieke en horizontale verantwoording lopen in de medisch-specialistische 
zorg sterk door elkaar heen. De daadwerkelijke zorgverlening is een zaak tus-
sen zorgorganisaties en de patiënt c.q. zijn verzekeraars. Maar medisch-specia-
listische zorg is ook een publieke zaak, de overheid bepaalt uit het oogpunt 
van publieke belangen in grote mate de randvoorwaarden voor toelating, kwa-
liteit, opleidingen, behandelovereenkomst en ook inrichting van de governan-
ce. In die zin zijn instellingen voor medisch-specialistische zorg niet alleen een 
private onderneming, maar hebben zij ook een bijzondere maatschappelijke 
verantwoordelijkheid.  
 
De overheid heeft de afgelopen periode met instemming van het merendeel 
van betrokkenen in de politiek en het veld een beleid ingezet van meer markt-
werking met een grotere autonomie voor de individuele instellingen voor me-
disch-specialistische zorg en de zorgverzekeraars. De publieke sturing is ge-
wijzigd van ‘toestemming vooraf’ naar het toetsen van de uitkomsten van het 
marktgedrag. Dat marktgedrag wordt in de zorg echter niet vrijgelaten. Er is 
regelgeving gekomen om het toezicht van de overheid dan wel het gewenste 
tegenwicht van horizontale belanghebbenden, zoals patiënten, consumenten 
en zorgverzekeraars, en het intern toezicht door de Raad van Toezicht te bor-
gen. Voor zorginstellingen zijn de horizontale verantwoording en een versterkt 
intern toezicht belangrijker geworden. Niet alleen door de genoemde regel-
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geving, maar ook door de stelselherziening als zodanig. Meer marktwerking 
vereist immers dat instellingen zich meer cliëntgericht en bedrijfsmatig gaan 
organiseren, contracten met zorgverzekeraars kunnen sluiten, de financiering 
via banken rond krijgen, et cetera. Hierna schetsen we een aantal van de ont-
wikkelingen in de horizontale verantwoording richting (potentiële) patiënten 
en zorgverzekeraars en in het intern toezicht en de wijze waarop het publieke 
toezicht daarin intervenieert.  
 
11.3.1 Patiënten  
Horizontale verantwoording wordt voor ziekenhuizen belangrijker nu de be-
kostiging meer wordt gebaseerd op de daadwerkelijke prestaties. Door consu-
mentenorganisaties en de pers is het initiatief genomen de prestaties van zie-
kenhuizen en de daarin werkzame medisch specialisten te publiceren. Dit leidt 
tot wisselende ranglijsten, waaruit blijkt dat het zeer complex is om de daad-
werkelijke prestaties juist weer te geven. Daarnaast is het de vraag of deze in-
dicatoren daadwerkelijk de keuze van de consumenten beïnvloeden. Meer 
meten blijkt niet altijd meer weten. Uit onderzoek (onder andere Van der Schee 
et al., 2005) en de praktijk is gebleken dat de meeste patiënten de voorkeur 
hebben voor een ziekenhuis dicht bij huis. Naarmate de reputatie van dat zie-
kenhuis en van de daarin werkzame medisch specialisten slecht is, zijn zij ech-
ter bereid verder te reizen. De afgelopen jaren is zichtbaar geworden dat instel-
lingen voor medisch-specialistische zorg zich meer richten op de opvatting van 
cliënten. Daarbij is het wel zoeken hoe zij die reputatie door onder andere 
communicatie daadwerkelijk kunnen beïnvloeden. Huisartsen als verwijzers 
spelen daarbij uiteraard een belangrijke rol, evenals regionale en landelijke 
publiciteit.  
 
De overheid heeft via wet- en regelgeving en afspraken met het veld de hori-
zontale verantwoording van de hulpverleners aan de patiënten geborgd, zowel 
op individueel niveau (klachtrecht, WGBO) als op collectief niveau (Wet me-
dezeggenschap cliënten, verantwoording via Jaardocument, afspraken over 
veiligheidsmanagementsystemen, et cetera). Daarnaast is in de Brede Gover-
nance Code vastgelegd dat een zorgonderneming vanuit haar bijzondere maat-
schappelijke verantwoordelijkheid de patiënt of cliënt en diens gerechtvaar-
digde zorgvraag centraal stelt bij de zorgverlening, kwaliteit van zorg biedt en 
zich over deze aspecten verantwoordt. Tevens dienen volgens de code instel-
lingen de cliënten en andere belanghebbenden te betrekken bij belangrijke be-
sluiten, zoals wijzigingen in zeggenschap, fusie en concentratie. 
 
Het belang maar ook de problematiek van de communicatie met (potentiële) 
cliënten wordt geïllustreerd door de voorgenomen fusie van twee Zeeuwse 
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ziekenhuizen. Door omwonenden wordt fel geprotesteerd tegen met name de 
gevolgen daarvan: de sluiting van voorzieningen dicht bij huis. De betreffende 
ziekenhuizen geven aan dat het besluit tot fusie en concentratie noodzakelijk is 
uit het oogpunt van continuïteit en een garantie op kwalitatieve zorg in de 
regio. De ontstane publieke commotie leidt tot politieke bemoeienis op lande-
lijk niveau. De overheid en politiek in de breedte hechten aan niet te grote zie-
kenhuizen, die goed toegankelijk zijn. De Nederlandse Mededingingsautoriteit 
(NMa) heeft nog geen besluit genomen over de fusie. Naar aanleiding van 
Kamervragen heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 
onlangs aangekondigd de positie van de cliënten te versterken door de NMa te 
verzoeken bij het beoordelen van fusies met name ook het aspect bereikbaar-
heid en de zienswijzen van de cliëntenraden en andere belanghebbenden ex-
pliciet te betrekken. 
 
11.3.2 Zorgverzekeraars 
Voor instellingen voor medisch-specialistische zorg is horizontale verantwoor-
ding richting de zorgverzekeraars essentieel. In het kader van de Zorgverzeke-
ringswet concurreren zorgverzekeraars onderling en sluiten in opdracht van 
hun verzekerden overeenkomsten met instellingen voor medisch-specialis-
tische zorg over de prijs, volume en kwaliteit van de zorg. Door fusie en sa-
menwerking is de afgelopen jaren het aantal zorgverzekeraars waarmee af-
spraken worden gemaakt sterk afgenomen. De eerste jaren hebben zorgverze-
keraars zich vooral gericht op de verkoop van polissen en het binnenhalen van 
nieuwe verzekerden door op de prijs van de verzekering te concurreren. De 
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en ook de Raad voor de Zorg constateren 
dat de zorginkoop van de zorgverzekeraars nog niet zo werkt als nodig is en 
nadrukkelijk verder dient te worden ontwikkeld om de kwaliteit en betaal-
baarheid in de zorg daadwerkelijk te beïnvloeden. Zo contracteren zorgverze-
keraars in 2008 in het algemeen nog niet selectief. Een uitzondering vormt de 
polis van een zorgverzekeraar waarin het aantal zorgaanbieders met een volle-
dige vergoeding van kosten wordt beperkt. In 2009 hebben meer zorgverzeke-
raars nieuwe initiatieven met selectieve contractering gelanceerd. Met meer 
selectie of differentiatie in het inkoopbeleid kunnen zorgverzekeraars verze-
kerden stimuleren gebruik te maken van preferente zorgaanbieders met een 
goede prijs-kwaliteitverhouding. Er is een groot aantal oorzaken aan te wijzen 
waarom deze zorginkoop slechts beperkt op gang is gekomen. Ten eerste is er 
voor het grootste deel van de medisch-specialistische zorg nog sprake van een 
budget en landelijke tarieven. Ten tweede zijn de incentives voor de zorgver-
zekeraars nog niet hoog. De uitgaven van de zorgverzekeraars worden nog in 
belangrijke mate nagecalculeerd en onderling verevend. Voorts hebben zorg-
verzekeraars een acceptatieplicht richting de verzekerden en geen mogelijk-
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heid om richting hen een differentiatie in de premies aan te brengen. Ten derde 
zijn de keuze en concurrentie voor instellingen voor medisch-specialistische 
zorg nog beperkt. De belemmeringen voor toetreding op de markt zijn deels 
weggenomen. Zo is het aantal zelfstandige behandelklinieken, die zich toeleg-
gen op met name voorspelbare, ambulante zorg, de afgelopen jaren sterk toe-
genomen. De NZa heeft vastgesteld dat dit een positief effect heeft op de toe-
gankelijkheid (minder wachtlijsten) en betaalbaarheid (lagere prijzen) van de 
medisch-specialistische zorg. De invloed op het marktgedrag van ziekenhuizen 
is echter klein, omdat het aandeel van de zelfstandige behandelklinieken in de 
totale ziekenhuiszorg zeer gering is (Nederlandse Zorgautoriteit, 2007). De nog 
bestaande regulering houdt meer competitie van deze of andere nieuwe kli-
nieken tegen. Ten slotte is de zorginkoop een nieuwe functie, waarin nog ver-
der geleerd dient te worden om dit op een goede wijze in te vullen, en is ook 
het zorgaanbod onvoldoende transparant. Ondanks pogingen om de zorg 
meer zichtbaar te maken, is het voor zowel verzekeraars als patiënten lastig om 
op basis van kwaliteit een keuze te maken voor een zorginstelling.  
 
De NZa en de Raad voor de Zorg constateren dat het uit het oogpunt van een 
betaalbare en kwalitatieve zorg noodzakelijk is dat de zorginkoop de komende 
jaren daadwerkelijk wordt verstevigd. Zij formuleren daarvoor een groot aan-
tal aanbevelingen. De zorgverzekeraars zullen fors moeten investeren in zorg-
inkoop. Hierbij denkt de Raad aan kwaliteitsmetingen, afspraken tussen zorg-
verzekeraars en patiëntenorganisaties en innovatieve inkoopformules, zoals 
internet en bemiddelingsbureaus. Daarnaast legt de Raad voor de Zorg ook 
verantwoordelijkheid bij de zorgaanbieders en de overheid. Zorgaanbieders 
dienen eveneens fors in het zorginkoopproces te investeren en de relatie tussen 
kwaliteit en doelmatigheid inzichtelijk te maken. Van de overheid wordt ver-
wacht dat die belemmeringen in wet en regelgeving wegneemt. Voorts stelt de 
Raad voor de Zorg ook als belangrijke voorwaarde dat de overheid afstand 
houdt en contractpartijen grote ruimte biedt. De Raad voorziet namelijk dat 
met een selectief inkoopbeleid Haagse axioma’s zoals vrije artsenkeuze onder 
druk komen te staan. Overheid en politiek dienen volgens de Raad bereid te 
zijn de consequenties van de uitkomst van selectieve zorginkoop voor indivi-
duele zorgaanbieders te accepteren.  
 
Onlangs heeft een zorgverzekeraar aangekondigd met een coöperatie van 
zorgaanbieders het Vlietland Ziekenhuis te willen overnemen. Dit heeft geleid 
tot de nodige Kamervragen met het verzoek om een algemeen verbod op fusies 
tussen zorginstellingen en zorgverzekeraars tot stand te brengen. De minister 
heeft aangegeven geen aanleiding daartoe te zien; nieuwe en innovatieve vor-
men van zorg kunnen de kwaliteit van zorg verbeteren. Dit initiatief wordt nog 
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getoetst aan wet- en regelgeving, onder andere de Nederlandse Mededin-
gingsautoriteit, de Nederlandse Zorgautoriteit, de Inspectie voor de Gezond-
heidszorg en De Nederlandsche Bank. 
 
11.3.3 Intern toezicht 
In de Zorgbrede Governancecode is aangegeven dat een Raad van Toezicht 
intern toezicht dient uit te voeren op het besturen door de Raad van Bestuur en 
op de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie. Bij voorkeur zijn de 
leden van de Raad van Toezicht onafhankelijk; benoeming namens een groepe-
ring kan, mits het lid van de Raad van Toezicht zijn functie vervult zonder last 
en ruggespraak van degene door wie hij is voorgedragen of benoemd en zon-
der diens deelbelang te laten prevaleren. Volgens de eisen van de WTZi dient 
er een onafhankelijk orgaan te zijn dat toezicht houdt op de organisatie. In het 
kader van het Jaardocument Zorg zijn Raden van Toezicht verplicht zich te 
verantwoorden over de wijze waarop ze toezicht houden op het functioneren 
van de zorgorganisatie en van de bestuurder.  
 
Uit een onderzoek dat onlangs in opdracht van de BoZ is uitgevoerd naar de 
verantwoording in de Jaardocumenten, wordt geconcludeerd dat veel Jaardo-
cumenten informatie geven over de samenstelling, werkwijze en bezoldiging 
van de Raad van Toezicht. Veel Raden van Toezicht zijn echter nog niet goed 
in staat een goede beschrijving van het eigen functioneren te geven. Tevens 
wordt geconcludeerd dat verantwoording over de kwaliteit van de samenstel-
ling (zoals profielschets, onafhankelijkheid, zittingstermijnen en wijze van 
(her)benoeming) vaak ontbreekt.  
 
De succesvolheid van Raden van Toezicht en Raden van Bestuur wordt door 
overheid en publiek vooral afgemeten aan het aantal instellingen dat in finan-
ciële moeilijkheden geraakt. De afgelopen jaren is er aan een beperkt aantal 
instellingen voor medisch-specialistische hulp door de NZa financiële steun 
verleend: vier in de periode van 1998-2004. Meer recent zijn er nog enkele in-
stellingen in de problemen geraakt. Het Slotervaart ziekenhuis in Amsterdam 
is mede door de verkoop aan een investeringsmaatschappij in een penibele 
situatie geraakt. Door het College Sanering Zorginstellingen is ingestemd met 
deze verkoop. De IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad zijn vorig jaar mede naar 
aanleiding van een sluiting van de operatiekamers door de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg in grote bestuurlijke en financiële problemen geraakt. Het 
ziekenhuis wordt overgenomen door een zorgondernemer die eerder diagnos-
tische centra heeft opgericht. Daarnaast wordt steun verleend door een zorg-
verzekeraar, een bank en de NZa. De steun van de laatste is mede op verzoek 
van de minister verleend, omdat het ziekenhuis, in ieder geval de locatie Lely-
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stad, door de overheid wordt aangemerkt als noodzakelijk voor de beschik-
baarheid. De overheid zal gedurende de steunverleningsperiode een lid in de 
Raad van Toezicht benoemen die specifieke instemmingsbevoegdheden heeft. 
In een eerder door de overheid geïnitieerd onderzoek wordt geconcludeerd dat 
de Raad van Toezicht tekort is geschoten in zijn toezichthoudende taak en dat 
de Raad van Bestuur ernstig gefaald heeft. Voor de minister van VWS zijn dit 
voorbeeld en dat van een aantal zorginstellingen uit andere sectoren van de 
zorg (thuiszorg en gehandicaptenzorg) die recentelijk in de problemen zijn 
geraakt, de aanleiding om het bestuur en intern toezicht van instellingen na-
drukkelijker te volgen en zo nodig bij te sturen. De minister kondigt aan het 
beleid en de regelgeving in dergelijke situaties en de verantwoordelijkheid van 
ziekenhuizen, verzekeraars en de overheid te willen herijken. Daarbij zal ook 
aandacht worden besteed aan de governance van zorginstellingen en de inrich-
ting van een zogenoemd ‘early warning systeem’, waardoor de toezichthou-
ders meer en eerder inzicht hebben in de (financiële) positie van zorginstellin-
gen en de bestuursaansprakelijkheid. Ook zal daarbij het advies worden mee-
genomen van de Raad van State over het wetsvoorstel maatschappelijke on-
derneming zoals dat is voorgelegd door de minister van Justitie. Dit wetsvoor-
stel omvat een voorstel voor een nieuwe rechtsvorm voor maatschappelijke 
ondernemingen, onder andere in de zorgsector. Met deze nieuwe rechtsvorm 
kunnen hogere eisen worden gesteld aan de inrichting van het bestuur, het 
intern toezicht en de verantwoording aan belanghebbenden.  
 
Ook de kwaliteit is een belangrijk issue voor overheid, politiek en publiek. 
Eerder is in het kader van incidenten door de minister aangekondigd dat door 
de Inspectie nadrukkelijk thematisch onderzoek zal worden uitgevoerd op 
onderwerpen als veiligheidssysteem, zorg op intensive care en operatiekamer, 
et cetera. Daarnaast zullen in de Wet cliëntenrechten zorg de posities van de 
Raad van Bestuur en Raad van Toezicht verder worden versterkt, mede in rela-
tie tot de medisch specialisten, die de plicht krijgen verantwoording af te leg-
gen over hun handelen en informatie te verstrekken. 
 
 
11.4  Balanceren tussen verticale sturing en horizontale verantwoording 
 
De governance in de zorg is in beweging, vooral door de omslag naar meer 
marktwerking. Vier jaar na de invoering van de Zorgverzekeringswet kan ech-
ter worden vastgesteld dat de verticale sturing in de zorg nog steeds de meeste 
nadruk kent. Ten eerste is er sprake van een lange transitie naar meer markt-
werking. De NZa heeft na consultatie van het veld onlangs geadviseerd in 2011 
de prestatiebekostiging in de medisch-specialistische zorg verder in te voeren. 
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Niet alleen de overheid, maar ook zorgaanbieders en zorgverzekeraars willen 
bestaande zekerheden loslaten via een geleidelijke, zorgvuldige overgang. Dit 
leidt tot een sturing die ‘hinkt’ op twee principes: aanbodregulering en markt-
werking. Ten tweede heeft de overheid met het oog op het borgen van het pu-
bliek belang in een decentraal, marktgericht systeem allerlei voorwaarden aan 
instellingen voor medisch-specialistische zorg opgelegd. Genoemd kunnen 
worden:  verantwoording van beleid en kwaliteit via prestatie-indicatoren, 
veiligheidsbeleid, rechten van cliëntenraden, et cetera. Voortdurend komen er 
bij incidenten bij de overheid en politiek vragen naar voren over de positie en 
rol van zowel de toezichthouders als het bestuur en de professionals en over 
de wijze waarop overheid en politiek daarop invloed kunnen uitoefenen. Voor-
beelden van deze vragen vormen de beloning van bestuurders, een ziekenhuis 
dat locaties wil sluiten, een bestuur en/of Raad van Toezicht die niet goed 
functioneert, of een zorgverzekeraar die een ziekenhuis wil overnemen. De 
neiging blijkt groot om nieuwe regelgeving te introduceren die gericht is op 
het opleggen van ‘verbodsregels’, het verscherpen van het toezicht of het verti-
caal dan wel horizontaal verantwoorden. Dit komt naar voren in bijvoorbeeld de 
voornemens ten aanzien van ‘early warning’ of het verankeren van de bestuurs-
aansprakelijkheid in wet- en regelgeving. Andere oplossingen richten zich op het 
maken van afspraken met het veld, bijvoorbeeld om de governance-code aan te 
scherpen met betrekking tot het versterken van het intern toezicht. Weliswaar 
is meer marktwerking en decentralisatie ingezet, de regie van de overheid blijft 
onveranderd groot. 
 
Naast de verticale eisen op het terrein van verantwoording is er voor instellin-
gen voor medische specialistische zorg ook sprake van een sterke toename van 
de horizontale verantwoordingsvragen. Mede als gevolg van de invoering van 
marktwerking vragen ook patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, het intern 
toezicht – zoals de Raad van Toezicht en de  ondernemingsraad – en de cliën-
tenraad meer informatie van zorginstellingen. Ook de overheid signaleert dat 
bij de verticale verantwoordingseisen nog onvoldoende rekening wordt ge-
houden met de initiatieven die belanghebbenden zelf ontwikkelen om horizon-
tale verantwoording in te vullen. Om die reden zal er bijvoorbeeld binnenkort 
een advies door de Raad voor de Zorg aan de overheid worden uitgebracht 
over een mogelijke trade-off tussen extern toezicht door de overheid en intern 
toezicht. Wellicht wordt daarbij ook het issue geadresseerd van de toegevoeg-
de waarde van al deze ‘harde’ verantwoordingseisen. 
 
Voor een werkelijke trade-off is het van belang dat de marktwerking verder 
wordt ingevoerd en vangnetten via de aanbodregulering vervallen. Dan pas 
komen immers mechanismen van horizontale verantwoording volledig in 
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beeld. Niet de ‘harde’ verantwoording over prestatie-indicatoren, financiële 
resultaten, et cetera achteraf zal daarbij centraal staan, maar de zogenoemde 
‘zachte’ verantwoording, waarbij het handelen en het inzicht geven in dat 
handelen centraal staan. Bij volledige prestatiebekostiging is de instelling af-
hankelijk van de keuzen van de cliënten en zorgverzekeraars. Deze keuzen 
worden bepaald door het vertrouwen dat zij hebben in de zorginstelling en de 
daarin werkzame professionals. Dit vereist een krachtig bestuur en uitstekende 
dienstverlening door de zorginstellingen, een adequaat intern toezicht en de 
juiste tegenkrachten van de stakeholders. Zorginstellingen en de daarin werk-
zame zorgprofessionals zullen nog meer dan nu gedwongen zijn zorgvuldig en 
effectief te communiceren met hun belanghebbenden, niet achteraf maar conti-
nu.  
 
Een volledige trade-off tussen extern toezicht en horizontale verantwoording 
en intern toezicht bij meer marktwerking is niet realistisch en niet wenselijk, 
gezien de publieke belangen van de zorg. Terughoudendheid en een kritische 
blik ten aanzien van de toegevoegde waarde van verticaal toezicht en regelge-
ving en afspraken inzake horizontale afspraken zijn echter noodzakelijk voor 
een juiste balans. Dat vereist een overheid die vertrouwen heeft in een decen-
traal systeem en de corrigerende werking van dat systeem! Een vertrouwen dat 
gezien de huidige kredietcrisis en het maatschappelijk gevoel van falen van 
bestuurders en zelfregulering in algemene zin niet gemakkelijker is geworden. 



12 Verantwoorde zorg  
Politieke en maatschappelijke verantwoording  
in de verpleging, verzorging en thuiszorg 

 
 Gert Cazemier, Eelco van Hout en Kim Putters 
 
 
12.1 Introductie 
 
De transformatie van aanbodregulering naar vraagsturing in de Nederlandse 
gezondheidszorg manifesteert zich verschillend in de verschillende sectoren. 
De zorg voor ouderen, demente bejaarden, mensen met een handicap, jonge 
verpleeghuisbewoners of mensen die hulp in de huishouding nodig hebben, 
kent grote verschillen in de mate waarin de cliënt zich daadwerkelijk als klant 
kan of wil opstellen en zijn of haar eigen verantwoordelijkheid kan nemen en 
dragen, alsmede de mate waarin familie, vrienden of lotgenotenorganisaties 
namens de cliënt een belangrijke sturende rol hebben. De sector verpleging, 
verzorging en thuiszorg (de VVT-sector) is een gevarieerd geheel van cliënten, 
zorginstellingen en professionals die met elkaar de omslag maken naar een 
meer op de cliënt afgestemde organisatie, financiering en uitvoering van de 
zorg. Ze moeten dat doen in een nogal turbulente omgeving. 
 
De huidige sector van verpleging en verzorging bestaat allereerst uit verzor-
gingshuizen, verpleeghuizen en thuiszorginstellingen met verschillende ach-
tergronden en doelstellingen. Vele stammen vanuit de traditionele verzuilde 
kokers en zijn opgericht als stichtingen en verenigingen met een bijzondere 
(vaak religieuze) identiteit. Steeds meer treden ook commerciële (thuis-
zorg)organisaties toe tot de markt. De VVT-organisaties worden bekostigd op 
grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), de Wet maat-
schappelijke ondersteuning (WMO), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en door 
eigen betalingen van cliënten. In de sector zijn naar schatting tussen de 1500 en 
2000 organisaties werkzaam, en hun gezamenlijke omzet in 2008 bedraagt on-
geveer 11,5 miljard euro. De uitgaven voor de AWBZ bedragen zo’n 10,5 mil-
jard euro en die van de WMO ruim 1 miljard euro. De uitgaven zijn de afgelo-
pen jaren sterk gestegen, maar de laatste jaren is door overheidsbeleid de groei 
iets afgenomen. Een substantieel deel van de toenemende vraag naar zorg 
wordt veroorzaakt door demografische ontwikkelingen (vergrijzing). De ver-
wachting is dat bij ongewijzigd beleid – dus zonder wijzigingen in het verze-
kerd pakket, de indicatiestelling, verhoging eigen betalingen en tariefmaatre-
gelen – de netto-uitgaven ten gevolge van de vergrijzing de komende jaren in 
nog sterkere mate zullen gaan toenemen. Dit zorgt ervoor dat de turbulentie in 
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deze sector eerder een structureel gegeven is dan een uitzondering. Ook het 
vierde kabinet-Balkenende heeft ingrijpende maatregelen genomen en nog in 
voorbereiding om de AWBZ ook op langere termijn betaalbaar en toegankelijk 
te houden. Het verzekerd pakket wordt teruggebracht tot de langdurige zorg 
voor die doelgroepen die naar hun aard per definitie onverzekerbaar zijn. De 
onderdelen die uit de AWBZ gaan, worden overgeheveld naar de WMO, de 
Zorgverzekeringswet of worden geacht de eigen verantwoordelijkheid van 
burgers te zijn. Voor dat deel kan men wellicht een aanvullende verzekering 
afsluiten. Naast de noodzaak van kostenbeheersing en de nadruk op doelma-
tigheid, wordt ook geprobeerd de cliëntgerichtheid te bevorderen door bij-
voorbeeld de rechten en plichten van cliënten in een Wet Cliënt en Kwaliteit 
samen te brengen, maar ook de cliënt daarbij te faciliteren in financieel opzicht 
en via inspraakmomenten.  
 
Uit deze korte inleidende schets wordt duidelijk dat sprake is van een com-
plexe sector met vele verschillende soorten organisaties, maar ook van een 
grote variëteit van trends die leiden naar doelstellingen van zowel doelmatig-
heid en kostenbeheersing als een focus op cliëntgerichtheid en kwaliteit. In de 
transformatie naar een meer cliëntgerichte VVT-sector worden veel en vaak 
conflicterende doelstellingen aan de organisaties gesteld. Dat leidt ertoe dat zij 
zich in vele richtingen tegelijk moeten verantwoorden over de mate waarin ze 
deze doelstellingen realiseren. Ze moeten dat doen richting overheid, markt en 
gemeenschap tegelijk. Richting de overheid over de besteding van budgetten, 
richting de markt en cliënt over de aangeboden kwaliteit en prijs, en richting 
maatschappelijke organisaties over de mate waarin ze erin slagen om cliënten 
zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten leven –  bijvoorbeeld via samenwer-
king met andere zorg-, welzijns- en volkshuisvestingsorganisaties. Maar ook 
intern richting de Raad van Toezicht, controllers en accountants. Minstens zo 
gevarieerd als de verschillende cliëntengroepen en soorten organisaties zijn 
dus de hoeveelheid en intensiteit van verantwoordingsmechanismen waarmee 
de VVT-organisaties te maken hebben. Daarover gaat dit hoofdstuk. 
 
De opbouw van het hoofdstuk is als volgt. Eerst zullen we de ontwikkeling 
van de zorg- en verplegingsector beschrijven. We delen die op in vier fasen, 
waaruit cumulatief een stelsel van meervoudige verantwoording is ontstaan 
(paragraaf 12.2). Daarna gaan we in op de politieke, verticale vormen van ver-
antwoording in de verpleging en verzorging. We laten zien hoe de verschil-
lende eisen die aan zorg en verpleging kunnen worden gesteld door de Neder-
landse overheid zijn opgenomen in wet- en regelgeving (paragraaf 12.3). De 
vermaatschappelijking van de verpleging en verzorging staat centraal in de 
daaropvolgende paragraaf. We geven weer hoe steeds meer (maatschappelijke 
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en commerciële) partijen uit de samenleving zijn betrokken bij zorgverlening 
en verpleging (paragraaf 12.4). Vervolgens analyseren we de verhouding tus-
sen het afleggen van politieke en maatschappelijke verantwoordelijkheid. We 
zullen aantonen dat daarin de politieke verantwoordelijkheid (en verantwoor-
ding) domineert, dat er nauwelijks sprake is van enige verweving en dat het 
toch vooral de cumulatie van (horizontale en verticale) verantwoordelijkheden 
is die de sector sterk beïnvloedt (paragraaf 5). 
 
 
12.2 Ontwikkeling van de sector verpleging en verzorging 
 
Om de verantwoordingsmechanismen in de VVT-sector te kunnen begrijpen, is 
het belangrijk inzicht te hebben in de ontwikkeling van de verpleging en ver-
zorging in Nederland. In de loop van de twintigste eeuw heeft de Nederlandse 
zorgsector zich namelijk ontwikkeld in een pendelbeweging waarin maat-
schappelijke verantwoordelijkheid en politiek-bestuurlijke verantwoording 
elkaar afwisselen. Die pendelbeweging kan worden gezien in vier fasen (Van 
Hout, 2007; Breedveld, 2003; De Roo, 1993).  
 
Fase 1. Verzuilde marktordening: beperkt particulier initiatief  
De Nederlandse VVT-sector is ontstaan vanuit talloze particuliere initiatieven 
en gebaseerd op voornamelijk religieuze overwegingen. Veel verzorgings-
huizen (destijds vaak ‘bejaardenoorden’ genoemd) en verpleeghuizen hebben 
oorspronkelijk een verbinding met kerken. Veel thuiszorginstellingen zijn ont-
staan door samenvoeging of fusie van kruiswerkorganisaties. De instellingen 
worden beheerd door stichtingsbesturen, veelal bestaand uit de lokale notabe-
len, of zij zijn nadrukkelijk verbonden en verantwoording schuldig aan de 
kerken. Vanuit het begin van de twintigste eeuw tot aan het midden van de 
jaren zestig financiert de overheid een verzuild systeem waarin elke kolom van 
VVT-instellingen gelijke mogelijkheden krijgt om een zorgaanbod te realiseren. 
Om in aanmerking te komen voor financiering dienen de instellingen over 
door de rijksoverheid afgegeven vergunningen te beschikken. De overheid kan 
daarmee de toetreding van de zorgaanbieders reguleren. De VVT-sector is in 
deze eerste fase voornamelijk gebaseerd op maatschappelijke en zorginhoude-
lijke overwegingen. 
 
Fase 2. Risicoloze concurrentie: groei van het zorgaanbod 
In de tweede helft van de jaren zestig vindt een sterke ontzuiling plaats en 
verliezen de zorginstellingen hun monopoliepositie. Ze mogen nu echter ook 
zorg aanbieden in de voorheen voor hen onbereikbare marktsegmenten. Onder 
impuls van een versnelling van de progressie in de medische wetenschap 
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groeit het zorgaanbod enorm. De rijksoverheid vergroot het scala aan hulpver-
lening door naast verpleegkundige hulp ook behandelingen in de ziekenzorg 
zoals reuma, astma, revalidatie, zorg voor diabetici en preventieve ouderen-
zorg te financieren (Esmeijer & Geerts, 1992). Mede door de introductie van de 
Ziekenfondswet (ZFW) in 1964 en de AWBZ in 1968 stijgen de uitgaven in de 
totale zorgsector van 4,3% van het bruto nationaal product in 1963 naar 8,0% in 
1976. Door de groei wordt het spectrum van de VVT-sector breder. De kwali-
teit van de ouderenzorg krijgt meerdere maatstaven. Naast levensbeschouwe-
lijke en zorginhoudelijke criteria moet nu ook nadrukkelijk rekening worden 
gehouden met medische criteria. Hoewel de concurrentie tussen de VVT-
instellingen risicoloos blijft door de uitbreidende verzorgingsstaat, zien we in 
deze fase wel dat in strategische overwegingen van de instellingen de profes-
sionele omgeving nadrukkelijk een rol speelt. De eerste golf van fusies tussen 
instellingen in deze periode getuigt daar ook van. 
 
Fase 3. Overheidsplanning: verzorgingsstaat 
De expansie van het zorgaanbod en het open-einde bekostigingssysteem van 
de instellingen (waarin maatschappelijke waarden als toegankelijkheid en con-
tinuïteit van zorg zijn gewaarborgd) leiden tot een ware kostenexplosie. Dit 
wordt in het gunstige economische getij van de jaren zestig in eerste instantie 
opgevangen door de verhoging van de verzekeringspremies. Op de lange ter-
mijn dreigen echter problemen. De rijksoverheid neemt de verantwoordelijk-
heid voor de zorgsector op zich. Hoewel niet alle voornemens uit de struc-
tuurnota werden uitgevoerd, wordt in deze periode wel de basis gelegd voor 
een systeem van zorgaanbodplanning (Van der Grinten & Kasdorp, 1999). De 
Wet ziekenhuisvoorzieningen werd uitgebreid en de Wet tarieven gezond-
heidszorg werd ingevoerd. De instellingen die bekostiging krijgen in het kader 
van de ZFW en de AWBZ worden vanaf nu gebudgetteerd, waardoor een ein-
de komt aan de open-einde financiering. De VVT-voorzieningen in een regio 
moeten op elkaar worden afgestemd en voor tal van zorginstellingen wordt 
een regime in het leven geroepen waarin aan stringentere regels moet worden 
voldaan.  
 
Fase 4. Private marktordening: de markt herontdekt 
Aan het einde van de jaren tachtig slaat de twijfel over de betaalbaarheid van 
het systeem van ouderenzorg hard toe. Naast de vergrijzing worden ook 
trends als de individualisering en groeiende assertiviteit meegenomen in de 
heroverwegingen van het zorgsysteem (Arcares, 2003). Ook de mantelzorg en 
de ontwikkeling waarin ouderen steeds langer zelfstandig (willen) blijven wo-
nen (extramuralisering) vragen om antwoorden. Dit leidt tot een reeks van 
experimenten met marktwerking. De overheid neemt maatregelen die het de 



 
 
 
 
 

12 VERANTWOORDE ZORG 

 187 

instellingen mogelijk maakt zelf invulling te geven aan het zorgproces en te-
vens met elkaar te concurreren. Het systeem ondergaat met horten en stoten 
voortdurend aanpassingen: deregulering en marktwerking en een grotere be-
leidsvrijheid voor verzekeraars en instellingen – ingevoerd, weer teruggetrok-
ken en heringevoerd – gaan samen met een sterkere verzakelijking waarin in-
stellingen voortdurend aan verschillende instanties steeds meer verantwoor-
ding moeten afleggen. In de zorgorganisaties is een verzakelijkingslag gaande 
die moet leiden tot effectieve, efficiënte, maar vooral kwalitatief hoogstaande 
zorgverlening. De belangrijkste opgave daarbij is vast te houden aan het we-
zenlijke en intrinsieke ‘zorgkarakter’ van verpleging en verzorging, zowel in-
tra- als extramuraal (Kuttner, 1997; Badelt, 1990; Seibel, 1989; Meyer & Zucker, 
1989). Verruiming van wetgeving laat concurrentie en extramuralisering toe. 
Strategische allianties tussen verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorgorgani-
saties en ziekenhuizen versoepelen de transmurale zorgketen en leiden tot 
schaalvergroting. Er wordt een begin gemaakt met een vermaatschappelijking 
van VVT-zorg die in bredere maatschappelijke verbanden wordt geleverd. De 
fysieke doorvertaling ervan zien we terug in het ontstaan van woon-
zorgcombinaties, waarin de filosofie wordt gevolgd dat zorg niet buiten, maar 
in de maatschappij moet worden geplaatst.  
 
 
12.3 Politieke, verticale verantwoording in de VVT  
  
In aansluiting op vorenstaande ontwikkelingen is er recent weer het nodige 
veranderd in de VVT-sector. VVT-organisaties moeten zich aanzienlijk meer 
dan bijvoorbeeld tien jaar geleden verantwoorden tegenover het (regionale) 
zorgkantoor, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Inspectie voor de Ge-
zondheidszorg (IGZ), de rijksoverheid in meer algemene zin, gemeenten en 
allerlei interne toezichthouders. De verantwoordingslijnen zijn divers. Het is 
van belang daar ordening in aan te brengen. Immers, als er ineens (vermeende) 
misstanden in VVT-organisaties worden geconstateerd, bijvoorbeeld door de 
media, dan leidt dit ook bijna per direct tot vragen en debat in de Tweede Ka-
mer, in landelijke media en tot acties van de IGZ. Centrale en decentrale, for-
mele en informele verantwoordingslijnen wisselen elkaar dus continu af. Hoe 
zit dit precies in de praktijk van de VVT-sector? 
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Figuur 12.1: Politieke, verticale verantwoording in de verpleging en verzorging 
 
Centrale en decentrale verantwoording met bureaucratische principes 
De verantwoording over wat er in de VVT-sector gebeurt, is de afgelopen jaren 
in sterke mate gedecentraliseerd en zo dicht mogelijk bij de uitvoering neerge-
legd. Wetten zoals de WMO en de Zvw regelen dit. De verantwoording tussen 
hulpverleners en de Inspectie voor de Gezondheidszorg betreft vooral de kwa-
liteit en patiëntveiligheid en is via de kwaliteitswetgeving geregeld. Daar waar 
het de verantwoording over marktgedrag betreft (fusies, kartelvorming, eerlijke 
marktverhoudingen), komen de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en 
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om de hoek kijken en spreken ze de instel-
lingen daarover in directe zin aan. Datzelfde geldt voor de informatie over de 
kwaliteit en prijs van hun producten; de NZa ziet erop toe dat deze voor de 
cliënt en de zorgkantoren voldoende transparant zijn om hun inkoopgedrag op 
te kunnen baseren. Dit alles wordt aangestuurd door de Wet marktordening 
gezondheidszorg (WMG). 
 
In het kader van de decentralisatie is ook duidelijk de WMO te plaatsen, waar-
bij gemeentelijke overheden met zorginstellingen contracten afsluiten (veelal 
via de aanbesteding) over de te leveren zorg en de prijs en kwaliteit daarvan. 
Daarmee vindt dus ook verantwoording plaats naar de lokale overheid en de 
lokale politiek die prioriteiten stelt rond zorg en dienstverlening. Wat betreft 
de contractering in het kader van de WMO en de AWBZ-zorg zijn verschillen-
de relevante verantwoordingsmechanismen te herkennen. Allereerst rond de 
indicatiestelling. De indicatiestelling werd in het verleden uitgevoerd door de 
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zorginstellingen zelf. Daarna is het overgedragen aan de regionale indicatie-
organen (RIO’s) en thans is het de verantwoordelijkheid van het Centrum In-
dicatiestelling Zorg (CIZ). De praktijk is inmiddels dat een deel van de indica-
tiestellingen op basis van standaard indicatieprotocollen (zogenoemde SIP’s) 
geschiedt door de zorginstellingen en achteraf wordt bekrachtigd door het 
CIZ. Het CIZ stuurt en controleert dus tegelijk. Zowel voor de cliënt als voor 
de zorginstelling is de verantwoording over de besteding van middelen en de 
levering van zorg op basis van indicaties dus een sterk formeel en op bureau-
cratische principes gebaseerd mechanisme van verantwoording.  
 
Daarnaast verandert de contractering van de zorg voortdurend. Voor de ex-
tramurale zorg zijn op Europese leest geschoeide aanbestedingsprocedures 
van toepassing geworden. De aanbestedingsprocedures (WMO en AWBZ) en 
tariefmaatregelen van het kabinet hebben ertoe geleid dat de tarieven van ex-
tramurale zorg aanzienlijk zijn verlaagd en dat wonen en zorg steeds meer 
worden gescheiden. De AWBZ wordt teruggebracht tot de oorspronkelijke 
bedoeling van onverzekerbare zorg, bijvoorbeeld voor dementerende ouderen 
en meervoudig gehandicapten. Voor de intramurale zorg is met ingang van 
2009 een andere bekostigingssystematiek ingevoerd, de zogeheten ZZP-
bekostiging (zorgzwaartepakket-bekostiging). Zonder op deze plaats in de 
details van deze systematiek te treden, kan gesteld worden dat deze bekosti-
ging beoogt om meer doelmatigheid te realiseren, om helderheid te creëren 
over waar mensen die in de AWBZ vallen recht op hebben (glasheldere polis) 
en om tegelijkertijd dicht bij de behoeften van cliënten te blijven. De scheiding 
van functies zoals wonen, zorg en welzijn in verschillende wettelijke regimes 
heeft ook weer als nadeel dat de samenhang uit het oog verloren kan worden. 
Een cliënt is immers niet enkel hulpbehoevend in een zorginstelling, maar wil 
en moet ook participeren in de samenleving. Opschoning van de AWBZ leidt 
er gemakkelijk toe dat dit laatste tussen wal en schip valt, als de zorg bijvoor-
beeld niet in de WMO terechtkomt. Kortom, de invoering van de ZZP-
bekostiging leidt ook tot aanzienlijke herallocatie-effecten tussen zorginstellin-
gen (groei en afbouw van budgetten) en voorzieningen aan de cliënt. In termen 
van verantwoording zijn deze ontwikkelingen cruciaal. Immers, over de pre-
cieze besteding van budgetten zal richting zorgkantoren en het CIZ verant-
woording afgelegd moeten worden. Cliënten zullen echter ervaren wat er ver-
andert en minder wordt ten opzichte van het vorige systeem en dus iets anders 
eisen en wensen. Ook voor professionals verandert er het nodige en zij worden 
in hun uitvoering door hun management gecontroleerd.  
 
Nog een andere stelselwijziging die ingrijpende consequenties heeft voor de 
verzorgings- en verpleeghuizen, betreft de wijziging van het bouwregime. Het 
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vergunningenstelsel op grond van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) 
wordt afgeschaft en vervangen door een systeem waarbij in het declaratietarief 
een opslag voor huisvesting wordt verdisconteerd. Deze maatregel heeft tot 
gevolg dat het risico van huisvesting vrijwel volledig komt te liggen bij zorg-
instellingen. Het leidt er bijvoorbeeld toe dat in het geval van onderproductie, 
de kapitaallasten niet meer gedekt zijn en in de prijzen moeten worden mee-
genomen. Daarmee neemt het risico voor de instelling toe en kan meer druk op 
de uitvoering komen te staan (ook in de verhouding prijs-kwaliteit). Voor de 
interne verantwoording door professionals zal dit betekenen dat sterker op 
doelmatigheid gestuurd zal moeten worden. 
 
De verdeling van de verantwoordelijkheden in de zorgsector is dus ingrijpend 
anders komen te liggen en is nog steeds sterk in beweging. De bekostiging is 
niet meer voorzieninggericht, maar geïndividualiseerd en wordt achteraf afge-
rekend. Het risico is meer bij de zorginstellingen neergelegd. Zorginstellingen 
moeten per cliënt kunnen aantonen dat zij rechtmatig zorg hebben verleend, 
dat de individuele cliënt AWBZ-gerechtigd is, dat de cliënt beschikt over een 
passende individuele zorgaanspraak (een rechtsgeldige indicatie) en welke 
zorg (de functie en het aantal uren) van welke kwaliteit er geleverd is (kwalifi-
caties medewerkers). Deze verantwoordingsplicht leidt op de werkvloer voor 
de zorgverleners tot veel registratieverplichtingen. Productiegegevens worden 
nu maandelijks bij het zorgkantoor aangeleverd; mede op basis van deze pro-
ductiegegevens worden tweemaal per jaar herallocaties van budgetten door-
gevoerd. Dit was pakweg tien jaar geleden wel anders; destijds hoefden zorg-
instellingen slechts één keer per jaar het aantal productiedagen – de dagen die 
liggen tussen het tijdstip van aankomst en vertrek van een cliënt in een zorg-
voorziening – achteraf door te geven aan het zorgkantoor. Voor een cliënt die 
een heel jaar in de instelling verbleef, konden eenvoudig 365 productiedagen 
gedeclareerd worden (dit kon louter administratief worden afgehandeld). 
 
Omwille van de transparantie en de mogelijkheid om de geleverde prestaties 
te kunnen controleren, is door de NZa de beleidsregel Administratieve Orga-
nisatie/Interne Controle (AO/IC) afgekondigd. De toepassing van dit protocol 
moet vooraf getoetst worden door de externe accountant, en de Raad van Be-
stuur moet persoonlijk verklaren dat hij instaat voor de juistheid van de gere-
gistreerde gegevens en daarmee de nacalculatie die wordt ingediend bij het 
zorgkantoor. Het niet voldoen aan deze verplichtingen heeft ingrijpende ge-
volgen voor de aanbestedingsprocedures en leidt tot onthouding van de ac-
countantsverklaring en problemen bij de afrekening door het zorgkantoor. De 
invoering van dergelijke controle- en verantwoordingssystemen heeft geleid 
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tot uitbreiding van de cliënten- en productieadministratie, financiële adminis-
tratie, ICT en interne controle. 
 
 
12.4 Vermaatschappelijking: horizontale verantwoording in de 
 VVT-sector 
 
12.4.1 Vermaatschappelijking van de zorg 
Hoewel de VVT-sector voornamelijk nog op grond van de AWBZ wordt be-
kostigd, is hij sterk opgeschoven in de richting van de samenleving. Van naar 
binnen gerichte, solitaire organisaties, die niet of nauwelijks samenwerking 
hebben met andere organisaties, is geen sprake meer. VVT-organisaties staan 
onomkeerbaar op de regionale zorg- en welzijnskaart en hebben vele, soms 
zelfs intensieve functionele samenwerkingsrelaties met tal van organisaties in 
zowel de zorg als daarbuiten. Deze vermaatschappelijking van de VVT-sector 
is niet het gevolg van stelselwijzigingen, maar is ingegeven door een andere 
visie op hoe de zorg voor ouderen er idealiter uit moet zien. Het uitgangspunt 
om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten blijven wonen is daar in hoge 
mate debet aan. Deze veranderende maatschappelijke opvatting heeft geleid 
tot een omvorming van het traditionele intramurale aanbod van verzorgings- 
en verpleeghuizen naar transmurale of zelfs transsectorale zorgprogramma’s. 
Er heeft een enorme differentiatie in de extramurale zorg plaatsgevonden, als-
mede een substantiële uitbreiding van het volume.  
 
De VVT-sector heeft zich de afgelopen jaren uitgeput in het ontwikkelen van 
voorzieningen gecombineerd met andere maatschappelijke functies, differen-
tiatie en volume-uitbreiding van extramurale zorgarrangementen, samenwer-
king met mantelzorg- en vrijwilligersorganisaties en differentiatie van het in-
tramurale aanbod (zoals PG-afdelingen, palliatieve units en hospices). Daar-
naast zijn er in veel regio’s transmurale zorgketens ontwikkeld, bijvoorbeeld 
tussen ziekenhuizen, verpleeghuizen, de thuiszorg en huisartsen. Voorts zijn 
tal van andere maatschappelijke functies binnen de muren van de traditionele 
zorgvoorziening gebracht, zoals zorgsteunpunten, thuiszorgwinkels, cafés, 
restaurants en het lokale verenigingsleven (hobbyclubs, muziekverenigingen, 
handvaardigheidclubs). 
 
De vermaatschappelijking in de zorg brengt horizontale, maatschappelijke 
verantwoording op de voorgrond. Meer dan in het verleden realiseren zorg-
instellingen zich dat zij deel uitmaken van de samenleving. Cliënten die hogere 
eisen stellen aan de kwaliteit van de zorg, concurrentie met andere zorginstel-
lingen, de schaarste op de arbeidsmarkt (concurrentie om personeel), de toe-
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genomen belangstelling van de media voor de zorgsector en niet in de laatste 
plaats de behoefte van samenwerkende partners leiden ertoe dat de maat-
schappelijke druk op zorginstellingen sterk is toegenomen. Meer dan in het 
verleden worden er impliciete en expliciete eisen gesteld aan de prestaties van 
zorginstellingen. Zorginstellingen zien in toenemende mate het belang en de 
noodzaak om te vertellen wat zij doen, waarom zij dat doen, hoe zij bijdragen 
aan de maatschappelijke ontwikkelingen en wat hun ambities/doelen voor de 
toekomst zijn. We onderscheiden daarin formele, geïnstitutionaliseerde maat-
schappelijke verantwoording en informele maatschappelijke verantwoording. 
Deze zijn in figuur 12.2 in twee cirkels rondom een VVT-instelling weergege-
ven. 
 

 
 
 
 
Figuur 12.2: Formele en informele maatschappelijke verantwoording in de verpleging en verzorging 
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12.4.2 Formele maatschappelijke verantwoording in de zorg 
Formele maatschappelijke verantwoording betreft de vormen van verant-
woording die wel een wettelijk karakter hebben, maar waarbij zorginstellingen 
niet in een hiërarchische verhouding staan tot de verantwoording vragende 
partij. De VVT-sector kent onder meer de volgende vormen: 
 
– Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Zorginstellingen zijn ver-

plicht op grond van de WTZi zich maatschappelijk te verantwoorden door 
middel van het zogenoemde Jaardocument Maatschappelijke Verantwoor-
ding. Dit document omvat onder meer een verslag van het bestuur en de 
Raad van Toezicht, het overleg met de ondernemingsraad, de cliëntenraad, 
wie de organisatie als stakeholders beschouwt, het bezoldigingsbeleid van 
het bestuur en de raad van toezicht en uiteraard het financieel jaarverslag. 
Dit jaardocument wordt integraal gepubliceerd op een website van het mi-
nisterie van VWS. Veelal geven organisaties zelf een beknopte versie van 
het Jaardocument uit, plaatsen die op hun website en verspreiden dit on-
der hun stakeholders. 

– Intern toezicht. De vormgeving en uitvoering van het toezicht door de Ra-
den van Toezicht heeft een sterke ontwikkeling doorgemaakt door de 
komst van de Zorgbrede Governance Code. De verhoudingen tussen Ra-
den van Bestuur en Raden van Toezicht zijn verduidelijkt en verscherpt en 
de kwaliteit van het toezicht is verbeterd doordat meer dan in het verleden 
wordt gekeken naar de samenstelling van de Raden van Toezicht en de 
competenties en kwaliteiten van hun leden. Een aantal incidenten rond 
zorginstellingen (met name faillissementen en onder verscherpt toezicht-
stelling door de Inspectie) hebben ertoe bijgedragen dat leden van Raden 
van Toezicht zich steeds meer realiseren hoe belangrijk hun toezicht- en 
adviesfunctie is in een liberaliserend zorgstelsel. In de statuten van de 
zorginstellingen is vastgelegd welke besluiten voor instemming moeten 
worden voorgelegd aan de Raden van Toezicht. Vanuit hun formele positie 
is aan de Raden van Toezicht het recht voorbehouden het bestuur van de 
stichting te benoemen en te ontslaan.  

– Cliëntenraden en klachtencommissies. Op basis van de Wet medezeggenschap 
cliëntenraden zorginstellingen (WMCZ) zijn bij alle zorginstellingen (cen-
trale) cliëntenraden ingesteld. Deze cliëntenraden bestaan uit cliënten van 
de betreffende instelling of hun vertegenwoordigers. Over de precieze 
vormgeving van de cliëntenraad en de wijze van vertegenwoordiging 
worden binnen elke organisatie concrete afspraken gemaakt met het be-
stuur. Binnen zorginstellingen met meerdere locaties zijn er vaak ook ge-
bruikersraden of bewonersraden. De onderwerpen die in deze raden aan 
de orde komen, hebben vaak betrekking op het woon-, zorg- en leefklimaat 
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van de betreffende locatie. De (centrale) cliëntenraad bespreekt met het be-
stuur vooral onderwerpen die alle cliënten of de gehele organisatie aan-
gaan. Klachtencommissies vervullen een belangrijke rol op het moment dat 
een klacht van een cliënt niet eenvoudig opgelost kan worden tot ieders te-
vredenheid. Voor de meeste zorginstellingen geldt dat er weinig tot geen 
formele klachten zijn. Organisaties kiezen er daarom ook vaak voor om 
niet zelf een klachtencommissie in te richten, maar gebruik te maken van 
een regionale of provinciale klachtencommissie. 

– Klanttevredenheidsonderzoeken. In het kader van het kwaliteitsborgings-
systeem moet periodiek de cliënttevredenheid worden gemeten. Aan de 
wijze waarop deze tevredenheid getoetst wordt, wordt op verschillende 
manieren invulling gegeven. Er worden enquêteformulieren naar de cliën-
ten gestuurd, cliëntenpanels georganiseerd, interviews gehouden, et cetera. 
Er zijn veel zorginstellingen die het onderzoek naar de cliënttevredenheid, 
omwille van de onafhankelijkheid, uitbesteden. Idealiter vormen de uit-
komsten van het onderzoek de basis voor een verbetercyclus binnen de be-
treffende zorginstelling. 

 
12.4.3 Informele maatschappelijke verantwoording 
Informele maatschappelijke verantwoording is de maatschappelijke verant-
woording die niet is gebaseerd op een wettelijke plicht. De VVT-sector kent 
onder meer de volgende vormen: 
 
– Zorgbrede Governance Code. Met de ondertekening door de brancheorganisa-

ties in de zorg van de Zorgbrede Governance Code is er een nieuwe norm 
voor bestuur en intern toezicht voor met publieke middelen bekostigde 
zorginstellingen geïntroduceerd. Deze code heeft zijn oorsprong in de code 
Tabaksblat: de code waarin de normen voor goed bestuur en intern toe-
zicht voor beursgenoteerde ondernemingen zijn vastgelegd. De toepassing 
van de Zorgbrede Governance Code leidt tot verzakelijking en professiona-
lisering van het interne toezicht en is in lijn met de maatschappelijke ont-
wikkelingen en de liberalisering die in het zorgstelsel plaatsvindt. Van de 
zorginstellingen wordt steeds meer maatschappelijk ondernemen ge-
vraagd om in te spelen op de cliëntvragen; tegelijkertijd wordt kritisch ge-
oordeeld over het nemen van financiële risico’s en al helemaal als de resul-
taten niet goed zijn.  

– Stakeholdersbetrokkenheid bij strategievorming. Als het gaat om strategie- en 
visieontwikkeling, is er een nadrukkelijkere oriëntatie op de stakeholders 
waar te nemen. In toenemende mate worden stakeholders ook betrokken 
in processen van beleidsvorming. Zorginstellingen worden zich steeds 
meer bewust van het grote aantal stakeholders én de verscheidenheid in 
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belangen die zij gezamenlijk vertegenwoordigen. Zeker organisaties in de 
VVT-sector hebben een veelheid aan samenwerkingsrelaties, nagenoeg met 
alle maatschappelijke sectoren die lokaal of regionaal actief zijn. Op basis 
van de Zorgbrede Governance Code, maar ook omdat zij zich er van be-
wust zijn dat samenwerking met andere organisaties noodzakelijk is, be-
trekken steeds meer zorginstellingen hun stakeholders in het proces om 
een meerjaren strategische beleidsvisie te ontwikkelen. Uiteraard doet elke 
organisatie dit op haar eigen wijze. Het is inmiddels wel gebruikelijk om 
de voorgenomen meerjaren strategische beleidsvisie te presenteren aan de 
stakeholders. Tegelijkertijd vinden organisaties het wel lastig om dat te 
doen, omdat ze ook moeten functioneren in een omgeving waarin markt-
gedrag van hen zelf en hun collega’s aan de orde van de dag is. In de VVT-
sector is veel marktgedrag waarneembaar, niet in de laatste plaats nu de 
financiële resultaten van zorginstellingen onder druk staan en zorginstel-
lingen in de problemen komen. 

– Keurmerken en zorgkwaliteitssystemen. In toenemende mate maken zorg-
instellingen gebruik van allerhande kwaliteitskeurmerken en zorgkwali-
teitssystemen. Deze voorzien deels in de (globale) eisen die aan zorginstel-
lingen zijn gesteld volgens de in 1996 ingetreden Kwaliteitswet Zorginstel-
lingen, maar fungeren veel meer als een manier om aan de buitenwereld 
maatschappelijke verantwoording af te leggen. In de VVT-sector zien we in 
de praktijk dat hiervoor een veelvormigheid aan keurmerken wordt gehan-
teerd. Hierop inhoudelijk ingaan zou het ruimtebestek van deze bijdrage te 
boven gaan. Het is evenwel goed ze te noemen. Gericht op algemene as-
pecten van dienstverlening en organisatiekwaliteit (en de mogelijkheid van 
de zorginstelling om grip te krijgen op aansturing van de eigen organisa-
tie) zijn bijvoorbeeld ISO 9001:2000, de Balanced Score Card en INK. Speci-
fieke zorggeoriënteerde kwaliteitssystemen in de VVT-sector zijn HKZ en 
MIK-V. Ten aanzien van het veilig produceren van voedingsmiddelen 
wordt het Hazard Analysis Critical Control point (HACCP) gebruikt. Het 
OHSAS 18001 is een arbo-zorgsysteem en een methode om de arbeids-
omstandigheden en veiligheid binnen een organisatie te optimaliseren. 
Zorgverzekeraars hebben een systeem van Bronzen, Zilveren en Gouden 
keurmerken in het leven geroepen. Voor sommige instellingen gelden ook 
bijzondere keurmerken, zoals het Revakeur, een keurmerk dat wordt ver-
leend aan revalidatietechnische bedrijven. 

– Websites. Informatie over de kwaliteit en de prestaties van zorginstellingen 
wordt in toenemende mate openbaar. Nagenoeg alle zorginstellingen be-
schikken over een eigen website, met daarop informatie over hun zorg- en 
dienstverleningsaanbod, de verschillende voorzieningen, verkregen keur-
merken, het jaarverslag, samenstelling van Raad van Toezicht en Raad van 
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Bestuur, et cetera. Op de website van het ministerie van VWS wordt van al-
le zorginstellingen het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 
(i.c. de jaarrekening) gepubliceerd. Daarnaast zijn er websites waarop rele-
vante informatie staat voor (toekomstige) cliënten, bijvoorbeeld de website 
‘kiesbeter.nl’. De Inspectie voor de Gezondheidszorg publiceert op haar 
website onder meer informatie over zorginstellingen die onder zogenoemd 
verscherpt toezicht staan vanwege ernstige zorgen over de kwaliteit van de 
zorg. 

– Benchmarks en prestatienormen. Jaarlijks worden er meerdere benchmarks 
uitgevoerd; de focus van die benchmarks is daarbij verschillend (bijvoor-
beeld cliëntperspectief, organisatieperspectief of financieel perspectief). De 
uitkomsten van benchmarks voor wat betreft de eigen scores zijn vaak al-
leen toegankelijk voor de betreffende zorginstelling. Er zijn in de VVT-
sector nog niet veel algemeen geaccepteerde prestatienormen. Wel alge-
meen geaccepteerd zijn de zogeheten Treek-normen, die verband houden 
met de maximale wachttijd van een cliënt die is aangemeld bij een zorg-
instelling. Het ontbreken van prestatienormen betreffende de kwaliteit van 
zorg in bijvoorbeeld een verzorgingshuis houdt ook verband met het niet 
duidelijk omschreven zijn van de wettelijke aanspraken die een verzekerde 
heeft op grond van de AWBZ. De juridische norm met betrekking tot de 
betreffende prestatie ontbreekt. 

– Raad van Advies. Een enkele zorginstelling beschikt omwille van haar kwa-
liteitsbeleid en profilering over een curatorium of een Raad van Advies. 
Deze colleges hebben veelal geen formele zeggenschap op basis van statu-
ten of relevante wet- en regelgeving, maar vervullen een klankbordrol op 
basis van hun specifieke deskundigheid met betrekking tot de zorg en be-
handeling. Dit speelt in de VVT-sector echter niet zo vaak.  

– Identiteitscommissie. Veel verzorgings- en verpleeghuizen ontlenen van 
oudsher hun identiteit aan een levensbeschouwelijke overtuiging (bijvoor-
beeld protestants-christelijk, rooms-katholiek, antroposofisch of humanis-
tisch). Het belang van deze levensbeschouwing is vaak afgenomen, maar 
soms wordt er nog wel zeer aan gehecht. In de processen van schaalvergro-
ting (fusies) die hebben plaatsgevonden, is er vaak voor gekozen de voor-
zieningen hun eigen identiteit zo veel als mogelijk te laten behouden. Om-
wille van de borging van het specifieke karakter, wordt er soms voor geko-
zen een identiteitscommissie per voorziening in het leven te roepen, die op 
onderwerpen van identiteit de gesprekspartner is voor locatiemanagement 
of bestuur. 
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12.5 Verantwoordelijkheden in de zorg 
 
Politieke verantwoording domineert  
De decentralisatie van verantwoordelijkheden naar de cliënt (verantwoording 
over besteding PGB’s – persoonsgebonden budgetten – bijvoorbeeld) en naar 
lokale partijen zoals de gemeenten en zorginstellingen, heeft geleid tot een 
bureaucratisering in registraties en controles die door de landelijke overheid 
worden gesteld. Bij de gemeenten gaat het dan om de ambtelijke controle op 
de levering van hetgeen via de aanbesteding was afgesproken, maar ook om 
de politieke controle die loopt via de gemeenteraad richting het college van 
Burgemeester en Wethouders (B&W). Op het moment dat er in de contracten 
iets misgaat, komen de problemen ook op het bordje van de lokale politiek 
terecht en worden wethouders ter verantwoording geroepen. De politieke of 
op juridische gronden gebaseerde verantwoording en verantwoordelijkheid 
domineren dus steeds sterker de VVT-sector. Voor hun bestaansmogelijkheden 
zijn organisaties in de VVT-sector zeer afhankelijk van de contractering die zij 
kunnen realiseren in het kader van de AWBZ, de Wmo en de Zorgverzeke-
ringswet. Het niet voldoen aan verantwoordingsvoorschriften heeft al snel 
gevolgen voor de bekostiging en wordt beschouwd als uitermate risicovol. 
Hier komt bij dat bestuurders van organisaties in de VVT-sector een traditie 
hebben van volgzaamheid. Het negeren van wettelijke voorschriften of ze niet 
naleven, ook als ze onwerkbaar of onhaalbaar zijn, is niet gebruikelijk. Tegelijk 
speelt ook de verantwoording naar de markt een grotere rol door de afspraken 
die in contracten worden vastgelegd en nagekomen moeten worden. Inkopers 
stellen steeds scherpere eisen en moeten dit ook doen op prijs en kwaliteit. 
Cliënten eisen ook steeds meer, dus het marktmechanisme rukt op, ook in de 
wijze waarop en naar wie verantwoording wordt afgelegd. Het leidt er, zoals 
zojuist aangegeven, echter niet toe dat de verantwoording richting decentrale 
en centrale overheid minder wordt. 
 
Horizontale verantwoording in de zorg nog in de kinderschoenen  
De geschetste vermaatschappelijking en de daarmee samenhangende weder-
zijdse afhankelijkheid leidt er nog niet toe dat zorginstellingen zich wezenlijk 
anders maatschappelijk verantwoorden voor de activiteiten die zij onderne-
men, de keuzes die gemaakt worden, de kwaliteit van het aanbod et cetera. De 
maatschappelijke verantwoording wordt vooral nog gezien als een ‘last’ die 
samenhangt met het functioneren in een publiek stelsel. Hetgeen verplicht 
verantwoord moet worden, wordt gedaan, maar daar houdt het ook zo onge-
veer wel mee op. Kortom, publieke of maatschappelijke verantwoording staat 
nog in de kinderschoenen en heeft in de VVT-sector ook nog geen grote priori-
teit. Daarbij moet gerealiseerd worden dat zorginstellingen in de VVT-sector 
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functioneren in een ingewikkeld krachtenveld, met veel interne en externe 
krachten die elkaar meestentijds uitsluiten, maar waarmee wel moet worden 
samengewerkt. Bestuurders van deze organisaties moeten derhalve altijd 
schaken op vele borden tegelijk en zijn in dat verband dus voortdurend met 
veel partijen tegelijk ‘in gesprek’. Deze instellingen vormen geen solitaire ei-
landen, maar zijn verweven in het web van lokale en regionale maatschappe-
lijke organisaties. Zij oefenen invloed uit, maar laten zich ook beïnvloeden en 
zijn zich terdege bewust van hun verantwoordelijkheid. 
 
Cumulatie van verantwoording 
Het belangrijkste effect van de vermaatschappelijking van de zorg lijkt voor-
alsnog een cumulatie van verantwoording en verantwoordingssystemen. In-
gevolge de vermaatschappelijking van de VVT-sector is de maatschappelijke, 
politieke en financiële druk op zorginstellingen toegenomen en bemoeien 
steeds meer stakeholders zich met die organisaties. Zorg wordt daardoor inge-
bed in een woud aan regels over de professionele beroepsuitoefening, de fi-
nanciering, de output, de beschikbaarheid et cetera. De regeldrukte bemoeilijkt 
de planning en verantwoording (omdat men voor output afhankelijk is van 
anderen) en frustreert bestuurders en professionals die meer bezig zijn met 
verantwoording afleggen dan met hun inhoudelijke beroepsuitoefening. Aan 
de hand van evaluaties, benchmarks, begrotingen, jaarplanningen, inspecties, 
maandrapportages en andere vormen van controle en verantwoording wordt 
getracht de complexiteit van de zorg in de greep te krijgen. Het tegenoverge-
stelde dreigt te gebeuren. We zien tal van neveneffecten ontstaan: 
 
– Kosten van normering: registratie verdringt de zorg. Verschillende studies 

naar de kosten die de registratie als gevolg van de vergrote regeldruk met 
zich brengt, wijzen op het ontstaan van een efficiencyparadox (Cools, 2007; 
zie ook Aardema, 2007. 

– Schijnzekerheid: de zekerheid die van controle en verantwoording zou moe-
ten uitgaan, lijkt in toenemende mate een schijnzekerheid te worden (Aar-
dema, 2005). Die schijnzekerheid toont zich in onhaalbare eisen. Manage-
mentambities sluiten niet meer aan bij de werkelijkheid van zorgverlening. 

– Bureaucratisering: door overnormering ontstaat gedrag dat op de regels is 
gericht en niet meer op de inhoud van het zorgproces. Het leidt tot situa-
ties waarin professionals en managers zich verschuilen achter regelsyste-
men. 

– Disfunctioneel gebruik van informatiesystemen: er ontstaan allerlei vormen van 
disfunctioneel informatiegedrag (Vosselman, 2001). Smoothing is de bena-
ming voor de oneigenlijke beïnvloeding van de informatiestroom die in-
formatiesystemen genereren, bijvoorbeeld door bewust de invoering van 
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verantwoordingsinformatie te versnellen of juist te vertragen, waardoor 
targets niet of niet op tijd worden behaald. 

– Gescheiden circuits: gescheiden circuits ontstaan als mensen zich afkeren 
van de systemen van verantwoording, van prestatiemeting en van plan-
ning en control (Noordegraaf, 2004; Aardema, 2005).  

 
Via maatschappelijke verantwoording verticale verantwoording creëren 
In toenemende mate zijn VVT-instellingen de afgelopen jaren via kranten, tele-
visie en internet in het nieuws gekomen met pyjamadagen, ‘vastbinden’ en 
andere opvallende wijzen van bejegening van cliënten. De berichtgeving is 
veelal ingegeven door negatieve ervaringen of misstanden, waarover de instel-
lingen zich continu moeten verantwoorden. Veel zorginstellingen zijn zich hier 
steeds meer van bewust en richten zich op het communiceren met de buiten-
wereld over wat men doet, wat de kwaliteit is en hoe klantgerichtheid vorm-
gegeven wordt. Deze informele verantwoordingslijn richting het bredere pu-
bliek neemt in belang toe, zeker bij toenemende marktwerking en het belang 
van beeldvorming en reputatie. We signaleren dat de in oorsprong maat-
schappelijke verantwoording van VVT-instellingen naar de gemeenschap een 
zeer sterke impact heeft. Negatieve publiciteit wordt gevreesd en kan direct 
repercussies hebben op bijvoorbeeld het aantal aanmeldingen of het afsluiten 
van contracten. Bestuurders blijken bijzonder gevoelig voor deze vorm van 
openbare, horizontale verantwoording. Het lijkt erop dat via maatschappelijke 
verantwoording een vorm van verticale verantwoording is gecreëerd. 
 
Vertrouwen in professionals verschuift naar de achtergrond 
Het aantal formele – op bureaucratische principes gebaseerde – verantwoor-
dingsmechanismen neemt toe met de wetgeving die is doorgevoerd de afgelo-
pen jaren. De verantwoording is gebaseerd op vertrouwen dat zijn fundament 
in bureaucratische principes en in contracten vindt. Het vertrouwen op loyali-
teit, professionele inschatting en intuïtie – die in de VVT-sector en in de bena-
dering van de cliënt altijd sterk sturend is geweest – is naar de achtergrond 
verdrongen. Daarnaast betekent dit weer niet dat de informele verantwoor-
dingsmechanismen in intensiteit afnemen. Integendeel: de media zitten er bo-
venop, lokale politici spreken bestuurders direct aan, lokale groeperingen be-
moeien zich in toenemende mate met de zorg en ook woningcorporaties doen 
er hun zegje over. 
 
Hybriditeit in de VVT-sector 
Er lopen naast de formele verantwoordingsmechanismen ook vele informele 
lijntjes. Het is dus een complex, hybride geheel van verantwoordings-
mechanismen die te traceren zijn naar landelijke en lokale overheden, naar 
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marktpartijen en naar de lokale en regionale gemeenschap en media. Aan de 
VVT-organisaties de taak om al deze eindjes aan elkaar te verbinden. Het grote 
voordeel van de hybriditeit van VVT-organisaties is echter juist deze verant-
woording in vele richtingen, omdat ze toegang geeft tot zowel het publieke als 
het private en het professionele domein om bronnen van legitimiteit aan te 
boren. Dat kunnen soms overheidsmiddelen en informatie zijn, soms ook de 
steun en loyaliteit van de cliënt of de lokale gemeenschap en soms de verbete-
ring van de professionele zorg. Het biedt dus vele kansen om de organisatie 
een stevige positie in de markt te verschaffen. Tegelijkertijd kan dat ook het 
grote risico zijn. Wanneer overheidsregulering tegenstrijdig is, wanneer je af-
gestraft wordt in je budget omdat je doet wat de markt vraagt, wanneer de 
registratie-eisen van de NZa en de IGZ conflicteren met wat professionals en 
cliënten eisen en wensen, en wanneer de media en lokale gemeenschap continu 
negatief oordelen, dan ontstaat er een stapeling van hybride verantwoording. 
Politieke, verticale verantwoording is in een aantal opzichten tegenstrijdig aan 
maatschappelijke, horizontale verantwoording. Een samengaan, laat staan 
verbinding van beide typen verantwoording, lijkt in de verzorging, verpleging 
en thuiszorg nog erg ver weg. 



13 Verticale en horizontale verantwoording in het 
voortgezet onderwijs: eenheid of tegenstelling?  

 
 Juliette Vermaas en Paul Zoontjens 
 
 

 13.1 Inleiding 
 
Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw wordt er onafgebroken en met wis-
selend succes werk gemaakt van deregulering en autonomiebevordering van 
onderwijsinstellingen. In 2005 publiceert de toenmalige minister van Onder-
wijs, Cultuur en Wetenschap, Van der Hoeven, een nota waarin enerzijds aan-
dacht wordt gevraagd voor het belang van wettelijke zorgplichtbepalingen ter 
vervanging van centralistische regelgeving in de onderwijswetten en ander-
zijds een nieuwe kijk wordt voorgesteld op de bestuursorganisatie of ‘gover-
nance’ van onderwijsinstellingen.1 Al snel nadien wordt op deze plannen de 
leus van ‘Goed Bestuur’ in het onderwijs geplakt. Het voorlopige resultaat 
hiervan is de indiening op 29 december 2008 van een wetsvoorstel Goed Be-
stuur PO (primair onderwijs) en VO (voortgezet onderwijs), waarin een zorg-
plicht tot goed en integer bestuur is neergelegd en waarbij een organisatorische 
scheiding tussen bestuur en intern toezicht wordt voorgeschreven.2 De rege-
ling zal worden geflankeerd door een (naar verwachting medio 2009 in te die-
nen) wetsvoorstel waarbij het principe van ‘verdiende autonomie’ van scholen 
in relatie tot de centrale overheid, in het bijzonder de Onderwijsinspectie, zal 
worden vastgelegd. Dat betekent terughoudend toezicht ten aanzien van scho-
len die het kwalitatief goed doen, maar juist intensief toezicht voor scholen die 
onder de maat blijven.3 
 
De vraagstukken rond verdiende autonomie en zorgplichten spelen in het on-
derwijsveld een belangrijke rol als het gaat om de balans tussen horizontale en 
verticale verantwoording. De gedachtegang is dat door de introductie van 
zorgplichten en, waar mogelijk, een meer terughoudend toezicht van de On-
derwijsinspectie de verticale verantwoordingsplicht van scholen afneemt. Daar 

                                                 
1 Vgl. de Nota ‘Governance in het onderwijs’, Kamerstukken II 2004/05, 30 183, nr. 1. 
2 Het wetsvoorstel heeft inmiddels een andere aanduiding: wetsvoorstel met betrekking tot 
de invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten, alsmede een aan-
vulling van de interventiemogelijkheden in het kader van het overheidstoezicht, en de ver-
betering van het intern toezicht, Kamerstukken II 2008/09, 31 828, nrs. 1-3. Maar we noemen 
het gemakshalve wetsvoorstel Goed Bestuur. 
3 Zie de brief van de minister van OCW d.d. 31 oktober 2008, Kamerstukken II 2008/09, 31 700 
VIII, nr. 3. 
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staat tegenover dat de scholen, in het kader van Goed Bestuur, zich meer maat-
schappelijk moeten gaan verantwoorden richting hun directe omgeving. In 
deze bijdrage willen we nader onderzoeken wat de gevolgen zijn van de in-
voering van wettelijke zorgplichten en principes van Goed Bestuur voor scho-
len, met name voor de verhouding tussen de verticale en horizontale verant-
woordingsplicht van scholen. Hoewel de maatregelen krachtens de twee wets-
voorstellen in dezelfde mate zullen gaan gelden voor het primair en voortgezet 
onderwijs, beperken we ons in deze bijdrage tot de laatstgenoemde sector, 
omdat deze voor het doel van deze bijdrage het meest interessant is. In het 
vervolg van deze inleidende paragraaf gaan we nader in op een aantal ontwik-
kelingen in het voortgezet onderwijs die relevant zijn voor ons betoog. We 
sluiten de paragraaf af met het concretiseren van de vraagstelling die in deze 
bijdrage centraal staat.  
 
13.1.1 Ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs 
Wie de geschiedenis van ons (algemeen) voortgezet onderwijs vanaf 1900 kent, 
weet dat het permanent omstreden is geweest (Zoontjens & Mentink, 2008: 13-
33). Er zijn uiteenlopende belangen. Zowel het primair onderwijs, het beroeps-
onderwijs, het beroepsveld, culturele en maatschappelijke organisaties als het 
hoger onderwijs zijn rechtstreeks betrokken bij de doelstellingen en kwaliteit 
van het voortgezet onderwijs. In zekere zin staan daardoor de middelbare 
scholen in het centrum van ons nationale onderwijsbestel. Een aantal kwesties 
komt daarbij steeds weer, met wisselende accenten, aan de orde. Moet de na-
druk in het onderwijs liggen op de harde of zachte kant: selecteren en kwalifi-
ceren of socialiseren? Hoe kan één en ander het beste worden vormgegeven in 
een fase waarin jongeren hun weg naar de volwassenheid nog moeten vinden? 
Hoe kan worden voorkomen dat er een scheiding optreedt tussen ‘Bildung’ 
(algemeen vormend onderwijs) en ‘Ausbildung’ ([voorbereidend] vak- of be-
roepsonderwijs)? Het voortgezet onderwijs is bij uitstek de sector waar waar-
den in verband met opvoeding en maatschappelijke opdracht om voorrang 
strijden. Traditioneel is daarbij de overheidsbemoeienis groot. Gezien de aard 
van het voortgezet onderwijs zal er natuurlijk altijd overheidsbemoeienis blij-
ven, de vraag is alleen op welk vlak en in welke mate. Terugtrekkende bewe-
gingen vanuit Den Haag op zekere terreinen gaan vaak gepaard met intensive-
ring van overheidsbemoeienis op een ander vlak. Leune spreekt hier van in-
consistenties, paradoxen en tegenstrijdige beleidsambities (2007: 24), maar on-
derkent ook dat onderwijsbeleid wordt ontwikkeld onder maatschappelijke 
druk die vaak tegenstrijdige aanspraken oplevert (2007: 61). Ook nu lijkt het 
niet anders. Door de overheid wordt momenteel sterk de nadruk gelegd op de 
kwaliteit van eindopbrengsten wat betreft rekenen en taal, om de aansluiting 
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met het vervolgonderwijs te optimaliseren.4 Ook moesten scholen zich enige 
tijd terug nog expliciet verantwoorden over de minimum onderwijsuren, wat 
op een heus conflict met de overheid uitliep.5 Op het één en ander hield en 
houdt de Inspectie streng toezicht, omdat hier de kern van de kwaliteit van het 
onderwijs in het geding wordt geacht. Tegelijkertijd echter moeten de scholen 
ook hun wettelijke taken op het terrein van burgerschapsvorming, het tegen-
gaan van etnische segregatie en onderwijsachterstanden, het voorkomen van 
voortijdig schoolverlaten en maatschappelijke stage ten volle waarmaken. 
 
13.1.2 Verantwoordelijkheidsverdeling in het voortgezet onderwijs 
Het voorgaande leidt tot de vraag of het gezien de kennelijke tegenstrijdigheid 
van de opdrachten waarmee het voortgezet onderwijs wordt opgezadeld, niet 
wenselijk en vanzelfsprekend is dat de overheid zich terughoudend ten op-
zichte van de scholen opstelt. Immers, alleen op schoolniveau, dus per school 
afzonderlijk, kunnen algemene doelstellingen en feitelijke mogelijkheden in 
evenwicht worden gebracht. De overheid lijkt de zaak alleen maar te verknoei-
en als zij zich te bemoeizuchtig opstelt. Van de andere kant is de overheid 
rechtsstatelijk aan banden gelegd. Zo moet zij bepaalde juridische waarden 
(gelijkheid, toegankelijkheid, keuzevrijheid) van het onderwijs garanderen. 
Kan de overheid die garantieplicht nog waarmaken als van centrale sturing de 
omslag wordt gemaakt naar meer eigen verantwoordelijkheid van instellin-
gen? 
 
In deze bijdrage willen we vanuit een bestuurlijk-juridische invalshoek kijken 
naar de mogelijkheden van meer autonomie en horizontale verantwoording in 
het voortgezet onderwijs binnen de kaders van de basale overheids-
verantwoordelijkheid voor toegankelijkheid en kwaliteit van het onderwijs. 
Het is daarbij onze bedoeling uit de casus van het voortgezet onderwijs uit-
gangspunten af te leiden voor het karakter van de toekomstige sturing via on-
derwijswetgeving in het algemeen. In het navolgende besteden we aandacht 
aan het probleem van sturing, zoals dat in wetgeving is respectievelijk moet 
worden verankerd. Na een analyse van de huidige Wet op het voortgezet on-
                                                 
4 Zie de formulering van een nieuw art. 10a WPO in het wetsvoorstel Goed Bestuur (noot 2), 
waarin is vastgelegd dat een basisschool niet aan de wettelijke opdrachten voor het onder-
wijs voldoet als de leerresultaten ‘ernstig en langdurig tekortschieten’. Daarvan is sprake 
wanneer de leerresultaten op het gebied van Nederlandse taal, rekenen en wiskunde over 
een periode van drie jaar liggen onder de minimumnormering die daarvoor geldt in verge-
lijking tot die leerresultaten over dezelfde schooljaren van scholen met een vergelijkbaar 
leerlingenbestand. In het nieuwe art. 23a1 wordt voor het voortgezet onderwijs ingezoomd 
op onderwijsopbrengsten die worden afgezet tegen de (landelijk) gemiddelde eindexamen-
resultaten en het doorstroom rendement. 
5 Zie Zoontjens, 2008: 143-159; alsmede het advies van de Commissie-Dijsselbloem, 2008. 
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derwijs (paragraaf 13.2), staan we nader stil bij ontwikkelingen en opvattingen 
die vernieuwing van de wet en verandering van sturing beloven (paragraaf 
13.3). Daarna schetsen we de normen die de overheidsverantwoordelijkheid 
voor het onderwijs afbakenen (paragraaf 13.4) en trachten we vandaar uit tot 
enige algemene beginselen of uitspraken te komen voor het karakter van de 
toekomstige wetgeving (paragraaf 13.5). Met een reflectie ronden we af (para-
graaf 13.6). 
 
 
13.2   Fundamentele problemen WVO 
 
De invoering in 1963 van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) leidde tot 
een drastische reorganisatie en vernieuwing van wat voortaan het voortgezet 
onderwijs zou gaan heten. De WVO werd gezien als een blauwdruk waarmee 
het toenmalige stelsel van secundair onderwijs geüniformeerd kon worden. In 
haar ruim veertigjarige bestaan is de WVO uitgegroeid tot een omvangrijk en 
gedetailleerd regelgevingscomplex. Hoewel in 1963 bij de totstandkoming van 
de WVO bewust is gekozen voor een raamwet, bedoeld om ‘voldoende ruimte 
te laten voor een vrije ontplooiing van het onderwijs’, leidde het onderliggende 
principe van verdelende rechtvaardigheid tot verdere centralisering en nadere 
detaillering van wettelijke voorschriften (Bartels, 1963: 269). Door de daarmee 
gepaard gaande stroom van nieuwe regels slibde langzaam maar zeker de be-
leidsruimte voor afzonderlijke schoolbesturen en gemeenten dicht. Op grond 
van sinds de jaren tachtig gevormde inzichten is men het er vrij algemeen over 
eens dat daarmee de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs niet wor-
den gediend.6 
 
Uiteraard zijn er sindsdien pogingen ondernomen om via deregulering en au-
tonomiebevordering een kentering in de regeldruk aan te brengen en stellig 
wordt er nu meer autonomie en diversiteit in het veld toegelaten. Toch lijkt de 
WVO niet toegesneden op de eisen van deze tijd. Zij is krachtens haar aard 
geen op de autonomie van instellingen en diversiteit van handelen gerichte 
wet. Wanneer er, bijvoorbeeld ten behoeve van specifiek doelgroepenbeleid of 
ten behoeve van experimenten, uitzonderingen op algemene regels werden en 
worden gecreëerd, zijn deze vervolgens weer onder druk van het respect voor 
de rechtszekerheid en gelijkheid van instellingen dichtgeregeld. De afwijking 
van een op centraal (overheids)niveau gestelde regel levert steeds een nieuwe 
regel op. Het aantal regels wordt zodoende niet verminderd, maar juist ver-

                                                 
6 Vgl. de Nota Hoger Onderwijs: Autonomie en Kwaliteit, Kamerstukken II 1985/86, 19 253, 
nrs. 1-2, die als maatgevend hiervoor kan worden beschouwd. 
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meerderd.7 Hierdoor is de complexiteit van het stelsel van de WVO steeds ver-
der toegenomen en zijn de consequenties van nieuwe regulering nog moeilijk 
te overzien. Tevens is door de nadruk op centrale sturing weinig ruimte voor 
maatwerk, waardoor de huidige onderwijswetgeving onvoldoende recht doet 
aan verschillen tussen leerlingen, de deskundigheid van docenten en de eigen 
verantwoordelijkheid van scholen.8 Daar komt bij dat de focus op gelijkheid 
tussen instellingen vanuit maatschappelijk en juridisch oogpunt niet meer ge-
wenst is; het beperkt de mogelijkheden van onderwijsinnovaties, terwijl voor 
de kwaliteit van het onderwijs juist behoefte is aan ruimte voor meer maat-
werk en diversiteit.9  
 
Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat er behoefte is aan een wet die op 
hoofdlijnen de kaders vaststelt; binnen deze kaders moet er vervolgens ruimte 
zijn voor maatwerk en diversiteit. Deze opvatting over wetgeving betekent in 
het algemeen een verschuiving richting meer algemene wetgeving zoals we die 
al kennen in het algemene bestuursrecht, het ambtenarenrecht en het omge-
vingsrecht. Een algemene wet leidt niet per definitie tot minder (formele) re-
gels, maar wel tot regels van een specifiek karakter: minder voorschrijvend, 
meer werkend met beginselen en open normen. Met een dergelijke wet ver-
schuift de focus van de onderwijswetgeving van formele naar materiële gelijk-
heid: binnen zekere kaders wordt ruimte geboden aan maatwerk, diversiteit en 
vrijheid naar de mate waarin daar behoefte aan bestaat binnen de onderwijs-
instellingen. Gelijkheid betekent aldus ook het recht doen aan verschillen naar 
de mate waarin zij verschillend zijn. Maar is zo’n algemene wet wel denkbaar 
en effectief? In de volgende paragraaf wordt bekeken welke ideeën daarom-
trent in het onderwijs zijn opgekomen en uitgewisseld. 
 
 
13.3   Ontwikkelingen in de opvattingen over onderwijswetgeving 
 
De afgelopen jaren heeft de overheid verschillende juridische en bestuurlijke 
ontwikkelingen in gang gezet die tot een nieuw type van afstandelijker wetge-
ving moeten leiden. Twee ontwikkelingen zijn voor het onderwijs van belang, 
namelijk de idee van de bruikbare rechtsorde en de filosofie van goed bestuur 
(governance). 
 

                                                 
7 Vgl. Voortgangsnotitie Bruikbare rechtsorde (Ministerie van Justitie, 2004c). 
8 Zie onder meer Koers VO, p. 15, Ministerie OCW (2004) onder ‘Nieuwe besturing, nieuwe 
wetgeving’. 
9 Deze behoefte is geen zuiver Nederlands verschijnsel; zie over de ontwikkelingen van het 
onderwijsbeleid in een aantal westerse landen: Glenn & De Groof, 2005. 
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Het uitgangspunt van de in 2004, onder verantwoordelijkheid van voormalig 
minister van Justitie Piet Hein Donner, verschenen nota Bruikbare rechtsorde10 is 
het beperken van de regeldruk via het ontwikkelen en toepassen van zoge-
noemde zorgplichtbepalingen, kortweg aangeduid als zorgplichten, die ruimte 
laten voor de eigen verantwoordelijkheid van de burger. In paragraaf 13.5.2 
wordt nader op de zorgplichten ingegaan. De aanname bij zorgplichten is dat 
wetgeving met meer open normen de keuzevrijheid en autonomie van burgers 
en instellingen zal verhogen en tevens ruimte zal bieden voor toepassingen die 
aansluiten bij individuele omstandigheden. Deze aanname vindt in het onder-
wijs al langer een goede voedingsbodem. Reeds eind jaren negentig is het mi-
nisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gestart met het ont-
wikkelen van een nieuwe besturingsfilosofie voor het onderwijs.11 De overheid 
wil meer ruimte bieden aan de scholen om goed onderwijs te verzorgen door 
op hoofdlijnen richting aan te geven en niet in details te treden. Het is aan de 
scholen om vervolgens verantwoording af te leggen over de manier waarop ze 
die ruimte hebben benut en over de resultaten die het heeft opgeleverd.  
 
In de nota Governance in het onderwijs12 van voormalig minister van OCW Maria 
van der Hoeven wordt voor het onderwijs een besturingsfilosofie uitgewerkt 
die naadloos aansluit op het gedachtegoed van de bruikbare rechtsorde. Het 
doel van goed bestuur is te komen tot heldere, moderne bestuurlijke verhou-
dingen, zowel in de relatie tussen overheid en instellingen en in de relatie tus-
sen instellingen en hun omgeving, als in de relaties binnen het eigen bestuur 
en beheer van de instellingen. Belangrijke ingrediënten van de nieuwe benade-
ring waren de introductie van wettelijke zorgplichten voor goed bestuur en 
goed onderwijs, het voorschrijven van een scheiding tussen bestuur en intern 
toezicht in elke onderwijsorganisatie, de institutionalisering van proportioneel 
inspectietoezicht en de stimulering van schoolofficials en hun bestuurlijke or-
ganen tot heldere communicatie met en verantwoording aan de directe be-
langhebbenden en omgeving. Ter bewaking van de balans in de verhouding 
tussen overheid en ‘veld’ wordt ook aandacht besteed aan effectievere en in-
grijpender sancties in het geval bepaalde scholen in ernstige mate op bestuur-
lijk of inhoudelijk vlak tekortschieten. De nota bouwt voort op de analyse van 
de WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) in zijn rapport 
Bewijzen van goede dienstverlening (2004). Het uitgangspunt van dit rapport is 
dat de aandacht in het onderwijs te veel gericht is op het afleggen van verant-
woording en controle tussen overheid en instellingen, en te weinig op inhou-
delijke betrokkenheid en inspiratie. Ook is de afstand tussen burgers en instel-
                                                 
10 Ministerie van Justitie, 2004b. 
11 Ministerie van OCW, 1999; Ministerie van OCW, 2000. 
12 Zie noot 1. 
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lingen te groot. Nieuwe bestuurlijke verhoudingen moeten ruimte geven aan 
onderwijskundige professionals en voorwaarden scheppen voor een betere 
relatie met de maatschappelijke omgeving. Dit alles moet leiden tot meer diffe-
rentiatie, meer maatwerk en uiteindelijk tot beter onderwijs.13  
 
Wat deze twee ontwikkelingen gemeen hebben, is dat ze ieder vanuit hun ei-
gen invalshoek aangeven dat het rigide gelijkheidsdenken dat de afgelopen 
decennia in de onderwijswetgeving centraal stond niet meer voldoet. In de 
nota Bruikbare rechtsorde wordt betoogd dat het vanuit maatschappelijk en juri-
disch oogpunt niet meer gewenst is om iedere uitzondering in de wet te rege-
len. De gedachte achter goed bestuur is dat de focus op gelijke behandeling 
van onderwijsinstellingen de mogelijkheden van onderwijsinnovaties te veel 
beperkt en dat voor de kwaliteit van het onderwijs juist behoefte is aan meer 
maatwerk en diversiteit. Het in februari 2008 verschenen eindrapport van de 
Commissie-Dijsselbloem laat nog eens zien – en dat ligt in lijn met het voor-
gaande – dat daartoe in de verhouding tussen regering en parlement, die te-
zamen onze hoogste wetgever vormen, nieuwe spelregels noodzakelijk zijn die 
de rol van de overheid beperken tot het stellen van doelen inzake wat zij van 
de school verlangt (het ‘wat’) en die de wijze waarop de school tot die doelen 
geraakt (het ‘hoe’) aan de keuze van de op de school betrokkenen zelf laten.14 
Het lag voor de hand dat er over de aard van het wat en het hoe nog uitgebrei-
de discussie zou ontstaan. Die is er ook gekomen.15 Uiteindelijk heeft het on-
derscheid tussen beide alles te maken met de rol die men voor de overheid en 
voor de scholen in het publieke onderwijssysteem weggelegd ziet. Aan de rol-
verdeling liggen belangrijke normen ten grondslag. In de volgende paragraaf 
gaan we hierop in.  
 
 
13.4  De garantieplicht van de overheid 
 
13.4.1 De Grondwet en het internationale recht 
De uitgangspunten van  de bruikbare rechtsorde en goed bestuur lijken, zoals 
we opmerkten, een goed alternatief te bieden voor het huidige teveel aan cen-
trale sturing en gelijkheidsdenken in het voortgezet onderwijs. Toch roept het 
de vraag op hoe het een en ander zich verhoudt tot de garantieplicht die de 
overheid heeft voor de gelijkheid, kwaliteit en toegankelijkheid van het on-
derwijs, op grond van artikel 23 Grondwet en het internationaal recht.  

                                                 
13 Ministerie van OCW, 2006. 
14 Commissie Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen, Tijd voor Onderwijs, eind-
rapport, Kamerstukken II 2007/08, 31 007, nr. 6, p. 142-143. 
15 Zie bijvoorbeeld Bronneman-Helmers, 2008. 
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In artikel 23 van de Grondwet is aan de overheid de zorg toevertrouwd voor 
het voorhanden zijn van voldoende (algemeen vormend lager) onderwijs voor 
iedereen. Daarbij wordt uitgegaan van verschillende prestatieplichten. Het 
grondwetsartikel bevat op zeven plaatsen de plicht tot het stellen van voor-
schriften bij wet in formele zin.16 Het betreft achtereenvolgens de regeling van: 
het toezicht (lid 2), de bekwaamheid en de zedelijkheid van onderwijs-
gevenden (lid 2), het openbaar onderwijs (lid 3), de afwijking van het beginsel 
van de alomtegenwoordigheid van openbare scholen in het land (lid 4), het 
stellen van deugdelijkheidseisen aan het bekostigd onderwijs (lid 5), de garan-
tie van gelijke deugdelijkheid van openbaar en bijzonder algemeen vormend 
lager onderwijs (lid 6) en de financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder 
algemeen vormend lager onderwijs (lid 7). 
Men zou hier kunnen spreken van het legaliteitsprincipe dat het onderwijs-
recht zo sterk domineert. Dit principe komt er meer specifiek op neer dat de 
belangrijkste bestanddelen van overheidsbemoeienis met het voortgezet on-
derwijs in een democratisch gelegitimeerde wettelijke regeling moeten zijn 
verankerd.17 Buiten de mogelijkheid tot het treffen van bekostigingssancties 
bezit de minister nauwelijks zelfstandige bevoegdheden tot regelgeving of 
bestuur. Waar hij bekostiging verleent aan instellingen of nieuwe instellingen 
toelaat tot het stelsel, gaat het om uitputtend bij wet voorgeschreven en gere-
guleerde bevoegdheden. Waar hij regels stelt, zijn er strakke wettelijke grenzen 
ten aanzien van de terreinen waarop dit mag en tot hoever de bevoegdheid 
van de minister reikt.  
 
Ook in het internationale recht zijn prestatieplichten te vinden die aansluiten 
bij onze Grondwet. Het internationale recht werkt door in onze nationale 
rechtsorde op het moment dat een verdrag is geratificeerd. Sommige bepalin-
gen van verdragen werken rechtstreeks door, dat wil zeggen dat burgers er bij 
rechters of tegenover de overheid een afdwingbaar beroep op kunnen doen. 
Daardoor kunnen vervolgens nationale regels buiten werking worden gesteld 
als die in strijd blijken te zijn met internationaal verdragsrecht. Een recht-
streeks, afdwingbaar beroep is alleen mogelijk ten aanzien van bepalingen die 
naar hun aard ‘een ieder kunnen verbinden’, anders gezegd: de eigenschap 

                                                 
16 Het juridische begrip ‘wet in formele zin’ verwijst naar art. 81 Grondwet: De vaststelling 
van wetten geschiedt door regering en Staten-Generaal gezamenlijk. Dat is ook de hoogste 
wetsvorm die we kennen in ons staatsbestel. 
17 Het principe blijft onverminderd actueel. Bij de totstandkoming en uitvoering van de Wet 
op het Onderwijstoezicht erkent men in dit verband bijvoorbeeld dat aan de overtreding 
van (niet-wettelijke) inspectiestandaarden geen ingrijpende sancties verbonden kunnen zijn. 
Dit ligt anders bij de overtreding van wettelijke deugdelijkheidseisen. Zie hierover:         
Eijlander & Zoontjens, 2002. 
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hebben in het concrete geval te kunnen worden toegepast.18 Het recht op on-
derwijs, zoals dat in de verdragen is vastgelegd, werkt niet rechtstreeks door. 
Het is, behoudens enkele onderdelen, eerder een verzameling van beginselen 
en instructienormen in de richting van de overheden dan een complex van 
rechten waarop burgers effectief een beroep kunnen doen. 
 
In het kielzog van artikel 26 Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens is na de Tweede Wereldoorlog het recht op onderwijs in verschillende 
verdragen vastgelegd.19 Datgene wat wordt aangeduid met recht op onderwijs 
betreft een uitgebreid en inhoudelijk sterk uiteenlopend normenstelsel. Wel 
kan uit de diverse verdragen een aantal algemene overheidsverplichtingen 
afgeleid worden. Te denken valt aan verplichtingen aangaande het beschikbaar 
stellen door de overheid van een scholenstelsel van primair tot en met hoger 
onderwijs (art. 13 IVESC), de financiering van en verzekering van toegang tot 
het onderwijs (art. 13 IVESC), het respectvol gedogen van de oprichting van 
particuliere scholen zonder dat daartegenover een recht op overheidssubsidie 
staat (art. 13 IVESC; art. 2, Prot. 1, EVRM), het verminderen van het aantal 
vroegtijdige schoolverlaters (art. 28 VRK), het vaststellen van minimumnor-
men waaraan het onderwijs aan scholen dient te voldoen (artikel 29 VRK) en 
het bevorderen van gelijke kansen en gelijke behandeling in het onderwijs (art. 
4 VBDO). Door de Verenigde Naties (VN) zijn bij de analyse van het recht op 
onderwijs van artikel 13 IVESC en van artikel 28 en 29 VRK deze verschillende 
overheidsverplichtingen geclusterd tot vier thematische aspecten die nauw 

                                                 
18 Zie met name art. 93 en 94 Grondwet. Zo worden vrijwel alle bepalingen van het EVRM 
en het IVBP als een ieder verbindend beschouwd. Deze verdragen bevatten vrijheidsrech-
ten. Rechtstreeks beroep is evenwel tot nog toe niet mogelijk op (de meeste bepalingen van) 
het VRK en het IVESC. Dat komt omdat het vooral om tot staten gerichte inspanningsver-
plichtingen en instructies gaat die nog veel beleidsruimte laten in concreto om die te realise-
ren. Als er sprake is van beleidsruimte, dient het juridische oordeel te wijken voor het de-
mocratisch politieke oordeel. Zie voor de betekenis van de verschillende afkortingen de 
volgende noot. 
19 Te wijzen valt op art. 2, Eerste Protocol, van het Europese Verdrag voor de Rechten van de 
Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Verder op art. 13 en 14 Internationaal Verdrag 
inzake Economische, Sociale en Culturele rechten (IVESC), art. 28 en 29 van het Verdrag 
inzake de Rechten van het Kind (VRK) en art. 12 tot en met 14 van het Kaderverdrag inzake 
de bescherming van Nationale Minderheden (KVNM). Tenslotte zijn relevant de anti-
discriminatiebepalingen in het Verdrag nopens de Bestrijding van Discriminatie in het On-
derwijs (VBDO), het Internationaal Verdrag inzake de Uitbanning van alle vormen van 
Rassendiscriminatie (IVUR), het Internationaal Verdrag inzake de Uitbanning van alle vor-
men van discriminatie van vrouwen (VUDV) en de EG-richtlijn 2000/43/EG, houdende 
toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische 
afstamming (Richtlijn). Ook in art. 14 van het niet-bindende Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie komt het recht op onderwijs voor. 
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met elkaar samenhangen. Deze aspecten betreffen respectievelijk availability 
(beschikbaarheid), accessability (toegankelijkheid), acceptability (aanvaard-
baarheid) en adaptability (geschiktheid), in VN-jargon aangeduid als de ‘four 
a’s’.20 
 
13.4.2 Kerntaken 
Hoewel het niet om een uitputtende opsomming gaat, kan men de prestatie-
plichten van artikel 23 Grondwet en het internationale recht terugbrengen tot 
vier kerntaken van de Nederlandse centrale overheid (regering en parlement) 
met betrekking tot het onderwijs, namelijk de zorg voor:  
 
– het onderwijsbestel (bijvoorbeeld verdeling in onderwijstypen, onderlinge 

aansluiting, eindkwalificaties);  
– toegankelijkheid (bijvoorbeeld tegengaan discriminatie, bevordering ge-

lijkheid, volledige bekostiging, openbaar onderwijs); 
– kwaliteit (bijvoorbeeld bevoegdheidsregelingen, erkenning, toezicht, facili-

tering); 
– doelmatigheid (bijvoorbeeld bevordering efficiëntie en effectiviteit onder-

wijs, verantwoording).21 
 
Uit deze kerntaken kan men opmaken dat de garantieplicht van de overheid 
divers is, maar slechts op zeer bepaalde onderdelen spoort met een individuele 
bij de rechter geldend te maken aanspraak van de zijde van de onderwijsvra-
ger. Immers, voor de meeste taken geldt dat resultaten alleen kunnen worden 
verkregen na een uitgebreide afweging door de voor het onderwijs verant-
woordelijke overheidsorganen. In een rechtsstaat behoort de ruimte voor af-
weging van beleid vanzelfsprekend tot het politieke en niet het rechterlijke 
domein. Niet alleen wat tot de kerntaken behoort, maar ook de vraag hoe en in 
welke mate die moeten worden geïnterpreteerd en uitgevoerd door de ver-
antwoordelijke overheidsorganen (en derden) is normatief van aard. Daarbij is 
er naar de tijd genomen sprake van verschuivend inzicht. Leune merkte in 
2007 nog op (p. 22): ‘Ook het onderwijsbeleid ondergaat de gevolgen van het 
streven naar deregulering, decentralisatie en privatisering. Dit is voor de be-
waking van de kwaliteit, de toegankelijkheid, de macrodoelmatigheid en de 
borging van de maatschappelijke betekenis van diploma’s niet zonder risico’s.’ 
 
 
 
                                                 
20 Commission on human rights of the ESC, 1999. Zie ook Committee on economic, social 
and cultural rights of the ESC, 1999. 
21 Zie Ministerie van OCW, 2001. 
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13.5  Ontwerpparameters voor de inrichting van moderne wetgeving 
 
In de vorige paragraaf is vastgesteld dat in het onderwijs sprake is van een 
sterke verantwoordelijkheid van de overheid (de ‘garantieplicht’); feitelijk be-
tekent dat dat bij elk dereguleringsvoorstel in het onderwijs zal moeten wor-
den aangegeven hoe het zich verhoudt tot de garantieplicht van de overheid. 
Tegelijkertijd laten de moderne opvattingen over wetgeving en bestuurlijke 
verhoudingen zien dat juist meer ruimte voor variëteit en maatwerk kan bij-
dragen aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.  
De vraag is nu hoe ver de overheid binnen de kaders van de garantieplicht 
verantwoord kan ‘terugtreden’. Het begin 2008 uitgekomen eindrapport van 
de Commissie-Dijsselbloem laat duidelijk zien dat het moeite kost om hierin de 
juiste balans te vinden. De belangrijkste conclusie van de commissie is dat de 
overheid haar kerntaak, het zeker stellen van de kwaliteit van het onderwijs, 
de afgelopen jaren ernstig heeft verwaarloosd.22 Onder verwijzing naar artikel 
23 van de Grondwet is er volgens de commissie de afgelopen jaren vaak voor 
gekozen onderwijsdoelen zeer ruim te omschrijven. Dat gaat gepaard met het 
ontbreken van echt richtinggevende kwaliteitsmaatstaven voor scholen, leer-
lingen en ouders. De commissie stelt vast dat de overheid zich intensief is gaan 
bemoeien met didactiek en tegelijkertijd de bewaking van de kwaliteit van het 
onderwijs heeft verwaarloosd. Belangrijk is ook de constatering van de com-
missie dat veel veranderingen formeel niet bij wet waren voorgeschreven, 
maar in onderliggende, lagere regelgeving werden geregeld. Hierdoor werden 
belangrijke onderdelen van het beleid onttrokken aan de goedkeuring van de 
Tweede Kamer.  
 
Volgens de Commissie-Dijsselbloem is het van belang te komen tot een herstel 
van de balans tussen vakinhoud en didactiek. Cruciaal daarbij is goed te for-
muleren wat de rol van de overheid is en wat nadrukkelijk aan de scholen en 
docenten moet worden overgelaten. De overheid is verantwoordelijk voor het 
wat, de onderwijsinhoud, en stuurt daarop in de vorm van het kerncurricu-
lum, examens en toezicht. De scholen gaan nadrukkelijk over het hoe, dat wil 
zeggen de inrichting van het onderwijs, het pedagogisch-didactisch klimaat. 
 
De door Dijsselbloem voorgestelde verdeling van verantwoordelijkheden lost 
het probleem echter nog niet voldoende op. Immers, de grens tussen het ‘wat’ 
en het ‘hoe’ is in het onderwijs diffuus. Is de minimale onderwijstijd een kwes-
tie van hoe de instellingen hun eindopbrengsten realiseren of is het een nood-

                                                 
22 Zie voor een samenvatting van het rapport van de Commissie-Dijsselbloem: Kamerstukken 
II 2007/08, 31 007, nr. 6, p. 187. 
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zakelijke randvoorwaarde om effectief onderwijs te realiseren? Het antwoord 
op deze vraag is mede afhankelijk van de invulling van het bestuurlijk-
juridisch arrangement waarin de verhouding tussen ministeriële verantwoor-
delijkheid en de autonomie van scholen wordt vastgelegd. De invulling van 
een dergelijk bestuurlijk-juridisch arrangement wordt bepaald door de inkleu-
ring van de volgende drie aspecten: 
 
1. de maatschappelijke opdracht van het voortgezet onderwijs; 
2. de inzetbaarheid van open normen in het onderwijs; 
3. het moment waarop de overheid aanstuurt.  
 
De inkleuring van deze drie aspecten vraagt om een duidelijke keuze; in feite 
betreft het een keuze voor de instelling van de ontwerpparameters waarlangs 
de juridische en bestuurlijke verhoudingen in het (voortgezet) onderwijs op-
nieuw vormgegeven kunnen worden. In het vervolg van deze paragraaf gaan 
we nader in op de drie genoemde ontwerpparameters en laten we zien dat ze 
ieder op verschillende niveaus kunnen worden ingesteld. 
 
13.5.1 Maatschappelijke opdracht van het voortgezet onderwijs 
 
Algemeen 
De maatschappelijke opdracht van het voortgezet onderwijs bepaalt mede op 
welke onderdelen de overheid kan en wil terugtreden (en hoever) en op welke 
onderdelen juist extra (gedetailleerde) regelgeving vereist is. Vandaar dat er 
twee kanten aan zitten die relevant zijn voor ons betoog. Dat betreft in de eer-
ste plaats de vraag hoe deze opdracht moet luiden. In de tweede plaats gaat 
het erom wie daarvoor, en in welke mate, verantwoordelijk is, wie met andere 
woorden met de bepaling ervan in belangrijke mate of overwegend belast is. 
Beide aspecten komen hier aan bod. We beperken ons daarbij tot het thema 
van de kwaliteit van het onderwijs. 
 
Hoe luidt zij? 
De opdracht is nog niet zo gemakkelijk te verwoorden, omdat het voortgezet 
onderwijs een combinatie van sociaal-politieke, maatschappelijke en economi-
sche doelen kent. Het voortgezet onderwijs moet kwalificeren en selecteren 
voor het vervolgonderwijs en tevens bijdragen aan de sociale samenhang, aan 
het socialiseren en ontplooien van leerlingen. De verhouding tussen deze doe-
len berust primair op een door democratische besluitvorming gemaakte be-
leidskeuze en bepaalt mede het antwoord op vragen als: wat is (goed) onder-
wijs, wanneer is sprake van een school, welke instellingen vallen onder de 
wet? 
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Als het primair gaat om de economische doelstelling van het onderwijs, maakt 
het minder uit hoe het onderwijs georganiseerd wordt. Dan gaat het erom dat 
de wet bijdraagt aan het vergroten van de effectiviteit en kennisintensiteit van 
het onderwijs, dat sprake is van kwalificatiewinst. Tegelijkertijd betekent dit 
dat de effectiviteit de graadmeter is voor het bepalen van de bandbreedte van 
de variatie in het onderwijs. Maar als (óók of juist) de socialisering en indivi-
duele ontplooiing van leerlingen van groot belang zijn, gelden andere graad-
meters. In dat geval zullen de definities rond onderwijs en school scherp neer-
gezet moeten worden. Dan is het namelijk de vraag of een bedrijf ook onder-
wijs mag verzorgen en of digitaal onderwijs ook onder het begrip school valt; 
immers, deze vormen van onderwijs benadrukken meer de individuele ont-
wikkeling van kennis en/of vaardigheden en minder het groepsproces. Ook 
het thans in het kader van het inspectietoezicht geldende principe van ver-
diende autonomie (om differentiatie tussen scholen mogelijk te maken) krijgt 
een andere lading als niet alleen gekeken wordt naar de meetbare prestaties 
(zoals de eindexamenresultaten), maar ook naar andere, meer sociale aspecten. 
Volgens dit principe 'verdienen' scholen die het goed doen minder toezicht; 
waar problemen zijn wordt het toezicht intensiever.23 
 
Wie is verantwoordelijk voor de kwaliteit? 
De vraag of de Inspectie minder of meer toezicht uitoefent op een school, be-
rust op een door haar verrichte risicoanalyse. Geen risico’s betekent geen ver-
dere maatregelen vanuit het toezicht. Als er verder onderzoek moet worden 
gedaan, wordt er aanvullende informatie verzameld en vindt er actief overleg 
plaats met de besturen. ‘Bij instellingen waar dat nodig is, vinden interventies 
plaats met als doel de kwaliteit grondig te beoordelen of maatregelen te nemen 
voor verbetering van de kwaliteit. (...) Om instellingen zo min mogelijk te belasten 
[onze cursivering, JV/PZ], gebeurt de risicoanalyse zoveel mogelijk aan de 
hand van gegevens die al beschikbaar zijn, zoals onderwijsopbrengsten, jaar-
documenten, signalen en uitkomsten van eerder toezicht. Deze gegevens moe-
ten wel aan een aantal eisen voldoen. Pas als risico's zijn gesignaleerd en ver-
der onderzoek nodig is, vraagt de inspectie om aanvullende informatie.’24 
In de praktijk blijkt dat aan gegevens over de onderwijsopbrengsten heel groot 
belang wordt gehecht; zelfs zodanig dat sommigen menen dat de Inspectie 
niets anders meer wil weten. Gesteld dat resultaten (Cito-scores, eindexamen-
cijfers) alles bepalend zijn bij de aanvankelijke risicoanalyse, wordt scholen 
daarmee dan meer ruimte gelaten? Ja, men zou kunnen stellen dat een school 
                                                 
23 Zie: www.onderwijsinspectie.nl/nl/home/over-ons/wat_doen_wij/Toezicht_ 
houden#punten (inzage 8 januari 2009). 
24 Zie: www.onderwijsinspectie.nl/nl/home/over-ons/wat_doen_wij/Toezicht_  
houden#punten (inzage 11 juli 2008). 
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en zijn bestuurlijke organen feitelijk een ten opzichte van de centrale overheid 
grote mate van bestuurlijke ‘margin of appreciation’ hebben als ze maar blijven 
voldoen aan de minimumnormen omtrent de leeropbrengsten van (vooral) 
rekenen, wiskunde en taal. Maar in plaats van deze ontwikkeling met instem-
ming te begroeten, lijken vele schoolfunctionarissen het tegenovergestelde te 
doen. De Inspectie wordt verweten een te smal begrip van kwaliteit te operati-
onaliseren. De overheid stuurt aan op leerfabrieken en op praktijken van ‘tea-
ching to the test’, vinden zij. Anderen menen dat hun kwaliteit juist gebaat zou 
zijn bij een standaardpraktijk van frequenter en meer integraal toezicht. Het 
ligt voor de hand dat bij het volharden in zo’n verschil in perceptie over de 
praktijk en gevolgen van de risicoanalyse de voorwaarden voor echte verzelf-
standiging en vermaatschappelijking van de betreffende scholen niet optimaal 
zijn. Hier liggen dus ook gevaren voor een al te rigide toepassing van ‘ver-
diende autonomie’. Deze schoolfunctionarissen lijken bijvoorbeeld niet of on-
voldoende te beseffen dat er alternatieven voor inspectietoezicht zijn: beoorde-
ling door ‘peers’, visitatiecommissies, de invoering en uitwerking van kwali-
teitssystemen, et cetera. Uiteindelijk kan de ruimte voor publieke verantwoor-
ding van scholen op dezelfde wijze worden teruggepakt als zij is gegeven: 
door politieke besluitvorming. Met de invoering van meer horizontale verant-
woording treedt de overheid, de wetgever op gepaste wijze terug. Dat is 
evenwel iets anders dan dat de hiërarchie tussen politiek en veld zou zijn afge-
schaft. Die ligt onlosmakelijk verankerd in de principes van onze rechtsstaat. 
Het is in dit verband interessant wat een Schotse onderwijsinspecteur eens 
opmerkte tijdens een congres enkele jaren geleden: Schotland verandert om de 
vijf jaar zijn systeem van toezicht drastisch om de scholen wakker te houden; 
volgens de Schotse onderwijsautoriteit is kwaliteit vooral beweging.  
 
Raden van Toezicht 
We verplaatsen onze aandacht naar de andere kant bij de vraag wie verant-
woordelijk is voor de maatschappelijke opdracht. We zoomen in op het interne 
toezicht, juist ook omdat dat nog met vele onzekerheden is omgeven. Een al-
ternatief voor de terugtredende inspectie is een versteviging van het interne 
toezicht, bijvoorbeeld door het instellen van een raad van toezicht. Het wets-
voorstel Goed Bestuur PO en VO omschrijft in het voorgestelde nieuwe artikel 
24e1 WVO een aantal taken voor de raad van toezicht. In deze taken ligt een 
sterke focus besloten op afstandelijk, bestuurlijk, juridisch en financieel toe-
zicht, waarbij deugdelijkheid en onafhankelijkheid voorop staan. Of daarbij, 
mede door het terugtreden van het toezicht door de Inspectie, ook de verant-
woordelijkheid voor het toezicht op de kwaliteit zal worden opgenomen, is 
nog niet duidelijk. Het is ook de vraag of een raad van toezicht die taak op zich 
kan nemen. Ten eerste is daarvoor een goede inhoudelijke kennis van zaken 
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nodig die niet altijd aanwezig is binnen een, vaak meer bestuurlijk en finan-
cieel georiënteerde, raad van toezicht. Bovendien laten de ervaringen in de 
gezondheidszorg zien dat het toezicht op de kwaliteit vaak minimaal is.25 Het 
gevaar bestaat dat het nieuwe stelsel van horizontale publieke verantwoording 
wat betreft de kwaliteit van het onderwijs nog onvoldoende complementair is 
aan het extensiveren van de politieke verantwoording. Dit kan op termijn lei-
den tot een aanpassing van de positie van de Raad van Toezicht, zeker als 
blijkt dat te veel instellingen hun maatschappelijke opdracht onvoldoende in-
vulling geven.  
 
13.5.2 Open normen in het onderwijs 
Zoals gezegd zijn er diverse ontwikkelingen in het onderwijs die gezien kun-
nen worden als pleitbezorgers voor meer open normen in de onderwijswetge-
ving. In de nota Bruikbare rechtsorde26 wordt de wettelijke zorgplichtbepaling 
(kortweg ‘zorgplicht’) geïntroduceerd als een modern wetgevingsinstrument 
dat invulling geeft aan het aloude principe van de open norm. Een zorgplicht 
is een gedragsnorm die verplicht om zorg te dragen voor een wettelijk be-
schermd belang, maar die niet dwingend en gedetailleerd voorschrijft hoe de 
zorgdrager moet handelen.27 De drager van de zorgplicht heeft de ruimte om 
de zorg waar hij verantwoordelijk voor is op basis van visie en specifieke om-
standigheden naar eigen inzicht vorm te geven. Anders dan gedetailleerde 
regelgeving biedt de zorgplicht dus ruimte voor gedragsalternatieven, maar 
deze ruimte is wel begrensd en niet vrijblijvend. Immers, de wetgever bepaalt 
de reikwijdte van de zorgplicht.  
De belangstelling in het onderwijs voor zorgplichten is vanaf het begin vrijwel 
uitsluitend gemotiveerd geweest vanuit de overweging dat daarmee mogelijk-
heden worden gecreëerd om delen van de onderwijsregelgeving te vervangen. 
In aanleg zijn zorgplichten nooit in aanvullende zin, als vangnet,28 aan de orde 
geweest.29 Reductie van de complexiteit van die regelgeving werd en wordt 
daarentegen maatgevend geacht. In de visie van de bewindslieden van het 
ministerie van OCW blijken zorgplichten slechts voor bepaalde aangelegenhe-
den geschikt. In het algemeen kan worden gesteld dat de uitwerking daarvan 
zich principieel beperkt tot de ruimte die (mogelijkerwijs) aan onderwijsinstel-

                                                 
25 Citaten uit het blad Binnenlands Bestuur van 9 december 2005: www.binnenlandsbestuur.nl/ 
achtergrond/2005/12/met-meer-toezicht-verbeter-je-de-zorg-niet.99572.lynkx?referer= 
cdfda7d8-da01-4326-becf-dc945d4a14fa (inzage: 16 januari 2009). 
26 Ministerie van Justitie, 2004b. 
27 Ministerie van Justitie, 2004a en 2004b. 
28 Ministerie van Justitie, 2004a, p. 47. 
29 Dat wil overigens niet zeggen dat zorgplichtbepalingen niet qua resultaat de functie van 
vangnet zouden kunnen hebben. 
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lingen ter beschikking staat en die op het vlak van de interne of externe ver-
houdingen nader ingevuld moet worden. Tot nog toe zijn en worden er zorg-
plichten overwogen ten aanzien van onder meer de bestuurlijke inrichting 
(governance) van instellingen, medezeggenschap, kwaliteitszorg, samenwer-
king voor de opvang van zorgleerlingen en de verrichting van primaire taken. 
In het algemeen zijn deze toe te rekenen aan één van de twee hoofdcategorieën 
die thans worden onderscheiden: zorgplichten voor goed bestuur respectieve-
lijk voor goed onderwijs.30 Buiten deze indeling staat de recent tot stand ge-
komen zorgplicht van schoolbesturen voor tussenschoolse en buitenschoolse 
kinderopvang, zoals geregeld in artikel 45 Wet op het primair onderwijs. 
 
Reductie van de complexiteit van de onderwijswetgeving via zorgplichten 
betekent vanzelf dat er per saldo vermindering optreedt van de intensiteit van 
de bemoeienis van de centrale overheid met het onderwijs.31 De zorgplicht past 
dan ook naadloos in de filosofie van goed bestuur in het onderwijs.32 Binnen 
de nieuwe bestuursverhoudingen biedt de zorgplicht ruimte voor gedrags-
alternatieven; de aanname is dat de instellingen daardoor een betere kwaliteit 
van het onderwijs kunnen realiseren. Door deze aanname is de zorgplicht in 
het onderwijs meer dan alleen een andere vorm van wetgeving. Het wordt 
gezien als een belangrijk sturingsinstrument dat naast deregulering ook bij-
draagt aan het realiseren van maatschappelijke doelen (maatwerk/kwaliteit). 
 
De eerste maal dat een door de Bruikbare rechtsorde geïnspireerde generatie 
zorgplichten in het onderwijs het licht zag, was bij gelegenheid van het voor-
stel van Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (toen 
WHOO, nu de WHW) dat in de loop van 2005 door toenmalig staatssecretaris 
Rutte van het ministerie van OCW bij de Tweede Kamer werd ingediend.33 Dit 
wetsvoorstel werd bij het aantreden van het kabinet-Balkenende IV weer inge-
trokken.34 Inmiddels is op 18 december 2008 een nieuw wetsvoorstel ‘Verster-
king bestuur’ in het hoger onderwijs ingediend dat helemaal geen zorgplichten 
meer bevat. Het woord ‘zorgplicht’ komt zelfs helemaal niet voor in de memo-
rie van toelichting.35 Betekent dat dan dat het concept van zorgplichten op zijn 
retour is? Dat lijkt nog niet het geval. In het in november 2007 ingediende 

                                                 
30 Vgl. de brief van de minister van OCW over Governance in het onderwijs d.d. 1 februari 
2008, Kamerstukken II 2007/08, 30 183, nr. 21. 
31 Zoontjens en Frissen, 2005, p. 5. 
32 Ministerie van OCW, 2005. 
33 Kamerstukken II 2005/06, 30 588, nrs. 1-3. 
34 Vgl. het regeerakkoord, Kamerstukken II 2006/07, 30 891, nr. 4, alsmede Kamerstukken II 
2006/07, 30 588, nr. 9. 
35 Kamerstukken II 2008/09, 31 821, nrs. 1-3. 
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wetsvoorstel Medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs36 en het wets-
voorstel Goed Bestuur PO en VO komen we zorgplichten tegen. Op de langere 
termijn, voor 2011, wordt de indiening voorzien van een wetsvoorstel met be-
trekking tot Passend Onderwijs. Daarin zal naar verwachting een breuk met 
het huidige, complexe wettelijke regime van onderwijs voor zorgleerlingen 
worden gerealiseerd, via – ook weer – een zorgplichtbepaling. Maar het is af-
wachten of het zover en op die wijze komt. Van de nu bekende zorgplichten 
kan worden gezegd dat zij beperkt als zelfstandig sturingsinstrument worden 
ingezet en dat zij nauwelijks dereguleringswinst opleveren. Blijkbaar is de 
zorgplicht voor het onderwijs niet meer het wondermiddel waarvoor het tot 
enige jaren na verschijning van de nota Bruikbare rechtsorde werd gehouden. 
Men lijkt nu meer oog te hebben voor de risico’s die eraan verbonden zijn op 
het gebied van de rechtszekerheid (voor burgers en instellingen) en de hand-
haafbaarheid (voor de overheid). Het onderwijs kenmerkt zich door veel, vaak 
verschillende belangen. Dit speelt nadrukkelijk in het voortgezet onderwijs 
gezien de diversiteit aan doelen en de onderlinge spanning daartussen. De 
zorgplicht geeft de zorgdrager de plicht om voor een bepaald wettelijk belang 
zorg te dragen. Maar om welk belang gaat het dan en hoe wordt voorkomen 
dat andere belangen ondergesneeuwd worden? Daarom is het belangrijk dat 
de checks and balances goed georganiseerd worden, deels langs medezeggen-
schap, deels langs eisen van horizontale verantwoording en deels door bepaal-
de verantwoordelijkheden op een lager niveau in de instelling neer te leggen. 
Ook twijfelt men over het niveau waarop de zorgplicht zich moet richten. Als 
de zorgplicht zich richt tot het bevoegd gezag, bestaat de kans dat de ruimte 
die de zorgplicht biedt door het bevoegd gezag wordt ‘dichtgetimmerd’ door 
eigen regelgeving.37 Vooral voor het onderwijs zou deze ontwikkeling contra-
productief kunnen zijn, omdat de gedachte van goed bestuur er juist van uit-
gaat dat door de zorgplicht meer ruimte komt voor de professional om maat-
werk te leveren voor de leerling. Dit kan betekenen dat voor een optimaal ge-
bruik van de ruimte de professional op zijn minst inhoudelijk betrokken moet 
zijn bij de door het bevoegd gezag vast te stellen eigen regels. Verder is het ook 
waarschijnlijk dat de wet normen moet bevatten die de professional in zijn 
zelfstandig functioneren tegenover het bevoegd gezag moeten beschermen. De 
vraag of je gezien deze context nog zorgplichten nodig hebt, wordt dan wel 
reëel. 
 
Steeds is er de vraag of een zorgplicht niet indirect leidt tot extra regelgeving 
om ervoor te zorgen dat de diverse belangen die nu nog gedetailleerd in de 
                                                 
36 Kamerstukken II 2007/08, 31 266, nrs. 1-3. 
37 De vrees dat wettelijke zorgplichten tot een grootscheepse verplaatsing van het niveau 
van regelgeving zullen leiden, wordt onder andere uiteengezet door Kortmann, 2005. 
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wetgeving beschreven worden, ook dan optimaal beschermd worden. Is dat 
het geval, dan lijkt het optisch of het speelveld van de school ruimer wordt, 
maar in feite is die ruimte zowel intern als extern geconditioneerd. Hooge 
(1998) stelt in dit kader dan ook vast dat het eerder om een autonomiever-
schuiving dan om een autonomievergroting gaat: scholen krijgen meer auto-
nomie wat betreft de eigen organisatie, terwijl de beleidsruimte in het omge-
vingsgerichte en operationele gebied door allerlei (wettelijke) regelgeving 
– denk aan inspraak- en verantwoordingsregels richting ouders en andere be-
langhebbenden – wordt ingeperkt.  
 
13.5.3 Het sturingsmoment 
Het slim formuleren van sturingsparameters en meetresultaten voor het voort-
gezet onderwijs is niet zo eenvoudig. Er zijn grofweg vier momenten in het 
onderwijsproces waarop een bestaande school door de overheid aangestuurd 
en/of afgerekend kan worden: bij de input, de throughput, de output en de 
outcome van de school. De outcome (de uiteindelijke opbrengst van een 
school) is als meetmoment het meest interessant, maar tegelijk het minst een-
voudig. Ten eerste doet zich een tijdsprobleem voor: er zit drie tot vier jaar 
tussen het verlaten van het voortgezet onderwijs en het succesvol afronden van 
het vervolgonderwijs. Ten tweede is er sprake van een meetprobleem: er zijn 
meer factoren dan alleen het genoten voortgezet onderwijs die er aan bijdragen 
dat een student een vervolgopleiding succesvol afrondt. Beide problemen ma-
ken het moeilijk uitvoerbaar om scholen af te rekenen op hun outcome.  
Een alternatief is sturen op de output: de diplomaresultaten van een school. 
Ook hier doen zich echter meetproblemen voor: het onderwijsproces zelf (de 
throughput) is nog te veel een black box, getuige ook recente inzichten uit her-
senonderzoek, en er zijn meerdere factoren (denk aan de gezinssituatie, vrien-
den) die bepalen of een leerling zijn of haar diploma behaalt. Daar komt bij dat 
de overheid met een beslissingsprobleem geconfronteerd wordt als zij ervoor 
kiest om op output te sturen. Immers, wordt ervoor gekozen om de scholen 
met goede resultaten een bonus te geven (dan wel de slecht presterende scho-
len te sanctioneren) of krijgen juist de zwakkere scholen een financiële prikkel 
om aan verbetering te werken? 
 
Sturen op de throughput is lastig, zo werd hiervoor reeds aangegeven, en 
druist bovendien in tegen de recente beleidskeuzes voor meer autonomie van 
scholen om zelf het ‘hoe’ te bepalen. Een ander alternatief is sturen op de input 
via het aangeven van de noodzakelijke randvoorwaarden die aantoonbaar 
(‘evidence based’) tot plausibele positieve effecten leiden. Gedacht kan worden 
aan de zorg voor een visie, voor goede professionals, voor goede huisvesting, 
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voor goede leermiddelen, voor een minimale onderwijstijd, voor een goede 
dialoog met de omgeving. 
 
Naast de vier genoemde sturingsmomenten is het ook mogelijk om te kiezen 
voor een mix tussen sturen op input – via randvoorwaarden – en sturen op 
output door eisen te stellen aan de minimale onderwijsresultaten, eventueel 
vertaald in leerstandaarden. Scholen worden dan verplicht tot het optimaal 
neerzetten van leergelegenheden voor leerlingen aan de hand van een aantal 
parameters en moeten tevens een bepaald minimumniveau realiseren. De mix 
van input- en outputsturing leidt ertoe dat de verantwoordelijkheid voor de 
throughput geheel bij de onderwijsinstelling ligt. De vraag die dan nog open-
staat is of de eisen aan het minimum eindniveau worden doorvertaald in een 
centraal eindexamen, of dat ook daar ruimte voor instellingen mogelijk is. 
Hoeveel kunnen onderwijsprogramma’s en beoordelingen in het voortgezet 
onderwijs van elkaar verschillen om toch als gelijkwaardig beoordeeld te wor-
den?  
 
 
13.6 Reflectie 
 
Wie is verantwoordelijk voor het recht op onderwijs? Dat is het lerende indivi-
du, maar ook vele anderen: zijn ouders (leerplicht), de scholen (aanbod, op-
vang, expertise) en de overheid (financiering, andere kerntaken).38 De leerling, 
maar ook de overheid kan het niet alleen. Onderwijs heeft een sterke maat-
schappelijke inbedding. Vanuit hun opvoedingsrecht voelen ouders zich ver-
antwoordelijk en stellen zij eisen. Namens de ouders dragen besturen in het 
niet-statelijke onderwijs de verantwoordelijkheid voor de denominatie van de 
school. Docenten zijn eerstverantwoordelijk voor het onderwijs in ‘hun’ school. 
Allen hebben de overheid nodig tot bescherming en ondersteuning van de 
vrijheid en de continuïteit van het onderwijs. Ook de overheid heeft belangen. 
Zij behoeft vrijheid van onderwijs, opdat op termijn de kwaliteit en verschei-
denheid via innovatie bevorderd worden. Verder heeft de overheid belang bij 
goed onderwijs vanwege de economie, de cultuur en de sociale orde in het 
land. De betrokkenheid van de een en de ander en de grenzen daartussen heeft 
men geprobeerd in evenwichtige formuleringen vast te leggen in de Grondwet 
en de verschillende verdragsartikelen. In het kader van de grondrechtenpro-
blematiek, waar het hier om gaat, zijn die grenzen relatief eenvoudig te marke-
ren. Onderwijs is een democratisch recht en een vrijheid van het individu (tot 
organisatie, toegang en keuze) en van namens een groep van individuen in het 

                                                 
38 Zie Zoontjens, 2003: 13. 
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leven geroepen organisaties die bescherming en ondersteuning behoeven van 
de zijde van de overheid, maar ook weer niet zodanig dat daardoor die vrij-
heid en dat recht ernstig in de knel komen. Inzake de school zijn de overheid, 
individuen en organisaties sterk en onomkeerbaar op elkaar betrokken. De 
lengte van bijvoorbeeld artikel 23 Grondwet en artikel 13 IVESC drukt daarbij 
uit dat er vele aspecten aan verbonden zijn. Onvermijdelijk stelt de vrijheid 
van de ene kant beperkingen aan het streven van de andere kant om via wet-
geving, bestuur en rechtspraak structuur aan te brengen in het onderwijs, zoals 
het ook onvermijdelijk is dat het aanbrengen van structuur steeds van invloed 
is op die vrijheid. In wezen gaat het hier om een structureel en onoplosbaar 
dilemma, dat alle partijen het beste onder ogen kunnen zien en waarmee zij 
naar tijd en plaats moeten leren leven via afspraken en op wederzijdse in-
stemming berustende arrangementen. 
 
Bij de vraag of bij de in deze bijdrage geschetste problematiek over en weer de 
grenzen in acht worden genomen, past geen eenduidig antwoord. Enerzijds is 
het goed dat de overheid naar wegen zoekt om de scholen en de direct bij de 
scholen betrokkenen in positie te brengen. Het invoeren van zorgplichten lijkt 
een werkbaar alternatief, maar het gevaar bestaat dat zorgplichten op de 
werkvloer worden vertaald in gedetailleerde regels, waardoor op dat niveau 
de autonomie juist afneemt. En dat is jammer, omdat er juist behoefte is aan 
meer ruimte voor de professional om maatwerk te leveren voor de leerling. 
Hooge (1998) stelt in dit kader vast dat een vergroting van de beleidsruimte 
niet per definitie leidt tot meer eigen beleidsuitvoering van scholen. Van be-
lang is de constatering dat de interpretatie van de beleidsruimte door het ma-
nagement van de school een cruciale rol speelt bij het daadwerkelijk oppakken 
en invullen van meer autonomie. We zien feitelijk dat het met de regeling via 
zorgplichten nogal meevalt. Waar zij tot nog toe zijn geformuleerd, spelen ze 
niet meer dan een ondersteunende rol in het betreffende wetgevingscomplex. 
Voor de regeling van goed bestuur in het hoger onderwijs is getuige een in 
december 2008 ingediend wetsvoorstel zelfs helemaal van zorgplichten afge-
zien. 
 
Bovendien is het de vraag of scholen en hun omgeving (reeds) in staat zijn om 
gezamenlijk horizontale verantwoording vorm te geven; het is nog onvol-
doende duidelijk of horizontale verantwoording past bij de huidige bele-
vingswereld van scholen (kunnen en willen ze de omgeving meer bij de school 
betrekken?), leerkrachten (kunnen en willen ze meer aandacht geven aan ou-
ders en leerlingen?) en vooral ouders (kunnen en willen ze meer betrokken zijn 
bij de school vanuit een gemeenschappelijk belang?). Vanuit het recht op on-
derwijs vereist deze onduidelijkheid vooralsnog een uitgebreid systeem van 
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checks and balances, opdat professionals, ouders en leerlingen voldoende ‘voice’ 
hebben. Een dergelijk systeem kan er echter toe leiden dat er via de achterdeur 
toch weer meer regelgeving de wet insluipt.  
 
Een andere vraag is ten slotte of de huidige plannen omtrent terugtredend 
kwaliteitstoezicht van de zijde van de Onderwijsinspectie gecompenseerd zul-
len worden door toenemende initiatieven in het scholenveld. Het ziet er voor-
alsnog niet naar uit dat de raden van toezicht in de rechtspersonen die de scho-
len in stand houden, toe zullen kunnen komen aan effectief kwaliteitstoezicht 
binnen de eigen instellingen. Het dominante takenpakket en de daaraan gere-
lateerde samenstelling van deze raden bieden op dit moment ook weinig uit-
zicht dat op dat niveau effectief kwaliteitstoezicht zal kunnen plaatsvinden. 
 
Uit het voorgaande zou afgeleid kunnen worden dat het recht op onderwijs en 
de garantieplicht van de overheid die daarmee gemoeid is, het invoeren van 
meer autonomie en horizontale verantwoording in het onderwijs in de weg 
staan. Dit is zeker niet wat wij willen betogen. Wel stellen we slechts vast dat 
de juridische inbedding van het recht op onderwijs veel eisen stelt aan deregu-
leringsvoorstellen in het onderwijs. Tevens constateren we dat de huidige 
WVO eigenlijk weinig ruimte biedt voor deze ontwikkelingen. De vraag die nu 
voorligt is: hoe gaan we om met de toenemende complexiteit in het onderwijs? 
Het antwoord op die vraag ligt niet in (nog meer) uniformiteit; er bestaat geen 
blauwdruk of sluitende aanpak voor het voortgezet onderwijs. De oplossing 
voor complexiteit ligt juist in een toename van de variëteit en diversiteit, in 
meer maatwerk. Een WVO nieuwe stijl zou vorm en inhoud kunnen geven aan 
de door ons vastgestelde verschuiving van formele gelijkheid en rechtszeker-
heid als ‘Grundnorm’ voor de onderwijswet naar materiële gelijkheidsopvat-
tingen, gelijkheid in de zin van recht doen aan verschillen naar de mate dat zij 
verschillend zijn. De wet wordt dan een basisdocument dat de normatieve 
kaders (het speelveld) vaststelt waarbinnen ruimte is voor maatwerk, diversi-
teit en vrijheid naar de mate dat daaraan behoefte bestaat bij leerlingen en on-
derwijsinstellingen. Deze normatieve kaders – die in ieder geval betrekking heb-
ben op juridische waarden als gelijkheid, toegankelijkheid en keuzevrijheid – 
moeten voor eenieder helder en eenduidig zijn, opdat het recht op onderwijs 
gegarandeerd blijft. Wat wel en wat niet tot deze normatieve kaders behoort, 
kan pas vastgesteld worden als overeenstemming is bereikt over de invulling 
van de drie genoemde ontwerpparameters: de maatschappelijke opdracht van 
het voortgezet onderwijs, de inzetbaarheid van open normen en het sturings-
moment. 





14 De coördinatieparadox in ‘Werk en Inkomen’ 
 

Nicolette van Gestel  
 
 
14.1 Inleiding 
 
Recente veranderingen in de sector van arbeidsvoorziening en sociale zeker-
heid (werk en inkomen) worden aangeduid met privatisering, decentralisatie 
en individualisering (Van Kersbergen, 2000; Smith, 2002; Van Berkel et al., 
2007). Deze veranderingen volgden op een periode waarin de rol van de cen-
trale staat na de Tweede Wereldoorlog sterk was toegenomen. De economische 
crisis van de jaren zeventig, het groeiende aantal uitkeringsgerechtigden en de 
toenemende kritiek op de passiviteit van het sociale zekerheidsstelsel stelden 
de traditionele beleidsuitgangspunten en de uitvoering ter discussie (Heijmans 
et al., 1984; Van der Veen et al., 1999; Van Oorschot, 2006). Sinds de jaren tach-
tig ontstond een omslag naar een ‘activerende’ verzorgingsstaat waarin bur-
gers, bedrijven, lagere overheden en uitvoeringsorganen zelf meer verant-
woordelijkheid moesten gaan dragen voor het voorkomen en bestrijden van 
werkloosheid en arbeidsongeschiktheid (Finn, 2000; Bekke et al., 2004). De ge-
scheiden opererende uitkeringsinstanties en arbeidsbureaus kwamen onder 
vuur te liggen (Fenger, 2001; Van Gerven 2001). Decentralisatie en ‘maatwerk’ 
werden populair, liefst in ‘ketens’ of netwerken van organisaties die de pro-
blemen samen konden aanpakken (Lindsay et al., 2008; Weber et al., 2008). 
Deze problemen, zoals het relatief hoge aantal uitkeringen in Nederland voor 
arbeidsongeschiktheid en een weinig effectieve arbeidsbemiddeling, werden in 
belangrijke mate geweten aan gebreken in de uitvoeringsstructuur. 
 
De nieuwe Wet Structuur voor de Uitvoeringsorganisatie van Werk en Inko-
men (SUWI) die aan het begin van de eenentwintigste eeuw werd geïntrodu-
ceerd, moest deze problemen oplossen. In de Wet SUWI gaat het om drie 
hoofdpunten van verandering:  
 
1. het samenvoegen van de verschillende uitvoeringsorganen voor werk-

nemersverzekeringen in één nieuwe organisatie: het Uitvoeringsinstituut 
Werknemersverzekeringen (UWV); 

2. de privatisering van de re-integratieactiviteiten, waarbij bedrijven de rol 
moesten overnemen van de publieke arbeidsbemiddeling; 

3. het nauw samenwerken van organisaties voor werknemersverzekeringen 
(UWV), sociale voorzieningen (sociale diensten van gemeenten) en een 
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nieuw type ‘frontoffice’ voor uitkeringsintake en arbeidsmarktinformatie, 
de Centra voor Werk en Inkomen (CWI). 

 
Deze vernieuwingen in de verantwoordelijkheidsverdeling in de Wet SUWI 
zijn interessante voorbeelden van bredere hervormingen in de publieke sector, 
waarin andere actoren dan de rijksoverheid een grotere rol krijgen in beleid en 
uitvoering, bijvoorbeeld in ‘netwerken’, in een ‘markt’ van opdrachtgevers en 
opdrachtnemers, of in ‘zelfsturing’ door individuen en bedrijven.  
 
De hypothese die in dit hoofdstuk wordt verkend, is dat deze hervormingen in 
vele opzichten echter de coördinatieproblemen eerder hebben vergroot in 
plaats van deze op te lossen. Dit noemen we de coördinatieparadox. Hoe ster-
ker bijvoorbeeld de nadruk wordt gelegd op de samenwerking van UWV, CWI 
en andere partijen zoals gemeenten, werkgevers, scholingsinstellingen en uit-
zendbureaus, hoe moeilijker het wordt om een effectieve sturing en transpa-
rante verantwoording te realiseren. De vele betrokken actoren hebben immers 
elk andere doelen, belangen en handelingslogica’s. Hierdoor worden sturing 
en verantwoording minder eenduidige – en dus steeds meer complexe – pro-
cessen. In deze processen neemt de spanning tussen politieke en maatschappe-
lijke verantwoording toe. Aan de ene kant gelden er politieke doelstellingen en 
prestatie-indicatoren die via centrale sturing aan uitvoerders worden opge-
legd; aan de andere kant werken werkgevers en publieke en private dienstver-
leners samen in lokale of regionale netwerken vanuit eigen wensen, belangen 
en opvattingen. Vanuit de nationale overheid wordt deze horizontale en lokale 
afstemming van maatschappelijke wensen en mogelijkheden op de arbeids-
markt gestimuleerd; tegelijkertijd wordt er van de vele actoren in het veld 
verwacht dat zij voldoen aan de politieke eisen op centraal niveau. De nieuwe 
vormen van sturing, in het bijzonder de nieuwe combinaties van hiërarchie, 
markt, netwerk en zelfsturing, waarmee de coördinatie tussen alle betrokkenen 
moet plaatsvinden, leiden ertoe dat verantwoordelijkheid en verantwoording 
in vele opzichten moeilijker zijn vast te stellen dan voorheen. 
 
Deze hypothese wordt in dit hoofdstuk onderzocht met een analyse van nieu-
we vormen van sturing en verantwoording in drie hoofdelementen van de 
keten van werk en inkomen: de fusie van uitvoeringsinstellingen voor sociale 
verzekeringen in UWV, de opdrachtgever-opdrachtnemer-relaties tussen UWV 
en re-integratiebedrijven (Rib’s) en de samenwerking van UWV, CWI en ge-
meenten op gemeenschappelijke locaties. Voor we op deze drie voorbeelden 
nader ingaan, volgt eerst een schets van de nieuwe SUWI-structuur en de 
daarbij betrokken organisaties, doelen en (toezicht)relaties. 
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14.2 Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI) 
 
De Wet SUWI (2001) geeft de taken en onderlinge relaties aan tussen de orga-
nisaties op het terrein van ‘Werk en Inkomen’, ofwel van arbeidsvoorziening 
(werk) en sociale zekerheid (inkomen). Het gaat hier om een sector met een 
hoge mate van institutionele complexiteit, waar min of meer samenhangende 
beleidsterreinen (sociale verzekeringen, zoals de Werkloosheidswet (WW) of 
de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), sociale voorzieningen 
zoals de bijstand, en de arbeidsvoorzieningstaken) tot het werkgebied behoren 
van een groot aantal organisaties. De drie publieke kernorganisaties in de 
nieuwe SUWI-structuur zijn het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekerin-
gen (UWV), het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en de Gemeentelijke 
Sociale Diensten (GSD). Zij onderhouden intensieve relaties met het ministerie 
voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de daarbij ondergebrachte Inspectie 
Werk en Inkomen (IWI) en de onafhankelijke Raad voor Werk en Inkomen 
(RWI) en nog enkele ondersteunende organisaties. De Inspectie voor Werk en 
Inkomen houdt toezicht op de uitvoering in de SUWI-structuur. Het Bureau 
Keteninformatisering Werk en Inkomen moet zorgen voor de ICT-onder-
steuning. De RWI bestaat uit de sociale partners en de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten (VNG), die samen advies geven aan het kabinet en/of aan 
de uitvoerders over beleid en uitvoering op dit terrein.  
 
Op het gebied van ‘Werk en Inkomen’ bestaat een combinatie van hiërarchi-
sche, verticale sturing vanuit de politiek en het ministerie van SZW en horizon-
tale afstemming en samenwerking tussen de drie kernorganisaties. Er is een 
‘Algemeen Ketenoverleg’ opgericht waarin de landelijke organisaties CWI, 
UWV, de VNG en de vereniging van directeuren van gemeentelijke sociale 
diensten (Divosa) deelnemen. Wat betreft de hiërarchische sturing is het op-
merkelijk dat de organisatie van toezicht en verantwoording sinds 2002 is on-
dergebracht bij het ministerie van SZW, dat tevens verantwoordelijk is voor 
het beleid. Hoewel tussen minister en Inspectie afspraken zijn gemaakt over 
het respecteren van ieders positie en verantwoordelijkheid, blijft deze keuze 
toch opmerkelijk gezien de nadruk op onafhankelijk toezicht in het debat dat 
voorafging aan de SUWI-hervorming. Een extra complicatie in de SUWI-sector 
wordt gevormd door de voortdurend verschuivende grenzen tussen publiek 
en privaat. In de Wet SUWI is bepaald dat de re-integratieactiviteiten worden 
verricht door private bedrijven. De opdrachtgevers voor de nieuwe private re-
integratiemarkt zijn UWV, gemeenten en werkgevers. UWV en gemeenten 
doen dat met publieke middelen, waarvoor een rijksbudget beschikbaar is van 
circa 1,4 miljard euro. De contracten met private aanbieders komen tot stand 
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na een complexe aanbestedingsprocedure, waarin nationale, lokale en indivi-
duele eisen en verwachtingen moeten worden bemiddeld.  
  
De nieuwe SUWI-structuur kent een drietal uitgangspunten. In de eerste plaats 
is dat ‘Werk boven uitkering’, waarmee het ‘volume’ (het aantal uitkeringsge-
rechtigden) moet worden teruggedrongen. De organisaties in SUWI moeten 
mensen aan werk helpen via het contracteren van private re-integratie-
bedrijven. Bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid verstrekken zij waar no-
dig uitkeringen. UWV, CWI en gemeenten worden geacht hierbij nauw samen 
te werken, op zogenoemde ‘Locaties Werk en Inkomen’. Ten tweede moet 
SUWI zorgen voor meer klantvriendelijkheid in de uitvoering. Van de SUWI-
organisaties wordt een klantgerichte aanpak verwacht, waarin aan individuele 
behoeften en mogelijkheden van werkzoekenden recht wordt gedaan. Tot slot 
moet de SUWI-structuur een doelmatige uitvoering tot stand brengen, waarin 
overlap en onnodige bureaucratie worden vermeden en problemen efficiënt 
worden aangepakt. Gezien de nadruk in SUWI op effectiviteit en efficiency, op 
een duidelijke afstand tussen beleid en uitvoering en op competitie en markt-
werking, past de SUWI-hervorming in de New Public Management agenda 
(Osborne et al., 1992). Deze hervormingsagenda voor het openbaar bestuur 
sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw, afkomstig uit de Angelsaksische 
landen, stelt bedrijfskundige principes centraal in de verbetering van het func-
tioneren van de overheid. In de volgende paragraaf bespreek ik drie hervor-
mingen binnen de SUWI-structuur en hun consequenties voor sturing, coördi-
natie en verantwoording. 
 
 
14.3 Sturing en verantwoording in de praktijk van sociale zekerheid  

en re-integratie 
 
Casus 1: De fusie van uitvoeringsinstellingen in UWV 
Na de kritiek van de parlementaire enquêtecommissie-Buurmeijer (1993) op de 
uitvoering van de werknemersverzekeringen vond een politieke meerderheid 
dat de bakens drastisch verzet moesten worden. In plaats van het neocorpora-
tistische stelsel van werknemersverzekeringen waarin regelgeving, toezicht, 
bestuur en uitvoering in handen waren van overheid en sociale partners, werd 
in 1994 met het eerste (paarse) kabinet-Kok (PvdA, VVD, D66) gekozen voor 
privatisering van de uitvoering. Na vijf jaar op de weg naar privatisering werd 
het roer opnieuw radicaal omgegooid en koos de meerderheid van het parle-
ment voor een publieke fusie. De vijf uitvoeringsinstellingen, zoals het Ge-
meenschappelijk Administratiekantoor (GAK) of het Sociaal Fonds Bouwnij-
verheid (SFB), werden met het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (Lisv) 
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in 2002 samengevoegd in UWV. De sociale partners verloren hun belangrijke 
rol op dit terrein en moesten zich tevreden stellen met de Raad voor Werk en 
Inkomen (RWI), een nieuw adviesorgaan voor de minister van SZW. 
 
Deze majeure operatie leek een belangrijke vereenvoudiging in het sociale ze-
kerheidssysteem te brengen, waarbij de verantwoordelijkheden van de over-
heid (in de rollen van bestuurder, toezichthouder en uitvoerder) en de sociale 
partners (advies) duidelijk werden gescheiden. In de overgang naar één zelf-
standig bestuursorgaan (UWV) werden de traditionele banden met de werk-
geversorganisaties en vakbeweging drastisch doorgesneden. Hoewel deze ver-
andering werd gepresenteerd als een versterking van de efficiëntie en effectivi-
teit, ging er ook diepgaande kennis van de bedrijfstakken en betrokkenheid 
van maatschappelijke organisaties mee verloren. De traditionele maatschappe-
lijke verantwoording in de sociale verzekeringen werd met de fusie in UWV 
sterk gereduceerd – de sociale partners kregen een adviesrol in de RWI – en 
vervangen door politieke verantwoording. Wel werden met de komst van 
SUWI nieuwe vormen van maatschappelijke verantwoording georganiseerd, 
zoals cliëntenraden. Deze zijn echter in veel opzichten onvergelijkbaar met de 
oude. De cliëntenraden missen de ervaring en contacten van de sociale part-
ners. Bovendien hebben de deelnemers geen achterban die vergelijkbaar is met 
die van werkgevers- en werknemersorganisaties. Ook heeft hun advies en 
commentaar een meer vrijblijvend karakter dan dat van de sociale partners. De 
cliëntenraden mogen weliswaar hun opmerkingen naar voren brengen, maar 
bijvoorbeeld de Raad van Bestuur van UWV hoeft zich hier niet veel van aan te 
trekken. 
 
Naast het verbreken van de maatschappelijke verantwoording via de directe 
betrokkenheid van sociale partners, zien we ook dat met de komst van nieuwe 
taken voor UWV de directe banden met individuele bedrijven worden verbro-
ken. Een belangrijk voorbeeld zijn de veranderingen in de ziektewetgeving, 
waarin werkgever en werknemer zelf verantwoordelijk zijn geworden voor 
financiering en re-integratie van zieke werknemers (zie de Wet uitbetaling loon 
bij ziekte, de Wulbz uit 1996, en de Wet verlenging loondoorbetaling bij ziekte, 
de Wet VLZ uit 2004). UWV kreeg met de Wet Verbetering Poortwachter 
(Wvp, 2002) een toezichtrol aan het einde van het eerste – en sinds de verlen-
ging van de loondoorbetaling in 2004 – het tweede ziektejaar. Directe contacten 
met werkgevers werden in de nieuwe situatie met opzet vermeden om als 
UWV de arbiterrol voor de WAO, later de WIA (2006), onafhankelijk te kunnen 
spelen. Bestaande vertrouwensrelaties van uitvoerders met bedrijven werden 
verbroken, terwijl die een ingang hadden kunnen zijn voor de nieuwe op-
dracht van UWV, namelijk re-integratie van werklozen en arbeidsongeschik-
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ten. De Wvp riep ook nieuwe coördinatiebehoeften op in de verhouding tot 
werkgevers en werknemers. Een toenemend aantal bedrijven probeert de on-
zekerheid over de arbiteruitspraak van UWV aan het einde van het tweede 
ziektejaar te reduceren door al maanden tevoren een second opinion aan te vra-
gen.  
 
Verantwoording, zowel politiek als maatschappelijk, bleek in de nieuwe situa-
tie meer complex dan in de oude, omdat meerdere actoren met sterker uiteen-
lopende doelen en belangen zijn betrokken in het proces. Daarmee werd  ook 
diffuser welke maatstaven aangelegd moesten worden. Een voorbeeld is het 
probleem van het hoge aantal arbeidsongeschikten. Waar de politiek hamert 
op het terugdringen van de instroom in de WIA (voorheen de WAO), en daar-
mee op het voorkomen en terugdringen van langdurig verzuim, vormt dit 
voor individuele bedrijven niet het grootste probleem. In de perceptie van 
werkgevers en de praktijk van de verzuimaanpak staat het verminderen van 
korte termijn absenteïsme en frequent verzuim boven aan de agenda. In de 
maatschappelijke praktijk bestaat er aldus de nodige spanning tussen het poli-
tieke doel om langdurige arbeidsongeschiktheid te verminderen door (partiële) 
re-integratie en de relatief geringe interesse hiervoor bij bedrijven. Daarbij 
hebben organisaties door de toenemende druk van concurrentie en de scherpe-
re budgettering ook steeds minder mogelijkheden om mensen die zijn uitge-
vallen in het arbeidsproces te laten re-integreren. De zwaardere financiële ver-
antwoordelijkheden van bedrijven in ziekteverzuim, zoals het doorbetalen van 
loon in de eerste twee jaar, leiden eerder tot hogere eisen aan de gezondheid 
van nieuw personeel. Dit belemmert zowel de interne als de externe mobiliteit 
op de arbeidsmarkt (Van Gestel et al., 2008). 
  
Casus 2: Opdrachtgever-opdrachtnemer-model (UWV-Rib’s) 
De politieke verantwoordelijkheid en verantwoording worden in het geval van 
re-integratie georganiseerd via een opdrachtgever-opdrachtnemer-systeem. De 
overheid (UWV of gemeenten) en de werkgevers kunnen opdrachten geven 
aan private re-integratiebedrijven om hun cliënten c.q. werknemers aan een 
(nieuwe) baan te helpen. In deze casus beperken we ons tot UWV als grootste 
organisatie. Als opdrachtgever van re-integratie sluit UWV al sinds 2001 à 2002 
contracten met re-integratiebedrijven. Aanvankelijk gebeurde dit uitsluitend 
via de aanbesteding van relatief grote groepen; sinds de introductie van de 
individuele re-integratieovereenkomst (IRO) in 2004 gebeurt dit in toenemende 
mate op individuele basis en met meer inspraak van de werkzoekende. De 
naleving van contracten wordt bewaakt via ‘monitoring’ en ‘benchmarking’ 
van bijvoorbeeld kwartaalcijfers over ‘plaatsingen’. Verantwoording over hun 
resultaten leggen de re-integratiebedrijven af aan de opdrachtgever (UWV), die 
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weer verantwoording aflegt aan de minister en die weer aan de Tweede Ka-
mer. De Tweede Kamer en de bewindslieden op het ministerie van SZW staan 
in de SUWI-structuur nog verder af van het primaire proces van re-integratie 
dan voorheen. Het UWV is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO), dat op af-
stand van het ministerie van SZW functioneert en bovendien de re-
integratietaak moet uitbesteden aan externe opdrachtnemers. De nieuwe SUWI-
structuur heeft het dus moeilijker gemaakt om de nationale politieke verant-
woordelijkheid voor re-integratie te realiseren. Daar staat (buiten SUWI) tegen-
over dat de lokale politiek juist méér invloed heeft gekregen op re-integratie 
(van bijstandscliënten) vanwege de decentralisatie van taken en budget in de 
Wet Werk en Bijstand (WWB). 
 
In het SUWI-verantwoordelijkheidssysteem liggen de politieke en maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid voor re-integratie ver uit elkaar. Vanuit de poli-
tieke verantwoordelijkheid geredeneerd ligt de focus op systeemcontrole en 
niet op het primaire proces. In de evaluatiedocumenten over SUWI komen we 
vooral veel te weten over de aanbestedingsprocedure en het grote aantal ver-
anderingen hierin sinds 2001/2002.1 Dit type verantwoording geeft echter geen 
antwoord op de meest voor de hand liggende maatschappelijke vragen, zoals: 
komen hier nu de mensen mee aan het werk die dat zonder begeleiding niet 
zou lukken? Of: hoe dragen re-integratieactiviteiten bij aan sociale cohesie en 
het bestrijden van onveiligheid en criminaliteit in wijken, buurten en steden? 
Ook over de kosten bestaat weinig informatie in de officiële documenten: de 
prijs per ge-reïntegreerde persoon wordt door sommige wetenschappers op 
een half miljoen euro berekend,2 terwijl de bewindslieden uitgaan van circa 
10.000 euro.3 De politieke verantwoording over re-integratie is weinig bevredi-
gend, omdat het niet mogelijk is om resultaten te meten als verschil tussen 
doelen en prestaties. Uit de SUWI-evaluatie in 2006 blijkt bijvoorbeeld dat er 
geen nulmeting is gehouden bij de start van SUWI in 2002. Bovendien is er een 
voortdurend debat over de geschikte prestatie-indicatoren. Als bijvoorbeeld de 
resultaten van re-integratietrajecten worden bekritiseerd, ontstaat onmiddellijk 
een discussie over de gebruikte prestatie-indicator (een reguliere baan voor 
minimaal zes maanden) en wordt gewezen op het zelfstandige belang van ‘so-
ciale activering’. 
 

                                                 
1 SUWI-evaluatie 2006 van PriceWaterhouse & Coopers; C. van Horssen,  L. Mallee & 
J.W.M. Mevissen (2004), De re-integratiemarkt langs de meetlat van de SUWI: Derde inventarisatie 
van stand van zaken, Leiden: Regioplan Beleidsonderzoek, publicatienummer 1216. 
2 Van Dijk et al., 2008. 
3 Deze cijfers hebben niet alleen betrekking op UWV-Rib’s maar op het totaalbedrag voor re-
integratie waarvan de gemeenten het grootste deel besteden. 
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De maatschappelijke verantwoording in dit opdrachtgever-opdrachtnemer 
model is eveneens relatief beperkt. Als re-integratiebedrijven in hun contract-
relatie met UWV meewerken aan de uitvoering van overheidsbeleid, zou je 
kunnen beweren dat deze bedrijven (tegen betaling) een bijdrage leveren aan 
het maatschappelijke doel van het terugdringen van werkloosheid. Publieke 
belangen worden dan behartigd door private uitvoerders, wat de totale reik-
wijdte van betrokken organisaties bij maatschappelijke doelstellingen vergroot. 
Dat wil echter nog niet zeggen dat de verantwoording naar de samenleving 
daarmee is verbeterd. De gegevens over re-integratie worden bekendgemaakt 
via de website van UWV, waarmee informatie over bijvoorbeeld het aantal 
plaatsingen beschikbaar is. Dergelijke informatie wordt ook gepubliceerd door 
de brancheorganisatie van re-integratiebedrijven BoaBorea, door het ministerie 
van SZW en door de toezichthouder IWI. BoaBorea geeft ook een keurmerk uit; 
daarbij zijn een kleine 100 Rib’s (van de circa 2000) aangesloten. De kleine Rib’s 
(vaak ZZP-ers, kleine zelfstandigen zonder personeel) hebben een eigen bran-
chevereniging en keurmerk. Het bredere publiek kan dus via deze wegen in-
zicht krijgen in de resultaten. Maar de vraag welke toegevoegde waarde de re-
integratiebedrijven hebben voor deze resultaten c.q. welke bijdrage UWV hier-
aan levert via het opdrachtgeverschap, is daarmee nog niet beantwoord.  
 
Casus 3: Samenwerking tussen uitvoeringsorganisaties (UWV, CWI, gemeenten) 
Met de nieuwe Wet SUWI wordt de samenwerking tussen de nieuwe uitvoe-
ringsorganisaties in de sociale zekerheid en re-integratie lokaal georganiseerd 
in bedrijfsverzamelgebouwen, waarbij er bovenlokaal afstemming wordt ge-
zocht in een zogenoemd algemeen ketenoverleg (AKO). In dit AKO wordt 
vanuit de hoofdkantoren van UWV, CWI, de VNG en Divosa en het ministerie 
van SZW deelgenomen. In de bedrijfsverzamelgebouwen zijn idealiter de ge-
meentelijke sociale dienst en een vestiging van UWV en CWI ondergebracht, 
zodat werkzoekenden op één locatie een uitkering kunnen aanvragen en aan 
een traject naar werk geholpen kunnen worden. De samenwerking van de uit-
voeringsorganisaties in een bedrijfsverzamelgebouw is wel in de (SUWI-) 
wetgeving opgenomen, maar de wijze waarop zij dat doen is niet vastgelegd 
en er zijn weinig stimuli noch sancties. In artikel 8 van de Wet SUWI staat dat 
de samenwerking betrekking kan hebben op het uitwisselen van gegevens. Bij 
algemene maatregel van bestuur kunnen hier regels voor worden gesteld en 
ook kunnen er werkzaamheden worden aangewezen die de samenwerking 
inhoud geven. 
 
De praktijk laat zien dat de bedrijfsverzamelgebouwen niet eenvoudig van de 
grond komen. In 2004 zijn er 43, terwijl de prognose uitging van 52. Slechts 
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29 bedrijfsverzamelgebouwen hebben een ‘definitieve status’.4 Zelfs in die ge-
vallen wordt de dienstverlening meestal niet vanuit één loket aangeboden. 
Sinds 2004 groeit het aantal bedrijfsverzamelgebouwen langzaam en worden 
verschillende vormen van samenwerking uitgeprobeerd. In enkele bedrijfsver-
zamelgebouwen zijn experimenten gehouden met 'toonkamers', bijvoorbeeld 
in Gouda en Apeldoorn. In de toonkamers kunnen lokale medewerkers van 
UWV, CWI en gemeenten in hoge mate zelf bepalen hoe zij hun klanten het 
beste kunnen helpen. De toonkamerexperimenten zorgen in vergelijking met 
de ‘gewone’ bedrijfsverzamelgebouwen voor een hoger percentage mensen 
(+ 8%) dat de uitkering sneller (+ 7%) verruilt voor werk.5  
 
De SUWI-evaluatie uit 2006 is over het algemeen positief over UWV en CWI, 
maar de samenwerking kan beter.6 Onder de kop ‘Ketensamenwerking nog 
moeizaam’ beschrijft de SUWI-evaluatie dat WW-cliënten in plaats van twee-
maal in de pre-SUWI-periode nu driemaal hun gegevens moeten verstrekken. 
Dit staat haaks op de beoogde efficiëntie en klantvriendelijkheid. De oorzaak 
ligt echter bij de SUWI-structuur, waarin de taken als zodanig zijn verdeeld. 
Bovendien stuurde de minister van SZW tot 2006 niet de ‘keten’ aan, maar elke 
uitvoeringsorganisatie apart. Verder bleek uit de SUWI-evaluatie 2006 dat er 
door de opeenvolgende kabinetten-Balkenende geen ‘prestatie-indicatoren’ 
waren genoteerd voor de samenwerking. Samenwerking in de uitvoering werd 
dus tegengewerkt door de SUWI-structuur zelf en door de afzonderlijke en 
gebrekkige politieke eisen aan verantwoording. Dit leidde tot onderlinge com-
petitie tussen UWV en CWI over wie de werkhervatting van WW’ers mocht 
claimen als ‘resultaat’, daar beide zich politiek moesten verantwoorden over 
respectievelijk de preventiequote (WW’er vindt baan in eerste half jaar) en de 
uitstroomquote (WW’er hervat werk na het eerste halfjaar). De politiek ge-
wenste samenwerking van uitvoeringsorganisaties is lange tijd in hoge mate 
vrijblijvend geweest, waardoor de samenwerking tot nu toe niet goed van de 
grond is gekomen (Van Gestel, 2008). 
 
De fusie van UWV en CWI in het WERKbedrijf (per 1 januari 2009) kan een 
einde maken aan de oneigenlijke competitie in de politieke verantwoording 
van deze uitvoeringsorganisaties. De fusie impliceert dat CWI één van de vijf 
hoofddivisies van UWV is geworden, waar ook de inkoop van re-integratie-

                                                 
4 Tussenevaluatie van de Wet SUWI 2005, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid, mei 2005. 
5 Eindevaluatie Toonkamers, domein Werk, januari 2007, geciteerd in ‘Samen Beter, toelich-
tende rapportage bij adviesaanvraag dr. J.M. Linthorst, gericht op optimalisatie SUWI-keten, 
15 mei 2007. 
6 SUWI-evaluatie 2006 van PriceWaterhouse & Coopers. 
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trajecten door UWV is ondergebracht. De recente samenvoeging kan een voor-
uitgang zijn: de knip tussen intake en WW-uitkering vervalt en de publieke re-
integratietaken kunnen worden gebundeld en versterkt. Tegelijkertijd wordt 
de maatschappelijke dienstverlening in het WERKbedrijf echter beperkt tot een 
basisniveau, waarmee bepaalde groepen (kansarme werkzoekenden) minder 
ondersteuning krijgen en de beoogde diensten voor werkgevers moeilijk van 
de grond kunnen komen. Er blijft dus een spanning bestaan tussen deze poli-
tieke condities voor het WERKbedrijf en de mogelijkheden om maatschappelijk 
van betekenis te zijn. Het WERKbedrijf moet ook samenwerken in de regio met 
allerlei partijen, zoals werkgevers, gemeenten, scholingsinstituten en uitzend-
bureaus. Met gemeenten gebeurt dit in de hiervoor besproken bedrijfsverza-
melgebouwen, die nu Locaties Werk en Inkomen (LWI) worden genoemd en 
waarin gemeenten, CWI en UWV nauw gaan samenwerken.7 Hiervan moeten 
er 97 per 1 januari 2010 operationeel zijn. Maar de onduidelijkheid over de te 
leveren prestaties van al deze samenwerking is nog steeds actueel. In de brief 
van minister Donner en staatssecretaris Aboutaleb van SZW aan de Tweede 
Kamer van 28 april 2008 wordt dit ook toegegeven: ‘Het normeren van keten-
indicatoren staat nog in de kinderschoenen. In de ketenmeibrief 2009 verzoe-
ken wij de ketenpartijen voor het eerst (een deel van) deze ketenindicatoren te 
normeren.’8 Uit de brieven van de bewindslieden Donner en Aboutaleb aan de 
Tweede Kamer van 14 en 28 april 2008 blijkt dat er nog steeds geen zicht is op 
één loket voor integrale organisatie en dienstverlening.9 Door de voornemens 
van het WERKbedrijf om voortdurend te koppelen aan de samenwerking met 
derden, is naderhand moeilijk vast te stellen welke resultaten aan wie zijn toe 
te schrijven. Zowel de politieke als de maatschappelijke sturing en verant-
woording van de samenwerking tussen de organisaties heeft daarmee een 
steeds diffuser in plaats van transparanter karakter. 
 
  
14.4 Spanningsvelden in sturing en verantwoording  
 
In het traditionele bureaucratische model werd de uitvoering van de sociale 
zekerheid en arbeidsvoorziening, net als in vele andere maatschappelijke sec-

                                                 
7 Kabinetsreactie Evaluatie SUWI (Kamerstukken II 2007/08, 26 448, nr. 342). 
8 Uitbreiding prestatie-indicatorenset SUWI, brief van de bewindslieden Donner en Abou-
taleb van SZW aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, UB/A/2008/7414, 28 april 2008, 
p. 2. 
9 Inbreng van het WERKbedrijf in de geïntegreerde dienstverlening, brief van minister Don-
ner en staatssecretaris Aboutaleb aan de Tweede Kamer, UB/S/2008/9376, 14 april 2008. 
Uitbreiding prestatie-indicatorenset SUWI, brief van de bewindslieden Donner en Abou-
taleb van SZW aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, UB/A/2008/7414, 28 april 2008. 
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toren, gestuurd via hiërarchische structuren en standaardisatie. Intussen zijn 
nieuwe vormen van sturing ontstaan, die functioneren naast – of ter vervan-
ging – van de oude (Dent et al., 2007). Analoog aan ideeën in de New Public 
Management stroming staan decentralisatie, privatisering en individualisering 
in deze nieuwe wijze van coördinatie centraal en is de structuur van prikkels 
en regulering gebaseerd op de markt of quasi-markt-instituties (Sol et al., 2005; 
Struyven, 2006). In het kader van decentralisatie is een groter gewicht toege-
kend aan regionale samenwerking tussen publieke en/of private partijen in 
zogenoemde ketens of netwerken. In deze vernieuwingsprocessen is geen 
sprake van een simpele overgang van bureaucratische naar postbureaucrati-
sche vormen van verantwoording en controle; integendeel, de hervormingen 
combineren innovatieve elementen met traditioneel bureaucratische sturing 
(Hoggett, 1996). De ‘hybride’ combinaties van hiërarchie, markt en netwerk die 
aldus ontstaan in de sturing van maatschappelijke sectoren, roepen echter 
nieuwe spanningsvelden op met betrekking tot de politieke en maatschappelij-
ke verantwoording. Een van die spanningsvelden ontstaat in de gelijktijdige 
sturing via performance management, waarbij centrale politieke regels en stan-
daarden dominant zijn, en de sturing via contracten, competitie en onderlinge 
samenwerking waarin de lokale en regionale publieke en private partijen tot 
overeenstemming moeten komen. De politieke sturing die neigt naar algemene 
regels en uniformiteit botst regelmatig met de behoeften van maatschappelijke 
actoren aan variatie en flexibiliteit in regels en oplossingen. 
 
In maatschappelijke sectoren zoals het onderwijs, de gezondheidssector, de 
huisvestingswereld of de sociale zekerheid, bestaat een relatief groot aantal 
partijen met verschillende, deels conflicterende doelen en belangen. Tot aan de 
jaren negentig waren er in dergelijke sectoren relatief stabiele netwerken van 
(overwegend centrale) beleidsmakers en belangenorganisaties die het beleid 
bepaalden. De leiders van politieke partijen konden samen met de toppen van 
de belangenorganisaties en de ambtelijke departementen in ‘Den Haag’ uitma-
ken hoe de verantwoordelijkheden werden verdeeld en de verantwoording 
werd belegd. Tegenwoordig komen het beleid en de organisatie echter steeds 
meer tot stand in tijdelijke arena´s op verschillende schaalniveaus, waar deel-
nemers komen en gaan en waar ad hoc coalities ontstaan en weer verdwijnen 
met hoge snelheid. Het resultaat is dat niet alleen de inhoud van het beleid 
maar ook de regels van het spel onderwerp zijn van voortdurende onderhan-
deling en herinterpretatie. Hierin spelen nieuwe partijen een rol, die voorheen 
niet of minder betrokken waren in deze sectoren, zoals lagere overheden en 
bedrijven. In de sector van ‘Werk en Inkomen’ zien we dat werkgevers in toe-
nemende mate een actieve rol krijgen toebedeeld in re-integratie en herplaat-
sing bij ziekteverzuim en werkloosheid. Private re-integratiebureaus zijn als 
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dienstverlener betrokken in de publieke arbeidsbemiddeling. Publieke en pri-
vate partijen, zoals UWV-WERKbedrijf, gemeenten, re-integratiebureaus en 
uitzendbureaus werken lokaal samen. De nieuwe partijen stellen bestaande 
praktijken ter discussie, brengen nieuwe kennis in en leggen contacten over de 
grenzen van sectoren. 
 
Terwijl echter aan de ene kant nieuwe publieke en private partijen worden 
betrokken bij een gedecentraliseerde uitvoering, is aan de andere kant de poli-
tieke verantwoording en controle steeds meer geconcentreerd op nationaal 
niveau. Financiering is sterker gebaseerd op resultaten, waarbij de criteria cen-
traal worden geformuleerd. In toenemende mate worden niet alleen politieke 
doelen voor de uitvoering vastgelegd, maar krijgen decentrale overheden, pri-
vate bedrijven en burgers (financiële) prikkels en sancties om deze doelen te 
behalen. De politieke incentives zijn in de praktijk vaak lastig verenigbaar, wat 
ten koste gaat van de maatschappelijke effectiviteit van het beleid. In de sector 
‘Werk en Inkomen’ is bijvoorbeeld gekozen voor een versterking van de regio-
nale samenwerking, maar de gelijktijdige veranderoperatie naar een WERKbe-
drijf waarin twee partners samen gaan werken en naar Locaties Werk en In-
komen waarin UWV-CWI en gemeenten moeten samenwerken, zorgt voor 
grote onduidelijkheid over welke doelen en activiteiten op welke plaatsen ge-
realiseerd gaan worden. Behalve gebrek aan transparantie over verantwoorde-
lijkheden is een andere kritiek op decentralisatie dat lokale overheden wel 
meer betrokken zijn in het beleid, maar onder de regie van de nationale staat 
en ten behoeve van een nationale politieke agenda. Het centrale niveau lijkt 
eerder sterker dan zwakker in vele nieuwe vormen van sturing (Davies, 2000). 
 
Politieke sturing in de vorm van centrale doelen en prestatiemanagement kent 
echter een aantal problemen. Die beginnen al met de vraag waar de grens moet 
liggen tussen ‘beleid’ en ‘uitvoering’. In feite zijn dergelijke grenzen geen dui-
delijke demarcatielijnen, maar sociale constructies (Hoggett, 2006). Het gevaar 
van het vergaand formaliseren van de operationele sfeer is dat het maatschap-
pelijke debat over de resultaten van beleid wordt gedepolitiseerd. Prestaties 
worden de meetbare, kwantificeerbare aspecten van een complexe dienstverle-
ning, waarbij de controle en verantwoording op grote afstand van de werk-
vloer plaatsvinden. Ook de traditionele bureaucratie kende een onpersoonlijke 
controle, gebaseerd op de naleving van regels. Niettemin lijkt het karakter van 
politiek toezicht en politieke verantwoording veranderd van meer directe en 
zichtbare vormen naar steeds meer afstandelijke en onzichtbare controle. Dit 
hangt wellicht samen met het monitoren van gegevens op afstand met gebruik 
van informatietechnologie. In de politieke verantwoording is in het tijdperk 
van New Public Management meer nadruk komen te liggen op ‘kale’ resulta-
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ten, los van de maatschappelijke context en de processen waarin die tot stand 
moeten worden gebracht.  
 
De politieke sturing en verantwoording zijn tevens gecompliceerd omdat er in 
beleid zelden één doel bestaat, maar er doorgaans meerdere doelen om voor-
rang strijden (Hill, 2003; Pandey et al., 2006). De prioriteit van doelen (bijvoor-
beeld van efficiëntie, effectiviteit, gelijke kansen) is voortdurend onderwerp 
van discussie. Politieke doelen zijn bovendien vaak onrealistisch (Glebbeek, 
2005), zoals wanneer er geen rekening wordt gehouden met de sociaal-
economische context. Het percentage plaatsingen dat als streefcijfer is bepaald 
voor re-integratietrajecten geldt bijvoorbeeld onafhankelijk van de economi-
sche conjunctuur en de beschikbaarheid van vacatures op verschillende func-
tieniveaus. Dergelijke zaken zorgen voor spanning tussen politieke doelen en 
maatschappelijke mogelijkheden. Deze spanning ontstaat ook vanwege het 
verschil in korte en lange termijn perspectief. De verantwoordingshorizon van 
politici is vanwege het electorale systeem kort, terwijl de inspanning voor snel-
le resultaten die voor betere maatschappelijke prestaties op langere termijn in 
de weg kan staan. Als bijvoorbeeld de Tweede Kamer het UWV en de re-
integratiebedrijven beoordeelt op het aantal plaatsingen, stimuleert dit oplos-
singen die op langere termijn maatschappelijk minder effectief zijn, bijvoor-
beeld in de afweging tussen een snelle maar tijdelijke plaatsing die minder 
goed bij de capaciteiten van een werkloze past en een scholingstraject dat lan-
ger duurt maar wel zorgt voor een grotere en duurzame bijdrage van de werk-
zoekende aan het arbeidsproces. 
 
Decentralisatie en privatisering kunnen zorgen voor meer keuzeruimte en 
maatschappelijke verantwoording. Maar het publieke management dat nodig 
is om dergelijke voordelen te realiseren, schiet vaak tekort, bijvoorbeeld bij de 
inrichting van nieuwe markten en het creëren van een one level playing field 
(Van Slyke, 2003; Van Gestel, 2002). Private bureaus die gecontracteerd worden 
voor publieke doeleinden, zoals re-integratie, treden soms nog meer rigide op 
dan publieke uitvoerders (Brodkin, 2006), als de overheid hen onvoldoende in 
de gelegenheid stelt hun taken te vervullen. Wanneer er bijvoorbeeld te weinig 
regelruimte is voor creatieve oplossingen, het budget te beperkt is of er on-
evenredig hoge administratieve eisen worden gesteld aan private partijen, on-
dermijnt dit de eventuele maatschappelijke voordelen van de nieuwe vormen 
van sturing. Als doelen complex en ambigu zijn, lijkt het samenbrengen van de 
belangen van opdrachtgevers en aanbieders van diensten, bijvoorbeeld via 
communicatie en samenwerking, een betere methode om resultaten te verbete-
ren dan competitie (Pandey et al., 2006). De wetgever heeft de neiging om de 
meest lastige onderdelen van de sociale politiek te delegeren. Hierbij wordt het 
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aan de uitvoerders overgelaten om de lastige keuzes te maken tussen de moge-
lijke interpretaties van doelen (Hill, 2003; Brodkin, 2006). Het zijn de uitvoer-
ders die verantwoordelijk worden gemaakt voor het rijmen van de politieke 
retoriek van ‘Werk boven Inkomen’ (tegenwoordig ‘Van werk naar werk’) met 
de (vaak beperkte) mogelijkheden in de praktijk. Decentralisatie en privatise-
ring betekenen dus niet alleen meer keuzeruimte, maar ook het uitbesteden 
van maatschappelijke risico’s aan lagere overheden, private partijen en bur-
gers. 

 
 
14.5 Afsluiting  
 
In dit hoofdstuk zijn de verantwoordelijkheden en verantwoording in de sector 
van de sociale zekerheid en arbeidsvoorziening geanalyseerd sinds de intro-
ductie van de Wet SUWI in 2001. Drie kernelementen van de nieuwe SUWI-
structuur zijn nader verkend: de fusie van uitvoeringsorganisaties in UWV, de 
marktwerking in re-integratie en de netwerksamenwerking in de regio. Uit de 
analyse kwam naar voren dat hoe meer we de traditionele, verticale verant-
woordelijkheidsstructuur proberen te veranderen en verschillende publieke en 
private partijen op lokale en regionale schaal willen betrekken in het beleid 
voor ‘Werk en Inkomen’, hoe minder duidelijk is wie waarvoor verantwoorde-
lijk is en welke resultaten de nieuwe publiek-private relaties en de horizontale 
netwerken tot stand brengen. Vanuit dit perspectief lijkt een effectieve politie-
ke verantwoording gebaat bij minder decentralisatie, privatisering en netwerk-
samenwerking. Deze conclusie kan echter ook worden omgekeerd: horizontale 
coördinatie en afstemming verlopen moeizaam in een omgeving van hiërarchi-
sche sturing en centraal prestatiemanagement. De spanningsvelden tussen 
centrale politieke sturing en de samenwerking tussen overheid en andere acto-
ren in netwerken en/of contracten zorgen voor een coördinatieparadox, waar-
in elke poging tot hervorming een volgende reorganisatie lijkt uit te lokken. 
Een optimale verhouding tussen horizontale en verticale sturing en verant-
woording kan daarom een interessant thema zijn voor vervolgonderzoek, om 
de politieke en maatschappelijke verantwoordelijkheden in de sector ‘Werk en 
Inkomen’ beter te kunnen beleggen. 



DEEL III 
 

STAAT EN STRAAT 





15  Samen voorbij Weber? 
Op weg naar nieuwe verbindingen tussen politici en ambtenaren 

 
Kees Breed en Nikol Hopman 

   
‘It takes two to tango’ 

 
 
15.1 Inleiding 
 
In onze complexe samenleving kan de overheid alleen presteren als nieuwe 
verbindingen worden gerealiseerd tussen publieke en private partijen, maar 
ook tussen publieke partijen onderling. De betekenis van samenwerking in 
beleidsketens en maatschappelijke netwerken neemt toe. Dat vergt ook een 
herbezinning op de relatie tussen politieke bestuurders en ambtenaren. Zijn 
nieuwe verbindingen tussen politici en ambtenaren wenselijk en mogelijk?1 En 
passen die nog wel binnen de grenzen van de klassieke Weberiaanse regels 
voor de omgang met elkaar? 
 
Politici geven wisselende signalen af met betrekking tot wat zij van topambte-
naren verwachten. Welke ruimte bestaat er voor een herijking van de bestaan-
de omgangsregels? Wij geven allereerst de huidige stand van de discussie over 
politiek-ambtelijke verbindingen weer. Dit doen we zowel vanuit observaties 
van politici en topambtenaren zelf, als vanuit het perspectief van de weten-
schap. We zetten vervolgens de huidige spanningsvelden en ontwikkelingen af 
tegen het gedachtegoed van Weber, dat uitgaat van een hiërarchische struc-
tuur. Ook enkele internationale ontwikkelingen worden in beeld gebracht. Tot 
slot verkennen wij de bandbreedte waarbinnen nieuwe politiek-ambtelijke 
verbindingen zich kunnen uitkristalliseren. 
 
 
15.2 Spanningsveld tussen maatschappelijke dienstbaarheid en  

politiek primaat 
 

Na een aantal onderlinge conflicten tussen politici en ambtenaren in de jaren 
negentig van de vorige eeuw en begin deze eeuw is in de laatste jaren een 
voorzichtig begin gemaakt met de dialoog over de onderlinge verhoudingen 
                                                 
1 Wij spreken bewust van politiek-ambtelijke verbindingen, om aan te geven dat het om sa-
menwerking binnen een groter gedeeld belang betreft, waar ’t Hart en Wille (2002) het heb-
ben over politiek-ambtelijke verhoudingen (PAV) en Nieuwenkamp (2001) politiek-ambtelijke 
relaties (POLARIS) centraal stelt. 
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op verschillende bestuursniveaus. Op rijksniveau heeft het Bureau Algemene 
Bestuursdienst gestimuleerd dat leden van de ministerraad en de ambtelijke 
top elkaar ook buiten de context van het eigen ministerie ontmoeten en met 
elkaar in gesprek gaan. Ook is een dialoog gerealiseerd tussen leden van de 
Tweede Kamer en ambtenaren (ABD, 2006). De secretaris-generaal die in op-
dracht van het kabinet verantwoordelijk is gesteld voor de vernieuwing van de 
rijksdienst, Roel Bekker, brengt een discussie op gang over de overheid van de 
toekomst. Daarbij hoort een reflectie op de politiek-ambtelijke verhoudingen. 
Ook bij decentrale overheden voelen bestuurders en ambtenaren de behoefte 
om met elkaar in gesprek te gaan over het functioneren van de topstructuur en 
de onderlinge verhoudingen (Hiemstra & Van Werven, 2006). Zo heeft de ge-
meente Amsterdam onderzoek laten doen naar de politiek-ambtelijke relaties 
in de stad als aanzet om tot een meer constructieve verhouding te komen 
(NRC, 2005). 
 
Zowel politici als ambtenaren koesteren soms tegenstrijdige verwachtingen en 
schurende rolopvattingen die de discussie bemoeilijken (Wallage, 2005). Politi-
ci hebben in de eerste plaats behoefte aan ambtenaren die hun beleid onder-
steunen en tot uitvoering brengen. Maar die hun ook vertellen wat kan en wat 
niet kan. ‘Ik wil dat ambtenaren mij vertellen wat aan mijn beleid niet deugt’, 
aldus de burgemeester van Amsterdam, Job Cohen (NRC, 2005). Maar volgens 
ex-minister Klaas de Vries zijn veel politici bang voor hun ambtenaren, omdat 
die nu eenmaal veel meer beleidskennis hebben dan zijzelf (De Vries, 2008). 
Daarbij komt dat ‘een tegenwerping door de minister nogal eens wordt be-
schouwd als tegenwerking’, aldus Rob Visser, die als directeur-generaal bij het 
ministerie van Justitie werkt (in: Nieuwenkamp, 2001). Als CDA-Kamerlid 
pleit Jan Schinkelshoek voor wat hij een ontkramping noemt: ‘In de driehoeks-
verhouding minister-ambtenaar-Kamerlid zijn we met de rug naar elkaar toe 
komen te staan. (...) We moeten niet bij elkaar op schoot gaan zitten, beslist 
niet. Maar een beetje meer openheid en ontspanning kan geen kwaad.’ (ABD, 
2007). 
 
Ook ambtenaren ervaren een spanningsveld. Vanuit hun formele rol zijn zij in 
de eerste plaats dienstbaar aan hun minister of bestuurscollege. Maar zij erva-
ren, als civil servant, ook een zelfstandige verantwoordelijkheid ten opzichte 
van de samenleving, van de burgers in hun beleidsdomein (ROB, 2004a). Zij 
voelen zich ‘in dienst van de maatschappelijke opgave’, in de woorden van de 
secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken, Richard van 
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Zwol.2 En zijn collega van Defensie, Ton Annink, stelt het zo: ‘Als ambtenaar 
moet je je werk in anonimiteit doen. Tegelijkertijd moet je verdomd goed we-
ten wat er leeft in de samenleving. Je moet mee vibreren op de dingen die ge-
beuren en tegelijkertijd inhoudelijk en nuchter blijven. In crisissituaties is dat 
wel eens moeilijk. Dan staan politici onder druk en willen ze alles sneller en 
beter. Als topambtenaar beschouw ik het dan als mijn plicht om tegen mijn 
minister te zeggen: ’Ik moet u behoeden voor een toekomstige uitglijder, want 
dit kan echt niet.’ (in: Managementteam, juni 2002). 
 
 
15.3  Een horizontaal en een verticaal sturingsconcept 
 
Dit debat kan niet los worden gezien van de onderliggende vraag hoe het pres-
terend vermogen van de overheid kan worden vergroot. Het vermogen van de 
overheid wordt immers danig op de proef gesteld. Klimaatverandering, globa-
lisering, veiligheid, integratie, gezondheidszorg, onderwijs, op al deze gebie-
den zijn de uitdagingen groot en presteert de overheid niet naar verwachting. 
Om hierin verbetering te brengen wordt grosso modo langs twee verschillende 
lijnen gedacht. Enerzijds is er de roep om versterking van de hiërarchische stu-
ring van bovenaf, met een sterk politiek leiderschap en een beter presterend 
ambtelijk apparaat. Anderzijds wordt gesteld dat nu meer dan ooit samenwer-
king nodig is om de problemen bij de kop te pakken: tussen publieke en private 
partners, maar ook tussen de talloze overheidsorganisaties onderling. Hierbij 
gaat het om twee sturingsconcepten die tegenovergestelde eisen stellen aan de 
verhoudingen tussen de politiek en het ambtelijk apparaat.  
 
In het politieke landschap zijn de laatste jaren stromingen ontstaan en politici 
opgestaan die sterk appelleren aan het gevoel dat de maatschappelijke pro-
blemen beter kunnen worden aangepakt wanneer de politiek het heft steviger in 
handen neemt, zoals bijvoorbeeld Rita Verdonk. ‘Polderen’ krijgt hier al gauw 
een negatieve bijklank en wordt gelijkgesteld met oeverloos overleg, verlam-
ming en stagnatie. Anderen wijzen juist in deze tijden op de noodzaak om ver-
schillende partijen bij elkaar te brengen voor het oplossen van allerlei concrete 
knelpunten, bijvoorbeeld rondom een probleemgezin, of bij wijkverbetering en 
het aanpakken van de klimaatproblematiek. Competentiegeschillen en status-
overwegingen moeten opzij worden gezet om zich gezamenlijk te kunnen rich-
ten op de oplossing van een probleem. Het gaat er om ‘de boel bij elkaar te 
houden’, zoals Job Cohen het zo treffend formuleerde. Publiek-private samen-

                                                 
2 Citaat uit inleiding tijdens een BZK-congres over ‘De ambtenaar van de toekomst’, juni 
2007. 



 
 
 
 
 
VERBONDEN VERANTWOORDELIJKHEDEN IN HET PUBLIEKE DOMEIN 
 

 242 

werking, hybride constructies en burgerparticipatie worden vaak in een adem 
gekoppeld met deze manier van denken. Politici en ambtenaren moeten ervoor 
zorgen dat de juiste partijen bij elkaar aan tafel worden gebracht.  
 
Ambtenaren hebben in het eerste model vooral tot taak om effectief en efficiënt 
uitvoering te geven aan de politieke opdrachten. Het accent ligt op het preste-
rend vermogen, op uitvoeren en implementeren. Ambtenaren fungeren als een 
‘apparaat’ dat politieke besluiten omzet in maatschappelijke effecten. ‘Leveren’ 
is het adagium. In het tweede model hebben ambtenaren een grotere rol bij het 
tot stand brengen van de noodzakelijke coalities, bij de probleemanalyses en 
het adviseren over mogelijke oplossingen. Erik Gerritsen spreekt in dit ver-
band over de ‘capacity to convene’.3 In de woorden van de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) fungeren ambtenaren als ‘coproducen-
ten van beleid’ op basis van hun inhoudelijke kennis van zaken (WRR, 2006). 
Dat geldt ook voor het lokale, meer op uitvoering gerichte niveau: ambtenaren 
zijn dan programmamanager voor stadsontwikkeling, stadsmarinier voor een 
deelgemeente of ‘combinatie-ambtenaar’ in de jeugdzorg, met als gemeen-
schappelijke noemer dat zij dwars door rangen en standen heen verbindingen 
weten te leggen.  
 
Sluiten beide modellen, namelijk het model van sturing door richting geven 
van bovenaf en het model van sturing door samenbrengen, elkaar uit? Niet per 
definitie. Zo wijst Hendriks op de noodzaak tot hybride politieke sturingsme-
chanismen, om daarmee innovatief handelen te stimuleren en verstarring tegen 
te gaan (Hendriks, 2006). Ook voor ambtenaren is er geen eenduidig, zaligma-
kend rolmodel. ’t Hart pleit voor een verbreding in het denken over politiek-
ambtelijke verhoudingen. Hij stelt voor de aandacht te verschuiven van een 
conflictmodel naar een model waarin de mate van politieke controle en van 
ambtelijke zelfstandigheid tegen elkaar worden afgezet. Een gezonde comple-
mentariteit in de politiek-ambtelijke verhoudingen treedt op als een hoge mate 
van politieke controle gepaard gaat met een hoge mate van ambtelijke zelf-
standigheid (’t Hart & Wille, 2002). Teisman beschrijft hoe ambtenaren soms 
‘ordezoekend’ zijn, hetgeen beter aansluit op het verticale sturingsmodel, en 
soms juist meer ‘verbindend’. In het tweede geval zijn zij er meer op gericht 
om mogelijkheden te onderzoeken die op het horizontale raakvlak van tegen-
gestelde belangen, partijen en regelsystemen liggen. Ook Teisman pleit daarom 
voor een combinatie van ambtelijke stijlen en typen (Teisman, 2005). Nieuwe 
verbindingen zijn dus noodzakelijk. Nadere verkenning en invulling van deze 

                                                 
3 Uitspraak tijdens een gastcollege voor de CPL Leergang Publiek Leiderschap, november 
2008. 
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verbindingen vergt allereerst een bezinning op de uitgangspunten die ten 
grondslag liggen aan de huidige onderlinge relaties tussen politici en ambtena-
ren. 
 
 
15.4  Weberiaanse rolopvatting 
 
Het hiërarchische sturingsmodel is door bestuurskundigen gekoppeld aan een 
aantal formalistische en instrumentele uitgangspunten die bepalend zijn voor 
de ambtelijke rolopvatting. Weber is de belangrijkste grondlegger van dit klas-
sieke bureaucratiemodel.4 Hij schreef over het functioneren van bureaucratieën 
in het begin van de vorige eeuw. In zijn ideaaltypische model wordt de politie-
ke wil uitgevoerd door (top)ambtenaren en is er sprake van een strikt hiërar-
chische verhouding tussen de politicus enerzijds en de topambtenaar en het 
ambtelijk apparaat anderzijds. In dit model worden ambtenaren geacht neu-
traal, onpartijdig en waardevrij hun bestuurders en het algemeen belang te 
dienen: ‘Sine ira et studio’. De onderlinge werkrelatie kan in dit perspectief 
worden gekenschetst als een principle-agent verhouding. Formele regels spelen 
een belangrijke rol en het leidend principe is ‘structuur’.5  
 
Deze uitgangspunten zijn ook terug te vinden in de wijze waarop in Neder-
land de verantwoordelijkheden van politici en ambtenaren zijn afgebakend. In 
formele zin liggen de posities van politici en ambtenaren al vanaf 1848 groten-
deels onveranderd vast. Politieke bestuurders geven in onze democratie lei-
ding aan overheidsorganisaties en leggen daarover verantwoording af aan 
democratisch gekozen organen: het parlement, de gemeenteraad of provinciale 
staten. Ambtenaren worden niet gekozen maar benoemd en leggen verant-
woording af aan hun leidinggevende. De hoogste leidinggevende is de politie-
ke bestuurder.  
 
Maar de maatschappelijke context is in de laatste decennia sterk veranderd. In 
de tijd van Weber bepaalden hiërarchische gezagsrelaties niet alleen de poli-
tiek-ambtelijke, maar ook de maatschappelijke verhoudingen. Dat is niet lan-
ger het geval. Politici bedreven in de tijd van Weber hun vak vanuit tamelijk 
eenduidige, helder te onderscheiden en ideologisch coherente wereldbeelden. 
Van ambtenaren kon en mocht worden verwacht dat zij gewoon datgene 

                                                 
4 Bestuurskundigen debatteren over de mate waarin Weber zelf een strikt instrumentale 
rolopvatting van ambtenaren zou hebben bedoeld en bepleit (Page, 1985). Maar in de prak-
tijk wordt Weber toch vaak in één adem genoemd met deze ingeperkte visie op de rol van 
de ambtenaar. 
5 Zie onder andere Nieuwenkamp, 2001. 
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deden waartoe democratisch was besloten, ongeacht hun eigen voorkeuren. In 
het huidige tijdsgewricht zijn niet alleen de scheidslijnen tussen politici onder-
ling vager geworden, maar zijn ook politieke besluiten vaak voor meer dan één 
interpretatie vatbaar: de ambiguïteit is toegenomen. Ambtenaren werkten en 
werken voor ‘het algemeen belang’. Maar de huidige notie van ‘het algemeen 
belang’ is, in vergelijking met honderd jaar geleden, aanzienlijk gecompliceer-
der geworden. Dit leidt tot een toegenomen besef dat er in feite vele, soms on-
derling conflicterende publieke belangen in het geding zijn, die in samenhang 
moeten worden behartigd.  
 
Het overkoepelende wereldbeeld ging in de tijd van Weber uit van een eendi-
mensionale rationaliteit en van zowel wetenschappelijke als ambtelijke waar-
devrijheid. Van multirationaliteit had nog niemand gehoord, noch van de notie 
dat elk gedrag gebaseerd is op waarden en elke institutie de uitdrukking is van 
deze culturele waarden. Intussen zijn zowel de maatschappelijke verhoudin-
gen als de wetenschappelijke inzichten geëvolueerd. In tabel 15.1 illustreren 
wij deze verandering. 
 

Begin twintigste eeuw Begin eenentwintigste eeuw 
Hiërarchische samenleving Netwerksamenleving 
Eén algemeen belang Concurrerende publieke belangen 
Onderdanige burgers Geëmancipeerde burgers 
Politiek verzuild Politiek ontzuild 
Ideologieën Persoonspolitiek 
Monorationaliteit Multirationaliteit 
Waardevrijheid is mogelijk Waarden zijn overal 
Ambtenaar loyale, gehoorzame,  
neutrale robot 

Ambtenaar loyale, dienstbare,  
betrokken ‘persoon’  

 
Tabel 15.1: Veranderingen in de maatschappelijke context 
 
 
15.5 Vrijheidsgraden 
 
Deze veranderingen in de maatschappelijke context en het begrip van waarde-
gedreven gedrag hebben vergaande gevolgen gehad voor het functioneren van 
politici en ambtenaren. Als gevolg daarvan zijn de vrijheidsgraden in het werk 
van ambtenaren toegenomen. Vijf ontwikkelingen spelen daarbij een rol:  
 
– De samenleving is complexer geworden, waardoor het lastiger is gewor-

den om te besturen vanuit één (politiek) centrum of vanuit enkele hoofd-
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kwartieren. Maatschappelijke vraagstukken moeten in onderlinge samen-
hang worden bezien en beleidsdossiers zijn in toenemende mate met elkaar 
verknoopt. Ambtenaren dienen bij te dragen aan het in samenhang ont-
wikkelen van het beleid (Hood, 1996). 

– De ambiguïteit van politieke besluiten is toegenomen, hetgeen er toe leidt 
dat deze door ambtenaren vaak op meer dan één manier kunnen worden 
begrepen, uitgelegd en uitgevoerd (Noordegraaf, 2000). 

– Binnen publieke organisaties is de mondigheid van professionele mede-
werkers op de werkvloer groter geworden, zoals ook elders in grote orga-
nisaties (Eadie, 1989). 

– Informatie is een factor van toenemende betekenis. Zuurmond spreekt 
zelfs van een ‘infocratie’ (onder andere Zuurmond, 1994). De kwaliteit van 
de informatievoorziening tussen topambtenaren en politici is één van de 
factoren die het succes, of falen, van de samenwerking tussen beiden kan 
verklaren. Het vermogen om complexe informatie te verwerken hangt sa-
men met vertrouwen en loyaliteit (Nieuwenkamp, 2001; Van Thijn et al., 
2004). 

– De invloed van de media is de laatste jaren toegenomen. De media spelen 
een cruciale rol in de relatie tussen ministers en topambtenaren. Aandacht 
van de media leidt bij bewindspersonen zowel tot scoringsdrift als tot de-
tailbemoeienis. Het groot uitmeten van incidenten en het op de man spe-
len, versterken een krampachtige houding van politici ten opzichte van 
hun ambtenaren (Korsten, 2005; Nieuwenkamp, 2001). 

 
Als gevolg van deze dynamische realiteit wordt een groter beroep gedaan op 
de ambtenaar om een eigen en verantwoorde invulling te geven aan zijn func-
tie en rol. Hij is beslist méér dan louter een gehoorzame dienaar van zijn poli-
tieke meester. Maar over de marges die een ambtenaar heeft bij het zelfstandig 
definiëren van zijn rol verschillen de bestuurskundige meningen. Zo spreekt 
Newman over een ‘thin conception of the person’, als uitdrukking van de situ-
atie dat de kaders en omgevingsdruk weinig ruimte bieden voor een ‘persoon-
lijke’ invulling van de ambtelijke functie (Newman, 2005). Moore gaat echter 
verder. Hij stelt dat het in deze tijd de belangrijkste taak is van de topambte-
naar om als publieke manager te fungeren en in die hoedanigheid ‘publieke 
waarde’ te creëren (daar waar private managers economische waarde schep-
pen). De manager zoekt zelfstandig mogelijkheden om producten en diensten 
te leveren waaraan zijn bestuurders, klanten en/of subsidieverleners waarde 
toekennen. Hij dient daarbij uiteraard de wettelijke kaders in het oog te hou-
den en moet ook zorgen voor politieke steun en rugdekking. Maar voor Moore 
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is de ambtelijk manager zelf de initiator, die in interactie met zijn omgeving de 
strategische koers voor zijn organisatie uitstippelt (Moore, 1995).6 
 
Lemstra beschreef in zijn proefschrift over de rol van de SG, hoe in de Neder-
landse verhoudingen diens relatie tot enerzijds de minister en anderzijds de 
ambtelijke organisatie ingrijpend is veranderd (Lemstra, 1993). Die verande-
ringen hebben ook hun weerslag op het functioneren van de directeur-generaal 
en andere topambtenaren. Mede als gevolg van de introductie van integraal 
management en van het decentraliseren van bevoegdheden binnen ministeries 
en andere publieke organisaties zijn de rollen en de functies van ambtenaren 
op alle managementniveaus sterk veranderd. Wet- en regelgeving en het poli-
tieke bestuur vormen het kader, maar binnen dat kader bestaat een grote vrije 
ruimte, waarin ambtelijke leiders zelf besluiten nemen en invulling geven aan 
hun rol.  
 
 
15.6 Ambtelijk ethos 
 
Niet alleen worden de vrijheidsgraden in het handelen van ambtenaren groter. 
Ook de betekenis van wat bestuurskundigen de subjectieve factor noemen, 
neemt toe. Docters van Leeuwen spreekt over het belang van het gevoel, naast 
de ratio.7 Hij constateert daarbij dat structuren vooral zijn geënt op de ratio en 
dat daarom spanning optreedt tussen structuur en cultuur. Rosenthal spreekt 
in dit verband, met verwijzing naar de rationaliteiten van Snellen, over ‘emo-
tieve rationaliteit’.8 Gevoel wordt gevoed door waarden. Welke verschuivin-
gen treden er op dit vlak op? 
 
Uit onderzoek blijkt dat topambtenaren bij de rijksoverheid ‘maatschappelijke 
betrokkenheid en dienstbaarheid’ vooropstellen, in tegenstelling tot een poli-
tiek-instrumentele rolopvatting (Breed, 2007). Ambtenaren geven zelf aan dat 
zij slechts secundaire betekenis toekennen aan het gegeven dat zij handelen 
binnen het kader van het primaat van de politiek en van formele regels en pro-
cedures. Er bestaat bovendien vrijwel geen onderscheid tussen de voorkeuren 
van topambtenaren van verschillende departementen: er is sprake van een set 
van gedeelde waarden en opvattingen die door vrijwel de gehele ambtelijke 
top wordt gedragen.  

                                                 
6 Hierbij moet wel worden aangetekend dat de auteur hierbij het Amerikaanse politieke 
systeem voor ogen heeft waarin de ambtelijke top ‘meekomt’ met de (nieuw gekozen) politi-
ci.  
7 Van Slingelandtlezing van de Vereniging voor Bestuurskunde, november 2008.  
8 Idem, november 2008. 
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Een meerderheid van 59% van de respondenten gaat daarbij uit van een egali-
tair wereldbeeld, waarbij maatschappelijke netwerken fungeren als het bind-
middel in de samenleving en samenwerking het Leitmotiv is voor het hande-
len.9 Een substantiële minderheid van 24% toont zich voorstander van een in-
dividualistisch wereldbeeld, gereguleerd door marktwerking en gelijkwaardi-
ge contractrelaties. Slechts 12% hangt een hiërarchisch wereldbeeld aan, waar-
bij in de eerste plaats gezagsrelaties, wetten en regels het maatschappelijke 
verkeer en ook het eigen handelen domineren. Het hiërarchische wereldbeeld 
vertoont correlatie met een politiek-instrumentele rolopvatting. Tot slot is nog 
een klein aantal ambtenaren te betitelen als ‘fatalist’. Zij geloven niet zo in de 
maakbaarheid van de samenleving of in hun eigen vermogen om volgens een 
vooropgezet plan ‘het verschil’ te maken. Zij zijn overigens juist daarom wel-
licht eerder dan anderen bereid om risico’s te nemen en nieuwe paden te be-
wandelen (Wildavsky, 1988). Bestuursculturele waarden blijken van grote in-
vloed op de strategische keuzes van topambtenaren.10  
 
Een grote gemene deler is dat ambtenaren trots zijn om voor de publieke zaak 
te werken, zo wordt ook geconcludeerd in onderzoek naar de ambtenaren van 
de toekomst, op basis van gesprekken met ambtenaren: ‘Public Sector Motiva-
tion halen ambtenaren uit het op pragmatische wijze boeken van resulta- 
ten voor de samenleving, het gaat om publiek ondernemerschap’ (zie 
www.ambtenaarvandetoekomst.nl). 
 
De gerichtheid van topambtenaren op maatschappelijke dienstbaarheid kan 
worden gezien als een mogelijke verklaring voor een aantal wrijvingen en con-
flicten die in het recente verleden zijn ontstaan tussen politici en ambtenaren 
(’t Hart & Wille, 2002; Nieuwenkamp, 2001). Politici reageerden in eerste in-
stantie nogal verkrampt op de incidenten door het primaat van de politiek te 
benadrukken en bijvoorbeeld paal en perk te stellen aan contacten tussen amb-
tenaren en Kamerleden: de Oekaze-Kok. Inmiddels lijkt weer een zekere ont-
spanning te zijn ingetreden. Het is dan ook de vraag of het primaat van de 
politiek in feite niet veel meer is gediend met het opbouwen van een meer ge-
lijkwaardige relatie tussen politici en ambtenaren, gebaseerd op respect voor 
elkaars rollen en kundigheden en op het vermogen om constructief samen te 
werken. 

                                                 
9 Dit komt overigens ook overeen met de typologie van Nederland door Hofstede. Hofstede 
kwalificeert de Nederlandse cultuur, in vergelijking met andere landen, als: op consensus 
gericht, weinig hiërarchisch en informeel (Hofstede, 1980; 2005). 
10 Tijdens een presentatie van deze onderzoeksresultaten tijdens een ABD-CPL seminar in 
april 2008 gaf een zestal aanwezige leden van de Tweede Kamer te kennen dat ook zij deze 
voorkeur delen. 
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15.7 Internationale voorbeelden11 
 
Ook in andere landen verandert de relatie tussen politici en ambtenaren als 
gevolg van gewijzigde maatschappelijke verhoudingen en sturingsconcepten. 
De Nederlandse rijksoverheid streeft ernaar goede voorbeelden over te nemen. 
Zo wisselt het Bureau Algemene Bestuursdienst geregeld ervaringen uit met 
Europese en internationale counterparts. Binnen het Programma Vernieuwing 
Rijksdienst zijn ‘delivery units’ voor de vernieuwing in het leven geroepen, 
mede geïnspireerd door het Britse model. Ook het ministerie van Algemene 
Zaken beschikt over een eigen ‘delivery unit’. Deze unit heeft de taak de 
voortgang op de verschillende beleidsprioriteiten van het regeerakkoord te 
monitoren. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
ontwikkelt een ‘Code voor goed openbaar bestuur’ onder leiding van direc-
teur-generaal Andrée van Es. Deze code formuleert een zevental beginselen 
voor professioneel en betrouwbaar handelen van de overheid jegens de burger. 
De code is onder andere gebaseerd op de Burger Service Code, waarbij men in 
een tiental kwaliteitseisen de rechten van burgers vertaalt in plichten van 
overheden. Bij het opstellen van de Code zijn ter voorbeeld de ervaringen in 
Engeland en de Scandinavische landen bestudeerd.  
 
Hier gaan wij wat dieper in op de ervaringen in Canada en het Verenigd Ko-
ninkrijk. In Engeland is het model van ‘Citizen Centered Leadership’ breed om-
armd. En Canadese topambtenaren geven in een diepgaand onderzoek naar 
waarden binnen de publieke sector aan zich primair ten dienste van de burger 
op te stellen. Er is sprake van een politieke aansturing ‘with the end in mind’: 
Wat de dienstverlening naar de burger moet inhouden, blijft een politieke keu-
ze. Hoe de dienstverlening gerealiseerd wordt, is vooral de verantwoordelijk-
heid van de betreffende ambtelijke dienst. In Engeland, evenals overigens in 
een aantal Scandinavische landen, is in dit kader een ‘Civil Service Code’ opge-
steld, als een soort contract tussen de overheid en de burger. 
 
In Engeland geven politici aan hun ambtenaren een ‘instruction to deliver’. De 
relatie tussen bewindspersoon en ambtenaar laat zich daarbij wel vergelijken 
met een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De politiek 

                                                 
11 De auteurs baseren zich in deze paragraaf op gesprekken en documenten uit onder andere 
Canada en het Verenigd Koninkrijk. Zij betuigen hierbij graag hun dank aan Wayne 
Wouters, Secretary of the Treasury Board van Canada, Peter Edwards, Director General 
Canada School of Management, Robin Ryde, Head Centre for Strategic Leadership National 
School of Government, en David Sweeney, Programme Director Top Management 
Programme National School of Government, voor hun waardevolle input. Ook danken wij 
Ivo Blommaert van Bureau ABD voor zijn reflecties. 
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bepaalt wat geleverd moet worden. Ambtenaren worden vervolgens hiervoor 
direct verantwoordelijk gesteld, waarbij vrijheid bestaat in de keuze hoe deze 
levering te realiseren. Hierbij gaat het dus om een soort contract tussen be-
windspersoon en ambtenaar. Ambtenaren leggen vervolgens ook zelf verant-
woording af in het parlement. Dit model van delegatie van verantwoordelijk-
heid en verantwoording gaat verder dan wij in Nederland gewoon zijn.  
 
In Canada legt men veel nadruk op het belang van ‘congruence of political and 
public service values’. In relatie tot een grootschalig vernieuwingsproces van de 
Canadese overheid is een onderzoek verricht naar de onderliggende waarden 
bij ambtenaren en politici (Tait, 2001). Deze waarden vormen het fundament 
voor de overheid en dienen als basis voor vernieuwing. ‘One of the roles and 
duties of public service is to ensure that ministers have the most complete in-
formation: speaking truth to power. This is not an obstacle to democracy, it is one 
of its pillars. Once decisions are taken, the role of public service is to carry 
them out in the best possible way. This is what we call democratic value.’ De 
kwaliteit van de relatie tussen politiek en ambtenaren wordt daarbij aange-
merkt als kritische succesfactor voor vernieuwing. (Zussman, 2008). In Canada 
gaat het discours met betrekking tot het politieke primaat de laatste jaren met 
name over het veiligstellen van de ambtelijke neutraliteit (impartiality) en 
daarmee de onafhankelijke positie van topambtenaren. Dit in de context van el-
kaar snel opvolgende minderheidsregeringen.  
 
Hoewel de bestuurlijke context verschilt, komt de bewegingsrichting in landen 
als Canada, Groot-Brittannië en de Scandinavische landen voor een flink deel 
overeen met die in ons land: meer zelfstandige (en zichtbare) verantwoorde-
lijkheid van ambtenaren op basis van een groter accent op maatschappelijke 
dienstbaarheid, waarbij de burgers centraal staan. 
 
 
15.8 Samen voorbij Weber? 
 
In de vorige eeuw voorspelden vooraanstaande politicologen dat de rollen en 
verantwoordelijkheden van politici en ambtenaren steeds meer naar elkaar 
zouden toegroeien (Aberbach et al., 1981). Die voorspelling is niet uitgekomen. 
Maar de onderlinge werkverhouding tussen politici en ambtenaren is wel in 
beweging en is onderwerp van discussie. Toch is het daarbij tot dusver nog 
nauwelijks bespreekbaar om de Weberiaanse uitgangspunten te overstijgen. 
Het onderwerp heeft kenmerken van een taboe. Zijn politici bang dat, bij het 
loslaten van Weber, ambtenaren steeds meer een eigen koers gaan varen? En 
hoe reëel zijn deze zorgen? Hebben ambtenaren de discussie lange tijd geme-
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den, wellicht om politici niet voor het hoofd te stoten? Het wordt tijd om de 
handschoen op te pakken. Om de discussie te structureren is het zinvol om een 
onderscheid te maken naar drie niveaus waarop verbeteringen mogelijk zijn. 
 
1. Optimaliseren van de eigen rol 
Op individueel niveau kunnen politici en (top)ambtenaren werken aan de ei-
gen competenties en daarmee de eigen leiderschapsrol optimaliseren. Zij be-
reiden zich hiermee goed voor op hetgeen van henzelf en anderen mag worden 
verwacht in het politiek-ambtelijke samenspel. En zij kunnen zich ervoor inzet-
ten om die verwachtingen over en weer met hun directe omgeving bespreek-
baar te maken. Dit kan gestalte krijgen binnen het vigerende Weberiaanse ka-
der. Op deze wijze kunnen conflicten die het gevolg zijn van schurende (maar 
impliciet gebleven) opvattingen, worden vermeden. 
 
2. Nieuwe omgangsvormen vinden binnen het huidige kader 
Ook kan men ervoor kiezen om naar nieuwe vormen van samenwerking en 
interactie te zoeken, waarbij grosso modo de bestaande kaders worden ge-
handhaafd, maar de grenzen ervan wel worden opgerekt. Dit wordt wel de 
neo-Weberiaanse benadering genoemd.12 Ook dit vergt een dialoog, maar tege-
lijk ook een gezamenlijk zoeken en aftasten van wat werkt en wat niet. 
 
3. Vernieuwen van het kader 
Tot slot kan men het bestaande kader diepgaander ter discussie stellen en de 
politiek-ambtelijke relaties herijken, op grond van de overweging dat dat 
noodzakelijk is om te kunnen presteren in de context van de samenleving van 
de eenentwintigste eeuw. De ambtenaar wordt dan tot een publieke manager 
zoals beschreven door Moore (1995), met een grote mate van eigen zelfstan-
digheid en verantwoordelijkheid. Dit zou je een post-Weberiaans perspectief 
kunnen noemen. 
 
In de huidige politiek-bestuurlijke context van ons land lijkt de derde optie, het 
fundamenteel ter discussie stellen en vernieuwen van het kader, niet of nauwe-
lijks reëel. Dit zou een enorme verschuiving in de bestuurscultuur en de onder-
linge verhoudingen vergen. Het is bovendien de vraag of een dergelijke ver-
gaande verandering nodig is om het hoofd te kunnen bieden aan de maat-
schappelijke opgaven waarvoor de overheid staat. De eerste optie, het zich 
beperken tot het optimaliseren van de eigen rol, schiet naar onze optiek juist 
om deze reden tekort. De huidige maatschappelijke opgaven zijn te complex 
om met succes te kunnen aanpakken louter vanuit de traditionele, hiërarchi-

                                                 
12 Zie ook: ’t Hart & Wille, 2002; Korsten, 2005; Breed, 2007. 
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sche rolverdeling tussen politici en ambtenaren. Voor een effectieve sturing is 
het van belang om gezamenlijk de grenzen te verkennen en nieuwe onderlinge 
omgangsvormen te ontwikkelen. De volgende drie uitgangspunten kunnen 
daarbij leidend zijn: 
 
– Coproductie: de ambtenaar is en blijft verantwoording verschuldigd aan zijn 

minister of politieke bestuurder, maar hij (of zij natuurlijk) draagt tegelijk 
ook zelf verantwoordelijkheid voor het mede ontwikkelen en uitvoeren 
van beleid op zijn werkterrein. Hij verschuilt zich niet achter zijn bestuur-
der, maar zoekt actief naar potentiële verbindingen, onderzoekt beleids-
opties en legt verschillende mogelijkheden voor. De topambtenaar vervult 
daarmee niet alleen de rol van neutrale uitvoerder, maar ook van deskun-
dige en actieve adviseur. Randvoorwaarde is dat de ambtenaar open en 
transparant is richting de eigen bewindspersoon en loyaal binnen diens po-
litieke kaders opereert en dat de bewindspersoon op zijn beurt de ambte-
naar in een vroeg stadium bij de besluitvorming betrekt en politiek dekt. 
Sleutelwoord is onderling vertrouwen. Sommige politici en topambtenaren 
werken nu al zo, maar lang niet elke politicus geeft zijn ambtenaren de 
ruimte om zo te opereren en niet elke ambtenaar neemt die ruimte. 

 
– Verbreding: de ambtenaar blijft werken vanuit het domein waarvoor zijn 

bestuurder politieke verantwoordelijkheid draagt, maar is daarnaast ook 
alert op het zoeken naar samenwerking met andere partijen binnen en bui-
ten dat domein wanneer dat bijdraagt aan het oplossen van maatschappe-
lijke knelpunten. Zijn werkterrein strekt zich dus verder uit dan de ‘koker’ 
waarbinnen zijn eigen bestuurder opereert. De topambtenaar vervult 
daarmee de rol van verbinder en ontwikkelt een antenne voor maatschap-
pelijke ontwikkelingen. Ook hier geldt dat transparantie, wederzijds ver-
trouwen en loyaliteit bepalend zijn voor succes. Dit gaat soms een stapje 
verder dan het adviseren van de eigen minister en schuurt dus langs het 
formele uitgangspunt van de ministeriële verantwoordelijkheid. Toch zijn 
ook met deze werkverhouding binnen de rijksoverheid al positieve erva-
ringen opgedaan, bijvoorbeeld bij interdepartementale beleidsdirecties. 
Deze werkwijze is bij gemeentelijke overheden inmiddels wijdverbreid. 
Ambtenaren moeten dan wel het vermogen ontwikkelen om meer dan één 
minister te bedienen en succesvol te schakelen tussen het ambtelijke en het 
politieke niveau. De betrokken ministers moeten zowel in collegialiteit met 
andere ministers kunnen samenwerken als ruimte geven aan ‘hun’ ambte-
naren.  
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– Open dialoog: de topambtenaar treedt uiteraard niet buiten de formele ka-
ders en regels die voor zijn positie gelden. Maar hij opereert ook niet me-
chanisch op basis van louter die wetten en regels. Hij doet zijn werk ook 
gevoed door diepgewortelde normen en waarden die voortvloeien uit zijn 
individuele wereldbeeld (zoals de in paragraaf 15.6 beschreven wereld-
beelden). Deze waarden spelen een rol bij zijn feitelijke functioneren en de 
strategische keuzes die hij maakt, dan wel voorlegt aan zijn bestuurder. 
Het is belangrijk de (vaak impliciete) afwegingen die voortvloeien uit dat 
wereldbeeld transparant te maken en er de dialoog over aan te gaan. De 
eigen opvattingen spelen een rol, of we willen of niet. Wij weten dat er in-
dividuele politici en ambtenaren zijn, die een dergelijk diepgaand gesprek 
met elkaar aangaan. Maar het Weberiaanse taboe verhindert tot dusver dat 
dit soort gesprekken in alle openheid kunnen worden gevoerd.  

 
Tot besluit 
De ontwikkeling van de moderne, complexe en verknoopte netwerksamenle-
ving vergt een herbezinning op en vernieuwing van de relatie tussen politieke 
bestuurders en ambtenaren. Zowel in Nederland als daarbuiten zijn de poli-
tiek-ambtelijke verhoudingen in beweging. Nieuwe onderlinge verbindingen 
zijn noodzakelijk om te kunnen voldoen aan alle eisen die aan de overheid van 
vandaag en morgen worden gesteld. Maar om tot die verbindingen te komen, 
moeten de beperkingen, die voortvloeien uit het Weberiaanse paradigma, ter 
discussie worden gesteld. Succesvol politiek en ambtelijk leiderschap in dienst 
van de samenleving vooronderstelt complementariteit met betrekking tot de 
wederzijdse rolopvattingen. Voor een vruchtbare relatie tussen politici en amb-
tenaren is het belangrijk om het gesprek met elkaar aan te gaan over de weder-
zijdse verwachtingen en onderliggende waarden en om daarover afspraken te 
maken. Zo had secretaris-generaal Ronald Gerritse met zijn minister, Gerrit 
Zalm, afgesproken dat hij over een dossier twee keer ‘van mening mocht ver-
schillen’. Daarna zou hij gewoon uitvoeren wat de minister had besloten. 



16 Politieke en publieke verantwoording  
in een stelsel van co-regulering 
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16.1   Inleiding 
 
Jongeren kunnen steeds gemakkelijker in aanraking komen met schadelijk 
beeldmateriaal. De overheid tracht hun van oudsher hiertegen te beschermen. 
Na bijna een eeuw van wet- en regelgeving is in 1997 met de nota Niet voor alle 
leeftijden gekozen voor een op co-regulering gebaseerd beleid. Bij co-regulering 
dragen maatschappelijke partijen een zekere verantwoordelijkheid voor norm-
stellende, uitvoerende en/of handhavende activiteiten. De overheid spreekt 
het zelfregulerende vermogen van een beleidsveld aan om overheidsdoelen of 
publieke belangen te behartigen. In het beleid voor de bescherming van jonge-
ren tegen schadelijke media is het zwaartepunt bij de audiovisuele branche 
gelegd. Deze is verantwoordelijk voor een systeem van zelfregulering, dat on-
der meer zorgt voor uniforme classificatie van audiovisuele media. 
 
Maatschappelijke en private partijen verwelkomen de ruimte voor zelfregule-
ring, omdat het vaak minder overheidsbemoeienis impliceert en voordelig kan 
zijn voor hun reputatie. Hiermee ontstaat een interessante paradox: in ruil voor 
minder overheidsbemoeienis verbinden maatschappelijke of private partijen 
hun handelen zelf aan regels. Men zou dit kunnen zien als een omkering van 
de ‘bewijslast’: niet de overheid maar de zelfregulerende partijen moeten 
(kunnen) aantonen dat het beleidsveld de gewenste prestaties levert. De ver-
antwoordelijkheid voor de uitvoering van het beleid komt bij de maatschappe-
lijke partijen te liggen, in dit geval de audiovisuele branche. In het verlengde 
hiervan verschuift de politieke verantwoordelijkheid van een resultaatverant-
woordelijkheid naar een systeemverantwoordelijkheid: de verantwoordelijke 
minister moet zorg dragen voor de inrichting van een adequaat systeem van 
checks and balances. Om te bepalen of het beleidsveld de publieke taak of het 
publieke belang naar behoren behartigt, maakt de overheid gebruik van ver-
plichtende en gestructureerde verantwoordingsarrangementen (Schillemans et 
al., 2008: 23). Deze worden vaak door of samen met, intermediaire, vertegen-
woordigende organisaties ontwikkeld. De politieke verantwoording krijgt dan 
ook veelal vorm in een dialoog tussen de overheid en deze organisaties. Daar-
bij is meestal het streven om het toezicht van overheidswege meer op meta-
niveau te laten plaatsvinden als het functioneren en de kwaliteit van maat-
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schappelijke verantwoordingsarrangementen goed zijn (Schillemans et al., 
2008: 60). De praktijk leert dat de vertegenwoordigende organisaties maat-
schappelijke verantwoording afleggen over het functioneren en de kwaliteit 
van dat deel van het instrumentarium waar zij zelf direct bij betrokken zijn 
(Schillemans et al., 2008: 23). In deze bijdrage laten we zien dat de overheid 
haar politieke verantwoordelijkheid te licht opvat als zij niet controleert of de 
(vormgeving en uitoefening van) zelfregulering daadwerkelijk bijdraagt aan de 
behartiging van het publieke belang. Om aan haar ministeriële systeemver-
antwoordelijkheid te voldoen kan zij niet volstaan met het faciliteren van de 
zelfregulering; zij dient nadrukkelijk ook een afweging te maken of de zelfre-
gulerende partijen hun verantwoordelijkheid voor een publiek belang willen 
en kunnen nemen (Van Heffen-Oude Vrielink & Brandsen, 2004). 
 
 
16.2   Beleid gericht op de bescherming van jeugdigen tegen  

schadelijke media 
 

Nederland kent een lange historie op het gebied van de bescherming van jeug-
digen tegen schadelijk beeldmateriaal. Al aan het begin van de twintigste eeuw 
stellen veel gemeenten regels op voor preventief toezicht uit bezorgdheid over 
de mogelijke negatieve invloed van films op de jeugd. Om landelijke eenheid 
te scheppen, treedt in 1926 de Bioscoopwet in werking. Deze wet wordt in het 
klimaat van de jaren zestig en zeventig vervangen door de soepelere Wet op de 
Filmvertoningen. Leden van de Nederlandse Filmkeuring bepalen of een film 
ongeschikt is voor jongeren onder de 12 of 16 jaar. De opkomst van videofilms 
in de jaren tachtig roept vragen op over het nut van de Filmkeuring, omdat 
jeugdigen een film die ze niet in de bioscoop kunnen zien probleemloos kun-
nen huren. Op aandringen van de overheid gaat de videobranche over tot het 
classificeren van en informeren over de mogelijke schadelijkheid van video-
films. Deze zelfregulerende activiteiten voorkomen wettelijke maatregelen om 
de verkoop en verhuur van videofilms aan banden te leggen (Van der Burg & 
Van den Heuvel, 1991). Als door de opkomst van nieuwe media zoals video, 
personal computer, internet en mobiele telefonie het beleid opnieuw ontoerei-
kend blijkt, worden op zowel nationaal als Europees niveau initiatieven geno-
men voor de bijstelling van het beleid. Nederland kiest in 1997 met het uit-
brengen van de beleidsnota ‘Niet voor alle leeftijden’ voor een beleid geba-
seerd op co-regulering. Co-regulering verwijst naar vormen van regulering1 
waarbij de overheid en maatschappelijke en/of private partijen in een complex 
                                                 
1 Onder regulering verstaan we de gerichte sturing door het stellen van regels die een be-
paald gedrag beperken of faciliteren en waarbij wordt voorzien in mechanismen om de 
naleving van de regels te controleren en te handhaven (Black, 2002; Verdoodt, 2007: 11-12). 
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samenspel zorg dragen voor het regulerende kader in een specifiek beleidsveld 
of maatschappelijk domein (zie verder paragraaf 16.3). In het nieuwe beleid 
wordt de bescherming van jongeren tegen schadelijk beeldmateriaal opgevat 
als een gedeelde verantwoordelijkheid voor ouders, de overheid en de audio-
visuele branche. Deze laatste bestaat uit televisieomroepen, bioscopen, video-
theken, bibliotheken, warenhuizen, speelgoedwinkels en cd/dvd-winkels. Het 
zwaartepunt van het stelsel komt bij de branche te liggen door deze verant-
woordelijk te maken voor een systeem van zelfregulering dat moet voorkomen 
dat jeugdigen met schadelijk beeldmateriaal in aanraking komen. Op aandrin-
gen van de overheid besluit de branche tot de oprichting van een onafhankelij-
ke instelling die als landelijk steunpunt dient (Tweede Kamer 25 266, nr. 1). In 
samenwerking met de politiek verantwoordelijke ministers wordt in 1999 daar-
om het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media 
(Nicam) in het leven geroepen. Het Nicam heeft onder meer gezorgd voor uni-
forme classificatie van audiovisuele media die ouders kan steunen in hun ver-
antwoordelijkheid voor wat hun kinderen onder ogen krijgen. Voor de over-
heid is in het systeem van zelfregulering een kaderstellende en faciliterende rol 
weggelegd. Naast de op preventie gerichte zelfregulering kent het beleid ook 
een repressief aspect. Als in strijd met de artikelen 52d en 53 van de Mediawet 
(2000) of artikel 240a van het Wetboek van Strafrecht (WvSr, 2000) schadelijk 
audiovisueel materiaal wordt aangeboden aan jeugdigen, kan de overheid 
hiertegen strafrechtelijk optreden.  
 
 
16.3   Verantwoordelijkheidsverdeling in een stelsel van co-regulering 
 
In een stelsel gebaseerd op co-regulering dragen maatschappelijke partijen een 
bepaalde mate van verantwoordelijkheid voor normstellende, uitvoerende 
en/of handhavende activiteiten die gericht zijn op het realiseren van een pu-
blieke taak of een publiek belang. Het resultaat is een gelaagd arrangement 
waarin actoren in diverse samenstellingen en op verschillende niveaus in de 
reguleringsketen actief kunnen zijn (Dorbeck-Jung et al., 2006: 27-30). De over-
heid kan hierin een meer of minder prominente rol vervullen. Naarmate de 
overheid meer ruimte voor zelfregulering laat, is de regulerende autonomie 
van private of maatschappelijke partijen groter. Een veelgebruikte typologie 
die hierop aansluit is geïntroduceerd door Geelhoed (1993). Hij onderscheidt 
vier vormen van zelfregulering met een opklimmende mate van overheidsbe-
moeienis: zuivere zelfregulering, vervangende zelfregulering, geconditioneer-
de zelfregulering en convenanten. Zuivere zelfregulering komt tot stand op 
initiatief van partijen in de samenleving, die hiermee eigen doelen wensen te 
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realiseren.2 Dit in tegenstelling tot de andere drie vormen, waarbij de zelfregu-
lering in dienst staat van een bepaald overheidsbeleid. 
 
In de vorige paragraaf is al opgemerkt dat het nieuwe beleid voor de bescher-
ming van jeugdigen tegen schadelijk beeldmateriaal uitgaat van een stelsel van 
co-regulering. De kern van dit stelsel wordt gevormd door een door het Nicam 
ontwikkeld systeem, de Kijkwijzer, waarmee leeftijds- en inhoudelijke classifi-
caties worden toegekend aan audiovisuele producten.3 Kijkwijzer doet officieel 
zijn intrede in 2001 na de intrekking van de Wet op de Filmvertoningen en een 
wijziging van de Mediawet. De overheid stelt hieraan expliciet enkele rand-
voorwaarden, waarmee sprake is van geconditioneerde zelfregulering. De 
randvoorwaarden komen er kort samengevat op neer dat elk audiovisueel 
product moet worden geclassificeerd op schadelijkheid voor jeugdigen. Alle 
brancheorganisaties in de audiovisuele sector dienen hiertoe een voor hun 
leden bindende regeling te treffen, waarin ten minste de volgende onderwer-
pen zijn vastgelegd: 
 
– de wijze waarop leeftijdsclassificatie en productvoorlichting dienen plaats 

te vinden; 
– de consequenties van de leeftijdsclassificatie voor distributie of uitzending; 
– de wijze van handhaving van en controle op de naleving van de regels; 
– de bij overtreding van de regels op te leggen sancties; 
– de inrichting van een klachtenmeldpunt en de werking daarvan (Tweede 

Kamer 26 841, nr. 3: 2). 
 
Binnen dit kader is aan de audiovisuele branche een grote mate van reguleren-
de autonomie gelaten. De audiovisuele branche draagt de primaire verant-
woordelijkheid voor zowel normstellende, uitvoerende als handhavende acti-
viteiten in de bescherming van jeugdigen tegen schadelijke audiovisuele pro-
ducten. De overheid beperkt zich tot de financiële ondersteuning van het sys-
teem en een incidentele inbreng in het jaarlijkse werkprogramma van het Ni-
cam.4 Daarnaast blijft de overheid verantwoordelijk voor de handhaving van 

                                                 
2 Zuivere zelfregulering valt hiermee buiten het bereik van co-regulering. 
3 Het Nicam heeft tevens de verantwoordelijkheid voor het beheer van een vergelijkbaar 
Europees systeem specifiek gericht op games, de PEGI (Pan European Game Information). 
Dit systeem valt buiten het bestek van dit hoofdstuk. Geïnteresseerden verwijzen wij naar 
het rapport Horen, zien en verkrijgen? Gosselt et al., 2008. 
4 Voorbeelden hiervan zijn de introductie van een nieuwe leeftijdscategorie (9 jaar), het 
ontwikkelen van speciale criteria voor het classificeren van videoclips en specifieke voor-
lichting over de Kijkwijzer (Tweede Kamer 31 434, nr. 1: 19-20). 



 
 
 
 

16 POLITIEKE EN PUBLIEKE VERANTWOORDING  
IN EEN STELSEL VAN CO-REGULERING 

 257 

artikel 240a WvSr, dat het verstrekken, aanbieden of vertonen van schadelijk 
beeldmateriaal aan minderjarigen onder de 16 jaar verbiedt.  
Tabel 16.1 geeft een overzicht van de actoren in de branche die verantwoorde-
lijk zijn voor regulerende activiteiten in de verschillende schakels van de regu-
leringsketen.  
 

SCHAKEL VAN 
DE  

REGULERINGS-
KETEN 

ZELFREGULERINGS-
ACTIVITEIT 

VERANTWOORDELIJKE 

Normstelling Classificering Nicam 

Codering  Distributeurs en producenten 

Plaatsing van pictogram-
men 

Distributeurs en producenten 

Voorlichting Aanbieders van mediaproducten; 
Nicam/Brancheorganisaties 

Uitvoering 

Controle leeftijden bij 
verkoop 

Aanbieders van mediaproducten 

Interne kwaliteitsbewaking Nicam Bureau 

Codeurstesten Wetenschapscommissie 

Klachtensysteem Brede publiek 

Sanctionering Klachtencommissie en Commissie 
van Beroep 

Handhaving 

Controle op de naleving van 
art. 240a WvSr 

Overheid/Aanbieders van media-
producten 

 
Tabel 16.1: Het systeem van zelfregulering ter bescherming van jeugdigen tegen schadelijke audiovi-
suele producten 
 
Wij zullen de verdeling van de verantwoordelijkheden over de verschillende 
actoren in de branche hier kort toelichten. Het Nicam5 draagt zorg voor de 
normstelling en wordt hierin bijgestaan door drie commissies met een advise-
rende taak: de Wetenschapscommissie, de Codeurcommissie en de Advies-
commissie. In het kader van de normering heeft het Nicam de Kijkwijzer ont-
wikkeld, een classificatiesysteem waarmee leeftijdsindicaties en inhoudelijke 

                                                 
5 Het Nicam is een stichting met een Algemeen Bestuur samengesteld uit vertegenwoordi-
gers van de publieke en commerciële televisiezenders, filmdistributeurs en bioscoopexploi-
tanten, dvd- en videodistributeurs, gamedistributeurs en videotheken en detailhandel en 
een vierkoppig Dagelijks Bestuur afkomstig uit het Algemeen Bestuur. Het Nicam-bureau is 
verantwoordelijk voor de uitvoering en bestaat uit een directeur en enkele medewerkers. 
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kwalificaties worden toegekend aan audiovisuele producten. Verder is een 
Algemeen Reglement opgesteld met daaraan gekoppeld diverse deelreglemen-
ten, zoals het Deelreglement Televisie, het Deelreglement Filmwerk, het Deel-
reglement DVD/videofilm, het Klachtenreglement, het Merkenreglement en 
het Reglement op de Codeurcommissie. De reglementen bevatten regels voor 
de aanbieders van audiovisuele media (televisieomroepen, bioscopen, video-
theken, warenhuizen, speelgoedwinkels, cd/dvd-winkels en bibliotheken), 
hun brancheorganisaties, de Wetenschapscommissie, de Klachtencommissie en 
de Commissie van Beroep. 
 
De uitvoering van de Nicam-regels bestaat uit activiteiten rond de codering, de 
plaatsing van de pictogrammen, voorlichting en de naleving van leeftijdsgren-
zen bij het verschaffen van mediaproducten. Getrainde codeurs in dienst van 
mediaproducenten en distributeurs coderen de audiovisuele producties met 
behulp van een codeurssite die toegang geeft tot het classificatiesysteem 
(www.codeurs.kijkwijzer.nl). Wanneer de producenten en distributeurs hun 
producten hebben voorzien van leeftijds- en waarschuwingspictogrammen, 
komen deze in het bezit van de aanbieders van audiovisuele media, zoals tele-
visieomroepen, bibliotheken, bioscopen, videotheken, muziekwinkels, waren-
huizen en winkelketens. Zij zijn verantwoordelijk voor de toepassing van de 
Nicam-regels tijdens het zogenoemde ‘transactiemoment’, dat wil zeggen het 
moment waarop iemand het audiovisuele product wil zien, kopen of huren. 
Deze regels liggen vast in verschillende deelreglementen. Op hoofdlijnen komt 
de toepassing van de regels, met inachtneming van artikel 240 WvSr, erop neer 
dat aanbieders hun klanten informeren over de Kijkwijzer en ervoor zorgen 
dat de leeftijdsgrenzen worden nageleefd. Het personeel op de ‘werkvloer’ 
heeft hierin een taak en moet daarom door de werkgever worden voorgelicht 
en gefaciliteerd. Ook moet de werkgever zelf regels opstellen voor het ‘hande-
len aan de kassa’ die moeten worden toegepast om niet in overtreding te zijn 
met artikel 240a WvSr. Het Nicam en de brancheorganisaties ondersteunen de 
voorlichtingsactiviteiten met televisiespots, de mediawijsheidprogramma’s, 
diverse websites, posters, nieuwsbrieven, folders en brochures. 
 
De handhaving van de Nicam-regels bestaat uit diverse controlerende activitei-
ten, soms gevolgd door sanctionering. Voor een deel vinden de controles plaats 
in het kader van de interne kwaliteitsbewaking door het Nicam. Het gaat om 
controles op de reikwijdte en de dekking van het classificatiesysteem,6 de kwa-
liteit van de codering en het aantal en de afhandeling van klachten. Voor de 

                                                 
6 Met de reikwijdte van de Kijkwijzer wordt het aantal aangesloten producenten en distribu-
teurs bedoeld. De dekking van de Kijkwijzer geeft het aantal aangebrachte classificaties aan. 
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controle op de naleving van de Nicam-reglementen en -statuten door de aan-
gesloten organisaties wordt vertrouwd op het brede publiek. Daartoe is in arti-
kel 1 van het klachtenreglement bepaald dat ‘eenieder die meent dat één of 
meerdere artikelen in de Nicam-statuten, en/of -reglementen is overtreden een 
klacht [kan] indienen’. Het Nicam Bureau beoordeelt vervolgens of een inge-
diende klacht in aanmerking komt voor een inhoudelijke behandeling door de 
Klachtencommissie. Dit is het geval als de klacht betrekking heeft op een on-
juiste classificatie of uitzendtijd. Incidenten ‘aan de kassa’ – het tonen, verhu-
ren of verkopen van audiovisueel materiaal aan minderjarigen die hiervoor 
volgens de leeftijdsclassificatie nog te jong zijn – zijn niet vatbaar voor een 
klacht (de statuten bieden hiervoor geen grondslag) en worden daarom niet in 
behandeling genomen. Als de klager het niet eens is met de initiële beoorde-
ling door het Nicam Bureau, kan hij of zij de klacht alsnog laten voorleggen 
aan de Klachtencommissie. In laatste instantie heeft de klager de mogelijkheid 
om de uitspraak van de Klachtencommissie voor te leggen aan de Commissie 
van Beroep binnen het Nicam. Wordt een klacht (deels) gegrond verklaard, 
dan kunnen één of meerdere (financiële) sancties worden opgelegd aan de 
overtreder. Voor de hoogte en aard van de sancties wordt aansluiting gezocht 
bij de richtlijn van het Commissariaat voor de Media.  
 
 
16.4       Politieke en publieke verantwoordingslijnen  
 
In de vorige paragraaf zijn we ingegaan op de verantwoordelijkheidsverdeling 
in het op co-regulering gebaseerde stelsel voor de bescherming van jeugdigen 
tegen schadelijk beeldmateriaal. Hier richten we onze blik op de in het stelsel 
aanwezige verantwoordingslijnen. Het aloude adagium luidt immers ‘geen 
verantwoordelijkheid zonder verantwoording’. Van verantwoording is sprake 
als een persoon of instantie (een ‘actor’) de plicht heeft of voelt om een beoor-
delende persoon of instantie (een ‘forum’) inzicht te geven in zijn handelen en 
dit zo nodig toe te lichten en te rechtvaardigen (Bovens, 2005: 27-30). Het han-
delen waarover verantwoording wordt afgelegd moet hierbij breed worden 
opgevat; het gaat om activiteiten en interacties die de actor heeft verricht, van 
plan is te verrichten of juist achterwege zijn of worden gelaten. In de beschrij-
ving van de verantwoordingslijnen maken we een onderscheid tussen politieke 
en publieke verantwoording.  
 
Het voorkomen dat jongeren te vroeg met schadelijke audiovisuele producten 
in aanraking komen, betreft een publiek belang dat in diverse internationale 
overeenkomsten en in nationale wetgeving is verankerd. De politieke verant-
woordelijkheid voor het beleid gericht op de bescherming van jeugdigen tegen 
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mediageweld ligt bij drie ministers: de minister van Justitie (verantwoordelijk 
voor de handhaving van art. 240a WvSr), de programmaminister voor Jeugd 
en Gezin (verantwoordelijk voor het welzijn van jeugdigen) en de minister van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (verantwoordelijk voor de televisie en ra-
dio-omroepen). De verantwoordelijke ministers leggen politieke verantwoor-
ding af aan het parlement. Daartoe wordt periodiek opdracht gegeven tot eva-
luaties van het Nicam en de Kijkwijzer, waarna de Tweede Kamer wordt geïn-
formeerd over de bevindingen. Het Commissariaat voor de Media houdt in 
opdracht van OCW structureel toezicht op de wijze waarop het Nicam en de 
Kijkwijzer functioneren. Het Commissariaat is een zelfstandig bestuursorgaan 
dat onafhankelijk van het ministerie van OCW zijn besluiten neemt, maar hier-
over wel verantwoording schuldig is aan de minister. Van oorsprong richt het 
Commissariaat zijn toezicht op de naleving van de Mediawet door de televi-
sieomroepen, maar sinds 1 januari 2005 is het ook belast met het metatoezicht 
op de kwaliteit van de Nicam-classificaties. Hiertoe is een convenant tussen het 
Commissariaat en het Nicam gesloten. In het kader van dit convenant doet het 
Nicam Bureau steekproefsgewijs onderzoek naar de juistheid van Kijkwijzer-
classificaties. Het Nicam legt hierover in jaarlijkse kwaliteitsrapportages aan 
het Commissariaat verantwoording af. Ook doen de rapportages verslag van 
de resultaten van verschillende betrouwbaarheidstesten onder codeurs en van 
onderzoeken naar onder meer de naamsbekendheid van Kijkwijzer, het ge-
bruik van de classificaties en de mening van jongeren, ouders en andere be-
langhebbenden over Kijkwijzer. Ten slotte wordt in de rapportages aan het 
Commissariaat een overzicht gegeven van alle zaken die hebben gediend voor 
de Klachtencommissie en/of de Commissie van Beroep. 
 
Een stelsel van co-regulering kenmerkt zich door een differentiatie van publie-
ke macht die het gevolg is van de ruimte die maatschappelijke partijen wordt 
gelaten voor zelfregulering. Juist dan mag worden verwacht dat dit met brede-
re verantwoording gepaard gaat (Bovens et al., 1995: 36; Schillemans et al., 
2008). De verantwoordelijkheid die maatschappelijke partijen krijgen voor 
normstellende, uitvoerende en/of handhavende activiteiten in de regulerings-
keten, dient vanuit democratisch en rechtsstatelijk oogpunt gepaard te gaan 
met verantwoording aan belanghebbenden en/of het brede publiek (Bovens, 
2005; Bovens & ’t Hart, 2005). Dit betekent dat in een stelsel van co-regulering 
wordt voorzien in een samenstel van instrumenten en mechanismen voor pu-
blieke verantwoording. Deze kunnen verschillende verschijningsvormen aan-
nemen en op verschillende fora gericht zijn.  
 
Het Nicam legt op drie manieren publieke verantwoording af. Het brede pu-
bliek kan zich informeren via de website www.kijkwijzer.nl en via jaarversla-
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gen die online beschikbaar worden gesteld. Geïnteresseerden kunnen hier bij-
voorbeeld terecht voor informatie over de activiteiten, organisatie en financiële 
prestaties van het Nicam en uitspraken van de Klachtencommissie en Commis-
sie van Beroep. Een tweede verantwoordingsforum bestaat uit specifieke ver-
tegenwoordigers verenigd in de Adviescommissie. Het gaat om deskundigen 
op het terrein van media, jeugd, onderwijs en welzijn, vertegenwoordigers van 
ouderorganisaties en andere maatschappelijke organisaties. Het Nicam ge-
bruikt de Adviescommissie als klankbord bij de uitvoering van de Kijkwijzer 
en het voorgenomen beleid. Gebruikers van de Kijkwijzer die een klacht heb-
ben ingediend, vormen het derde forum waaraan het Nicam zich verant-
woordt. Bij binnengekomen klachten richt het bureau van het Nicam zich tot 
de individuele klager om het besluit over de betwiste handeling toe te lichten.  
 
Brengen we de verantwoordelijkheden van de verschillende bij de zelfregule-
ring betrokken actoren in herinnering (tabel 16.1), dan valt op dat over bepaal-
de delen van de reguleringsketen (het handelen ‘aan de kassa’) geen verant-
woording wordt afgelegd, waarmee we kunnen spreken van een verantwoor-
dingstekort (Bovens & ’t Hart, 2005: 4). In de volgende paragraaf bespreken we 
wat hiervan de gevolgen zijn voor de bescherming van jeugdigen tegen scha-
delijke audiovisuele producten.  
 
 
16.5     Consequenties van de verantwoordingsleemte 
 
Een goed functionerend stelsel van co-regulering voorziet in overheidstoezicht 
én publieke verantwoording. Dit laatste houdt in dat maatschappelijke partijen 
aan belanghebbenden en/of het brede publiek inzicht geven in hun prestaties 
en deze zo nodig toelichten en rechtvaardigen. Hier ligt de focus op de presta-
ties ‘aan de kassa’: in hoeverre houden aanbieders van audiovisuele producten 
in de detailhandel zich aan de Nicam-regels? Om deze vraag te beantwoorden 
maken we gebruik van een grootschalig kwantitatief onderzoek dat we recent 
in opdracht van het WODC hebben uitgevoerd voor het ministerie van Justitie 
(Gosselt et al., 2008). Een belangrijk deel van deze studie is gewijd aan de nale-
ving van de leeftijdsclassificaties die door de Kijkwijzer zijn vastgesteld.7 Hier 
zijn we vooral geïnteresseerd in de vraag of in de detailhandel de leeftijdsgren-
zen in acht genomen worden en of klanten juist worden voorgelicht. Dit is in 
het voornoemde onderzoek in kaart gebracht door middel van ‘mysteryshop-
onderzoek’: in opdracht van de onderzoekers doen te jonge kinderen 528 keer 
                                                 
7 Zoals eerder al werd opgemerkt, is het Nicam ook verantwoordelijk voor het beheer van 
de PEGI, een met de Kijkwijzer vergelijkbaar Europees systeem gericht op games. Het func-
tioneren van de PEGI maakt eveneens deel uit van het genoemde onderzoek. 
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een poging om een dvd, game of bioscoopkaartje aan te schaffen. In 86% van 
de onderzochte situaties houdt de verkoper zich niet aan de leeftijdsclassifica-
tie en kan het betreffende product aangeschaft worden, ondanks de te jonge 
leeftijd van het kind.  
 
Ook in de advisering aan ouders spelen de classificaties van de Kijkwijzer 
slechts een beperkte rol. Dit is in kaart gebracht door middel van zogenoemde 
‘mysterycalls’: bij 149 verkooppunten doen onderzoeksmedewerkers zich tele-
fonisch voor als een bezorgde ouder die advies wil over een audiovisueel pro-
duct waarvoor hun kind niet de vereiste leeftijd heeft. Slechts 35% van de tele-
foongesprekken eindigt in een advies conform de Kijkwijzerclassificaties, 
waarbij dit advies in iets meer dan de helft van de gevallen expliciet wordt 
gerelateerd aan de Kijkwijzer. In de andere gevallen wordt in strijd met de 
Kijkwijzer geadviseerd het product te tonen of wordt de verantwoordelijkheid 
teruggelegd bij de ouders. Veelal geven verkoopmedewerkers hun eigen in-
houdelijke mening over het betreffende product, waarbij ze dus voorbijgaan 
aan de expertise van het wetenschappelijk geborgde Nicam-classificatieproces.  
 
Samenvattend kunnen we stellen dat de toepassing van de leeftijdsclassificaties 
‘aan de kassa’ ernstig tekortschiet. Een belangrijke verklaring voor de gebrek-
kige naleving, zo blijkt uit aanvullend vragenlijstonderzoek onder verkopers, 
is het gebrek aan controle. De bevraagde verkopers achten de kans dat het niet 
naleven van de leeftijdsgrenzen wordt ontdekt zeer klein; een bezoek van een 
externe controleur wordt bijvoorbeeld niet snel verwacht. Uit het vragenlijst-
onderzoek blijkt bovendien dat het verkooppersoneel bij het handelen aan de 
kassa meeweegt dat een jongere naar een andere winkel kan uitwijken als men 
verkoop weigert en dat er onenigheid met de klant over de weigering kan ont-
staan. Daarnaast wordt het verkooppersoneel door de werkgever niet of slecht 
geïnformeerd over de classificaties van de Kijkwijzer en de wettelijke grond-
slag ervan en zijn er geen regels voor het ‘gedrag aan de kassa’. Veel verkopers 
weten dan ook niet dat de leeftijdsclassificaties een voorschrift zijn waaraan zij 
zich moeten houden. Zij zien het als informatie of advies waar ouders en, in 
mindere mate, jongeren zelf hun voordeel mee kunnen doen. Dat verkopers en 
hun werkgevers hun verantwoordelijkheid om de leeftijdsgrenzen te bewaken 
niet waarmaken, is een zorgelijke situatie, vooral ook omdat branchevertegen-
woordigers aan verkooppunten in aanvullende interviews de belangrijkste rol 
toedichten in het bevorderen van de naleving. Een goed functionerend classifi-
catiesysteem vormt slechts een eerste stap in de bescherming van jeugdigen 
tegen schadelijk beeldmateriaal. De daadwerkelijke bescherming vergt dat de 
werkgevers en het personeel in de detailhandel hun aandeel in de zelfregule-
ring willen en kunnen waarmaken.  
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16.6  Het verantwoordingstekort vanuit rechtsstatelijk en  

democratisch oogpunt  
 
De gebrekkige naleving van de leeftijdsclassificaties is mede het gevolg van 
een leemte in het verantwoordingsregime. Waar in veel sectoren een overlap 
tussen politieke en publieke verantwoording problemen geeft, is hier het ver-
antwoordingstekort een punt van zorg. Bovens en ’t Hart (2005: 4) omschrijven 
een verantwoordingstekort als ‘een situatie waarin bestuurlijke organen te 
maken hebben met te weinig, te beperkte of te krachteloze verantwoordings-
fora’. Een adequaat systeem van checks and balances vergt vanuit democratisch 
perspectief dat een differentiatie van verantwoordelijkheden in het publieke 
domein op de voet wordt gevolgd door een differentiatie van verantwoor-
dingsarrangementen. Rechtsstatelijk gezien is eerst en vooral de kracht van 
verantwoordingsfora van belang; het verantwoordingsregime mag geen ‘ver-
antwoordingsgat’ vertonen en mag niet te vrijblijvend zijn (Bovens & ‘t Hart, 
2005: 4-5). 
 
Publieke verantwoording kan complementair zijn aan het politieke toezicht in 
de zin dat het prikkels tot presteren geeft die met politiek toezicht niet te reali-
seren zijn, maar er kan ook sprake zijn van een coöperatieve verhouding. Pu-
blieke verantwoording draagt dan direct bij aan het overheidstoezicht – bij-
voorbeeld door informatie te genereren die in het toezicht wordt gebruikt – en 
zorgt ervoor dat de organisatie het overheidsbeleid goed uitvoert (Schillemans 
& Oude Vrielink, 2007: 47-48). Het verantwoordingsregime in de onderhavige 
casus heeft de kenmerken van een coöperatieve verhouding: het Commissa-
riaat voor de Media houdt in opdracht van OCW toezicht op de wijze waarop 
het Nicam en de Kijkwijzer functioneren en het Nicam levert hiervoor informa-
tie aan in de vorm van kwaliteitsrapportages. De verbinding tussen de politie-
ke en publieke verantwoording schiet echter vanuit rechtsstatelijk oogpunt op 
twee punten ernstig tekort. Om te beginnen valt het handelen ‘aan de kassa’ 
buiten het bereik van het convenant dat het Nicam en het Commissariaat heb-
ben gesloten ten behoeve van het metatoezicht. De verantwoordelijke ministers 
blijven hierdoor verstoken van informatie over de mate waarin verkooppunten 
hun verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen voor het geven van voor-
lichting aan het personeel en aan klanten en voor de naleving van de leeftijds-
grenzen. Een tweede tekortkoming is dat er weliswaar een verantwoordings-
forum voor prestaties ‘aan de kassa’ is, namelijk het brede publiek, maar dat 
dit forum krachteloos is. Belanghebbenden en kritische volgers hebben infor-
matierechten noch sanctiemogelijkheden, waardoor de detailhandel naar be-
lieven kan zwijgen over het al dan niet toepassen van de Nicam-regels. Als het 
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brede publiek zelf constateert dat de regels niet worden nageleefd, kan hier-
over geen klacht bij het Nicam worden ingediend. Zolang verkooppunten zich 
niet over de naleving (hoeven te) verantwoorden, ontbreekt het ook langs de 
weg van de publieke verantwoording aan feedback op het functioneren van de 
zelfregulering in de dagelijkse praktijk. Dit is eens te meer een probleem als 
verkooppunten hun verantwoordelijkheid voor het publieke belang niet kun-
nen of willen waarmaken.  
 
Ook vanuit democratisch oogpunt kan het huidige verantwoordingsregime 
worden verbeterd. De verdeling van verantwoordelijkheden in een stelsel van 
co-regulering dient gepaard te gaan met een verbreding van verantwoordings-
arrangementen. Brandsen et al. (2005: 3-4) signaleren een verbreding in twee 
opzichten: een verbreding van de verantwoordingsfora en een verbreding van 
de verantwoordingsvormen. Fora die in het debat over publieke verantwoor-
ding een belangrijke plaats innemen, zijn Raden van Toezicht, afne-
mers/klanten/gebruikers, kritische volgers en externe beoordelaars. Bij de 
verantwoordingsvormen gaat de aandacht vooral uit naar intern toezicht, 
maatschappelijke controle door belanghebbenden en prestatievergelijking 
(Brandsen et al., 2005: 4). Kijken we naar het verantwoordingsregime in de 
casus die hier centraal staat, dan kunnen we constateren dat de publieke ver-
antwoording weinig gedifferentieerd is. Het Nicam richt zich vooral tot (poten-
tiële) gebruikers, doorgaans ouders en andere opvoeders. Dit is een logische 
keuze, omdat zij ervoor moeten zorgen dat kinderen geen schadelijke media-
beelden te zien krijgen en dus belang hebben bij een goed functionerend sys-
teem van zelfregulering.8 Het Nicam informeert ouders en andere (potentiële) 
gebruikers als collectief via een website en via jaarverslagen. Daarnaast is er 
sprake van een individuele terugkoppeling in het geval van klachten. Opval-
lend aan de gekozen vormen van publieke verantwoording is dat er vrijwel 
geen mogelijkheden zijn voor een dialoog met (potentiële) gebruikers, terwijl 
hun ervaringen met het classificatiesysteem en met het Nicam inzicht kunnen 
geven in de bijdrage van de zelfregulering aan het beschermen van jongeren 
tegen schadelijk beeldmateriaal.  
 
 
16.7  Meer maatschappelijke controle als remedie? 
 
In het huidige verantwoordingsregime is gekozen voor vormen van publieke 
verantwoording die het functioneren van de Kijkwijzer en het Nicam inzichte-
                                                 
8 Uit onderzoek van Intomart (2008) in opdracht van Nicam blijkt dat ruim 80% van de ou-
ders met kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 15 jaar hiervoor gebruikmaakt van de Kijk-
wijzer. 
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lijk maken voor het brede publiek. Het Nicam laat hiermee zien waar het voor 
staat en wat men mag verwachten. Het brede publiek kan de informatie tot 
zich nemen, maar krijgt geen ruimte voor feedback of ‘voice’. Deze vormen 
worden daarom wel getypeerd als verantwoording van het scherpe oog. Of de 
openbaarmaking van informatie over het functioneren van de Kijkwijzer en het 
Nicam enig effect heeft, is afhankelijk van de vraag of een persoon of instantie 
zich spontaan opwerpt als verantwoordingsforum. Gedacht kan worden aan 
een journalist, een bezorgde ouder of een belangengroep, die misstanden of 
tekortkomingen aan de orde wil stellen. Als dit het geval is, is sprake van ver-
antwoording van de luide stem (Schillemans et al., 2007a: 9). Dergelijke ‘voice’ 
of feedback wordt wel maatschappelijke controle genoemd. De veronderstel-
ling is dat maatschappelijke controle kan bijdragen aan een verbetering van de 
prestaties van een organisatie als deze hiervoor openstaat en bereid is tot ver-
andering.  
 
In een recente brief aan de Kamer hebben de ministers van OCW en Jeugd en 
Gezin beleidsvoornemens geuit die ouders meer mogelijkheden moeten geven 
voor maatschappelijke controle (Tweede Kamer 31 434, nr. 1: 1). De ministers 
willen dat het Nicam ouders actiever betrekt bij de toetsingscriteria, klachten-
afhandeling en uitspraken. Hiertoe gaan de ministers met het Nicam in ge-
sprek over: 
 
- onderzoek naar de aansluiting van de criteria van de Kijkwijzer bij de bele-

ving van ouders en (professionele) opvoeders;  
- onderzoek onder ouders en opvoeders naar de klachtenprocedure en uit-

spraken van de klachtencommissie; 
- publicatie van uitspraken van de klachtencommissie, niet alleen door het 

Nicam maar ook door de betrokken media (Tweede Kamer 31 434, nr. 1: 
23). 

 
Een ander voornemen van de ministers is om een media-educatie en expertise-
centrum op te richten, dat zich onder meer richt op het bevorderen van media-
bewustzijn en verantwoord mediagebruik (Tweede Kamer 31 434, nr. 1: 10). 
Een derde voornemen waarvan een verbreding van de publieke verantwoor-
ding uitgaat, is de ontwikkeling van een gedragscode voor een verantwoord en 
veilig media-aanbod. De ministers zien als eerste stap meer en betere publieke 
verantwoording over de regels van fatsoen en menselijke waardigheid die de 
media erop nahouden en vragen daarbij expliciet aandacht voor de belangen 
van jeugdigen. In een volgende stap willen de ministers dat sectorbrede regels 
in een uniforme gedragscode worden vastgelegd (Tweede Kamer 31 434, nr. 1: 
26).  
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De vraag is nu of de voorgestelde maatregelen een remedie zijn voor het ver-
antwoordingstekort. Kan meer maatschappelijke controle door ouders en een 
uniforme gedragscode ertoe bijdragen dat kinderen beter worden beschermd 
tegen schadelijk beeldmateriaal? In het debat over publieke verantwoording 
wordt vaak verondersteld dat organisaties die luisteren naar belanghebbenden 
en kritische volgers en uitleggen welke keuzes waarom zijn gemaakt, eerder 
hun doelen bereiken, betere prestaties leveren en op meer draagvlak kunnen 
rekenen (Algemene Rekenkamer, 2004: 7). Vanuit deze optiek kan meer maat-
schappelijke controle door ouders bijdragen aan een betere aansluiting van de 
Kijkwijzercriteria bij de beleving van ouders. Dit verhoogt het draagvlak voor 
de Kijkwijzer met het mogelijke effect dat zij hun kinderen niet laten kijken 
naar schadelijk beeldmateriaal. De betrokkenheid van ouders bij de beoorde-
ling van de klachtenprocedure zou een wezenlijke bijdrage aan de bescher-
ming tegen schadelijk beeldmateriaal kunnen betekenen, als dit resulteert in 
het openstellen van de klachtenprocedure voor klachten over het handelen 
‘aan de kassa’. Vooropgesteld dat de Klachtencommissie en de Commissie van 
Beroep van het Nicam bij gegrond verklaarde klachten consequent en krachtig 
sanctionerend optreden, zou hiervan een stevige prikkel tot naleving kunnen 
uitgaan. De noodzaak van sanctionering plaatst het Nicam echter wel voor een 
dilemma, zo leiden wij af uit interviews met vertegenwoordigers uit de audio-
visuele branche. Zij twijfelen aan de haalbaarheid hiervan, omdat dit op ge-
spannen voet staat met het belang van het op peil houden van de aansluitings-
graad. Als aangesloten organisaties keer op keer een sanctie opgelegd zouden 
krijgen, vergroot dit de kans dat zij zich van het systeem zullen afkeren.9 Dit 
zet het Nicam in een spagaat, omdat een hoge aansluitingsgraad essentieel is 
voor het systeem van zelfregulering. Vanuit dit spanningsveld kan de vraag 
worden gesteld of de strafrechtelijke handhaving niet een grotere plaats in het 
stelsel van checks and balances zou moeten innemen dan nu het geval is. De ver-
antwoordelijke minister kan ouders en andere gebruikers van de Kijkwijzer 
hierbij als ‘vreemde ogen’ betrekken door zelf een meldpunt in te richten of op 
te treden naar aanleiding van uitspraken van de Klachtencommissie en de 
Commissie van Beroep van het Nicam. Een andere mogelijkheid zou kunnen 

                                                 
9 Een verplichting tot aansluiting stuit op enkele problemen. In het rapport ‘Wijzer Kijken’ 
wijst de commissie Jeugd, Geweld en Media (2005) erop dat dit de status van het Nicam als 
stichting zou aantasten. Het huidige systeem van co-regulering zou dan volgens de deskun-
digen een ‘eufemisme’ worden voor wat eigenlijk gedwongen zelfregulering is. Mogelijk 
zou het Nicam dan zelfs als zelfstandig bestuursorgaan moeten worden aangemerkt en dat 
zou weer problemen opleveren met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting (art. 7 
Grondwet); het is de overheid namelijk niet toegestaan vooraf toezicht te houden op pro-
gramma’s. 
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zijn om over te stappen van co-regulering naar wettelijk geconditioneerde zelf-
regulering en een kader voor verkoop/tonen van media vast te leggen. Het 
voorstel van de ministers van OCW en Jeugd en Gezin om de media een uni-
forme gedragscode te laten ontwikkelen biedt eveneens aanknopingspunten 
om sectorbrede gedragsregels vast te leggen over het handelen ‘aan de kassa’.  
 
 
16.8 Conclusie 
 
Wat leert de hier besproken casus ons nu in meer algemene zin over een juiste 
balans tussen politieke en publieke verantwoording in een stelsel van co-
regulering? Het uitgangspunt van een dergelijk stelsel is dat de overheid maat-
schappelijke partijen verantwoordelijk maakt voor normstellende, uitvoerende 
en/of handhavende activiteiten in het publieke domein. Haar eigen rol ver-
schuift hiermee van sturing naar metasturing en van resultaatverantwoorde-
lijkheid naar systeemverantwoordelijkheid. Van het beleidsveld wordt ver-
wacht dat het de toegekende verantwoordelijkheid in de reguleringsketen kan 
en wil waarmaken, met alle bijbehorende openbaarheid en verantwoording 
van dien. In de besproken casus is er in twee opzichten sprake van een ver-
antwoordingstekort. Het stelsel van checks and balances voorziet niet in verant-
woording over de toepassing van de leeftijdsclassificaties en andere Nicam-
regels ‘aan de kassa’. Dit ‘gat’ wordt bovendien niet gedicht door publieke 
verantwoording: belanghebbenden en kritische volgers kunnen misstanden en 
tekortkomingen die zij constateren niet terugkoppelen naar het Nicam. Dit is 
problematisch omdat verkooppunten de belangrijkste rol toegedicht krijgen in 
het bevorderen van de naleving en er vraagtekens te plaatsen zijn bij de vraag 
of zij de verantwoordelijkheid voor de bescherming van jeugdigen tegen scha-
delijk mediageweld wel willen waarmaken. Zij staan immers voor het dilemma 
of zij zich aan de regels zullen houden dan wel het winstmotief laten prevale-
ren. Uit het vragenlijstonderzoek blijkt bijvoorbeeld dat het verkooppersoneel 
bij het handelen aan de kassa meeweegt dat een jongere naar een andere win-
kel kan uitwijken als men verkoop weigert en dat weigering van de verkoop bij 
klanten op ontevredenheid stuit. Ook op het niveau van de branche als geheel 
kan men zich afvragen welke voordelen naleving met zich meebrengt. Weegt 
een goede reputatie van de branche of het voorkomen van overheidsregulering 
op tegen niet-naleving uit winstmotief?  
 
Van de overheid mag worden verwacht dat zij iets onderneemt als de feitelijke 
verantwoording tekortschiet of als zelfregulerende partijen hun verantwoorde-
lijkheid voor een publiek belang niet kunnen of niet willen waarmaken. De 
besproken casus laat zien dat het verantwoordingstekort onopgemerkt kan 
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blijven door een eenzijdige oriëntatie van de overheid op zelfregulerings-
instrumenten die door of in samenwerking met intermediaire, vertegenwoor-
digende organisaties tot stand worden gebracht. Deze organisaties kunnen het 
politieke vertrouwen winnen door aan te tonen dat de sector zijn verantwoor-
delijkheid voor de zelfregulering serieus neemt. Tegelijkertijd moet een verte-
genwoordigende organisatie inspelen op de behoeften van haar achterban, wil 
de sector de zelfregulering feitelijk accepteren en waarmaken. In een stelsel 
van co-regulering komen vertegenwoordigende organisaties hierdoor al snel in 
een spagaat terecht. Zij hebben enerzijds te maken met een overheid, die ga-
ranties op het gebied van verantwoording eist en hun daarmee in de richting 
van meer verplichtende en gestructureerde verantwoordingsarrangementen 
‘dwingt’. Anderzijds leert de praktijk dat vertegenwoordigende organisaties 
vooral zicht hebben op dat deel van het instrumentarium, waar ze zelf direct 
bij betrokken zijn (Schillemans et al., 2008). Hierdoor hebben zij net als de over-
heid een eenzijdige oriëntatie op het functioneren van door hen zelf ontwik-
kelde instrumenten. Het gevolg is dat de feitelijke bijdrage van de zelfregule-
ring aan de behartiging van het publieke belang uit zicht raakt. Zo kan het 
gebeuren dat het Commissariaat voor de Media in het kader van het metatoe-
zicht herhaaldelijk tot een positief oordeel komt over het functioneren van het 
Nicam en de Kijkwijzer op basis van de door het Nicam aangeleverde kwali-
teitsrapportages over de toepassing van de Kijkwijzer en de daarbij behorende 
reglementen, terwijl er geen controle is op de zwakste schakel in het systeem 
van zelfregulering, namelijk het daadwerkelijke verkoopmoment. Deze situatie 
kan lang voortbestaan als het ontbreekt aan kanalen om misstanden of tekort-
komingen aan de orde te stellen en cruciale spelers in het beleidsveld liever 
zwijgen over hun prestaties. Voor een juiste balans tussen politieke en publieke 
verantwoording is daarom van belang dat de verantwoordelijke minister het 
stelsel van checks and balances niet alleen vanuit de politieke logica beziet, maar 
hierin ook de logica van het beleidsveld verdisconteert. Door een inschatting te 
maken van de intrinsieke motivatie en het zelfregulerend vermogen van de 
verschillende actoren in de verschillende schakels van de reguleringsketen, 
kan de minister (potentiële) leemtes of spanningen in de verantwoordings-
lijnen op het spoor komen en hiermee rekening houden bij de inrichting van 
het stelsel. Een belangrijk punt van aandacht zijn de spanningen tussen de be-
langen van de branche en het publiek belang bij de bescherming van jongeren. 
Gelet op de grote problemen van strafrechtelijke handhaving is te verwachten 
dat de oplossing niet ligt in een terugkeer naar de politieke instrument benade-
ring. Paradoxale verantwoording kan alléén worden overbrugd door een pru-
denter stelsel van co-regulering. 



17 Dynamiek aan de frontlijn 
 

Casper Hartman en Pieter Tops 
 
 
17.1 Inleiding 
 
In de afgelopen jaren hebben wij onderzoek gedaan naar uitvoeringspraktijken 
in grote steden. Het werk van politieagenten, opbouwwerkers, jongerenwer-
kers, onderwijzers, consulenten van woningbouwcorporaties of medewerkers 
van de gemeente zelf was daarbij het uitgangspunt. Zij zijn het die in direct 
contact met burgers te maken hebben met de alledaagse vraagstukken op de 
publieke werkvloer. In de ‘frontlijn’ van het stedelijk bestuur vinden de inter-
acties plaats die in belangrijke mate bepalend zijn voor de kwaliteit van het 
stedelijk besturen (Vinzant & Crothers, 1998).  
Wat gebeurt er precies in de frontlijn? Welk gedrag is effectief? Hoe kan dit 
worden gestuurd, van onderaf en van bovenaf? Welke sturingsarrangementen 
kun je ontwikkelen die de kwaliteit van het frontlijnwerk erkennen en bevor-
deren? Het zijn vragen die behoren tot de kernthema’s van de bestuurskunde 
(Pressman & Wildavsky, 1973; Lipsky, 1980; Sabatier, 1986; Hill & Hupe, 2002; 
Meyers & Vorsanger, 2003). Zij vormen ook de inzet van ons onderzoek naar 
de relatie tussen frontlijnsturing en beleidssturing (Hartman & Tops, 2005, 
2006, 2007). In deze bijdrage zullen wij onze analyses koppelen aan het centrale 
thema van deze bundel, namelijk de verhouding en de spanning tussen hori-
zontale (maatschappelijke) verantwoordelijkheid en verticale (politieke) ver-
antwoordelijkheid. Daartussen blijken niet alleen spanningen te bestaan, zij 
hebben elkaar ook nodig en ondersteunen elkaar. De maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid van frontlijnwerkers kan niet worden waargemaakt als er 
geen politici zijn die hun politieke verantwoordelijkheid nemen.  
In overeenstemming met onze werkwijze zullen wij het betoog opbouwen aan 
de hand van een ‘thick case-description’ en van verhalen over uitvoering in de 
frontlijn (Maynard-Moody en Musheno, 2003). We hebben een greep gedaan 
uit een aantal praktijksituaties die wij zelf meemaakten. De fragmenten spelen 
zich af in Amsterdam-Noord in een gebied dat een sociaal-economische ach-
terstand heeft en kwetsbaar is (Hartman en Tops, 2007). We beginnen met een 
korte introductie van ons theoretische vertrekpunt, namelijk de spanning tus-
sen beleids- en frontlijnsturing. In de omschrijving daarvan zullen wij een rela-
tie leggen met het verantwoordelijkheidsthema van deze bundel. 
 

 
 



 
 
 
 
 
VERBONDEN VERANTWOORDELIJKHEDEN IN HET PUBLIEKE DOMEIN 

 270 

 17.2  Beleids- en frontlijnsturing en verantwoordelijkheid 
 
Frontlijnsturing staat naast beleidssturing (Hartman & Tops, 2005, 2006). Be-
leidssturing is gebaseerd op politieke en beleidsmatige doelstellingen en in-
strumenten die daarbij horen. Er wordt gedacht en gehandeld vanuit (politie-
ke) sturing, controle en verantwoording. Bij beleidssturing wordt vanuit het 
beleid naar uitvoeringsprocessen gekeken. Een ontwerplogica gericht op ex-
tern geformuleerde doelstellingen en instrumenten staat centraal (Hogwood & 
Gunn, 1984). Uitvoering is hier een fase in het beleidsproces, die hiërarchisch 
ondergeschikt is aan de eerdere fase van beleidsontwikkeling.  
 
Frontlijnsturing betekent allereerst uitgaan van ‘het werk zelf’ op de publieke 
werkvloer van de grote stad. Het primaire proces in de relatie tussen burger en 
bestuur staat centraal: van daaruit wordt gedacht, gehandeld, georganiseerd 
en gestuurd. Dan gaat het om de operationele kwaliteit van het stedelijke be-
stuur door middel van concrete acties op een moment dat het er ook werkelijk 
toe doet. Een actielogica gericht op effectieve interventies staat centraal (Barret 
& Fudge, 1981). Essentieel is het vermogen om de logica van concrete situaties 
te kunnen doorzien en daarin effectief te kunnen interveniëren (Sparrow, 
2000). Uitvoering is dan vaak een proces van directe coproductie tussen front-
lijnwerkers en de betrokken burgers. 
 
Beleidssturing is in haar kern een abstracte activiteit: van algemene uitgangs-
punten wordt – via politieke besluitvorming – tot concretisering en uiteindelijk 
tot uitvoering gekomen. Frontlijnsturing is in haar kern een concrete activiteit: 
vanuit de situatie zoals die wordt aangetroffen, wordt onderzocht welk hande-
len productief is en wat voor ondersteuning daarbij past. Beleidssturing wordt 
gekenmerkt door een ontwerplogica, frontlijnsturing door een actielogica. Op 
voorhand is niet te zeggen welke van deze logica’s beter is. Ze hebben beide 
hun eigen kwaliteiten; ze zijn beide nodig. Frontlijnsturing is nodig om het 
vermogen tot precieze actie en situationele intelligentie te ontwikkelen. Be-
leidssturing is onmisbaar om de frontlijnactiviteiten in een breder kader te 
plaatsen en om democratische sturing en verantwoording mogelijk te maken.  
 
De beide benaderingen zijn dus complementair, maar dat wil niet zeggen dat 
ze makkelijk met elkaar te verenigen zijn. In het brede tussengebied tussen 
concrete actie en democratische sturing bevinden zich allerlei routines en be-
langen, die een soepel samengaan belemmeren. Dat heeft niet alleen met een 
botsing tussen principes te maken, maar ook met een botsing tussen mensen: 
frontlijners hebben vaak een ander temperament, een andere psyche, een ander 
wereldbeeld en vakmanschap dan mensen in beleidsposities. Ook die zijn niet 
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altijd eenvoudig bij elkaar te brengen. In onze studies zijn wij nagegaan welke 
patronen daarin te ontdekken zijn.  
 
Het is verleidelijk om de begrippen beleids- en frontlijnsturing direct te koppe-
len aan de centrale begrippen van deze bundel, namelijk politieke verant-
woordelijkheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het hiërarchische 
en verticale karakter van politieke verantwoordelijkheid lijkt immers naadloos 
aan te sluiten bij de logica en werking van beleidssturing en daar in zekere zin 
het sluitstuk van te zijn. De meer omgevingsgerichte en horizontale inrichting 
van maatschappelijke verantwoordelijkheid lijkt daarentegen beter te passen 
bij frontlijnsturing, die immers meer op maatschappelijk handelen en op co-
productie met burgers is gericht. In onze analyse zullen wij nagaan of dit ook 
inderdaad het geval is. Wij zullen ons daarbij concentreren op de vraag hoe 
verantwoordelijkheidspatronen rond frontlijnsturing vorm krijgen. Invalshoek 
is daarbij vooral de vraag hoe betrokkenen in staat gesteld worden om verant-
woordelijkheid te nemen, minder hoe zij gevraagd worden om verantwoor-
ding af te leggen.  
 
 
17.3   Reportages vanuit directe ervaringen 
 
Een korte toelichting op onze wijze van onderzoek doen is hier op zijn plaats. 
Wij maken onderzoeksreportages waarin we de lotgevallen beschrijven van 
ambtenaren en andere uitvoerende professionals in steeds wisselende uitvoe-
ringssituaties op de publieke werkvloer. We zien hen ‘doen’. Als zij op huisbe-
zoek gaan bij burgers bijvoorbeeld, zoals interventieteams in Rotterdam en 
bewonersadviseurs in Amsterdam. En als zij met de uitkomsten daarvan iets 
doen, en in actie komen in de richting van burgers. De ‘opvolging’ of ‘afhande-
ling’ wordt dat laatste wel genoemd. Als ze regelen dat er met zaken die uit 
buurtoverleg voortkomen iets gedaan wordt, zoals speeltoestellen plaatsen 
voor kinderen of iets doen aan jongerenoverlast. Maar ook als ze bijeenkomen 
voor ‘Intensief Beheer’ om bijvoorbeeld de voortgang van een nieuwe manier 
van huisvuilinzameling – in containers – te bespreken. 
Zo kruipen we dicht op de huid van de ‘concrete’ werkelijkheid, in het primai-
re proces op de publieke werkvloer. Vervolgens maken we een reis door de 
organisatie op basis van wat wij tegenkomen, gaan naar afdelingen die ge-
noemd worden et cetera. En laten dit uitmonden in reportages waarin ‘het 
leesverhaal’ centraal staat en ‘de boodschap’ zich geleidelijk uitkristalliseert. 
Die boodschap zit als het ware in het verhaal opgesloten.  
Zo’n reportage is niet ‘neutraal’. We leven mee met datgene wat er gebeurt, 
ons steeds afvragend: wat gebeurt er in het primaire proces? Wat komen de 
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frontlijners tegen? Wat doen ze? En wat hebben ze nodig om er iets aan te 
doen? Zo hier en daar geven we blijken van verwondering, stellen we vragen, 
zetten we kanttekeningen bij wat we meemaken. Of we zijn enthousiast of vol 
bewondering en laten dat ook blijken. We laten de ervaringen spreken. Daarop 
volgen in onze publicaties reflecties in de vorm van een analytische beschou-
wing, een overpeinzing of een praktische handreiking. Deze vorm van onder-
zoek doen laat zich als een vorm van ‘action research’ ook gemakkelijk verbin-
den met een iets verdergaande rol van bijvoorbeeld aanjager. Op basis van wat 
de reporter ziet en meemaakt, neemt hij meteen initiatieven, initieert netwer-
ken of dwarsverbanden et cetera. We noemen dat ook wel interactie-onderzoek 
(Kensen en Tops, 2004). 
 
 

  17.4  Praktijksituatie 1: IBAN 
 
Het stadsdeel Amsterdam-Noord wil meer uitvoeringsgericht gaan werken      
– men spreekt over ‘frontlijnorganisatie’ – en wil van onze kant graag enig 
tegenspel op basis van wat we bij hen zien. Zelf heeft men onder meer een pro-
ject van huisbezoeken van de grond getild, om sociaal-economische achter-
standen te helpen terugdringen, genaamd IBAN: Individueel Bewonersadvies 
Amsterdam-Noord. 
 
Werkwijze en activiteiten 
IBAN doet huisbezoeken per straat. Dat gebeurt doorgaans op advies van 
buurthuizen, buurtgericht werken, lagere scholen of de politie. Het begint met 
een folder in de bus doen, waarin kort gewezen wordt op de mogelijkheden 
van advisering op sociaal-economisch gebied. Zoals omgaan met schulden, 
formulieren invullen, zoeken van werk, Nederlands leren, et cetera. Een fleuri-
ge korte folder, met – heel opmerkelijk en persoonlijk – foto’s van de negen 
medewerkers. Dat is handig, wordt ons verteld, mensen herkennen ons soms 
van de folder als ze de deur voor ons opendoen.  
Want dat is de volgende stap na het in de bus doen van de folder: een paar 
dagen daarna aanbellen, deur aan deur. En vragen of de bewoner een gesprek 
wil. Zo ja, dan wordt een afspraak gemaakt, liefst bij de bewoner thuis, maar 
eventueel ook op het kantoortje van IBAN als de bewoner dat liever wil. Met 
degene die aanbelt, maar eventueel ook met iemand anders van IBAN als de 
bewoner daar een voorkeur voor heeft. Soms wil men graag een gesprek met 
iemand uit het land van herkomst, soms juist niet, bijvoorbeeld omdat men 
‘het kleine kringetje van de eigen gemeenschap’ vreest. Onder de zeven advi-
seurs zijn er één van Turkse en twee van Surinaamse afkomst. De voertaal is 
overigens Nederlands. En met elkaar spreken de IBAN-adviseurs wel zoveel 
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talen, dat zij er in noodgevallen altijd uitkomen. Als de bewoner bij de aanbel-
ronde geen afspraak wil, ook goed, dan wordt de volgende deur genomen. Met 
een beetje pech wil niemand in de straat, dat is wel eens voorgekomen. Dan 
moeten de bewoners dus zelf initiatief richting IBAN nemen als ze vragen 
zouden hebben. 
 
Vier keer doorverbonden worden 
Wij zijn op het IBAN-kantoortje beland, een bel-etage in een volksbuurt. Het is 
een drukte van belang in het kleine kantoortje. Langs elkaar lopende, levendig 
pratende adviseurs, en rinkelende telefoons. Hayat, een van de bewoneradvi-
seurs, legt net een telefoon op de haak. Ze heeft een lang gesprek gehad met 
DWI, de Dienst Werk en Inkomen, na vier keer doorverbonden te zijn geweest. 
Wat is het probleem? 
Een gehandicapte cliënt met een bijstandsuitkering heeft een stofallergie, zo is 
medisch vastgesteld. Hij heeft aanpassingen in zijn huis nodig, zoals een lami-
naatvloer in plaats van een tapijt. Hij heeft een tegemoetkoming in de kosten 
aangevraagd. Hayat heeft daarover contact gehad met DWI, met een klantma-
nager, met wie zij meer dingen afhandelde. Volgens hem zou dat als bijzonde-
re bijstand wel lukken en hij heeft de aanvraag doorgezonden naar de GG&GD 
ter verdere afhandeling. De cliënt is al begonnen met de aanpassingen. Vervol-
gens hoort Hayat niks meer van DWI, dus is ze maar eens gaan bellen. Haar 
eerdere contact kan ze niet aan de telefoon krijgen. Na vier keer doorverbon-
den te zijn, krijgt ze uiteindelijk iemand die tekst en uitleg kan geven. Haar 
oorspronkelijke contactpersoon werkt nu op een andere plek, de nieuwe man 
kan niets in een dossier vinden, de aanvraag had niet naar de GG&GD ge-
stuurd moeten worden – die had er verder niets mee gedaan, had Hayat na een 
telefoontje begrepen – maar naar het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en 
Gehandicaptenzorg. Trouwens, de oorspronkelijke klantmanager is niet de 
juiste persoon om deze aanvraag in te dienen, zegt de nieuwe man. Dus nu 
moet alles opnieuw beginnen, met een nieuw formulier, en zijn we drie maan-
den verder. En die cliënt maar bellen wanneer het nu eindelijk in orde komt, 
want hij wil het voor de aanpassingen geleende geld aan zijn familie terugbeta-
len. De nieuwe man bij DWI zal intern kijken hoe dit zo mis kon gaan en hoe 
het in het vervolg dan wel moet; hij zal haar daarover aan het einde van de 
week bellen.  
‘Ja, dit soort dingen gebeuren dus’, zegt Hayat. ‘Zelf kom ik hier al moeilijk 
doorheen, laat staan de klant. Ik ben hier dus eigenlijk een soort woordvoerder 
voor de klant.’ ‘Moet jij ook in de wachtstand bij DWI?’ vragen wij. ‘Ja.’ 
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Behaalde resultaten: voorbeelden 
Wij raken in gesprek met enkele collega’s van Hayat en vragen op welke resul-
taten ze trots zijn. De eerste die wij spreken is Kiek, de tweede Wendy en de 
derde Can. Hierna volgt van ieder van de drie een voorbeeld. 
 
Instituties, brieven en werk 
Kiek komt bij een Afghaanse vrouw aan huis. Deze wilde een afspraak, spreekt 
geen Nederlands, haar dochter treedt op als tolk. Uiteindelijk komt het gesprek 
op de dochter zelf. Ze had werk en raakte in verwachting. Vervolgens heeft 
haar baas haar contract niet verlengd. Met het aanvragen van een uitkering en 
het opsturen van loonstrookjes door de ex-werkgever was van alles misgegaan. 
Ze is ‘afgescheept’. Nu zit ze al acht maanden zonder geld en moet ze lenen bij 
familie. Kiek heeft haar geholpen met een aangetekende brief naar het UWV. 
Het is goed gekomen met haar uitkering. Mede door haar emotionele toestand 
– zonder werk en met een baby – wist ze niet goed met instituties om te gaan. 
Vervolgens heeft Kiek haar geholpen met het vinden van werk: het doorlopen 
van vacaturebanken op het IBAN-kantoor en het schrijven van sollicitatie-
brieven. Ze heeft nu een nieuwe baan gevonden. Hoewel ze achteraf graag bij 
het IBAN zelf had willen solliciteren. 
 
Aan het werk 
Wendy komt bij een vrouw, die sinds anderhalf jaar gescheiden is. Haar zoon 
van twintig woont bij haar in huis. Ze werkt zestien uur per week en vraagt of 
ze in aanmerking komt voor een aanvulling op haar inkomen, want er moet 
een ziektekostenverzekering voor haar zoon betaald worden. De jongen – type 
probleemjongere: rondhangen op straat, joints roken in huis – is net terug van 
een detentie. Hij heeft een geschiedenis bij Jeugdzorg. Wendy raakt met hem in 
gesprek. Het klikte om een of andere reden: hij kwam los, had vroeger nooit 
willen praten. Uiteindelijk is hij via een werkgelegenheidsproject aan de slag 
gekomen in de bouw. Hij verdient daar 570 euro en is er trots op. Hij heeft 
Wendy uit eigen beweging gebeld om te melden dat het goed met hem ging. 
Volgens Wendy is de reden van dit succes dat er geen dwang was, ze kwam 
niet met een bepaald stempel binnen, de insteek was losjes, het was geen opge-
legd hulpverleningsgesprek. En het contact vond plaats bij hem en zijn moeder 
thuis. 
 
Actie richting Woningbouwcorporatie 
In Nieuwendam-Noord zijn portiekwoningen. Can komt in een portiek waar 
mensen wonen uit Nederland, Marokko en Turkije. De portiek ziet er vies uit, 
er staan plassen in de boxen en er zijn ratten gesignaleerd. Can heeft de wo-
ningbouwvereniging gebeld. Van de communicatiemanager aldaar krijgt hij te 



 
 
 
 
 

17 DYNAMIEK AAN DE FRONTLIJN 

 275 

horen dat er een schriftelijke klacht moet worden ingediend. Can helpt bij het 
opstellen van een brief en bij het starten van een handtekeningenactie in de 
portiek. Dat heeft tot handelen bij de woningbouwvereniging geleid. Kennelijk 
met een zodanig resultaat dat nu door twee Turkse vrouwen in een andere 
portiek een soortgelijke actie wordt gestart. 
 
17.5  Reflectie op ervaringen bij IBAN 
 
Toegevoegde waarde: maatschappelijk en praktisch 
We laten de voorbeelden op ons inwerken. Wat is de toegevoegde waarde van 
het optreden van de bewonersadviseurs van IBAN? Dat ze via de huisbezoe-
ken bewoners op het spoor komen, die anders wellicht tussen de wielen raken. 
Dat ze daar contact mee weten te maken vanuit ‘een brede insteek’: ze bouwen 
hun dienstverlening om de mensen heen, ze doorleven hun situatie. En vanuit 
die ontmoeting geven zij bewoners een duwtje, waardoor die maatschappelijk 
weer ‘aanhaken’. Dat kan een ruggensteuntje zijn, zodat die bewoners niet 
uitvallen, of een duwtje in de rug, zodat ze zelf verder kunnen. Het lukt bewo-
ners nu eenmaal niet altijd om zelf verantwoordelijkheid te nemen, of ze nu 
een taalprobleem hebben of niet. Dat is de eerste toegevoegde waarde, sociaal-
economisch van aard, en opgebouwd vanuit de ontmoeting.  
De tweede toegevoegde waarde betreft de manier waarop de bewoners-
adviseurs te werk gaan. Die is praktisch en uitvoeringsgericht. Ze doen heel 
concrete dingen: orde scheppen in administraties, bewoners contact laten ma-
ken op een wijkcentrum, of ze op het spoor zetten van allerlei bestaande rege-
lingen, voorzieningen, opleidingen of werk. Daarvoor moet je als adviseur een 
breed overzicht hebben van wat er allemaal mogelijk is aan het product- of 
dienstassortiment van de gemeente. En je moet, om bewoners uit de brand te 
helpen, soms als hun woordvoerder fungeren bij allerlei instanties die de pro-
ducten of diensten leveren.  
 
Een ‘persoonlijk gezicht’ als stadsdeel 
Je ziet en hoort veel als IBAN-adviseur, je bent de ‘ogen en oren’ van het 
stadsdeel. Maar je doet ook meteen wat, je haakt in op de dynamiek van de 
buitenwereld, je bent eigenlijk ook ‘handen en voeten’. Geen ingewikkelde 
inventarisaties of verzamelingen van knelpunten, maar meteen handelen op 
basis van wat je tegenkomt. Er is ook nog een andere waarde, naast de waar-
den die hiervoor genoemd zijn. Die zit meer in de manier waarop het stadsdeel 
of de overheid zich hier manifesteert. De IBAN-folder met de foto’s, het per-
soonsgerichte bejegenen van mensen, de zorg voor de afhandeling van datgene 
wat in gang is gezet, het resultaat weer naar de mensen terugkoppelen, en de 
contacten goed afsluiten. Dit ‘persoonlijke gezicht’, dit oog voor detail in con-
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tacten, is eigenlijk helemaal niet gebruikelijk voor een overheidsinstantie. Het 
kost veel tijd en aandacht om dit persoonlijke accent als IBAN-organisatie op te 
bouwen en scherp te houden. Daar gaat enorm veel energie in zitten, vaak te-
gen de verdrukking in. Maar het kan.  
 
Verantwoordelijkheid 
De persoon van de IBAN-adviseurs is belangrijk gemaakt. Zij hebben veel 
ruimte om persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen. Zij krijgen (en verove-
ren) een positie die op directe actie en herkenbaar handelen is gericht. Die ver-
antwoordelijkheid lijkt op het eerste gezicht eerder horizontaal dan verticaal 
gericht te zijn. De focus van IBAN-adviseurs is gericht op het ondersteunen 
van burgers. Zonder maatschappelijk engagement en verantwoordelijkheid 
zouden de IBAN-adviseurs niet goed kunnen opereren.  
Een belangrijk deel van hun functioneren is gelegen in het hebben van overleg 
en zo nodig in het voeren van strijd met overheidsorganisaties. In dat overleg 
of in die strijd creëren zij ruimte voor een adequate en precieze bejegening van 
burgers. In zekere zin ligt hier de raison d’être van hun functioneren. Zij weten 
andere organisaties over te halen om zich sterker rekenschap te geven van het 
perspectief van afzonderlijke burgers dan anders het geval zou zijn. Tegelijker-
tijd weten zij burgers ook over te halen om zich met organisaties te verbinden 
en gebruik te maken van de mogelijkheden die zij hun te bieden hebben. Die 
relatie met burgers is overigens op vrijwilligheid gebaseerd; als burgers niet 
willen, houdt het voor de IBAN-mensen op. Dat onderscheidt hen bijvoorbeeld 
van de interventieteams in Rotterdam (Tops, 2007b). Het maakt de relatie met 
burgers meer ontspannen, maar ook meer vrijblijvend.  
We zien bij IBAN hoe de medewerkers persoonlijk inspelen op de grote ver-
scheidenheid aan situaties die zij aantreffen – zij bouwen de dienstverlening 
om de mensen heen vanuit de ontmoeting. En zij nemen zelf de opvolging ter 
hand. Men heeft als team de moed te handelen op basis van wat zich in steeds 
weer nieuwe situaties aandient en nodig is, en ‘de strijd’ aan te gaan met be-
staande instituties om zaken zonder dralen voor elkaar te krijgen. Ondanks een 
niet al te sterke formele positie, slagen zij erin om behoorlijk wat voor elkaar te 
krijgen; zij weten invulling te geven aan de maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid zoals zij die ervaren. Een directe en gemotiveerde relatie hebben met 
de burgers is daar een voorwaarde voor. Het beschikken over een grote mate 
van bureaucratische competentie is een andere voorwaarde (en juist op dit 
punt kunnen zij burgers zeer ten dienste zijn). Het zijn voorwaarden die nood-
zakelijk zijn, maar niet voldoende. Er moet nog aan een andere conditie vol-
daan zijn: steun van mensen met verticale, positionele macht. Het IBAN-team 
wordt stevig en actief gesteund door hun ambtelijk leidinggevende, anders zou 
het snel bekneld raken in zijn strijd met de eigen of met andere organisaties. En 
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het heeft de zichtbare steun van het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel, dat 
IBAN beschouwt als een van zijn paradepaardjes in de wens om tot ‘offensief 
besturen’ te komen.  
 
 
17.6  Praktijksituatie 2: Buurtgericht Werken 
 
Wij zijn op bezoek bij Carla, de manager Buurtgericht Werken. Zij geeft ons 
een zogenoemde BAP-lijst, een Buurt Actie Plan-lijst, met allerlei punten die 
via haar medewerkers in overleg met bewoners naar voren zijn gekomen en 
die worden doorgespeeld naar afdelingen die er vervolgens wat aan moeten 
doen. ‘Het zijn knelpunten’, zegt ze, ‘die we als afdeling proberen weg te zet-
ten, we proberen er een probleemeigenaar of -trekker voor te vinden.’ Een lijst 
waar anderen wat mee moeten doen, werkt dat wel, horen wij onszelf denken. 
Gelukkig heeft Carla een van haar coördinatoren, Fred, gevraagd een dagboek 
bij te houden, zodat we enig inzicht kunnen krijgen in hoe je vanuit Buurtge-
richt Werken dingen voor elkaar krijgt.  
 
In het volgende schetst Fred zoals hij dat noemt ‘activiteiten die niemand ziet, 
waardoor men zich kan afvragen wat iemand als ik nu eigenlijk toevoegt’. En 
hij vervolgt: ‘Het zijn dan ook activiteiten waarvoor een sterke internal motiva-
tion nodig is; persoonlijk haal ik die uit de gevleugelde woorden van Bob 
Dylan: nor was it my intention to remake the world at large.’  
 
We laten Fred hierna zelf aan het woord in drie beschrijvingen van praktijk-
situaties. 
 
Eerste casus: jongerenoverlast  
George, woonconsulent van de corporatie Ymere Wonen Noord, meldt mij dat 
bewoners van de Floraweg klagen over fikse overlast van jongeren. Ik beloof 
hem dat ik met de jongerenwerker, de streetcornerworker en de buurtregisseur 
van de politie contact op zal nemen. Als eerste spreek ik Samuel, jongerenwer-
ker in de Dijk 270. Hij blijkt op de hoogte van het probleem en heeft er met 
Rob, de politie-buurtregisseur, al over gesproken. Samuel kan niet veel doen 
op de Floraweg in de Bloemenbuurt; een groot deel van zijn tijd is hij ingezet 
op de aanpak van een andere jongerengroep. Daarna nodig ik Rob, de buurt-
regisseur (zeg maar het hoofd van de wijkagenten van de politie), bij mij op 
kantoor uit. Vooral om kennis met elkaar te maken. Rob kwam in dienst op het 
moment dat ik voor lange tijd wegviel ten gevolge van een herhaalde achilles-
peesruptuur. Uiteraard spreken we over de Floraweg. Mijn ervaring is dat veel 
buurtregisseurs nogal terughoudend zijn wanneer het op daadwerkelijke 
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handhaving aankomt. Het gevolg is dat ik bij de beheerders van de openbare 
ruimte minder medewerking krijg voor bijvoorbeeld het weghalen van bankjes 
en het zetten van paaltjes. Het lijkt erop dat Rob ook vindt dat de kracht moet 
komen uit een combinatie van verleiden en handhaven. 
 
Ik regel een afspraak met Ronnie (coördinator van het streetcornerwerk in 
Noord), bij Rob op het Politiewijkteambureau. Ronnie vertelt dat de centrale 
stad en het stadsdeel ieder de helft van het streetcornerwerk financieren. De 
opdracht van de centrale stad is vooral gericht op individuele begeleiding. 
Binnen de opdracht van het stadsdeel valt nadrukkelijk ook groepscoaching 
buiten op straat en dat is wat wíj nodig hebben op de Floraweg. Er is echter 
maar 78 uur (26 uur per rayon) voor beschikbaar. Daarnaast heeft Ronnie het 
probleem dat hij zijn allochtone werkers niet wil inzetten op witte groepen met 
racistische opvattingen; de Floraweg-groep is er zo een. De werkers die wel 
ingezet kunnen worden, zijn geheel in beslag genomen door andere gepriori-
teerde groepen. De prioritering van een ander rayon zuigt dus de power in 
mijn rayon weg. Ronnie blijft, ook na herhaald verzoek van Rob en mij, bij 
zero-inzet voor de Floraweg. Direct na ons gesprek met Ronnie bespreken Rob 
en ik de mogelijkheden. Rob zal het wijkteam om nog meer aandacht voor de 
Floraweg vragen – niet alleen langsrijden, maar ook uitstappen, contact leggen 
en wijzen op de afspraken die er al liggen met de groep. Ik zal met Samuel zijn 
plannetje bespreken over het opknappen van de hangplek en helpen bij even-
tuele financiële noden (verf, materiaal enzovoort). Dat is wat wij hier en nu 
kunnen doen. 
 
Tweede casus: speeltoestellen en sloop 
Vorig jaar heeft het Buurtplatform Tuindorp Buiksloot het pomphuisje op het 
Texelplein als Buurt Actie Plan (BAP) opgevoerd. Het platform wilde dat huis-
je slopen, omdat het telkens onder de graffiti zat en omdat het alleen maar 
ruimte innam zonder enig doel. De buurt wilde speeltoestellen voor kleine 
kinderen op het Texelplein, omdat er nieuwe gezinnen met kleine kinderen in 
de buurt waren gekomen. Beide wensen sloten mooi op elkaar aan: als het 
huisje gesloopt wordt, dan komt er op het Texelplein ruimte vrij om de extra 
kindertoestellen te plaatsen. Op mijn verzoek heeft de afdeling Vastgoed al 
eens onderzocht of slopen van het huisje een optie is. Uiteindelijk meenden ze 
van wel, maar dat kostte dan minimaal 30.000 euro; geld dat die afdeling abso-
luut niet kon opbrengen. Ik had vorig jaar van het Buurtbeheer en Ymere (een 
corporatie die vrijwel alle huizen in Tuindorp Buiksloot bezit) de toezegging 
gekregen dat zij de helft van dat bedrag voor hun rekening zouden nemen. 
Verder kan ik ook nog beschikken over een bedrag van 5000 euro, het restant 
van een budget dat ik heb aangevraagd voor speeltoestellen. Ik zat dus al op 
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ongeveer 20.000 euro, maar ik wilde nog wat aan de kostenkant doen. Vorige 
week had ik een aantal gesprekken met Dolf en daarna Jos, beiden van de afde-
ling Vastgoed. Zij zouden twee offertes aanvragen voor een ‘wat anders uitge-
voerde’ sloop. Ook hadden ze het in de tussentijd voor elkaar gekregen dat de 
Nuon, die nu nog gebruik maakt van het huisje, geen verplaatsingskosten 
(10.000 euro) zou vragen. Nu komt Dolf met twee offertes voor de sloop aan-
dragen … de laagste is 8000 euro. Dit kan niet meer mis gaan. Alle twee de 
buurtwensen zijn daarmee op een haar na gerealiseerd. 
 
Derde casus: papierpot bij ’t Vuurschip 
Ook deze kwestie loopt al wat langer, maar ik heb hem nu echt ‘gekraakt’. Het 
is een zaak waarbij je je vertwijfeld afvraagt: waar gáát dit in hemelsnaam 
over? In het buurtplatform was al eens eerder gevraagd of er niet een papier-
pot kon komen bij buurtcentrum de Driehoek. Op het hoekje zitten overdag 
veel oudere bewoners op de bankjes. In de middag en avond is het een verza-
melplek voor jongeren. Het zwerfvuil dat dit oplevert, maakt de plek erg 
rommelig. De toenmalige buurtmanager van Stadsdeelwerken was helaas niet 
bereid om op dit verzoek in te gaan. De redenen: gering effect (men gooit het 
zwerfvuil er niet in, maar naast), de leegcapaciteit is beperkt (er is één man met 
wagen beschikbaar voor het hele rayon), de bakken worden vernield. Kortom: 
het is water naar de zee dragen. Geen papierpot dus. Vlak voor de zomerva-
kantie werd ik door Dirk 1, jongerenwerker in jongerencentrum ‘t Vuurschip   
– dat in de Driehoek gevestigd is – aangesproken met de vraag of hij niet een 
papierpot bij de Driehoek kon krijgen. Het jongerencentrum zit er pas kort en 
de ‘zwerfvuildruk’ is enorm. In het contact met de, inmiddels nieuwe, buurt-
manager bleek dat zij steeds meer meldingen over zwerfvuil kreeg van bewo-
ners aan de Waddenweg. Meldingen die voortkwamen uit de situatie bij de 
Driehoek. Ook zij was niet bereid om een papierpot te plaatsen, maar ze wilde 
wel een container op wieltjes ter beschikking stellen. Die kon dan bij opening 
naar buiten en bij sluiting naar binnen worden gereden. Dirk 1 vond dat geen 
goede oplossing. De ‘kids’ zouden ongetwijfeld met de container aan de haal 
gaan als die buiten stond. Hij wilde liever een vaste papierpot, desnoods aan 
de buitenmuur bevestigd. Bij opening zou hij die dan ophangen en bij sluiting 
naar binnen halen. De buurtmanager bleef echter bij haar container. Zulke 
kwesties moeten bij mij altijd even een paar dagen bezinken. Het is dan net 
alsof er een zoekmachine in je hoofd aan de slag gaat. Met enige regelmaat 
poept die machine dan een ei van Columbus uit. Ook nu weer: dit kan geheel 
buiten de buurtmanager ruimte blijven. De papierpot wordt namelijk beves-
tigd aan de muur van de Driehoek, hij wordt door henzelf opgehangen bij 
opening en weer weggehaald bij sluiting én ook nog eens geleegd. Dat is het-
zelfde als de ‘Houd Nederland schoon’ bakken bij Albert Heijn. Meteen gebeld 
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met Dirk 2, voorzitter van het Buurtbeheer Tuindorp Buiksloot. Dat buurtbe-
heer krijgt jaarlijks een subsidie van 11.000 euro in het kader van leefbaar-
heidsprojecten. Hij gaat akkoord met de financiering van een papierpot bij de 
Driehoek. Daarna Dirk 1 gebeld. ‘Beste Dirk, leef je uit, zoek maar een papier-
pot uit waarvan je denkt dat die voldoet, bijvoorbeeld op de site van 
BAMMENS; de technische man van Kansweb hangt hem voor je op.’ Klaar, 
van mijn bureau. 
 
Tot zover de beschrijvingen van Fred. 
 
 
17.7  Reflectie op Buurtgericht Werken 
 
Ogenschijnlijk simpele zaken 
Er wordt ons in de drie beschrijvingen een prachtige blik in ‘de keuken van de 
dagelijkse handelingspraktijk’ gegund, juist door de nadruk op kleine details. 
Zo op het oog gaat het om relatief simpele zaken in de publieke ruimte. Het 
plaatsen van speeltoestellen voor kinderen na het afbreken van een overbodig 
pomphuisje, en het aanbrengen van een papierpot. Dat zijn geen zaken waar-
van je achterovervalt vanwege de ingewikkeldheid qua besluitvorming en 
uitvoering. Zou je denken. Alleen de jongerenoverlast is ingewikkelder, daar 
komt zeker meer bij kijken.  
En het interessante is: het zijn allemaal wensen tot verbetering van de publieke 
ruimte die van bewoners afkomstig zijn. De gemeentelijke stadsdeelorganisatie 
heeft dit soort vragen, deze dynamiek, juist gestimuleerd door het instellen van 
een buurtplatform.  
 
Vertraging in concrete actie 
Het blijkt in alle gevallen ontzettend lastig om tot concrete actie te komen. Om 
vanuit de organisatie ogenschijnlijk simpele zaken daadwerkelijk in de publie-
ke ruimte te realiseren. Dat kost kennelijk enorm veel energie en moeite. Juist 
het realiseren van simpele zaken blijkt complex te zijn; het worden hele ‘kunst-
stukjes’. Afstemming, overleg, rondbreien, het in beweging krijgen van institu-
ties, er gaat heel wat tijd en moeite in zitten. Een soort ingebakken traagheid. 
Terwijl iedereen zo op het oog wil meewerken en zijn best doet. Maar onder-
tussen wordt er niet ingespeeld op de dynamiek aan de frontlijn, of dat nu de 
jongerenoverlast is, de sloop van het pomphuisje, het plaatsen van de speeltoe-
stellen of een papierpot. Het zijn de werkwijzen achter de frontlijn, het onder-
linge krachtenspel, waar het vernuft en de creativiteit naartoe gaan. Die creati-
viteit gaat niet in de frontlijn zelf zitten. ‘Wij slepen en sleutelen aan de back-
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office, wij proberen de frontlijn op die manier te sturen’, horen wij Fred, de 
auteur van de cases, later zeggen.  
 
Contrast met IBAN 
Er is nog een vierde opvallend punt. Dat is het contrast met IBAN, beschreven 
in paragraaf 17.4, met name waar het gaat om de wijze van inspelen op de dy-
namiek aan de frontlijn. Evenals Fred zijn de medewerkers van IBAN zeer be-
gaan met de mensen en situaties waar zij tegenop lopen. Maar de mensen van 
IBAN zijn in staat hun dienstverlening vanuit de ontmoeting met mensen op te 
bouwen en zelf af te ronden. Daar is in het IBAN-kantoor alles en iedereen op 
gericht. Daar ‘bruist’ het, zij doen het ‘samen’, dicht bij elkaar zittend. Dat 
zorgt voor een speciale cultuur die de afzonderlijke medewerkers weer inspi-
reert, en die maakt dat men het leuk vindt om daar te werken. Die dynamiek 
ontstaat misschien ook omdat zij direct met individuen te maken hebben voor 
wie zij iets kunnen betekenen. Dat element mist Fred in zijn soort opgaven: hij 
heeft meer met ‘situaties in de publieke ruimte’ te maken waaraan iets moet 
gebeuren. De dynamiek ‘buiten’ vertaalt zich bij IBAN in een productieve dy-
namiek ‘binnen’. Zij staan er niet alleen voor, zoals kennelijk bij Fred wel het 
geval is.  
 
Verantwoordelijkheid 
Ook Fred neemt zijn verantwoordelijkheid. Die is er vooral op gericht om tot 
een goede afstemming tussen verschillende organisaties te komen. Het is een 
verantwoordelijkheid die handelen van anderen, in de frontlijn, mogelijk moet 
maken. In termen van deze bundel is ook bij Fred, net als bij de IBAN-
medewerkers, sprake van horizontale en omgevingsgerichte verantwoor-
delijkheid. Maar deze is taaier van karakter, abstracter, met minder zichtbaar 
resultaat en directe bevrediging dan de veel meer op actie en interventie ge-
richte verantwoordelijkheid van de IBAN-mensen. Als een eenzame cowboy 
doorkruist Fred met de moed der wanhoop de wegen van Noord, dat is de 
indruk die je krijgt. Hij is afhankelijk van anderen en moet hen ‘verleiden’ tot 
cofinanciering. Een mandaat of budget om zélf tot snelle oplossingen aan de 
frontlijn te komen, om de uitvoering zélf te kunnen regelen, ontbreekt. Fred zet 
zijn tanden erin en laat niet los. Maar hoe ver kan en wil je gaan als medewer-
ker? Moet je inderdaad je motivatie uit woorden van Bob Dylan halen, zoals 
Fred? Kan en wil iedereen dat wel? Intussen horen wij weer de woorden van 
de manager: ‘we proberen knelpunten weg te zetten en probleemeigenaren te 
vinden.’  
 
Inderdaad, wie is nu de probleemeigenaar? Fred? De persoon of afdeling waar 
hij zich toe richt? Is het resultaat, het ergens vinden van een potje, afhankelijk 
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van het onderlinge krachtenspel? Wie beslist nu of iets wel of niet doorgaat? 
Wie is opdrachtgever, wie is opdrachtnemer? Waar ligt hier eigenlijk verant-
woordelijkheid? Bij wie kan Fred steun krijgen op momenten dat het erop aan-
komt?  

 
 
17.8  Verantwoordelijkheid in de frontlijn: enkele conclusies  
 
In het voorgaande schetsten we enkele praktijkfragmenten om te laten zien 
waar je bij uitvoering in de frontlijn zoal tegenop loopt. De adviseurs van 
IBAN en de coördinator van Buurtgericht Werken bespelen als het ware de 
bestaande organisatorische ordeningen, maar trekken er ook tegen ten strijde. 
Zij doen dat vanuit een relatief zwakke institutionele positie. Ze nemen ver-
antwoordelijkheid, maar beschikken niet over formele instrumenten om die 
verantwoordelijkheid ook waar te kunnen maken. Hun verantwoordelijkheid 
is horizontaal gericht en bestaat vooral uit intelligent inspelen op wat de om-
geving hun aan mogelijkheden aanreikt. Die is bij IBAN-medewerkers groter 
dan bij Fred van het buurtgericht werken. Het verschil zit in twee dingen, die 
ons inzicht verschaffen in de voorwaarden waaronder mensen in de frontlijn 
hun verantwoordelijkheid kunnen nemen (zie ook Tops, 2007b). 
 
In de eerste plaats is er de mate waarin men direct verbonden is met maat-
schappelijke vragen en behoeften. Dat mobiliseren van of inspelen op ‘externe’ 
vragen is een belangrijke machtsbron voor mensen die verantwoordelijkheid 
willen nemen in situaties waarin formele verankering van die verantwoorde-
lijkheid ontbreekt. De mensen van IBAN houden de vervolghandelingen in de 
gaten totdat er werkelijk iets gebeurd is. Ze voelen zich daar ook zelf verant-
woordelijk voor. Deze directheid in de opvolging is een succesfactor van jewel-
ste. Precisie naar de bezochte mensen toe. En naast precisie ook relevantie, 
omdat mensen een sociale ruggensteun moeten krijgen, liefst: de geleiding 
naar werk. Er wordt direct ingespeeld op de dynamiek aan de frontlijn, IBAN 
heeft een persoonlijk gezicht naar buiten gecreëerd, en de baas van IBAN zorgt 
op afstand dat dit mogelijk is en blijft. De positionering van Fred is vanuit zijn 
afdeling Buurtgericht Werken meer achter de frontlijn gelegen. Van daaruit 
moet hij als een ‘alledaagse doener’ moeizaam allerlei eindjes aan elkaar zien te 
knopen. Directe verbinding met de ‘externe’ werkelijkheid heeft hij eigenlijk 
niet. Hij voert het taaie, interne afstemmingsgevecht.  
 
Behalve externe verankering is er nog een tweede conditie nodig om mensen in 
frontlijnposities in staat te stellen hun verantwoordelijkheid te nemen. Zij die-
nen te beschikken over rugdekking ‘van boven’. Door iemand die het ‘geleen-
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de’ of het directe gezag heeft om knopen door te hakken, zoals een stadsmari-
nier of de bestuurder zelf. Er is ten minste één persoon met positionele macht 
die ruimte organiseert voor mensen in de frontlijn en zijn positie in stelling kan 
brengen door hun steun en dekking te geven; iemand die aantoonbaar – in 
woord en gedrag – met zijn volle gewicht resultaten in de uitvoering nastreeft. 
Op die manier worden de horizontale – operationele en maatschappelijke – 
verantwoordelijkheden gekoppeld aan de verticale – politieke – verantwoorde-
lijkheden. Er wordt verantwoordelijkheid genomen en gegeven. 
 





18 Bewonersbetrokkenheid en verbonden 
verantwoordelijkheden in De Smederijen van 
Hoogeveen 

 
Ted van de Wijdeven en Casper Geurtz 

 
 
18.1   Introductie1 
 
In het kader van bestuurlijke vernieuwing en ‘het dichten van de kloof tussen 
burger en bestuur’ kiezen veel gemeenten voor het steviger betrekken van 
burgers bij het beleid. Vaak wordt hierbij het wijkniveau (‘dicht bij de burger’) 
als aangrijpingspunt gekozen (zie ook Boogers et al., 2002a; 2002b). Er worden 
veel arrangementen en aanpakken opgetuigd ter bevordering van politieke 
participatie die verdergaan dan de geëigende inspraakrondes. Zo mogen bur-
gers bijvoorbeeld meebeslissen in interactieve sessies of krijgen ze eigen buurt-
budgetten ter besteding (Hendriks & Tops, 2001; Oude Vrielink & Van de Wij-
deven, 2008). De keuze voor dergelijke aanpakken schept echter een stevige 
verantwoordelijkheid jegens diezelfde burgers. Zo is het niet alleen in termen 
van legitimiteit en responsiviteit, maar ook in termen van persoonlijke relaties 
en gewekte verwachtingen erg lastig om na een interactief proces met burgers 
tóch te kiezen voor een andere richting. Terwijl dit soms wél geëist of verwacht 
wordt door ‘traditionele’ democratisch gelegitimeerde instituties als de ge-
meenteraad of het college van Burgemeester en Wethouders (B&W). In dit 
hoofdstuk zullen we zien dat de politieke en de maatschappelijke verantwoor-
ding bij intensieve burgerparticipatie soms op gespannen voet kunnen staan. 
Maar: dat wil niet zeggen dat deze spanning niet werkbaar gemaakt kan wor-
den. 
 
Een gemeente waar al veel ervaring is opgedaan met, door de jaren heen steeds 
verdergaande, vormen van bewonersbetrokkenheid is Hoogeveen. Bewoners-
betrokkenheid en beslismacht van burgers worden daar vanaf 2007 stadsbreed 
vormgegeven via ‘De Smederijen van Hoogeveen’; een aanpak waarbij burgers 
‘samen plannen smeden en realiseren voor de leefbaarheid in de eigen buurt’.2 

                                                  
1 Deze boekbijdrage is gebaseerd op een onderzoek naar de werkwijze van De Smederijen 
dat de onderzoekers in opdracht van de SEV hebben uitgevoerd van april tot en met juni 
2008 (Van de Wijdeven & Geurtz, 2008). De auteurs danken Gea Lunsing, Martin Peelen, 
Wilbert van Houten, Jan Bouwmeester en Stefan Soeparman voor kritisch commentaar op 
een eerdere versie van dit stuk. 
2 Citaat van de website van De Smederijen: www.desmederijenvanhoogeveen.nl. 
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In De Smederijen zijn veel kenmerken van de – in termen van deze bundel – 
maatschappelijke dienstbaarheid benadering terug te vinden. De kerngedachte 
in de Hoogeveense aanpak is dat bewoners aan het roer staan in de vormge-
ving van en beslissing over hun leefomgeving. Professionals van de gemeente 
en maatschappelijke instellingen moeten daarbij niet invullend maar aanvul-
lend zijn. Tegelijkertijd is de politieke instrument benadering – waarin politie-
ke verantwoording en meer hiërarchisch georiënteerde relaties centraal staan – 
niet geheel van het toneel verdwenen. Wanneer gekozen wordt voor een aan-
pak waarin bewoners (mede) ‘aan het roer staan’, kan het nog wel eens gebeu-
ren dat er een spanning ontstaat tussen beide benaderingen. Aan de hand van 
De Smederijen-casus onderzoeken we op welke wijze deze (potentiële) span-
ning zich kan uiten en welke lastige punten de keuze voor een dergelijke aan-
pak in de praktijk kan opleveren. Tevens gaan we in op de wijze waarop in 
Hoogeveen de (potentiële) spanning tussen beide benaderingen werkbaar 
wordt gemaakt. 
 
Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. In de volgende paragraaf gaan we kort 
in op de systematiek van De Smederijen en in hoeverre hierin een verschuiving 
zichtbaar is van politieke naar maatschappelijke verantwoordelijkheid. We 
zullen in paragraaf 18.3 aan de hand van twee voorbeelden stilstaan bij de 
praktijk van het werken met De Smederijen en de spanning die daarbij tussen 
de politieke instrument benadering en de maatschappelijke dienstbaarheid 
benadering kan ontstaan. In paragraaf 18.4 staan we vervolgens stil bij de wijze 
waarop deze spanning werkbaar wordt gemaakt in Hoogeveen. Ten slotte be-
vat paragraaf 18.5 onze conclusies en samenvatting.3 
 

 
18.2   Verschoven verantwoordelijkheden? 

 
In de gemeente Hoogeveen wordt al geruime tijd gewerkt en geëxperimen-
teerd met verschillende vormen van burgerparticipatie. Na gestart te zijn met 
buurtbeheer, en na enkele experimenten vanaf het begin van de jaren negentig 
met onder andere Wijkgebonden Leefbaarheidsbudgetten, is in Hoogeveen in 
2007 besloten een forse stap verder te gaan. Zes partnerorganisaties – de ge-
meente, de woningcorporaties Woonconcept, Domesta en Actium, de politie en 
het welzijnswerk – zetten gezamenlijk in op het steviger betrekken van bewo-
ners bij de vormgeving van hun woonomgeving. Er wordt vervolgens in De 
                                                  
3 Voor de totstandkoming van dit hoofdstuk is mede van diverse internetsites gebruik ge-
maakt, waaronder: www.desmederijenvanhoogeveen.nl, www.krakeel.nl en 
www.krakeelwijzer.nl. 
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Smederijen-aanpak stevig én stadsbreed ingezet op de – in termen van deze 
bundel – maatschappelijke dienstbaarheid benadering. Zo valt op de website te 
lezen dat ‘[e]en Smederij (…) geen werkplaats ergens in een straat, maar een 
werkwijze [is]’. Bewoners uit de buurt, de wijk of het dorp zijn in een smederij 
actief betrokken bij de aanpak van hun omgeving op zowel korte als lange 
termijn. Over de precieze werkwijze volgt hierna meer. Inmiddels zijn achttien 
Smederijen in Hoogeveen actief: tien Smederijen zijn in 2007 van start gegaan, 
en acht Smederijen in 2008. Uiteindelijk moeten het er 34 in totaal worden, 
waarmee heel Hoogeveen wordt ‘gedekt’. In deze paragraaf gaan we nader in 
op de vormgeving van De Smederijen. We beginnen bij enkele belangrijke uit-
gangspunten van de aanpak. Daarna gaan we kort in op de systematiek van de 
‘korte en lange klappen’, en we eindigen deze paragraaf met een eerste dui-
ding van de verschuivingen in verantwoordelijkheden. 

 
Vonken 
De Smederijen van Hoogeveen zijn in mei 2007 gestart en hebben diverse doel-
stellingen. Zo heeft de Hoogeveense aanpak niet alleen tot doel bewoners zeg-
genschap te geven over hun eigen leefomgeving, maar wordt ook gericht op 
het vergroten van de maatschappelijke participatie en de zelfredzaamheid van 
bewoners. Daarnaast wordt beoogd de sociale verbondenheid en samenhang 
tussen bewoners te stimuleren en de samenwerking binnen en tussen de part-
nerorganisaties van De Smederijen onderling en met de bewoners te verbete-
ren. De belangrijkste uitgangspunten van De Smederijen-aanpak zijn vervat in 
‘elf vonken’.4 Deze vonken moeten het ‘vuur’ van De Smederijen doen oplaai-
en. Het gaat hierbij om de institutionele vormgeving van De Smederijen-
aanpak, maar ook om de ‘informele’ manier van werken. Enkele ‘vonken’ zijn 
bijvoorbeeld de toekomstagenda (de ‘korte klap’ en ‘lange klap’ van de bewo-
ners) en de gebiedsregisseurs. De gebiedsregisseurs werken in opdracht van, 
en slaan een brug tussen, de zes partners en de bewoners. Het realiseren van 
de toekomstagenda samen met bewoners en betrokken partijen is hun belang-
rijkste opdracht. Andere vonken zijn bijvoorbeeld de stuurgroep, de ‘speelre-
gels’ en de budgetten. Verderop in het hoofdstuk komen enkele van de vonken 
nog uitgebreider aan de orde.  

 
Korte klappen 
In De Smederijen krijgen burgers beslismacht over een jaarlijks te besteden 
budget voor hun wijk of dorp. Met het budget kunnen zij zelf projecten uitvoe-
ren voor en in hun wijk: dit is in Smederij-termen de ‘korte klap’. Al sinds het 
werken met het buurtbeheer kunnen burgers ‘defecten in de wijk’ melden, 
                                                  
4 Zie ook de publicatie van de gemeente Hoogeveen ‘Vuurdoop, Wijk- en Dorpsgericht 
werken in Hoogeveen’ (2007). 
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zodat die aangepakt kunnen worden. Burgers hebben hiermee richting de in-
stanties vooral een rol als ‘klant’. De partnerorganisaties in het buurtbeheer      
– dezelfde als in De Smederijen – wilden in de loop der tijd nog een stap verder 
gaan. De burger zou naast ‘klant’ ook als ‘coproducent’ of ‘partner’ concreet 
kunnen ‘meebouwen’ aan de eigen wijk. Deze partnerrelatie krijgt in 2001 
vorm in het experiment Wijkgebonden Leefbaarheidsbudgetten (WGLB) (zie 
ook: Huygen & Rijkschroeff, 2003).5 De budgetten van het buurtbeheer worden 
beschikbaar gesteld aan bewoners om hun wijk te verbeteren. Verantwoorde-
lijkheid voor het budget wordt verplaatst naar bewoners, waarmee duidelijk 
nog sterker wordt ingezet op een maatschappelijke dienstbaarheid benadering. 
De aanpak die destijds met de WGLB is ontwikkeld, is daarna grotendeels 
overgenomen als ‘korte klap’ in De Smederijen. 
 
Hoe werkt de korte klap? Bewoners dienen allereerst ideeën in. In de voorfase 
van de korte klap worden de ingediende ideeën vervolgens marginaal getoetst 
door een initiatiefgroep van ongeveer vijftien bewoners. In samenwerking met 
de gebiedsregisseur, en met advies van het wijkteam, beslist de initiatiefgroep 
welke initiatieven doorgaan naar de verkiezingsavond en wanneer de verkie-
zingsavond wordt georganiseerd. Tijdens de verkiezingsavond worden de 
ideeën beoordeeld door medebewoners. Alle bewoners kunnen dan stemmen 
over de ingediende voorstellen, en de projecten met de meeste stemmen wor-
den uitgevoerd. Het budget voor de korte klap is in De Smederijen per jaar 
geregeld. Het aantal verkiezingsavonden om het budget toe te wijzen aan be-
wonersprojecten kan variëren per Smederij. Enkele voorbeelden van uitge-
voerde projecten in de wijk Krakeel: buurtspeeldagen, (multi)culturele wijk-
feesten, plaatsen van bankjes en bloembakken in de wijk (die onderhouden 
worden door de buurtbewoners), een tijdelijke fietscrossbaan, een digitaal 
speelveld, en het opschonen van een visvijver.  
 
Lange klappen 
Naast een korte klap is er in De Smederijen-aanpak ook een ‘lange klap’, waar-
bij burgers invloed hebben op de lange termijn ontwikkeling van hun gebied. 
De korte klappen zijn jaarlijks terugkerend, met een jaarlijks budget per Sme-
derij en werken via ‘uitvoeringsplannen’. De lange klap werkt ook per Smede-
rij, maar vindt niet jaarlijks plaats. Bij de lange klap gaat het om complexere 
projecten (bijvoorbeeld het realiseren van een buurthuis of de herinrichting 
van een park). Voor de lange klap wordt samen met bewoners een ‘ontwikkel-
plan’ opgesteld. Een ontwikkelplan smeden voor de lange termijn duurt rela-
tief lang en er zijn doorgaans grotere investeringen mee gemoeid dan bij de 
                                                  
5 In 2003 zijn in de Hoogeveense wijk Krakeel de eerste verkiezingen gehouden in het kader 
van WGLB. 
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korte klap. De initiatiefgroep speelt afhankelijk van de situatie een meer of 
minder belangrijke rol bij de totstandkoming van het ontwikkelplan. Het be-
langrijkste uitgangspunt is dat professionals samen met bewoners (in bredere 
zin) het ontwikkelplan maken. Ook bij ontwikkelplannen moet, net zoals bij de 
korte klap, een breed draagvlak ontstaan. Om dit te bereiken is een begelei-
dend document opgesteld met processtappen om te komen tot een ontwikkel-
plan. In dit proces speelt het zogenoemde ‘afstemmingsteam’, waarin beleids-
medewerkers van de zes kernpartijen en gebiedsregisseurs zitten, een grote rol. 
Dit team legt het ontwikkelplan met een advies voor aan de stuurgroep van De 
Smederijen.6 
 
Met de korte klap is in Hoogeveen al heel wat ervaring opgedaan: in het 
buurtbeheer, met de WGLB en vanaf de zomer van 2007 in De Smederijen. Op 
het moment van onderzoek (zomer 2008) was er in Hoogeveen echter nog wei-
nig ervaring met de ‘lange klap’. De lange klap kent wel enkele voorlopers, 
nog van voor de invoering van De Smederijen. Zo wordt er in de wijk Krakeel 
gewerkt met een wijkontwikkelingsplan (WOP) Krakeel, waarin bewoners 
naar aanleiding van een grote herstructurering kunnen meedenken over de 
lange termijn ontwikkeling van de wijk. Daarnaast heeft de gemeente in een 
van haar dorpen, Nieuwlande, bewoners vanaf het allereerste moment betrok-
ken bij het maken van het dorpsontwikkelingsplan Nieuwlande (DOP Nieuw-
lande). 
 
Verschoven verantwoordelijkheden? 
In welke zin is er in de opzet van De Smederijen van Hoogeveen sprake van 
een verschuiving van politieke naar maatschappelijke verantwoording en ver-
antwoordelijkheden? Uitgangspunt is in Hoogeveen om verantwoordelijkhe-
den tussen bewoners en professionals vorm te geven volgens ‘de trits’.7 Steeds 
wordt bekeken: 
 
1. wat bewoners zelf kunnen (‘bewoner als opdrachtgever’); 
2. waarbij ze ondersteuning nodig hebben (‘bewoner als partner’); en 
3. wat anderen (lees: professionals) moeten doen (‘bewoner als klant’).  
 
In de praktijk betekent dit dat elke wijk een eigen aanpak krijgt, en er verschil-
len zijn tussen de korte en de lange klap. In de korte klap is duidelijk sprake 
van een verschuiving van zeggenschap over budget. De bewoners beslissen en 
daarmee wordt het ‘primaat van de politiek’ duidelijk ingeruild voor het ‘pri-
maat van de bewoner’. Daarnaast zijn er wat de korte klap betreft ook de eer-
                                                  
6 Of, dat is ook mogelijk, aan een specifieke gebiedsstuurgroep. 
7 Eén van de ‘elf vonken’. 
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dergenoemde maatschappelijke partners, die heel concreet medeverantwoor-
delijkheid nemen in de uitvoering. Ze ondersteunen in de uitvoering en zijn 
(wanneer de initiatiefgroep dat wenst) gesprekspartner van de initiatiefgroe-
pen. De corporaties cofinancieren overigens de gebiedsregisseurs en de buurt-
budgetten. De gemeente draagt uiteindelijk 70% van de kosten en de corpora-
ties 30%.8 
 
Een belangrijk verschil tussen de korte en de lange klap is dat bewoners bij de 
lange klap geen formele, doorslaggevende, beslismacht hebben: het budget 
voor de lange klap is in tegenstelling tot dat van de korte klap niet ‘geregeld’. 
Bij elke lange klap dient er budget gezocht te worden op de begrotingen van de 
betrokken partijen (waaronder die van de gemeente). Naast de bewoners en de 
professionals die de ontwikkelplannen maken, hebben ook nog de partners in 
De Smederijen en uiteindelijk de gemeenteraad beslismacht. Hier lijkt de ver-
deling van verantwoordelijkheden dus duidelijk ingewikkelder dan bij de kor-
te klap. Niet in het minst omdat het bij de lange klap doorgaans om grote 
geldbedragen en ingrepen gaat. Het betreft nu niet een verschuiving van ver-
antwoordelijkheid naar de burger, maar er ontstaat een spagaat tussen politie-
ke en maatschappelijke verantwoording voor politici. 
 
 
18.3   Ervaringen uit De Smederijen 

 
Na het eerste jaar van De Smederijen blijkt uit de door ons gevoerde gesprek-
ken dat de tevredenheid van de bewoners over de aanpak aanzienlijk is.9 Het 
werk van de gebiedsregisseurs wordt doorgaans gewaardeerd, en de werkwij-
ze rondom de korte klap valt op hoofdlijnen in goede aarde bij de bewoners: zij 
voelen zich in de korte klap zeker serieus genomen. Ook het aantal idee-
indieningen en de gemiddelde opkomst op de verkiezingsavonden is zeer aan-
zienlijk.10 De keuze voor het sterk inzetten op de maatschappelijke dienstbaar-
heid benadering werpt in dat opzicht haar vruchten af. Maar er komen in de 
praktijk toch wel enkele lastige punten naar voren. In het navolgende laten we 
uitgebreid twee voorbeelden de revue passeren waarin de spanning tussen de 
maatschappelijke dienstbaarheid benadering en de politieke instrument bena-
dering naar voren komt en enkele implicaties van de gekozen aanpak zichtbaar 
worden. 

                                                  
8 Voor een precieze uitleg van de kostenverdeling, zie Van de Wijdeven & Geurtz (2008). 
9 Zie Van de Wijdeven & Geurtz (2008). 
10 In de door ons onderzochte wijk Krakeel gaat het om zo’n 250 stemmen per verkiezing 
(waar ook ‘gemandateerde stemmen’ bij zitten) en zo’n 12 ideeën waarop gestemd kan wor-
den. 
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Processen met bewoners kennen een eigen dynamiek en tempo 
Processen met bewoners kennen een eigen dynamiek en een eigen tempo, zo 
blijkt uit ons onderzoek in de Hoogeveense wijk Krakeel. Twee relaties zijn 
hierbij van belang: enerzijds de relatie tussen instanties en betrokken burgers 
en anderzijds de relatie tussen burgers onderling. Door deze ‘tweezijdige 
doorwerking’ kunnen processen waarbij bewoners invloed uitoefenen op het 
publieke domein van hun wijk soms een curieus samenspel van politieke en 
maatschappelijke verantwoording tot gevolg hebben. 
 
Laten we beginnen met de laatstgenoemde relatie: die tussen burgers onder-
ling. Het eerste jaar van De Smederijen laat zien dat een constructie waarin 
bewoners gezamenlijk in een (initiatief)groep maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid krijgen, een eigen dynamiek met zich meebrengt. Zo betekent het in 
het leven roepen van een nieuwe initiatiefgroep nog niet dat er ook daadwer-
kelijk sprake is van een ‘groep’. Hier gaat een groepsproces aan vooraf. Het 
vertrouwen tussen bewoners onderling moet soms nog groeien, bewoners 
moeten gewend raken aan hun nieuwe rol en aan de spelregels (die de initia-
tiefgroep deels ook zelf mag/moet bepalen). Een deel van het groepsproces 
betreft het gezamenlijk uitvinden/definiëren van de rol die bewoners in de 
initiatiefgroep hebben ten opzichte van andere wijkbewoners.  
De nieuwe rollen worden al werkende weg vormgegeven door de bewoners in 
de initiatiefgroep zelf, doorgaans in samenwerking met de gebiedsregisseur. 
Het vormgeven van de bewonersbetrokkenheid in een initiatiefgroep kan tot 
spanningen leiden, zo laat de casus Krakeel zien. In Krakeel werd een Smederij 
opgericht terwijl daar reeds een stevige bewonersstructuur gevestigd was in 
het kader van het WOP Krakeel. In Krakeel is er dan ook voor gekozen om veel 
dwarsverbanden te leggen tussen de initiatiefgroep en de andere bewoners-
clubs/verenigingen: zo hebben leden van het wijkplatform, de buurtvereni-
ging en de schoolbesturen zitting in de initiatiefgroep van De Smederijen. Dit 
proces van het verbinden van bestaande bewonersstructuren en -posities aan 
de nieuwe (rol van de) initiatiefgroep vergt enige tijd en is doorlopend een 
punt van aandacht. 
 
Naast de relatie burger-burger speelt de relatie burger-instanties, die ook een 
eigen dynamiek laat zien. Dit is zowel het geval bij de korte als de lange klap, 
maar we staan hier specifiek stil bij de korte klap. Zo diende er in de pas opge-
richte Smederij van de wijk Krakeel na de zomervakantie van 2007 al snel te 
worden begonnen met de (voorbereidingen) voor de eerste korte klap-
verkiezingsronden. De initiatiefgroep moest in die fase eerst nog een ‘groep’ 
worden en als zodanig in de wijk bekend raken. Uiteindelijk werd de korte 
klap niet in 2007, maar in het begin van 2008 georganiseerd. Het voor de korte 
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klap beschikbare budget moest volgens de gemeentelijke budgetlogica echter 
nog in 2007 uitgegeven worden, anders zou het vervallen. Er ontstond dus een 
spanning tussen maatschappelijke verantwoording (waarbij bewoners beslis-
sen) en politieke verantwoording (waarbij de procedurele budgetlogica geldt). 
 
De ‘procedurele druk’ van de voornoemde budgetlogica was er mede debet 
aan dat in Krakeel het tempo voor de initiatiefgroep te hoog en de druk op het 
groepsproces te groot werd. Uiteindelijk is het toch gelukt om de budgetten uit 
2007 over te hevelen naar 2008, en is de logica van de politieke instrument be-
nadering terzijde geschoven voor de maatschappelijke dienstbaarheid benade-
ring. Op het moment van schrijven is er voor dit knelpunt overigens ook een 
structurele oplossing gevonden en hebben de bewoners wat betreft de korte 
klap geen ‘last’ meer van de begrotingsprocedures van de gemeente. 
 
Lange klappen zijn complex 
Een tweede voorbeeld van spanningen tussen de maatschappelijke dienstbaar-
heid benadering en de politieke instrument benadering doet zich voor bij de 
lange klap. Het gaat dan om een wat ‘klassieker’ voorbeeld van de spanning 
tussen politieke en maatschappelijke verantwoording bezien vanuit formele 
politieke instituties. Er is nog niet uitgebreid gewerkt met de lange klap, maar 
de eerste echte ervaring – in het dorp Tiendeveen – toont aan dat het een lastig 
proces kan zijn.  
 
In Tiendeveen was het belangrijkste issue de aanleg van een multifunctioneel 
centrum, en de eventuele sloop van een recent opgeknapte voetbalkantine die 
hiermee samenhing. De uiteindelijke beslissing hierover heeft tot veel span-
ning geleid tussen bewoners en het college. Om te begrijpen hoe deze beslis-
sing tot zoveel spanning heeft kunnen leiden, kijken we naar de manier waar-
op het proces rondom de lange klap is verlopen.  
Zoals bekend, betrekt de lange klap bewoners op een vergaande manier bij 
strategische beslissingen op het lokale niveau, waarbij bewoners samen met de 
gemeente werken aan een ontwikkelingsplan. Hier komt meteen een opvallen-
de zaak uit Tiendeveen naar voren. Bewoners kwamen er in de loop van het 
proces namelijk achter dat beleidsambtenaren die actief waren in hetzelfde 
gebied, dat van elkaar niet wisten. De bewoners hebben daarop zelf het initia-
tief genomen om iedereen bij elkaar te roepen. Vervolgens is door middel van 
verschillende sessies tot een aantal definitieve voorstellen gekomen. Uit de 
voorstellen werd – door de bewoners breed gedragen – een plan voor de toe-
komstige ontwikkeling van het dorp gekozen. In dit plan zou een multifunc-
tioneel centrum gebouwd worden op de plek waar een voetbalkantine stond. 
In dit plan zou de voetbalkantine – waar recent in geïnvesteerd was – gesloopt 
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worden. In een van de andere plannen was dit niet het geval en waren de kos-
ten lager;11 het college koos vervolgens voor díe optie. Dat viel erg slecht bij de 
bewoners – deze hadden immers hun keuze al duidelijk gemaakt. Politieke 
verantwoording prevaleerde hier (tijdelijk) boven maatschappelijke verant-
woording. Had iemand van de gemeente nog tijdens het smeden van de plan-
nen aangegeven dat de kantine niet zomaar gesloopt kon worden en/of dat de 
meerkosten een groot probleem zouden zijn, dan was het wellicht een ander 
verhaal geweest. Maar nu waren bewoners in de veronderstelling dat het plan 
er op de – in hun ogen – afgesproken wijze ging komen. ‘Het was een publiek 
geheim dat de wethouder van Financiën dwars lag wegens de kosten – tot gro-
te frustratie van enkele collega-wethouders, de gebiedsregisseur en de bewo-
ners’, zo schrijft journalist Hans Buddingh in het NRC Handelsblad.  
Om tot een oplossing te komen verzocht de gemeenteraad het college om het 
gesprek over het plan opnieuw te openen, onder meer met behulp van een 
externe ‘verkenner’. Dit is opvallend, omdat het politieke gezag van de ge-
meente bij uitstek, de raad, het college oproept tot maatschappelijke dienst-
baarheid in deze kwestie. Daarnaast hadden de bewoners inmiddels zelf een 
woningcorporatie (een corporatie overigens, die geen lid is van de stuurgroep 
van De Smederijen) bereid gevonden ook in het plan te investeren. In overleg 
met de initiatiefnemers wordt daarom een haalbaarheidsonderzoek gedaan. 
Ten tijde van het schrijven van dit hoofdstuk loopt de zaak nog, maar uiteinde-
lijk gaat het plan er waarschijnlijk wél komen zoals de bewoners dat wilden.12 
 
Ook uit dit voorbeeld blijkt hoe ingewikkeld de verschillende verantwoor-
dingslijnen door elkaar lopen. De rol van de gemeenteraad is al aangehaald, 
maar ook de politieke overweging van een wethouder die het plan te duur 
vindt (politieke verantwoording) en de manier waarop bewoners vervolgens 
geopereerd hebben, springen in het oog. De raad en de wethouder hebben 
blijkbaar beide een andere insteek wat betreft politieke instrumentaliteit of 
maatschappelijke betrokkenheid. Bewoners die betrokken worden bij de invul-
ling van de wijk, blijken daarnaast ook buiten de politieke arena met andere 
maatschappelijke partijen afspraken te maken. Maar ook binnen gemeentelijke 
instituties, getuige de gemaakte koppeling tussen betrokkenen (ambtenaren en 

                                                  
11 Zie ook: Gemeente Hoogeveen: Voorstel voor burgemeester en wethouders, Onderwerp 
Keuze locatie MFC Tiendeveen, 17 januari 2008, 
www.hoogeveen.nl/viewers/viewdoc.aspx?DocID=3359, en Gemeente Hoogeveen, Rap-
portage stand van zaken: besluitvorming ontwikkelingsvisie Tiendeveen, 14 mei 2008, 
www.hoogeveen.nl/viewers/viewdoc.aspx?DocID=3758. 
12 Zie ook: Hans Buddingh, 2008 en het Persbericht ‘Locatie multifunctioneel centrum Tien-
deveen aan Molenweg’, 4 februari 2009, www.desmederijenvanhoogeveen.nl/nl/ 
nieuws/Locatie-multifunctioneel-centrum-Tiendeveen-aan-Molenweg/64. 
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instanties) door bewoners, vinden bewoners soms beter hun weg dan de be-
trokken ambtenaren. 
Buiten dit Tiendeveense voorbeeld om, komen er wat de lange klap betreft in 
de nabije toekomst sowieso nog enkele algemene lastige kwesties aan. Zo dient 
het budget per lange klap georganiseerd te worden, waar er voor de korte klap 
juist een budget is afgesproken/vastgesteld. Ook gaat het vaak om langduren-
de, meerjarige trajecten: hoe zorg je ervoor dat bewoners in deze trajecten vol-
doende aansluiting vinden? In algemene zin legt de lange klap een zware be-
lasting op alle partijen. Het vergt een grotere en andersoortige inzet van bewo-
ners, een bereidheid bij professionals om op een andere manier naar bepaalde 
ontwikkelingen te kijken, en een bereidheid van politici om een zekere hoe-
veelheid (financiële) beslismacht los te laten en/of over te dragen. Dit is een 
lastige problematiek zonder kant-en-klare oplossingen.  
In Tiendeveen is – naast de inzet en creativiteit van de bewoners – het draag-
vlak vanuit de raad voor De Smederijen-aanpak belangrijk geweest voor het 
vinden van een oplossing. Het was ten slotte de raad die het college verzocht 
om het proces weer vlot te trekken. De raad heeft daarmee in die zin gekozen 
voor het perspectief van maatschappelijke verantwoording. Op het moment 
van schrijven wordt in De Smederijen overigens gezamenlijk – afstemmings-
teams, stuurgroep, gebiedsregisseurs en bewoners – gewerkt aan het nader 
vormgeven van de lange klap.  
 
 
18.4   Verbonden verantwoordelijkheden? 
 
In het voorgaande hebben we een beeld gekregen van De Smederijen en enkele 
spanningen die hierbij komen kijken. De maatschappelijke dienstbaarheid is 
dominant, maar de politieke instrument benadering is hiermee niet van het 
toneel verdwenen. Het is ook geen kwestie van het ene óf het andere, het gaat 
in de praktijk van De Smederijen veeleer om het vinden van een balans tussen 
de twee benaderingen, om de (in potentie) aanwezige spanning werkbaar te 
maken. In deze paragraaf gaan we in op hoe dat in De Smederijen gaat. 
We zien dan een combinatie van drie zaken. Vooraleerst wordt de potentieel 
aanwezige spanning tussen de maatschappelijke dienstbaarheid benadering en 
de politieke instrument benadering werkbaar gemaakt door de aanwezigheid 
van enkele verbindende (institutionele) arrangementen in De Smederijen-
aanpak. Daarnaast zien we een constante en persoonlijke aandacht van wat we 
noemen ‘professionele verbinders’. Als derde is steun voor de aanpak van de 
maatschappelijke partners, maar vooral ook van de politiek, van wezenlijk 
belang. Op het laatste punt gaan we kort in – het is veeleer een voorwaarde 
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voor de aanpak dan een werkwijze –, bij de andere twee punten staan we wat 
langer stil. 
 
Verbindende arrangementen 
In De Smederijen-aanpak zijn drie belangrijke verbindende arrangementen te 
zien: de stuurgroep, de klankbordgroep en het afstemmingsteam. We beginnen 
met de eerstgenoemde. Op het ‘hoogste’ niveau is er de stuurgroep van De 
Smederijen, die bestaat uit vertegenwoordigers van de zes partners, vier be-
woners, de gebiedsregisseurs en de verantwoordelijke wethouder (tevens 
voorzitter van de stuurgroep). Uit deze samenstelling blijkt een nadruk op 
maatschappelijke verantwoording, er zijn immers kwantitatief meer maat-
schappelijke vertegenwoordigers in de groep. Desalniettemin is de positie van 
de wethouder belangrijk in de stuurgroep. De wethouder is de schakel met 
B&W, en houdt zijn collega-wethouders en de raad op de hoogte van de ont-
wikkelingen in De Smederijen (politieke verantwoording), maar ook andersom 
(maatschappelijke verantwoording). De wethouder legt verantwoording af aan 
de raad voor de gekozen aanpak. Het gaat dan vooral om de wijze waarop de 
beslissingen genomen in De Smederijen zich verhouden tot de gemeentelijke 
beleidskaders en hoe beleidsdoelstellingen zich verhouden tot het besluitvor-
mingsproces in de lange en korte klappen. De stuurgroep zorgt tevens voor 
meer wederzijds begrip, en dat er een versteviging van de relatie tussen de 
betrokken partijen blijft. Met name het delen van kennis over wat er gebeurt in 
De Smederijen is hierbij van belang.  
Tijdens de projectfase, dus nog voor de officiële start van De Smederijen, wa-
ren er drie klankbordgroepen: één van bewoners, één van bewonersorganisa-
ties/belangenorganisaties en één van raadsleden.13 Ook hier is een menging 
van maatschappelijke en politieke verantwoording te zien, en is maatschappe-
lijke verantwoording in ieder geval qua aantal dominant. Dit laatste punt is 
niet onbelangrijk, aangezien de raad als toezichthouder op budgetten14 en als 
politiek controlerend en legitimerend orgaan doorgaans volgens de ‘klassieke’ 
politieke instrument benadering werkt. De ontwikkelingen in De Smederijen 
worden sinds de start van De Smederijen nog gevolgd door de klankbordgroep 
van raadsleden. De klankbordgroepen van bewoners zijn opgeheven: de be-
trokkenheid van bewoners wordt nu volledig intern in De Smederijen gere-
geld. De lokale politiek is door de toevoeging van de klankbordgroep van 
raadsleden ‘op afstand betrokken’. Politici worden op de hoogte gehouden van 

                                                  
13 De idee voor twee klankbordgroepen voor bewoners (een voor bewoners en de andere 
voor hun organisaties) is ontstaan, omdat enkele bewoners aangaven liever niet met allerlei 
in de wijk actieve (bewoners)organisaties in een klankbordgroep te willen zitten. Dit is we-
derom een vermenging van maatschappelijke verantwoording naar en tussen burgers. 
14 Let wel: de corporaties financieren ook mee. 
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ontwikkelingen, niet alleen volgens de klassieke wijze (door tekst en uitleg in 
de raadsvergaderingen en door periodieke schriftelijke en mondelinge verant-
woording aan de raad), maar deze ‘verticale verantwoording’ wordt gecombi-
neerd met de meer ‘horizontale verantwoording’ aan de klankbordgroep. De 
aansturing blijft wel op hoofdlijnen en op afstand, in de zin dat de invulling 
van het beleid en de vormgeving van de leefomgeving voor een belangrijk deel 
worden overgelaten aan de bewoners en professionals. 
Een derde verbindende arrangement is het afstemmingsteam. Dit afstem-
mingsteam koppelt de meest actuele ontwikkelingen in De Smederijen zo goed 
mogelijk terug aan de ambtelijke diensten en andere betrokken organisaties. 
De manier van werken met De Smederijen vraagt vaak nog een attitudeveran-
dering van de professionals ‘in de lijndiensten’ wat betreft de omschakeling 
van een invullende naar een aanvullende rol.15 Via het afstemmingsteam wordt 
getracht het ‘denken vanuit de bewoners’, zoals in De Smederijen wordt voor-
gestaan, verder in te bedden in de lijnorganisaties. Er zijn overigens op wijk-
niveau, vanuit het buurtbeheer, ook wijkteams met daarin verschillende pro-
fessionals die voeling houden met wat er daar gebeurt.  

 
Constante en persoonlijke aandacht van ‘professionele verbinders’ 
Naast de verbindende arrangementen zijn in de Hoogeveense aanpak ook wat 
we noemen ‘professionele verbinders’ cruciaal. Het gaat dan om personen wier 
professie voor een belangrijk deel bestaat uit het verbinden van partijen en 
personen. Dergelijke professionele verbinders in De Smederijen zijn de ge-
biedsregisseurs en de projectleider. 
In elke dorps- of wijksmederij is een gebiedsregisseur actief. Deze fungeert, zo 
hebben we ook expliciet kunnen zien in de voorbeelden, als schakel tussen de 
verschillende partijen en als een belangrijke aanjager van de werkprocessen in 
De Smederijen. De gebiedsregisseur is actief als een soort frontliniemede-
werker (Hartman & Tops, 2005). Hij is (zichtbaar) aanwezig in de wijk, bege-
leidt de initiatiefgroep, vormt een belangrijke schakel tussen het wijkteam 
(professionals) en de initiatiefgroep (bewoners). De gebiedsregisseur houdt 
tevens voeling met de stuurgroep van De Smederijen en met zijn collega’s in 
de andere gebieden.16 De gebiedsregisseurs worden gefinancierd door zowel 
de gemeente Hoogeveen als de betrokken woningcorporaties, maar zijn uit 
pragmatische, arbeidsrechtelijke overwegingen werkzaam in dienst van de 
gemeente en zijn daar gehuisvest. 
De gebiedsregisseur moet snel kunnen (om)schakelen en in kunnen spelen op 
de specifieke omstandigheden die in de wijk gelden. Dit omschakelen geldt 
niet alleen tussen wijken, maar ook tussen verschillende partijen en bijbeho-
                                                  
15 Sociaal Masterplan, pagina 6. 
16 Elke gebiedsregisseur heeft momenteel meerdere dorpen of wijken onder zijn hoede. 
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rende belangen en gangbaar jargon. Zoals we uit de gesprekken optekenen: 
‘Als gebiedsregisseur moet je de taal van de bewoners kunnen spreken. Je moet 
ook de taal kunnen spreken van directies en besturen. En je moet kunnen scha-
kelen. (...) Je moet op gesprek kunnen (en durven) op een hoger niveau en je 
moet tussen de bewoners kunnen zitten als één van hen. Als je dat niet kan, 
gaat het niet werken.’  
Naast de gebiedsregisseurs is er ook een projectleider actief binnen De Smede-
rijen. De projectleider is in dienst bij de gemeente Hoogeveen en houdt het 
gehele proces van de invoering en ontwikkeling van De Smederijen in de ga-
ten. Deze legt verbindingen en schakelt tussen alle betrokken partijen. Hierbij 
is constant aandacht nodig voor het functioneren van alle partijen en de onder-
linge relatie daartussen. Waar de gebiedsregisseurs in de wijken (De Smederij-
en) actief zijn, is de projectleider meer gericht op de processen in (de organisa-
tie van) De Smederijen. De projectleider neemt tevens een bijzondere positie in 
als verbinder tussen de eerdergenoemde arrangementen.  
Het werk van de gebiedsregisseur en van de projectleider betreft vaak verbin-
den en schakelen, maar het betekent soms ook confronteren en een tegengeluid 
laten horen. Als hij of zij het gevoel heeft dat de bewoners ondergesneeuwd 
raken in de processen en/of onvoldoende gehoord worden, wil het nog wel 
eens dat de gebiedsregisseur al dan niet in overleg met de projectleider – soms 
achter de schermen – intervenieert. 
 
Het proces van verbinden vraagt om constante aandacht en om persoonlijke 
aandacht. De ‘functie’ van de gebiedsregisseur of projectleider is één, maar hoe 
die functie wordt ingevuld is twee. Dit laatste is erg belangrijk, zeker in pro-
cessen waarbij bewoners zijn betrokken. Dat zijn geen louter instrumentele 
processen, het zijn met name processen van persoonlijke betrokkenheid. Het 
formele (de rol van de functionaris) wordt gecombineerd met het informele 
(het persoonlijke, het empathische). Deze combinatie van het zakelijke met een 
persoonlijke betrokkenheid en inspanning is bij veel spelers in De Smederijen 
te zien (bijvoorbeeld de wethouder en de directeuren van de partnerorganisa-
ties), maar juist voor de ‘professionele verbinders’ – die hier constant mee be-
zig zijn – is dit wezenlijk voor hun dagelijks werk. 

 
Naast maatschappelijke steun ook politieke steun 
Om een dergelijke aanpak van de grond te krijgen is naast stevige steun van 
maatschappelijke partners – in casu de corporaties, politie en het welzijnswerk – 
ook politieke steun cruciaal. Juist bij een verregaande keuze voor een maat-
schappelijke dienstbaarheid benadering is het van belang dat de politiek hier 
achter staat. Wanneer de raad – met zijn gelegitimeerde gezag vanuit de poli-
tieke instrument benadering – expliciet kiest voor de maatschappelijke dienst-
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baarheid benadering, zou je kunnen zeggen dat de aanpak is ‘geborgd’. En 
wanneer diezelfde raad deze steun ook blijft geven bij lastige casussen, dan is 
er veel mogelijk, getuige de voorbeelden uit de vorige paragraaf. Deze politie-
ke steun voor de maatschappelijke dienstbaarheid benadering zagen we in het 
geval van Tiendeveen, waar – zo zou je kunnen stellen – de verbindende ar-
rangementen en professionele verbinders blijkbaar niet voldoende waren. Daar 
heeft de raad B&W ‘bijgestuurd’ op het moment dat het proces vast dreigde te 
lopen. 
 
Steun kan ook worden verleend door mee te bewegen of los te laten op de 
momenten dat het nodig is: zo worden de besteding en de uitvoering van de 
korte klap volledig aan de bewoners en professionals overgelaten. En wanneer 
dit proces niet precies aansluit bij de regels en routines vanuit het politieke 
instrument perspectief, wordt hier pragmatisch mee omgegaan. Dit zagen we 
in het voorbeeld van de budgetlogica, die niet gelijk liep met het tempo van de 
bewoners. De maatschappelijke steun (van maatschappelijke partners en be-
woners), maar zeker ook de politieke steun, dient gedurende de implementatie 
en de uitvoering van De Smederijen onderhouden en gevoed te worden. Op 
dat punt spelen de ‘verbindende arrangementen’ en ‘professionele verbinders’ 
weer een belangrijke rol. 
 
 
18.5   Afsluitende samenvatting en conclusies 
 
Wat hebben we tot nu toe gezien? We hebben gezien dat er in de aanpak van 
De Smederijen gekozen is voor het stevig inzetten op de – in termen van deze 
bundel – maatschappelijke dienstbaarheid benadering, maar dat de politieke 
instrument benadering hiermee niet verdwenen of ‘opgelost’ is. In de praktijk 
zie je dat dit op sommige punten tot lastige situaties kan leiden. In de Hooge-
veense casus is er (tot nu toe) steeds een oplossing gevonden voor de hobbels 
en kuilen die zich aandienden. De spanning tussen beide benaderingen is niet 
verdwenen, maar lijkt in De Smederijen-aanpak wel werkbaar gemaakt te zijn. 
 
Daarbij is in De Smederijen een combinatie van drie zaken cruciaal. Zo is de 
aanwezigheid van enkele verbindende arrangementen belangrijk: in De Smederijen 
zijn dat de stuurgroep, de klankbordgroep van raadsleden en het afstemmings-
team. Als tweede zien we een constante en persoonlijke aandacht van wat we 
noemen ‘professionele verbinders’ in de werkwijze. Als laatste blijkt ook           
– naast steun van maatschappelijke partners – politieke steun voor de aanpak 
van wezenlijk belang (zie het voorbeeld van Tiendeveen, waar de raad heeft 
geïntervenieerd). Hoewel deze drie zaken samen geen instant oplossing bieden 
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voor alle vraagstukken die zich aandienen, lijken zij in Hoogeveen vooralsnog 
wél een sterke combinatie te vormen waarmee onvoorziene problemen en 
vraagstukken het hoofd geboden kunnen worden. 
 
De tijd zal leren of dat ook in de toekomst blijft lukken. Er liggen in ieder geval 
nog genoeg uitdagingen in het verschiet, waarvan de verdere vormgeving van 
de ‘lange klap’ nog een lastige zal zijn. Verder blijkt het opstarten van een 
nieuwe werkwijze à la De Smederijen veel menskracht en tijd te kosten. Met 
name de combinatie van het op gang brengen van de korte klappen en de uit-
voering van de (complexe) lange klappen blijkt lastig. Inmiddels zijn 18 Sme-
derijen van de uiteindelijke 34 actief. Maar in de loop van 2008 is besloten om 
het tempo van oprichten van De Smederijen wat naar beneden bij te stellen. Er 
wordt even getemporiseerd en aan het eind van 2009 wordt vervolgens beslo-
ten welke volgende Smederijen in 2010 gaan starten. Wanneer gekozen wordt 
voor een aanpak waarin de maatschappelijke dienstbaarheid benadering be-
langrijk is, en van bewoners een serieuze inbreng, activiteit en medeverant-
woordelijkheid worden gevraagd, dan schept dat een stevige verantwoorde-
lijkheid jegens diezelfde bewoners. Het naar beneden bijstellen van het oprich-
tingstempo is ook in dit licht te begrijpen: het opstarten van elke Smederij dient 
zorgvuldig en met aandacht te gebeuren. En eenmaal gestart dienen de ‘belof-
tes’ van De Smederijen over onder meer de korte en lange klappen en over de 
inzet van professionals ook waargemaakt te kunnen worden. Hoewel nog niet 
alles vlekkeloos verloopt, en met name de vormgeving van de lange klap nog 
een uitdaging is, lijken de betrokken partijen het principe van maatschappelij-
ke verantwoordelijkheid serieus te nemen: in de vormgeving én in de uitvoe-
ring van De Smederijen. 
 





19 Maatschappelijke en politieke 
verantwoordelijkheid in de wijk 

 
Ank Michels en Laurens de Graaf 

 
 
19.1 Inleiding 
 
Burgers en maatschappelijke organisaties hebben in het afgelopen decennium 
in veel steden in Nederland de ruimte gekregen om het beleid in hun wijk me-
de te bepalen. Zo zijn begin jaren negentig in onder meer Utrecht en Deventer 
burgers geraadpleegd over het beleid in hun wijk. De gedachte hierachter is 
dat op wijkniveau het bestuur het dichtst bij de burger staat en de veel ge-
noemde kloof tussen burger en bestuur het kleinst zou zijn. Ook andere grote 
steden zijn eind jaren negentig gaan experimenteren met burgerparticipatie en 
vormen van interactief beleid. Het betrekken van burgers bij het beleid is lang-
zamerhand een gebruikelijk onderdeel geworden van beleids- en besluitvor-
mingsprocessen op lokaal niveau en wordt ook nadrukkelijk door het Rijk via 
het grotestedenbeleid gestimuleerd (Impuls Burgerparticipatie uit 2004).  
 
Het geven van meer directe invloed aan burgers en maatschappelijke organisa-
ties op beleidsbeslissingen in hun omgeving is niet een uniek Nederlands ver-
schijnsel. In tal van Europese en westerse landen ontstaan nieuwe invullingen 
van burgerparticipatie (Cain et al., 2006; Fishkin & Laslett, 2002). Dat roept 
vragen op, bijvoorbeeld over wat de gevolgen hiervan zijn voor de verhouding 
tussen de representatieve democratie en meer directe vormen van democratie 
(Setälä, 2009; Michels, 2006; Gastil & Levine, 2005; Van der Heijden & Schrijver, 
2002; Klijn & Koppenjan, 1998). In deze bijdrage benaderen we de problema-
tiek vanuit een andere invalshoek. Centraal staat de verhouding tussen de poli-
tieke en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Formeel ligt de verantwoor-
delijkheid voor de wijken bij het gemeentebestuur en de gemeenteraad. Tege-
lijkertijd zien we dat burgers en maatschappelijke organisaties worden ge-
vraagd om direct te participeren in beslissingen over hun wijk. Dat roept de 
vraag op wat de betekenis hiervan is voor de feitelijke verhouding tussen de 
verantwoordelijkheid van de politiek en de maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid. We willen deze vraag beantwoorden voor drie vormen van burgerpar-
ticipatie in wijken. In Utrecht adviseren bewoners het gemeentebestuur onder 
andere via wijkraden, in Eindhoven werken burgers en organisaties samen in 
interactieve projecten en in Groningen hebben zij beslissingsmacht over de 
besteding van wijkbudgetten. Voor elk van de genoemde vormen van partici-
patie gaan wij na wat dit betekent voor de verhouding tussen de verticale poli-
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tieke verantwoordelijkheid van de gemeenteraad en het gemeentebestuur 
enerzijds en de (horizontale) maatschappelijke verantwoordelijkheid van bur-
gers en organisaties anderzijds. Hoe verhouden deze verantwoordelijkheden 
zich tot elkaar in de praktijk? Waar houdt de verantwoordelijkheid van de 
politiek op en begint die van burgers en organisaties, en vice versa? En voort-
bouwend hierop, hoe en aan wie wordt er verantwoording afgelegd? We base-
ren ons in onze analyse op recent eigen onderzoek en openbaar toegankelijke 
onderzoeksrapporten. 
 
De opbouw van deze bijdrage is als volgt. In paragraaf 19.2 worden de cases 
van de drie steden geïntroduceerd. Vervolgens wordt voor iedere vorm van 
participatie nagegaan wat de implicaties zijn voor de verhouding tussen de 
politieke en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarbij gaat het niet zo-
zeer om de formele rollen en relaties, maar veel meer om de wijze waarop deze 
in de praktijk vorm krijgen. Daarnaast gaan we in op de wijze waarop verant-
woording wordt afgelegd. In paragraaf 19.3 wordt de relatie tussen de maat-
schappelijke en politieke verantwoordelijkheid en verantwoording nader ge-
analyseerd. Daarbij gaan we in op een aantal spanningen in die relatie. We 
besluiten het hoofdstuk met enkele algemene conclusies. 
 
 
19.2 Participatie van burgers en organisaties in Eindhoven, Groningen en 

Utrecht1 
 
De steden Eindhoven, Groningen en Utrecht liggen geografisch verspreid over 
Nederland, maar vertonen belangrijke overeenkomsten. Alle drie zijn zoge-
noemde G-31 steden en vallen onder het grotestedenbeleid. Tevens hanteren 
deze steden een gebiedsgerichte benadering, zoals een wijkaanpak of een 
stadsdeelgerichte aanpak. Ook hebben ze alle drie expliciet de ambitie om bur-
gers meer te betrekken bij het besturen van de stad, wat blijkt uit de verschil-
lende collegeprogramma’s (Gemeente Eindhoven, 2006a; Gemeente Gronin-
gen, 2006; Gemeente Utrecht, 2006). Utrecht is met 294.000 inwoners de groot-
ste stad van deze drie, gevolgd door Eindhoven met 210.000 inwoners en Gro-
ningen met 181.000 inwoners (deze cijfers zijn van 2008 en verkregen via 
www.vng.nl). Qua grootte zijn deze steden respectievelijk nummer 4, 5 en 7 
van Nederland. Hoewel de drie steden overeenkomsten hebben, zijn er ook 
belangrijke verschillen. Voor dit hoofdstuk is van belang dat Eindhoven, Gro-
ningen en Utrecht verschillen in de wijze waarop ze het gebiedsgericht werken 
invullen en daarmee invulling geven aan specifieke vormen van participatie. In 
                                                 
1 Voor de totstandkoming van deze paragraaf is mede gebruikgemaakt van de internetsites 
www.dse.nl, www.eindhoven.nl, www.groningen.nl en www.utrecht.nl. 
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iedere stad hebben we de gehanteerde gebiedsgerichte benadering als uit-
gangspunt genomen en gekeken hoe in de praktijk van de wijk participatie 
vorm krijgt en wat dat betekent voor de verhouding tussen de politieke en 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Binnen de genoemde steden worden 
verschillende vormen van participatie naast elkaar gehanteerd. In het vervolg 
van deze paragraaf worden deze verschillende participatievormen geanaly-
seerd. Daarbij wordt met name gekeken naar wat de participatievorm betekent 
voor de feitelijke verantwoordelijkheid van burgers en organisaties en voor de 
rol van de gemeenteraad, het gemeentebestuur en de ambtenaren. 
 
Eindhoven 
In de afgelopen jaren heeft de gemeente Eindhoven diverse interactieve projec-
ten in stadsdelen geïnitieerd. In het Deelprogramma participatieprojecten 2006 van 
de gemeente Eindhoven zijn in 7 wijken 50 participatieprojecten aangewezen. 
De projecten variëren van wijkvernieuwingsprojecten en het opknappen van 
een plein of een winkelcentrum tot projecten die meer gericht zijn op de verbe-
tering van de veiligheid en de leefbaarheid in de wijk (Bodd & De Graaf, 2007: 
21-22). Bewoners (al dan niet georganiseerd in bewonersgroepen), maatschap-
pelijke organisaties, waaronder woningcorporaties en welzijnsinstellingen, en 
ondernemers zijn betrokken bij de diverse projecten. Behalve het aanpakken 
van de specifieke problematiek in de wijk is een belangrijke doelstelling van 
deze projecten om de ‘participatie op een hoger niveau te brengen’ (Gemeente 
Eindhoven, 2006b).  
Hoewel bij de interactieve projecten in Eindhoven zowel burgers als maat-
schappelijke organisaties zijn betrokken, is in de praktijk de rol van burgers 
beperkt. Uit onderzoek naar de ervaringen van de deelnemers aan deze projec-
ten blijkt dat burgers vinden dat hun invloed beperkt is tot het geven van een 
mening; ze worden vooral geraadpleegd. Een van de methoden daarbij is het 
digipanel (zie kader).  
 
Burgers worden in de gemeente Eindhoven geraadpleegd over beleidsvoornemens via een 
zogenoemd digipanel. In dit burgerpanel, dat sinds 2001 is opgericht, worden burgers, 
veelal voordat de gemeenteraad een beslissing neemt, verzocht hun mening te geven over 
uiteenlopende onderwerpen, zoals de uitbreiding van het vliegverkeer via Eindhoven Air-
port, de uitbreiding van het aantal koopzondagen, de leefbaarheid in de buurt, onderhoud 
van de openbare ruimte, sport- en cultuurdeelname, en onderwerpen over de gemeentepoli-
tiek (website gemeente Eindhoven, oktober 2008). Deze meningspeiling gebeurt via een 
enquête op internet. Eindhovenaren van 15 jaar en ouder kunnen zich hiervoor opgeven. 
Dit burgerpanel is de afgelopen jaren gegroeid en heeft momenteel 3200 potentiële respon-
denten, die een afspiegeling vormen van de Eindhovense bevolking. De uitslagen van de 
enquêtes staan ook op internet. Sinds 2008 bestaat er ook een digipanel voor ondernemers 
in Eindhoven. 
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De maatschappelijke organisaties en ondernemers die deelnemen aan de pro-
jecten, kijken anders tegen hun rol aan en vinden zelf dat ze een behoorlijke 
invloed hebben op het resultaat van het project. Zij zien zichzelf vooral als sa-
menwerkingspartner (Bodd & De Graaf, 2007: 12). De grotere verantwoorde-
lijkheid voor maatschappelijke organisaties en ondernemers vertaalt zich ook 
in een grotere tevredenheid met de resultaten van de projecten (70% is tevre-
den, tegenover 44% van de burgers; Bodd & De Graaf, 2007: 8). Dit suggereert 
een minder direct sturende rol voor het gemeentebestuur en de gemeenteraad. 
Bij veel projecten lijken politici zelfs volledig aan de zijlijn te staan. Raadsleden 
en wethouders zijn nauwelijks direct betrokken bij de projecten. Zij komen pas 
in beeld als er beslissingen moeten worden genomen over de verdere voort-
gang. Voor veel deelnemers, zo blijkt uit het onderzoek, is onduidelijk wat het 
gemeentebestuur doet met de input. 
 
In de ogen van de deelnemers zijn het niet de politici, maar de ambtenaren die 
de belangrijkste beslissingen nemen (Bodd & De Graaf, 2007: 9 e.v.). Ambtena-
ren hebben een belangrijke rol in de afstemming van de plannen en in de im-
plementatie ervan. Maar er is ook veel ontevredenheid over de ambtelijke af-
wikkeling van plannen. Beslissingen over plannen leiden lang niet altijd tot 
uitvoering. Veel plannen vinden geen uitwerking, omdat afdelingen langs el-
kaar heen werken of omdat door wisselingen in personeel niemand meer weet 
wat er eerder is afgesproken. Ook liggen sommige projecten om onduidelijke 
redenen langere tijd stil. 
 
Kortom, de interactieve projecten in Eindhoven bieden burgers en maatschap-
pelijke organisaties de mogelijkheid om mee te praten en het beleid in de wijk 
te beïnvloeden. Maar wat er met hun ideeën gebeurt, is vaak onduidelijk. Het 
gemeentebestuur heeft het laatste woord en legt daar verantwoording over af 
aan de gemeenteraad. En het lijken vooral de ambtenaren te zijn die de belang-
rijkste beslissingen nemen. 
 
Groningen 
Sinds twee jaar heeft Groningen ervoor gekozen om in wijken te werken met 
wijkbudgetten, die burgers conform hun eigen prioriteiten kunnen besteden. 
Invloed en beslissingen worden hierdoor zo veel mogelijk overgelaten aan de 
wijk zelf. Deze aanpak sluit nauw aan bij het in 2005 verschenen rapport Ver-
trouwen in de buurt van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
(WRR), waarin de behoeften en kwaliteiten van burgers centraal staan (WRR, 
2005; Van de Wijdeven & De Graaf, 2008: 3). Om deze beleidsbenadering vorm 
te geven is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de gemeente 
Groningen en de vijf Groningse woningcorporaties. Dit zogenoemde ‘Nieuw 



 
 
 
 
 

19 MAATSCHAPPELIJKE EN POLITIEKE VERANTWOORDELIJKHEID IN DE WIJK 

 305 

Lokaal Akkoord’ uit 2007 heeft vooral tot doel actief invulling te geven aan het 
principe van vertrouwen in de buurt, omdat de bewoners zelf het beste weten 
waaraan in hun wijk behoefte is en omdat bij bewoners en professionals vol-
doende talent is om problemen aan te pakken en om de leefbaarheid en veilig-
heid te verbeteren (Gemeente Groningen, 2008). De kern is dat de gemeente en 
de corporaties samen in vier jaar 20 miljoen euro steken in 14 vernieuwings-
wijken. Dit bedrag komt bovenop de reguliere inzet van de gemeente en de 
corporaties. Dit budget is over de geselecteerde wijken verdeeld in de vorm 
van wijkbudgetten. In elke wijk is een wijkteam in het leven geroepen dat sa-
men met de bewoners plannen ontwikkelt voor de besteding van het wijkbud-
get (Van de Wijdeven & De Graaf, 2008: 8-9). De samenstelling van de wijk-
teams verschilt per wijk, maar bestaat in alle gevallen uit vertegenwoordigers 
van de corporaties in de wijk, ambtenaren van de afdelingen Stadsdeelcoördi-
natie en Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn, en opbouwwerkers. Daarnaast 
zijn in veel wijkteams ook het ouderenwerk, het jongerenwerk, de politie, scho-
len en bewoners vertegenwoordigd.  
 
In Groningen is een belangrijke rol weggelegd voor de wijkteams, die ideeën 
van bewoners verzamelen en beslissen over de besteding van het wijkbudget. 
Dit betekent dat zowel beslissingsmacht als middelen zijn overgedragen aan de 
wijken (Van de Wijdeven & De Graaf, 2008). Het impliceert ook dat de politiek 
meer op afstand stuurt. De politiek geeft de kaders aan, maar bemoeit zich niet 
met de concrete invulling van de plannen. Ieder wijkteam krijgt de ruimte om 
de bewonersbetrokkenheid op een eigen wijze vorm te geven, wat ook leidt tot 
verschillen in aanpak tussen de wijken. Wel is bepaald dat het wijkteam bij de 
toekenning van het budget voorrang moet geven aan projecten waarbij bewo-
ners zelf een actieve rol voor de wijk kunnen en willen spelen. Verder is in het 
Nieuw Lokaal Akkoord bepaald dat de verschillende wijkperspectieven (een 
beknopte visie per wijk op de gewenste wijkontwikkeling in de komende ja-
ren) als kader dienen voor de investeringen in de wijk. Over de besteding van 
de extra middelen voor de wijkvernieuwing wordt eenmaal per jaar, achteraf, 
aan de gemeenteraad in een wijkrapportage verantwoording afgelegd. 
 
In de opzet van de wijkaanpak is een belangrijke rol weggelegd voor bewo-
ners, maar op de beslissingen die worden genomen door de wijkteams hebben 
bewoners slechts een beperkte invloed. In sommige wijkteams zijn bewoners 
vertegenwoordigd, voor het overige worden bewoners alleen geraadpleegd. 
Waar bewoners hoge verwachtingen hebben, kan dat leiden tot teleurstellin-
gen. Gezien het prille karakter van deze aanpak moet in Groningen nog blijken 
of er daadwerkelijk (niet of on)voldoende aan de verwachtingen kan worden 
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voldaan.2 Opvallend in de Groningse casus is dat het vooral de wijkprofessio-
nals zijn, onder wie de vertegenwoordigers van de woningcorporaties en de 
welzijnsorganisaties, die hun stempel drukken op de wijkplannen. Zij hebben 
de expertise in huis op grond waarvan zij zich een duidelijk beeld kunnen 
vormen van de vernieuwingen die nodig zijn en van de haalbaarheid van de 
plannen.  
 
Utrecht 
In Utrecht wordt er al bijna twee decennia wijkgericht gewerkt. Zo kent 
Utrecht wijkwethouders die naast hun vakinhoudelijke taken ook één of twee 
wijken onder hun hoede hebben. Zij zijn het bestuurlijke aanspreekpunt in de 
wijk. Daarnaast heeft elke Utrechtse wijk een wijkbureau of wijkservicecen-
trum. Zij worden door de gemeente ook wel ‘de ogen en oren van de wijk’ ge-
noemd. Hier kunnen bewoners terecht met vragen over plannen in de wijk, 
meldingen over onderhoud, voorstellen om de leefbaarheid in de buurt te ver-
beteren, of om een afspraak te maken met de wijkwethouder. Maar meer struc-
turele invloed van burgers en maatschappelijke organisaties in de wijk ver-
loopt vooral via de in 2002 in het leven geroepen wijkraden. De wijkraad 
wordt door de gemeenteraad aangesteld en bestaat uit een groep bewoners, 
ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties in de wijk die tot taak 
hebben het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) gevraagd en on-
gevraagd te adviseren over knelpunten in de wijk (Verwey Jonker Instituut, 
2005: 12; Van den Assem, 2007: 18-23; www.Utrecht.nl). Iedere wijkraad peilt 
jaarlijks wat de wensen en ideeën van bewoners zijn door een wijkraadpleging 
te organiseren. Het doel van het Utrechtse wijkgericht werken en de instelling 
van de wijkraden is om het vertrouwen en de betrokkenheid van burgers bij 
het lokale bestuur te vergroten en om het gemeentelijke beleid beter te laten 
aansluiten bij de behoeften en wensen van burgers (Verwey Jonker Instituut, 
2001: 35). 
 
De wijkraden in Utrecht zijn onafhankelijke organen. Hun belangrijkste taak is 
het geven van advies aan het college van B&W. Dat advies kan zowel gevraagd 
als ongevraagd zijn. De instelling van wijkraden heeft formeel geen gevolgen 
voor de politieke verantwoordelijkheid. De formele verantwoordelijkheid voor 
de wijken ligt bij het gemeentebestuur. Dat betekent dat het bestuur de vrijheid 
heeft om adviezen naast zich neer te leggen. Desondanks is in een convenant 

                                                 
2 (Gewekte) verwachtingen worden vaak in verband gebracht met het succes of falen van 
interactief beleid en burgerparticipatie (De Graaf, 2007: 52). Ook is het een veel gehanteerde 
veronderstelling bij lokale bestuurders en procesmanagers om zorgvuldig om te gaan met 
de verwachtingen van participanten door middel van verwachtingenmanagement (zie o.a. 
Van der Arend, 2007: 294, 298). 
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tussen wijkraden en college van B&W, ondertekend op 20 juni 2005, vastgelegd 
dat het college wijkraadadviezen overneemt, tenzij deze strijdig zijn met bud-
gettaire beperkingen, stedelijk of bovenstedelijk beleid of andere belangen. Het 
convenant geeft dus, enigszins vaag geformuleerde, randvoorwaarden wan-
neer adviezen niet (kunnen) worden overgenomen. 
 
Wijkraden zijn weliswaar actief en brengen tal van adviezen uit, maar in de 
praktijk is hun invloed beperkt, zo blijkt uit twee onderzoeken naar het functio-
neren van wijkraden in de periode 2002-2005 (Verwey Jonker Instituut, 2005; 
Van den Assem, 2007: 52-63). Deze onderzoeken laten zien dat wijkraden rela-
tief laat betrokken worden in het beleidsproces en dat drie kwart van de advie-
zen niet wordt overgenomen. Verder blijkt dat reacties van het college van 
B&W op de door de wijkraad uitgebrachte adviezen lang op zich laten wachten 
en dat onvoldoende door het gemeentebestuur wordt beargumenteerd waar-
om bepaalde adviezen niet worden overgenomen. ‘Dialoog is onontbeerlijk’, 
aldus het rapport van Verwey Jonker Instituut (2005). Tevens laten deze on-
derzoeken zien dat ambtenaren de wijkraden nauwelijks als adviesorgaan be-
schouwen, maar eerder als kennisbron zien. Dus ook de feitelijke verantwoor-
delijkheid voor de wijken ligt volledig bij het gemeentebestuur, dat daarover 
verantwoording aflegt aan de gemeenteraad. 
Een andere vraag is: wie vertegenwoordigen de wijkraden nu eigenlijk? For-
meel bestaan wijkraden uit 9 tot 25 leden, die op persoonlijke titel deelnemen. 
Zij zijn dus geen formele vertegenwoordigers van organisaties of burgers. In 
de samenstelling wordt zo veel mogelijk gestreefd naar een afspiegeling van de 
wijk, maar zoals in veel gevallen van participatie zijn ook hier de blanke, oude-
re mannen met een hoge opleiding oververtegenwoordigd.3 Om toch een beeld 
te hebben van de wensen van de wijkbewoners houden de wijkraden een jaar-
lijkse peiling onder de bewoners. Voor het overige hebben wijkraden geen offi-
ciële contacten met bewoners en organisaties in de wijk. De verantwoording 
van de wijkraden over hun adviezen vindt dan ook ad hoc en op informele 
wijze plaats. 
 
 
 
 

                                                 
3 Na een eigen inventarisatie van de samenstelling van de tien wijkraden in de gemeente 
Utrecht valt inderdaad op dat 68% van de wijkraadsleden man is. Tevens valt op dat er twee 
wijkraden zijn waar het minimum ledenaantal van negen niet wordt gehaald. Dit geldt 
onder andere voor de wijken ‘Zuid’ en ‘Leidsche Rijn’. De wijkraad ‘Binnenstad’ heeft met 
twintig leden veruit de meeste leden. 
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19.3 Politieke en maatschappelijke verantwoordelijkheid en 
verantwoording: enkele spanningsvelden 

 
Uit de hiervoor aangehaalde cases blijkt dat burgers en organisaties op ver-
schillende manieren worden betrokken bij het beleid in hun wijk. Dat heeft 
gevolgen voor de verhouding tussen de politieke en maatschappelijke verant-
woordelijkheid. In Eindhoven en Utrecht is de rol van burgers en organisaties 
beperkt en, in het geval van Eindhoven, niet altijd even duidelijk. In Groningen 
is een deel van de verantwoordelijkheid voor de besteding van het budget 
overgedragen aan de wijk en staan het gemeentebestuur en de gemeenteraad 
meer op afstand. 
 
De relatie tussen de verticale politieke verantwoordelijkheid van de gemeente-
raad en het gemeentebestuur enerzijds en de verantwoordelijkheid van bur-
gers en organisaties anderzijds is ook een spanningsvolle relatie. Die spanning 
heeft deels te maken met verwachtingen die worden gewekt. Daarnaast is er 
het probleem van de gebrekkige representativiteit. Een ander thema betreft de 
relatie tussen de politieke en maatschappelijke verantwoording. Met betrek-
king tot dit thema constateren wij dat vormen van maatschappelijke verant-
woording vrijwel ontbreken. In het vervolg van deze paragraaf worden ver-
schillende spanningsvelden nader uitgewerkt. 
 
Gewekte verwachtingen en onduidelijke verantwoordelijkheden 
Uit de verrichtte onderzoeken blijkt dat burgers en organisaties die betrokken 
worden bij het beleid, door het bestuur vaak enthousiast gemaakt en ‘verleid’ 
worden om mee te doen. In Eindhoven voelen bewoners zich serieus genomen 
en in Groningen is zelfs sprake van een ‘nieuw elan’ onder burgers en organi-
saties in de wijken (Van de Wijdeven & De Graaf, 2008: 22). Dat schept ver-
wachtingen die niet altijd waargemaakt kunnen worden. Voor zover er feitelij-
ke verantwoordelijkheid is overgedragen aan de wijk, zijn het de professionals 
die de wijkplannen het meest beïnvloeden. Vooral in Groningen en Eindhoven 
hebben (wijk)professionals relatief veel invloed. Burgers hebben daarentegen 
weinig feitelijke invloed; zij worden meestal slechts geraadpleegd. Alleen de 
bewoners die deel uitmaken van de wijkteams in Groningen hebben iets meer 
directe zeggenschap. Onderzoek van de Nederlandse bestuurskundige Cor-
nips bevestigt dat in interactieve arena’s waarin naast (georganiseerde) bewo-
ners ook professionele partijen participeren, de kans groot is dat de voorkeuren 
van professionele partijen de besluitvorming domineren (Cornips, 2008: 205). 
Het gevolg is dat burgers vaak tijdelijk en enthousiast meedoen, maar al snel 
stuiten op de institutionele logica in beleidsprocessen. Dit kan leiden tot frus-
traties bij burgers. Zo bleken de betrokken burgers in Eindhoven slechts in 
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minderheid tevreden met de resultaten van de projecten. Ook draagt het ertoe 
bij dat de gemeente Utrecht steeds moeilijker mensen bereid weet te vinden om 
actief te zijn in wijkraden. In dit verband kan er wellicht gesproken worden 
van participatiemoeheid. Dit participatiesyndroom doet zich voor wanneer 
steeds dezelfde personen benaderd worden om deel te nemen aan gemeentelij-
ke projecten. 
 
Niet alleen burgers, ook politici hebben vaak hoge verwachtingen van de expe-
rimenten met burgerparticipatie. Met de beste bedoelingen worden experimen-
ten gestart zonder dat het voor de politiek zelf duidelijk is wat er met de input 
van bewoners gaat gebeuren. En zo kan het gebeuren dat adviezen van wijk-
raden in Utrecht terzijde worden geschoven en dat het gemeentebestuur in 
Eindhoven onvoldoende duidelijk kan maken wat er met de resultaten van de 
projecten gebeurt (Van den Assem, 2007; Bodd & De Graaf, 2007), met alle (ne-
gatieve) gevolgen voor de democratie en de politieke praktijk van dien. Kort-
om, de invloed van burgers en organisaties is vaak minder dan politici (vooraf) 
suggereren, maar ook zelf lijken te geloven.  
 
De nadruk ligt op participatie en niet op representatie 
Een tweede punt betreft de representativiteit. Aan de invulling van de maat-
schappelijke verantwoordelijkheid voor de wijk wordt maar door een beperkte 
groep deelgenomen. Ten eerste zijn het vooral de professionals die het voor-
touw nemen; bewoners hebben veelal een beperkte rol. Ten tweede vertegen-
woordigen wijkraden en wijkteams wensen van bewoners, maar vormen er 
geen afspiegeling van. Slechts een beperkte groep van burgers is actief: weini-
gen participeren veel en velen participeren weinig (ROB, 2004b).4 De burgers 
die meedoen zijn vaak mensen die (al) goed weten hoe de gemeente werkt en 
hoe zij daar gebruik van kunnen maken. Het zijn als het ware ‘beroepsburgers’, 
die zich vaak hebben aangepast aan de verwachtingen van de gemeente. Dit 
hoeft niet meteen een probleem te zijn. Immers, niet iedereen hoeft actief te 
zijn. Maar het wordt wel een probleem als daardoor bepaalde groepen en hun 
problemen en oplossingen niet worden gehoord. Zo zijn in Eindhoven diverse 
allochtone groepen nauwelijks vertegenwoordigd, en ontbreken in Groningen 
de Antillianen en de jongeren. 
 
Gemeenten die zich in hun keuzes laten leiden door wat zij horen van een be-
perkte actieve groep burgers, lopen twee risico’s. Ten eerste is er het risico dat 
er een te beperkt of eenzijdig beeld ontstaat van de problemen en mogelijke 
oplossingen, wat consequenties kan hebben voor het uiteindelijke beleid. Een 
                                                 
4 Zoals gezegd zijn hoger opgeleide, blanke mannen in het algemeen oververtegenwoordigd 
(Bodd & De Graaf, 2007: 36-37; Wille, 2001). 
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tweede risico is dat gemeenten vervreemden van specifieke groepen met wei-
nig actieve burgers. Niet alleen worden hun problemen onvoldoende gehoord, 
het kan er ook toe leiden dat deze groepen, die meestal toch al minder ver-
trouwen hebben in de overheid, zich verder afkeren van de politiek en het be-
stuur. Burgers die geen deel uitmaken van politieke en sociale netwerken voe-
len zich in het algemeen minder verbonden met de publieke zaak en het pu-
blieke belang.5 Dat gevoel zal worden versterkt als hun stem geen gehoor vindt 
in het beleid. Het gevolg is dat, terwijl de inzet was om meer burgers direct te 
betrekken bij het beleid en de kloof tussen burgers en politiek te verkleinen, het 
tegendeel wordt bereikt.  
 
Maatschappelijke verantwoording aan burgers en organisaties ontbreekt  
Voor wat de verantwoording betreft, is het opvallend dat het direct afleggen 
van verantwoording aan burgers en organisaties ontbreekt. Terwijl burgers en 
maatschappelijke organisaties betrokken worden bij het beleid in de wijken, 
verloopt de verantwoording over de plannen en resultaten van de diverse pro-
jecten vrijwel geheel langs de verticale lijnen van de politieke verantwoording. 
Soms lijkt de inzet van bepaalde instrumenten te wijzen op directe verant-
woording, maar bij nader inzien zijn deze eerder bedoeld ter legitimering van 
het beleid of om af te tasten wat de wensen van burgers zijn.  
 
In Eindhoven wordt er door de diverse projectgroepen in de wijken verant-
woording afgelegd aan het gemeentebestuur. Hier lopen de belangrijkste ver-
antwoordingsrelaties dus langs de verticale lijnen van het gemeentebestuur en, 
uiteindelijk, de gemeenteraad. Daarnaast kent Eindhoven een burgerpanel 
waarin naar de mening van burgers wordt gevraagd over tal van onderwer-
pen, inclusief hun mening over voorgenomen of lopende projecten. De ge-
meente kan zelf bepalen of ze de uitkomsten van het burgerpanel gebruikt in 
de verantwoording. Het burgerpanel is dan ook niet te beschouwen als een 
verantwoordingsinstrument, maar vooral als een instrument voor de gemeente 
om meningen van burgers te peilen. 
 
In Groningen leggen de wijkteams verantwoording af over de besteding van 
het budget aan de gemeenteraad. Dat gebeurt eens per jaar door middel van 
een wijkrapportage. Op geen enkele wijze wordt er in Groningen direct ver-
antwoording afgelegd aan de bewoners en organisaties in de wijk. Wel probe-
ren wijkteams door middel van concrete activiteiten in de wijk – zoals het aan-
planten van bloembollen langs de ringweg, door burgers geïnitieerde wijk-
                                                 
5 Zie voor een vergelijkbare redenering, Putnam et al., 1993. Zij leggen in hun studie naar 
het functioneren van de overheid in Italiaanse regio’s een verband tussen actieve burgers in 
politieke en sociale netwerken en een gevoel van verbondenheid met de publieke zaak. 
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schouwen, de financiering van een speelkooi – te laten zien aan bewoners wel-
ke initiatieven er worden genomen.  
 
In de Utrechtse situatie ligt de verantwoordelijkheid voor de wijken volledig 
bij het gemeentebestuur, dat verantwoording aflegt aan de gemeenteraad. De 
wijkraden vormen de stem van de wijk, maar zij leggen nergens verantwoor-
ding af over hun adviezen. Verantwoording vindt hooguit ad hoc en informeel 
plaats.  
 
Geconcludeerd kan worden dat in geen van de onderzochte steden sprake is 
van een gecombineerde verantwoordingsstructuur waarin naast verticale ver-
antwoording aan de politiek ook horizontale verantwoording aan burgers, 
bedrijven en maatschappelijke organisaties plaatsvindt. 
 
 
19.4 Conclusie 
 
In deze bijdrage is de volgende vraag onderzocht: Hoe verhouden de politieke 
en maatschappelijke verantwoordelijkheid zich tot elkaar in de wijk? Waar 
houdt de verantwoordelijkheid van de politiek op en begint die van burgers en 
organisaties, en vice versa? En voortbouwend hierop, hoe en aan wie wordt 
verantwoording afgelegd? Op basis van onze analyse concluderen we dat de 
verantwoordelijkheid in de praktijk grotendeels bij de politiek berust (nog het 
minst in Groningen), ondanks de suggestie die uitgaat van de vele initiatieven 
in wijken dat er ook sprake zou zijn van een maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid voor burgers en organisaties in de wijk. Het geven van invloed en ver-
antwoordelijkheid aan bewoners en organisaties in de wijken is vaak niet meer 
dan retoriek. Ook in andere gemeenten lijkt participatie de oplossing te zijn 
voor vrijwel ieder wijkprobleem. Maar in veel gemeenten ontbreekt een duide-
lijke visie op participatie en de rol van burgers en organisaties in het beleid. 
Elders ontwikkelde benaderingen worden vaak gekopieerd en toegepast op de 
eigen, soms geheel andere context, zonder dat men zich afvraagt of deze iets 
toevoegen aan het bestaande instrumentarium. Veel gemeenten kennen een 
stapeling van instrumenten voor burgerinvloed en -participatie, zoals inspraak, 
burgerpanels, ondernemerspanels, burgerpetities, wijkwethouders, wijkpro-
jectgroepen en wijkteams. Daarnaast is vaak onduidelijk wie waarvoor ver-
antwoordelijk is. Onduidelijke verantwoordelijkheden leiden tot onduidelijke 
verwachtingen van alle betrokkenen. Ook de gemeenteraad worstelt regelma-
tig met zijn eigen rol; als deze beperkt is tot het stellen van kaders, wat bete-
kent dat dan in de praktijk? Voor zover sprake is van participatie, zien we dat 
ambtenaren, professionals in de wijk en ‘beroepsburgers’ vaak het voortouw 
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nemen. Ambtenaren vallen formeel onder de politieke verantwoordelijkheid, 
maar lijken zich hiervan soms los te zingen en opereren als onafhankelijke pro-
fessionals.  
 
Wat betreft het afleggen van verantwoording, is de conclusie dat dit vrijwel 
geheel verloopt langs verticale lijnen. Van directe verantwoording aan burgers 
en organisaties is geen sprake. De verschillende verantwoordingsinstrumenten 
ondersteunen de politieke verantwoording aan de gemeenteraad. Zo zijn wijk-
rapportages bedoeld om het gemeentebestuur en de gemeenteraad te informe-
ren over de voortgang van de projecten. Andere instrumenten, zoals digipanels 
en burgerpanels, worden door het gemeentebestuur gebruikt om de meningen 
van burgers te peilen. De resultaten hiervan kunnen een rol spelen in het be-
leid en de verantwoording daarover aan de gemeenteraad. 
 
Betekenen deze conclusies dat gemeenten maar beter kunnen stoppen met het 
nemen van initiatieven om burgers en organisaties te laten participeren in de 
beslissingen over hun wijk? Zover willen wij niet gaan. Maar we hebben tot 
slot wel twee adviezen aan gemeenten. Ten eerste: bedenk vooraf wat de visie 
is op participatie in het wijkgericht werken. Wat wil je ermee bereiken? En is 
het wel nodig om nieuwe vormen te introduceren bovenop de bestaande mo-
gelijkheden voor burgers om wensen en ideeën kenbaar te maken? Ten tweede: 
maak duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. Welke partijen worden be-
trokken, wat gebeurt er met de inbreng van de betrokkenen en hoe verhoudt 
deze zich tot de politieke verantwoordelijkheid? Tevens is het van belang om 
na te gaan of er geen groepen structureel worden uitgesloten van iedere vorm 
van inbreng. 



 

DEEL IV 
 

VISIES EN VERBINDINGEN 





20 Organiseren van verbinding 
Een vergelijking tussen de private sector en het publieke domein 

 
Bob de Wit en Marcel van Gils 

 
 
20.1 Inleiding 
 
De paradox van winstgevendheid en verantwoordelijkheid is de private versie 
van de publieke paradox van politieke verantwoording en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Ondernemingen in de private sector moeten zowel hun 
aandeelhouders dienen door voldoende rendement te behalen als de maat-
schappelijke omgeving door verantwoord te ondernemen. Het verbinden van 
verschillende – en vaak tegenstrijdige – doelen behoort tot de moeilijkste pro-
cessen. Bij private ondernemingen is het verbinden vooral moeilijk voor orga-
nisaties van professionals die liever met de inhoud van hun vak dan met orga-
niseerprocessen bezig zijn, en voor complexe ondernemingen door de veelheid 
van belangen en perspectieven. Publieke organisaties worden ook omringd 
door een veelheid aan belangen en bestaan eveneens uit professionals. Door 
het ontbreken van marktoverwegingen en concurrentie en de invloed van poli-
tieke ideologie en de dominantie van de vierjaarlijkse cyclus, wordt het ver-
binden van tegengestelde doelen voor publieke organisaties nog veel moeilij-
ker. Het organiseren van verbinding vraagt om geavanceerde en innovatieve 
processen, maar die worden bij publieke organisaties gemeden omdat de ex-
pliciete of impliciete voorwaarde is dat processen beheersbaar en voorspelbaar 
zijn. Er ontstaat een lastig dilemma: kiezen voor een innovatief proces met een 
goede kans op succes maar ook met een afbreukrisico voor betrokkenen, of 
kiezen voor een bekend en bewezen proces met beperkt afbreukrisico maar 
met een geringe kans op een heldere en gedeelde visie. Onze ervaring is dat bij 
complexe publieke projecten doorgaans de bekende weg wordt begaan, met als 
gevolg een gebrek aan draagvlak, helderheid, besluitvaardigheid en snelheid. 
Bovendien zijn voor een succesvolle verbinding leiderschapskwaliteiten vereist 
die zeldzaam zijn. Leiders in de publieke sector moeten daar aan wennen en 
daarom moet er meer gerichte aandacht komen voor de ontwikkeling van lei-
derschapskwaliteiten.  
 
In dit hoofdstuk zullen we ingaan op de complexiteit van het ontwikkelen van 
een gedeelde visie in de publieke sector en op hoe die visie ontwikkeld kan 
worden. In paragraaf 20.2 zullen we daartoe allereerst de overeenkomsten en 
verschillen duiden tussen de private en publieke sector als het gaat over ver-
antwoording en verantwoordelijkheid. In paragraaf 20.3 worden perspectieven 
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geschetst op visievorming in de private sfeer. Vervolgens wordt in paragraaf 
20.4 de complexiteit van visievorming rondom grootschalige publieke projec-
ten blootgelegd. In paragraaf 20.5 doen we een voorstel voor innovatieve visie-
vorming om te komen tot verbindend vermogen in de publieke sector. Vervol-
gens geven we invulling aan de praktijk van verbindend vermogen (paragraaf 
20.6) aan de hand van de hoofdstukken in dit boek. Dit hoofdstuk wordt afge-
rond met een beschrijving van wat er in termen van publiek leiderschap wordt 
verwacht om innovatieve visievormingsprocessen in te richten (paragraaf 
20.7). 
 
 
20.2 Verantwoording en verantwoordelijkheid 
 
Ondernemingen in de private sector moeten hun bazen – de aandeelhouders – 
dienen door rendement te behalen op geïnvesteerd kapitaal en tegelijkertijd 
voldoen aan de verwachtingen van klanten en andere belanghebbenden (stake-
holders). Het naar genoegen inlossen van deze beide verwachtingen wordt 
lastiger naarmate de druk van beide groepen belanghebbenden toeneemt. 
Beursgenoteerde ondernemingen voelen meer druk om rendement te halen 
dan familiebedrijven en coöperaties. Bedrijven die een cruciale maatschappe-
lijke taak vervullen, zoals banken en oliemaatschappijen, of hoge maatschappe-
lijke kosten met zich meebrengen, zoals milieuvervuiling, voelen meer druk 
dan ondernemingen die in de maatschappelijke luwte opereren. Het verbinden 
van verwachtingen van aandeelhouders en stakeholders is dus vooral lastig 
voor beursgenoteerde ondernemingen met een grote maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid. Deze ondernemingen voelen dagelijks de deels tegenstrij-
dige verwachtingen van aandeelhouders en maatschappelijke belanghebben-
den. We hebben deze spanning de ‘paradox van winstgevendheid en verant-
woordelijkheid’ genoemd (De Wit & Meyer, 1998).  
 
Het doel van publieke organisaties verschilt weliswaar van die van onderne-
mingen in de private sector, maar er bestaat een vergelijkbare spanning. Pu-
blieke organisaties moeten hun bazen – de politici – dienen en tegelijkertijd 
voldoen aan de verwachtingen van burgers en andere belanghebbenden. Het 
naar genoegen inlossen van deze beide verwachtingen wordt lastiger naarmate 
de druk van beide groepen toeneemt. Publieke organisaties die opereren in een 
beleidsterrein dat hoog op de politieke agenda staat, voelen meer druk dan 
organisaties die in de politieke luwte opereren. Publieke organisaties met een 
belangrijke en voor burgers zichtbare en merkbare publieke verantwoordelijk-
heid, zoals ziekenhuizen en scholen, voelen meer druk dan organisaties die 
weinig publieke aandacht krijgen. Het verbinden van verantwoordelijkheden 
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in het publieke domein is dus vooral lastig voor publieke organisaties die hoog 
op de politieke agenda staan en voor burgers zichtbare en merkbare publieke 
verantwoordelijkheden hebben. Deze publieke organisaties voelen dagelijks de 
deels tegenstrijdige verwachtingen van politici en burgers. We hebben deze 
spanning de ‘paradox van politieke verantwoording en maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid’ genoemd (De Wit et al., 2000).  
 
Organisaties in de private sector en het publieke domein ervaren een vergelijk-
bare spanning door tegenstrijdige verwachtingen van de diverse stakeholders. 
Ze hebben vooral andere ‘bazen’ – aandeelhouders versus politici – aan wie 
verantwoording moet worden afgelegd. Ook vervullen publieke en private 
organisaties beide belangrijke maatschappelijke taken, en is het ‘publieke do-
mein’ in een aantal gevallen de resultante van een aantal politieke keuzen hoe 
de maatschappelijke taken te organiseren, waardoor de omkadering van het 
publieke domein verschuift in de tijd. Er zijn bijvoorbeeld private oliemaat-
schappijen en staatsoliemaatschappijen, private en publieke ziekenhuizen, en 
private banken en staatsbanken. Brandsen en Helderman merken in hun bij-
drage aan dit boek over woningcorporaties op dat in de huursector ‘de markt 
noch de staat effectief is’.  
 
De doelen die in de private sector en het publieke domein worden nagestreefd, 
verschillen en dat heeft consequenties. Aandeelhouders willen rendement op 
geïnvesteerd vermogen, bestuurders van ondernemingen streven daarom naar 
efficiency. Tegelijkertijd moeten de maatschappelijke kosten voor stakeholders 
aanvaardbaar zijn. Publieke organisaties zijn voor politici een belangrijk in-
strument om politieke doelen na te streven. Tegelijkertijd moeten de kosten 
van de publieke organisaties en de kwaliteit van de dienstverlening aan bur-
gers aanvaardbaar zijn. 
 
Het verbinden van deels tegenstrijdige verwachtingen is een permanent proces 
van zoeken naar een goede balans. Vaak wordt een institutionele oplossing 
gezocht die voor balans zorgt, de zogenoemde ‘corporate governance’. In de 
Nederlandse structuurvennootschap bijvoorbeeld hebben aandeelhouders niet 
alle macht, maar zijn er toezichthouders – de commissarissen – die als hoogste 
orgaan de verschillende belangen en verwachtingen moeten verbinden. In an-
dere landen zijn er vergelijkbare, maar vaak ook andere oplossingen bedacht 
en ingevoerd. Deze institutionele oplossingen horen bij het stakeholder values 
perspectief, waarin de belangen – de waarden – van de diverse belanghebben-
den worden afgewogen. Ook in het Nederlandse publieke domein is het ‘two-
tier’ systeem favoriet. In dit boek geven Clarijs en Van Hout aan dat ‘in de 
jeugdzorg haast overal het RvT-model klakkeloos is overgenomen uit het two-
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tier systeem uit het Nederlandse bedrijfsleven. (...) Pas na invoering van het 
model worden vervolgens basale vragen beantwoord over wie de aandeelhou-
der is et cetera.’ 
 
Naast het ‘two-tier’ systeem zoals de structuurvennootschap is er ook het ‘one-
tier’ governance-systeem waarin het hoogste orgaan bestaat uit een combinatie 
van uitvoerende executives en de niet-uitvoerende aandeelhouders. Dit systeem 
is erop gericht met een andere factor om te gaan, namelijk de gedeeltelijk ver-
schillende belangen van aandeelhouders (‘principles’) en executives (‘agents’). 
Het belang van andere belanghebbenden wordt overgelaten aan externe partij-
en zoals vakbonden. Deze institutionele oplossing hoort bij het shareholder value 
perspectief, waarbij vooral het belang van de aandeelhouders wordt behartigd.  
 
In de bedrijfskundige literatuur zijn de voor- en nadelen van de beide syste-
men uitgebreid besproken (zie figuur 20.1). Een mogelijk nadeel van het stake-
holder values perspectief is bijvoorbeeld dat het verbinden van diverse belangen 
ten koste gaat van de bedrijfsfocus en daarmee van de efficiency. Dat kost aan-
deelhouders rendement en het kan een verzwakte concurrentiepositie opleve-
ren. Een mogelijk nadeel van het shareholder value perspectief is dat de belangen 
van maatschappelijke stakeholders minder worden gediend, waardoor er bij-
voorbeeld ethische kwesties kunnen ontstaan door maatschappelijk onverant-
woorde acties. Daarvan zijn vele voorbeelden, zoals het gebruik van kinder-
arbeid door sportartikelenproducent Nike.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 20.1: Voor- en nadelen van het shareholder value en het stakeholder values perspectief 
 
 
De recente kredietcrisis heeft de enorme consequenties van onverant-
woordelijk handelende financiële instellingen blootgelegd. Het financiële sys-
teem is stilgevallen, en daar heeft de gehele maatschappij hinder van. Het is 
geen toeval dat de kredietcrisis is begonnen in de Verenigde Staten, waar meer 
aandacht uitgaat naar de belangen van aandeelhouders dan van maatschap-
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pelijke stakeholders. Onvoldoende balans heeft er mede toe geleid dat financië-
le instellingen hun belangrijke maatschappelijke functie uit het oog hebben 
verloren. Maar ook – in dit verband van groot belang – leidt een grote nadruk 
op het eigen belang voor aandeelhouders tot een tegengesteld resultaat. Ban-
ken zijn genationaliseerd en veel aandeelhouderswaarde is vernietigd. De kre-
dietcrisis is het ultieme voorbeeld van het grote belang om de balans te behou-
den tussen de verwachtingen van aandeelhouders en andere belanghebben-
den.  
 
Wat geldt voor de private sector, geldt evenzeer voor het publieke domein. De 
bazen van ondernemingen – de aandeelhouders – laten niet na het belang van 
aandeelhouderswaarde te benadrukken en liefst door te drukken, onder het 
motto ‘wat goed is voor ons, is ook goed voor iedereen’ – het enlightend selfinte-
rest principe. De bazen van het publieke domein – de politici – laten niet na het 
politiek primaat te benadrukken en liefst door te drukken. De belangen van 
aandeelhouders zijn op lange termijn gediend met het vinden van een balans 
tussen de belangen van alle stakeholders en zo zijn de belangen van politici op 
de lange termijn ook gediend met het vinden van een balans tussen de belan-
gen van alle stakeholders. Een goed voorbeeld is de conclusie van de Commis-
sie-Dijsselbloem dat het Nederlandse onderwijs zwaar heeft geleden onder het 
overheidsbeleid. Het najagen van politieke idealen zonder de belangen van het 
onderwijsveld mee te nemen en er zelfs maar naar te luisteren of mee te praten, 
heeft consequenties van vergelijkbare proporties gehad. En de politiek is op 
een enorme wijze te kijk gezet voor de Nederlandse burgers en kiezers. 
 
Het omgaan met verwachtingen van aandeelhouders en politici enerzijds en 
stakeholders anderzijds is een grote kunst. De vraag is hoe organisaties de ba-
lans tussen verschillende verwachtingen en doelen op lange termijn kunnen 
bewaken. Dit vereist een visie op de toekomst die het kader vormt voor alle 
beslissingen, afwegingen en de allocatie van middelen. Voor we aan de invul-
ling van de visie beginnen in publieke organisaties, wordt eerst beschreven 
wat we onder een visie verstaan en welke perspectieven er zijn op visievor-
ming in de managementliteratuur.  
 
 
20.3 Visie en visievorming in de private sector  
 
20.3.1 Visie 
Het woord visie wordt verschillend begrepen, mede doordat de Nederlandse 
taal verschillende betekenissen kent van het woord visie. Vaak wordt er een 
persoonlijke mening mee bedoeld, het is een zienswijze over een onderwerp. 
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Op basis van een zekere overtuiging vindt men ergens iets van. Het is de in-
terpretatie van informatie en de ordening van observaties op basis van de wen-
selijkheid van bepaalde ontwikkelingen. In de politiek en in publieke organisa-
ties is een visie doorgaans afgeleid van een breder politiek en ideologisch we-
reldbeeld. Idealen worden vervolgens vertaald in beleid, een regeerakkoord of 
een partijprogramma, in de hoop en verwachting dat het gewenste wereld-
beeld dichterbij komt.  
 
Ondernemingen hebben ook overtuigingen en meningen over de wenselijk-
heid van bepaalde ontwikkelingen. Bedrijven hebben eveneens idealen, in veel 
gevallen pragmatisch of financieel maar ook vaak maatschappelijk, en op basis 
hiervan worden keuzen gemaakt en wordt het ondernemingsbeleid geformu-
leerd. Bedrijven als The Body Shop hebben maatschappelijke idealen, en het 
farmaceutische bedrijf Johnson & Johnson heeft die al meer dan honderd jaar. 
In de managementliteratuur worden de idealen vertaald in de missie. Bedrijven 
hebben een mission statement, waarin de reden van hun bestaan wordt beschre-
ven, evenals de bijdrage van hun bedrijf aan klanten, aandeelhouders, perso-
neel en andere belanghebbenden. 
 
Naast een missie hebben bedrijven ook een visie, maar hiermee wordt geen me-
ning of overtuiging bedoeld. Een visie – de vertaling van het Engelstalige 
woord vision – is in de managementliteratuur een concrete en bereikbare eind-
situatie in de toekomst. Hoe ver in de toekomst wordt vooruitgezien hangt van 
het bedrijf af, zoals verder in dit hoofstuk wordt toegelicht. Bedrijven streven 
ernaar om een missie en een visie te hebben die door alle belanghebbenden 
worden begrepen en gedeeld. De managementliteratuur heeft ook een woord 
voor meningen en zienswijzen en dat is ‘perspectief’. Een perspectief is een 
overtuiging over een variëteit van onderwerpen, zoals het doel van de onder-
neming of de beste manier om de organisatie aan te sturen. Bedrijven streven 
ook naar een gezamenlijk ondernemingsperspectief, een gemeenschappelijk uit-
gangspunt voor het maken van keuzen, voor het verdelen van middelen en 
voor de wijze waarop het bedrijf met interne en externe belanghebbenden om-
gaat. Het bepaalt in belangrijke mate de cultuur van de onderneming.  
  
Met visie wordt in dit hoofdstuk, vergelijkbaar met de visie van een onderne-
ming, een gewenste of verwachte eindsituatie in de toekomst bedoeld. Het 
streven is daarbij om ervoor te zorgen dat de visie uiteindelijk wordt gedeeld 
door alle, of zo veel mogelijk, belanghebbenden. Een gedeelde visie zorgt er-
voor dat alle betrokkenen hetzelfde eindbeeld nastreven, waardoor er zo wei-
nig mogelijk tijd, geld en energie wordt verspild en genomen besluiten moeten 
worden teruggedraaid. Het stelt hoge eisen aan het organiseren van processen. 
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Die processen beginnen met het formuleren van de gewenste of verwachte 
eindsituatie – de visie – en dat betekent dat er een gedeelde visie moet komen 
bij de belanghebbenden. Dit is de fase van het visievormingsproces. In verschil-
lende hoofdstukken in dit boek wordt de drang naar het ontwikkelen van een 
gedeelde visie benadrukt. Cazemier, Van Hout en Putters betogen bijvoor-
beeld: ‘als het gaat om strategie- en visieontwikkeling, dan is er een nadrukke-
lijker oriëntatie op de stakeholders waarneembaar. (…) Op basis van de Zorg-
brede Governance Code, maar ook omdat zij zich er van bewust zijn dat 
samenwerking met andere organisaties noodzakelijk is, betrekken steeds meer 
zorginstellingen hun stakeholders in het proces om een meerjaren strategische 
beleidsvisie te ontwikkelen. Uiteraard doet elke organisatie dit op haar eigen 
wijze. Tegelijkertijd vinden organisaties het wel lastig om dat te doen, omdat 
ze moeten functioneren in een omgeving waarin marktgedrag van hen zelf en 
hun collega’s aan de orde van de dag is.’ 
 
20.3.2 Visievorming  
Er bestaan verschillende perspectieven op de inrichting van het visievor-
mingsproces. De inrichting hiervan ligt doorgaans in het verlengde van de 
primaire processen en dat betekent bijvoorbeeld dat logistieke ondernemingen 
het visievormingsproces inrichten als een gedetailleerd logistiek proces, ont-
werpers als een creatief proces, productiebedrijven als een productieproces, 
verkooporganisaties als een verkoopproces en advocatenkantoren als een pro-
ces van argumenteren en debatteren. Dat is van belang, want het proces be-
paalt in belangrijke mate de uitkomst, de visie zelf. 
 
Door de veelheid en verscheidenheid aan primaire processen zijn er ook ver-
schillende visievormingsprocessen. In de managementliteratuur worden de 
diverse processen van strategie- en visievorming op verschillende manieren 
gegroepeerd. Een prominent voorbeeld is de indeling van Henry Mintzberg et 
al. (1998) in tien denkscholen (‘schools of thought’) op basis van een multidis-
ciplinaire literatuurstudie. In dit hoofdstuk wordt voortgebouwd op de inde-
ling van De Wit en Meyer (1998, 2005), waarbij de verschillende soorten pro-
cessen worden teruggebracht tot twee tegengestelde perspectieven: het strategi-
sche planning perspectief en het strategisch incrementalisme perspectief.  
 
In het strategische planning perspectief wordt de visie in verschillende proces-
stappen ontworpen en daarna volgens plan uitgevoerd. Het denken komt 
eerst, daarna wordt uitgevoerd. De processtappen worden ingepland, analyse-
instrumenten bepaald, deelnemers aan het proces vastgesteld en bevoegdhe-
den en verantwoordelijkheden toegedeeld. Als inbreng in het proces wordt 
veel informatie vergaard, er worden analyses gemaakt van de huidige situatie 
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en van wat in de nabije toekomst voorzien wordt. Veel ruimte voor toekomsti-
ge vergezichten is er niet, want dan neemt de onzekerheid toe en kan de toe-
komst niet worden voorzien.  
 
Het uitgangspunt van het strategisch incrementalisme perspectief is een verwachte 
of gewenste situatie in de verre toekomst. Dat kan de verwachting van een 
ondernemer zijn, zoals Steve Job’s Apple, de wens van een ideoloog, zoals de 
Triodos Bank, of een combinatie van beide, zoals Anita Roddick’s The Body Shop. 
Op basis van de verwachte of gewenste situatie wordt actie ondernomen en 
worden de resultaten geëvalueerd in een aantal formele of informele bijeen-
komsten met een flexibele agenda. Gaandeweg ontvouwt zich de visie, mede 
gebaseerd op voortschrijdend en veranderend inzicht.  
Kortom, in het strategische planning perspectief wordt de visie ontworpen op 
basis van wat voorzien wordt en wordt uitgegaan van wat beschikbaar en ken-
baar is. De visie is concreet en niet ver in de tijd. In het strategisch incrementa-
lisme perspectief ontvouwt zich de visie op basis van wat verwacht of gewenst 
wordt. De visie is gericht op een verwachte of gewenste situatie in de verre 
toekomst (zie figuur 20.2). 
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Planning proces 

 
 

 
 
Figuur 20.2: Incrementele en planning processen 
 
Een planmatig proces leidt tot een weloverwogen visie die gesteund wordt 
door feiten, maar die tegelijkertijd weinig ambitieus en inspirerend en boven-
dien vaak vooral cijfermatig is. De nadruk ligt doorgaans op wat voorzien kan 
worden en dat is niet heel ver in de toekomst. Een incrementeel proces leidt tot 
een ambitieuze en inspirerende visie, maar door de nadruk op een verwachte 
of gewenste situatie in de verre toekomst worden de actuele positie en de fei-
ten ondergeschikt gemaakt en vaak zelfs terzijde geschoven. 
 
Een visie, de verwachte of gewenste toekomstige situatie, is dus de uitkomst van de 
keuze voor een bepaald visievormingsproces en het daarbij behorende tijdsperspectief. 
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Het is goed mogelijk om zowel een op feiten gebaseerde als ambitieuze en in-
spirerende visie te ontwikkelen, zoals verder in dit hoofdstuk aan de orde 
komt, maar dat vraagt wel om grote belangstelling voor het organiseren van proces-
sen en bijbehorende competenties en vaardigheden. Veel organisaties zijn echter 
liever en vaker met inhoudelijke onderwerpen bezig dan met het organiseren 
ervan. Dat zijn vooral organisaties met hoogopgeleide professionals zoals art-
sen, advocaten, wetenschappers en accountants. Als gevolg van het gebrek aan 
belangstelling, competenties en vaardigheden voor organiseerprocessen be-
staat er bij professionele organisaties een enorm verschil tussen het hoge ni-
veau waarop het vak wordt uitgeoefend en het beperkte niveau waarop pro-
cessen worden georganiseerd. In de private sector is er echter een dwingende 
reden om processen goed te organiseren: de markt. Concurrentie dwingt tot 
goed georganiseerde en efficiënte processen, zodat er tussen kostprijs en 
marktprijs een marge overblijft. Zonder marge prijst een professionele organi-
satie zich – letterlijk en figuurlijk – uit de markt. 
 
 
20.4 Visie en visievorming in het publieke domein  
 
20.4.1 Visie 
Veel (semi)publieke instellingen zijn professionele organisaties met hoogopge-
leide medewerkers, zoals beleidsmakende publieke organisaties en ziekenhui-
zen. Anders dan bij private organisaties is er echter geen marktmechanisme 
dat dwingt, zoals bij beleidsmakende publieke organisaties, of is dat slechts 
beperkt het geval, zoals bij maatschappen in ziekenhuizen, wat bijvoorbeeld te 
merken is aan de wachtrijen. Professionals in publieke organisaties verdiepen 
zich liever niet in organiseerprocessen, het is vooral de inhoud die hen boeit. 
De noodzaak om toch processen beter te organiseren komt, bij gebrek aan 
dwang vanuit de markt, van de politiek. Politici zetten het effectiever en effi-
ciënter functioneren van publieke organisaties met grote regelmaat op de agen-
da. Dat leidt soms tot privatisering, zoals bij KPN, soms tot verzelfstandiging, 
zoals bij energiebedrijven en zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) en soms tot 
direct ingrijpen in de organisatie, zoals bij de politie. Politici zijn de baas van 
publieke organisaties en die politieke bazen worden democratisch gekozen 
door de Nederlandse burgers.  
 
De visie van politici wordt gevormd door partijpolitieke idealen en meningen 
te mengen met maatschappelijke ontwikkelingen en wensen van democratisch 
kiezende burgers. Dat mengen betekent dat feiten bijgekleurd worden met 
meningen over de wenselijkheid van maatschappelijke ontwikkelingen en door 
voorkeuren van de kiezers. In strategische termen zijn de partijpolitieke idea-
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len de missie die in de tijd nauwelijks verandert en is de visie een partijpro-
gramma of een regeerakkoord. De visie is wel aan tijd gebonden, want na vier 
jaar zijn er opnieuw verkiezingen. Binnen vier jaar moeten zowel de besluiten 
zijn genomen als resultaten zijn bereikt. De oogst van vier jaar regeren heeft 
immers veel invloed op de verkiezingsuitslag. Het gevolg is dat missies abstract 
en bijkans axiomatisch zijn en visies het karakter hebben van korte termijn uitvoe-
ringsplannen. Visies die verder reiken dan vier jaar, zijn problematisch voor 
politici als binnen vier jaar geen concrete resultaten worden bereikt. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd van 65 tot 
70 jaar, zoals minister van Sociale Zaken Piet Hein Donner in juli 2008 voor-
stelde en daardoor de gehele Tweede Kamer tegen zich gekeerd zag, inclusief 
de fractie van zijn eigen partij, het CDA (Kranenburg, 2008). 
 
Net als professionals in de private sector en in publieke organisaties zijn ook 
politici vooral gericht op de inhoud en daarnaast op het verdelen van publieke 
middelen op basis van politieke prioriteiten. Politieke debatten gaan over doel-
stellingen en gewenste uitkomsten (oplossingen zoals de één loket gedachte), 
maar zelden of nooit over organiseerprocessen om de doelstellingen te berei-
ken of de gewenste uitkomsten te realiseren. Politici organiseren politieke pro-
cessen om steun te krijgen voor de gewenste doelstellingen, uitkomsten en 
benodigde middelen. Daarbij moeten politieke bewindvoerders verantwoor-
ding afleggen over het te voeren of uitgevoerde beleid aan het parlement of 
gemeenteraden, waardoor beleidsambtenaren veel tijd besteden aan het maken 
van beleidsnotities en plannen. Die plannen moeten verdedigd kunnen wor-
den en dus is er weinig of geen ruimte voor experimenten en risico’s. Het ma-
ken van plannen wil overigens niet zeggen dat beleidsmakende publieke orga-
nisaties een planning perspectief hebben. Planning gaat over het proces en een 
plan is een uitkomst, een ding. Een plan kan ook de uitkomst zijn van een in-
crementeel of een politiek proces. 
 
20.4.2 Visievorming 
Eerder in dit hoofdstuk is aangegeven dat het proces van visievorming een 
weerspiegeling is van het primaire proces van de organisatie. Het primaire 
proces van de politiek is een politiek proces en doordat publieke organisaties 
top-down worden aangestuurd, wordt een visie ook door een politiek proces 
gevormd. Kenmerkend voor een politiek proces is dat het eigenschappen deelt 
met zowel het incrementele als het planning perspectief. Het politieke proces 
kent net als het planning perspectief een korte tijdshorizon, er wordt vanuit de 
bestaande situatie geredeneerd en de uitkomst zijn uitgebreide plannen en 
nota’s. Met het incrementele perspectief heeft het politieke proces gemeen dat 
de visie zich ontvouwt in bijeenkomsten met een flexibele agenda en dat de 



 
 
 
 
 

20 ORGANISEREN VAN VERBINDING 

 325 

feiten vaak terzijde geschoven worden of ingekleurd worden voor een gewens-
te situatie. De kleuring wordt doorgaans door partijpolitieke idealen bepaald 
(zie figuur 20.3). Voorts zijn het politieke debat, het onderhandelen met be-
langhebbenden en het sluiten van compromissen belangrijke eigenschappen 
van het politieke proces.  
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Figuur 20.3: Het politieke proces 
 
 
20.4.3 Visievorming en complexe publieke projecten 
Veel complexe publieke projecten die hoog op de politieke agenda staan en 
waar politici beleid op maken, hebben kenmerken die op gespannen voet staan 
met het politieke proces: 
 
1. Belang van een lange termijn visie. De ontwikkeling en uitvoering van com-

plexe publieke projecten is een meerjarig avontuur, dat de vierjarige poli-
tieke cyclus ver voorbij steekt. Het geldt bijvoorbeeld voor hervormingen 
in de gezondheidssector en door de omvang en de technische geavan-
ceerdheid geldt het ook voor het aanleggen van de Tweede Maasvlakte en 
de Hoge SnelheidsLijn. Er staat spanning op de aard van complexe publie-
ke projecten die een lange termijn visie vereist en de korte termijn van de 
politieke cyclus. Van Gestel constateert in haar bijdrage aan dit boek: ‘De 
verantwoordingshorizon van politici is vanwege het electorale systeem 
kort, terwijl soms de inspanning voor snelle resultaten die voor betere 
maatschappelijke prestaties op langere termijn in de weg staat. Als bij-
voorbeeld de Tweede Kamer het UWV en de re-integratiebedrijven beoor-
deelt op het aantal plaatsingen, dan stimuleert dit oplossingen die op lan-
gere termijn maatschappelijk minder effectief zijn, bijvoorbeeld in de afwe-
ging tussen een snelle maar tijdelijke plaatsing die minder goed bij de ca-
paciteiten van een werkloze past en een scholingstraject dat langer duurt 
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maar wel zorgt voor een grotere en duurzame bijdrage van de werkzoe-
kende aan het arbeidsproces.’ 

 
2. Belang van heldere en vaste spelregels. Publieke organisaties kunnen hun op-

dracht alleen uitvoeren als de spelregels helder zijn. Het invoeren van 
marktwerking in de gezondheidssector bijvoorbeeld noopt bestuurders 
van zorginstellingen tot vergaande veranderingen in alle onderdelen van 
de organisatie en die zijn alleen uit te leggen als de gewenste eindsituatie 
kan worden geschetst. Als vervolgens de spelregels tussentijds nog één of 
meerdere malen worden bijgesteld (bijvoorbeeld door wisselingen in het 
politieke speelveld), neemt de veranderbaarheid van de organisatie af tot 
vlakbij het nulpunt. Er staat dus spanning op de aard van het politieke 
proces en de hervormingsrealiteit van complexe publieke projecten. Van 
Gestel beschrijft de snelle wisseling van spelregels in de sector van ar-
beidsvoorziening en sociale zekerheid, na kritiek van de parlementaire en-
quêtecommissie-Buurmeijer (in 1993) op de uitvoering van werknemers-
verzekeringen: ‘In plaats van het neocorporatistische stelsel van werkne-
mersverzekeringen waarin regelgeving, bestuur en uitvoering in handen 
waren van overheid en sociale partners, werd in 1994 met het eerste kabi-
net-Kok gekozen voor privatisering (…). Na vijf jaar op weg naar privatise-
ring werd het roer opnieuw radicaal omgegooid en koos de meerderheid 
van het parlement voor een publieke fusie.’  

 
3. Complexiteit. Door de veelheid aan belanghebbenden, de variëteit van pu-

blieke en private belangen, inspraakprocedures en andere wettelijke ka-
ders, is het ontwerpen van een door velen gedeelde visie noodzaak voor 
complexe publieke onderwerpen. Dit is met name van belang voor een 
succesvolle uitvoering, want als de uitvoerders niet betrokken zijn bij het 
ontwerpproces en de afwegingen en keuzen niet begrijpen, neemt de effec-
tiviteit van de uitvoering sterk af. Het ontwerpen van een gedeelde visie 
staat op gespannen voet met het politieke proces, waarin een visie zich 
ontvouwt op basis van ideologisch gekleurde interpretaties van ontwikke-
lingen. Dat verergert verder als het politieke bewind tussentijds van kleur 
verandert (zie punt 1). Er staat dus ook spanning op de noodzaak om de 
visie van complexe publieke projecten te ontwerpen en het politieke proces 
waarin een visie zich ontvouwt. Vermaas en Zoontjes verwoorden dit als 
volgt: ‘De vraag die nu voorligt is: hoe gaan we om met de toenemende 
complexiteit in het onderwijs? Het antwoord op die vraag ligt niet in (nog 
meer) uniformiteit; er bestaat geen blauwdruk of sluitende aanpak voor het 
voortgezet onderwijs. De oplossing voor complexiteit ligt juist in een toe-
name van de variëteit en diversiteit, in meer maatwerk.’ 
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4. Politiek primaat. Het politieke primaat impliceert een van bovenaf door de 
politiek opgelegde visie. De politieke top bepaalt de visie, publieke organi-
saties voeren uit. Visie, strategie en doelstellingen worden top-down opge-
legd, de hiërarchie is leidend en macht hangt samen met positie. De hiërar-
chische verhouding tussen de politieke top en de ambtelijke top klinkt door 
in publieke organisaties. De vertaling van de politieke visie, strategie en 
doelstellingen vindt plaats in de top van publieke organisaties. Er worden 
doorgaans weinig andere ambtenaren bij betrokken, ook al hebben die 
meer direct contact met burgers. Het ontbreken van bottom-up inbreng en 
interactieve processen leidt tot uitkomsten die worden opgelegd, maar die 
door betrokkenen niet worden begrepen en waarvan de meerwaarde niet 
wordt gezien. Bovendien leidt een van bovenaf opgelegde opdracht tot 
weinig enthousiasme bij professionals. Er staat dus spanning op de nood-
zaak om ter zake deskundige en betrokken professionals te betrekken bij 
veranderingen en het verticale karakter van het politieke primaat. Deze 
spanning komt met name naar voren in de casestudies die worden behan-
deld in dit boek. Prins constateert in de medisch-specialistische zorg: 
‘Weliswaar is meer marktwerking en decentralisatie ingezet, de regie van 
de overheid blijft onveranderd groot.’ Lenssen en Boon schrijven dat ‘met 
name de onderwijsorganisaties bewust en doelgericht proberen verant-
woordelijkheid te nemen, maar dat deze nog onvoldoende in staat zijn in-
tern en extern de handen op elkaar te krijgen’. Michels en De Graaf obser-
veren dat ‘burgers vaak tijdelijk en enthousiast meedoen, maar al snel stui-
ten op de institutionele logica in beleidsprocessen. Dit kan leiden tot frus-
tratie bij burgers. (…) Niet alleen burgers, ook politici hebben hoge ver-
wachtingen van de experimenten met burgerparticipatie. (…) En zo kan 
het gebeuren dat adviezen van wijkraden terzijde worden geschoven en 
dat de gemeenteraad onvoldoende duidelijk kan maken wat er met de re-
sultaten van projecten gebeurt. Kortom, de invloed van burgers en organi-
saties is vaak minder dan politici (vooraf) suggereren, maar ook zelf lijken 
te geloven.’ 

 
5. Microsturing. Doordat visies in het publieke domein het karakter van korte 

termijn uitvoeringsplannen hebben, wordt door beleidsmakers strak ge-
stuurd op de uitvoering van de plannen. Daarvoor zijn gedetailleerde ge-
gevens nodig, die ook nodig kunnen zijn als er vragen worden gesteld aan 
de verantwoordelijke politieke bewindvoerder. Daar past geen doelzoe-
kend gedrag van professionele uitvoeringsorganisaties bij, die nog moeten 
leren en experimenteren met een nieuwe situatie om de beoogde doelstel-
ling te behalen. Het gevolg zijn gedetailleerde richtlijnen en regels die wel 
voldoen aan de politieke realiteit, maar slechts gedeeltelijk aansluiten bij de 
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professionele werkelijkheid. Van Gestel beschrijft in dit boek deze span-
ning in de sociale zekerheid en arbeidsvoorziening: ‘Het betreft de gelijk-
tijdige sturing via performance management, waarbij centrale politieke re-
gels en standaarden dominant zijn en de sturing via contracten, competitie 
en onderlinge samenwerking waarin de lokale en regionale publieke en 
private partijen tot overeenstemming moeten komen. De politieke sturing 
naar algemene regels en uniformiteit botst regelmatig met de behoeften 
van maatschappelijke actoren aan variatie en flexibiliteit in regels en oplos-
singen.’ Clarijs en Van Hout beschrijven een vergelijkbaar fenomeen in de 
jeugdzorg: ‘Het systeem van prestatiemeting en benchmarking overheerst 
de wereld die draait op vertrouwen tussen professionals en cliënten, on-
baatzuchtige zorg verdwijnt onder druk van slaafsheid en risicomijdende 
gedrag.’ De voorkeur voor microsturing wordt ook nog gevoed door mati-
ge resultaten in de gevallen dat de overheid niet voor microsturing heeft 
gekozen, maar voor bijvoorbeeld co-regulering. Oude Vrielink et al. be-
schrijven het systeem van zelfregulering om jongeren tegen schadelijk 
beeldmateriaal te beschermen, onder andere door uniforme classificatie 
van audiovisuele media. De auteurs constateren een gebrekkige controle, 
die noodzakelijk is als er commerciële belangen in het geding zijn. Er staat 
dus niet alleen spanning op de behoefte van de politiek aan microsturing 
en de professionele ruimte om de doelstellingen te kunnen realiseren; 
voorbeelden van suboptimale mesosturing leiden bovendien tot terughou-
dendheid om af te wijken van microsturing. 

 
 
20.5 Innovatieve processen van visievorming  
 
Op basis van het voorgaande concluderen we dat voor complexe publieke pro-
jecten een ander proces van visievorming noodzakelijk is. Een proces dat recht 
doet aan de inrichting van het publieke domein en de daarbij behorende span-
ningsvelden. Naar onze mening betekent dit dat de visie op beide dimensies 
op een andere manier dient te worden vormgegeven. De lange termijn en een 
combinatie van ontwerpen en ontvouwen moeten meer centraal komen te 
staan. 
 
Een lange termijn visie ontwerpen is voor ondernemingen met veel ervaring met 
het ontwikkelen van organiseerprocessen lastig, maar niet onmogelijk. En door 
de tucht van de markt worden voortdurend innovatieve processen ontwikkeld, 
bijvoorbeeld door gebruik te maken van geavanceerde software. Concurrentie 
vereist immers dat voordurend wordt geïnnoveerd om de efficiëntie te verho-
gen en zo goedkopere en betere producten en diensten aan te kunnen bieden. 
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Als daarvoor geëxperimenteerd moet worden met organiseerprocessen als er 
kans bestaat op succes, dan gebeurt dat ook. Blijkt een nieuw proces succesvol, 
dan wordt dat de nieuwe praktijk en wordt hier weer verder op voortge-
bouwd. Het afbreukrisico weerhoudt bedrijven niet van innovaties en experi-
menten zolang er een reële kans is op succes. 
Een bekend voorbeeld van een procesinnovatie is scenarioplanning. Scenario-
planning combineert het ontwikkelen van lange termijn toekomsten met con-
sistente en concrete korte termijn consequenties. In essentie ontwikkelt scena-
rioplanning meerdere visies (scenario’s) op basis van factoren die zowel grote 
impact hebben als niet te beïnvloeden zijn. Het is bijvoorbeeld voor energie-
concerns de olieprijs die niet beïnvloedbaar is en de grootste impact heeft. Ver-
volgens wordt elk scenario tot in alle consequenties uitgewerkt – alsof deze 
visie ook werkelijkheid wordt – om vervolgens de consequenties te begrijpen. 
De methode is halverwege de vorige eeuw doorontwikkeld door energiecon-
cern Shell en daarna vaak toegepast door andere private en publieke organisa-
ties. Scenarioplanning is heel krachtig als er één of twee alles bepalende facto-
ren zijn, in andere gevallen moet naar een ander proces worden gezocht.  
 
Elk innovatief proces van visievorming combineert de voordelen van zowel 
het incrementele als het planning proces, het beste van beide processen dus. 
Voor complexe publieke projecten zijn dat vooral het proces om tot een ambi-
tieuze en inspirerende lange termijn visie te komen en het proces om een wel-
overwogen visie te vormen die gesteund wordt door de feiten. Lukt dat niet, 
dan ontstaat er een weinig ambitieuze en inspirerende cijfermatige visie, waar-
bij de actuele positie en feiten ondergeschikt worden gemaakt en vaak zelfs 
terzijde worden geschoven (zie figuur 20.4). 
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Figuur 20.4: Paradox map visievorming 
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Het combineren van incrementele en planning processen is niet eenvoudig, 
omdat ontwerpen en ontvouwen verschillende, zelfs tegengestelde processen 
van visievorming zijn. Veel innovatieve processen van visievorming bestaan 
daarom uit twee parallelle maar onafhankelijke processen, waar verschillende 
mensen in betrokken worden. Pas in de laatste fase worden de resultaten van 
beide processen aan elkaar gerelateerd. Dit is wel de belangrijkste fase, want 
hier moet de meerwaarde van de parallelle procesgang blijken.  
De laatste fase, de synthesevorming, wordt ingericht als een dialectisch proces 
(zie figuur 20.5). De uitkomsten van de beide parallelle processen van visie-
vorming vormen als input in de fase van synthesevorming de these en de anti-
these. Het dialectische proces is een interactief proces, waarin de deelnemers 
van de beide processen een open dialoog voeren op basis van wederzijds res-
pect en belangstelling. Er moet gezamenlijk gezocht worden naar de mogelijke 
verbinding tussen beide procesuitkomsten, en dat moet worden volgehouden 
tot er een consistente en gedeelde visie is.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 20.5: Het dialectische proces 
 
 
Een succesvolle synthese is alleen mogelijk als de voordelen van beide proces-
sen worden gecombineerd en in deze voorwaarde ligt dan ook het belangrijk-
ste afbreukrisico. Het afbreukrisico van innovatieve visievormingsprocessen is 
vooral dat de nadelen van een van de processen, of erger nog van beide proces-
sen, gaan overheersen. Als het parallelle incrementele proces leidt tot een on-
realistisch vergezicht dat niet te rijmen valt met het feitenmateriaal, haken de 
planners af. Als het parallelle planning proces uitloopt op een overzicht van 
barrières en onveranderbare beperkingen, haken de incrementalisten af. Een 
dialoog is dan niet mogelijk en dat is het fundament van het dialectische pro-
ces. 
 
In het grote belang van de dialoog schuilt het tweede afbreukrisico. Een dialoog 
wordt vaak verward met een debat of een onderhandeling. In een debat wordt 

 
Incrementeel proces 

 

 
Dialectisch proces 

 
Politiek proces 

 

 
Planning proces 

 
Lange termijn visie 
 
 
Korte termijn visie 

     Ontvouwende visie          Ontworpen visie 



 
 
 
 
 

20 ORGANISEREN VAN VERBINDING 

 331 

geprobeerd anderen te overtuigen van het eigen gelijk. Dat blokkeert de open 
uitwisseling en het zoeken naar de gemeenschappelijke visie. Het resultaat is 
dan een compromis waarin de essentie van beide processen is verdampt. In 
een onderhandeling gaan belanghebbenden bepaalde belangen veiligstellen 
door een uitruil van bepaalde onderdelen van de visie. Dan ontstaat er een 
onderhandelde resultante, maar geen gedeelde visie.  
 
Een derde afbreukrisico van het dialectische proces is het gebrek aan beheers-
baarheid en voorspelbaarheid op het proces en op de uitkomsten. In het dialec-
tische proces ontstaat een bepaalde dynamiek tussen de deelnemers aan de 
dialoog, met vaak een verrassende en innovatieve uitkomst. Eigenlijk is dit 
punt geen afbreukrisico, eerder een eigenschap, maar voor opdrachtgevers 
wordt het vaak niettemin als een risico ervaren. Dat geldt voor publieke op-
drachtgevers meer dan voor private ondernemingen, is onze ervaring. 
Innovatieve processen van visievorming hebben een goede kans op succes, 
maar kennen ook risico’s en een onvoorspelbare afloop. Hieruit ontstaat een 
lastig dilemma: kiezen voor een innovatief proces met een goede kans op een 
ambitieuze en inspirerende gedeelde visie, maar ook met een bepaalde kans op 
afbreukrisico voor betrokkenen, of kiezen voor een bekend en bewezen proces 
met beperkt afbreukrisico voor betrokkenen, maar met een geringe kans op een 
ambitieuze en inspirerende gedeelde visie. Het is een duivels dilemma voor 
alle betrokkenen dat niet zelden tot een patstelling leidt.  
 
Onze ervaringen zijn te beperkt om te kunnen generaliseren tot een algemeen 
geldende conclusie. Indien echter onze ervaringen representatief zijn voor 
complexe publieke projecten, kan worden verwacht dat het experiment door-
gaans niet wordt aangedurfd. Van Montfort en Van Twist onderschrijven onze 
conclusie als zij schrijven dat, om alliantievorming ‘een blijvend succes te kun-
nen maken’, er wel ‘arrangementen dienen te worden ontworpen die risicobe-
heersing mogelijk maken en die het commitment van betrokken partijen bin-
nen en buiten de samenwerking zeker stellen. En op dat vlak is er de komende 
tijd nog een weg te gaan.’ Dat is spijtig, omdat een weloverwogen en inspire-
rende visie die gesteund wordt door feiten nodig is voor complexe publieke 
projecten. En daarvoor is het beste van zowel incrementele als planmatige pro-
cessen nodig, zoals in deze boekbijdrage is betoogd. Het kan ook problema-
tisch zijn, want zonder een dialectisch proces is er een goede kans dat het 
slechtste van beide processen wordt gecombineerd. En dat leidt dan weer tot 
een gebrek aan draagvlak (geen gedeelde visie), helderheid (geen duidelijke 
keuzen), ambitie (geen inspirerende einddoelen) en snelheid (geen voortgang 
door procedurele obstakels en stroperige processen). Bijkomende consequentie 
is vervolgens dat de projecten moeilijk te budgetteren zijn en de benodigde 



 
 
 
 
 
VERBONDEN VERANTWOORDELIJKHEDEN IN HET PUBLIEKE DOMEIN 

 332 

budgetten doorgaans dus afwijken van de beschikbare budgetten. Dat veroor-
zaakt spanning met politici, die gericht zijn op het verdelen van publieke mid-
delen op basis van politieke prioriteiten. En zo vormt het politieke proces het groot-
ste obstakel tot het realiseren van politieke doelen. 
 
 
20.6 De praktijk van verbinding 
 
In de private sector is vooral aandacht voor ‘best practices’, omdat die de be-
drijfsvoering kunnen verbeteren. Er wordt veel geleerd van goede en nieuwe 
inzichten, innovaties en processen, en die vervolgens worden gekopieerd en 
uitgevoerd (‘uitgerold’). Wat opvalt aan de bijdragen in dit boek, is dat er meer 
‘worst practices’ dan ‘best practices’ worden beschreven, en dat beperkt blijkt 
dat ‘best practices’ worden ‘uitgerold’. Bovendien valt een negatief kritische en 
berustende – soms zelfs lethargische – toonzetting op bij vele bijdragen. Het 
enthousiasme voor en het belang van de publieke zaak worden steeds duide-
lijk gemaakt, maar dat lijkt zich niet te vertalen in trots op het werken voor de 
publieke zaak. Er is eerder sprake van berusting over de onmogelijkheden tot 
verandering. Een aantal bijdragen in dit boek geeft niettemin aanleiding tot 
optimisme; zij beschrijven hoe verbinding in de praktijk tot stand is gekomen 
en tot succes heeft geleid. 
 
De voorbeelden in dit boek geven een gevarieerd beeld van veel teleurstellin-
gen en enkele successen; het organiseren van verbinding is dan ook niet een-
voudig. Op het terrein van burgerparticipatie en interactief beleid in grote ste-
den is door Michels en De Graaf een aantal voorbeelden opgetekend in dit 
boek. Veel enthousiaste en goedbedoelde initiatieven stuiten op de weerbar-
stigheid van de praktijk. De auteurs constateren twee problemen: burgers en 
politici hebben vaak verkeerde verwachtingen van hun rol, en de nadruk ligt 
op participatie en niet op representatie. Ze concluderen dat ‘de verantwoorde-
lijkheid in de praktijk grotendeels bij de politiek berust, ondanks de suggestie 
die uitgaat van de vele initiatieven in de wijken dat er ook sprake zou zijn van 
een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor burgers en organisaties in de 
wijk’. Ook de verantwoording verloopt langs verticale lijnen: ‘Het geven van 
invloed en verantwoordelijkheid aan burgers en organisaties in de wijk is vaak 
niet meer dan retoriek.’ We kunnen de conclusie ook anders verwoorden: de 
politiek gaat uit van het ‘politieke instrument perspectief’ zonder de verwach-
tingen van burgerparticipatie uit te spreken, en burgers en organisaties in de 
wijk gaan uit van het ‘maatschappelijke dienstbaarheid perspectief’ zonder 
deze aanname te toetsen. De politiek wil burgers en organisaties in de wijk 
conform het ‘politieke instrument perspectief’ wel verantwoordelijkheid ge-
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ven, maar wil geen bevoegdheden overdragen – zij is zelf immers ‘de baas’. 
Burgers en organisaties in de wijk willen invulling geven aan hun maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid en verwachten bevoegdheden te krijgen, maar 
dat gebeurt niet. De door beide partijen gewenste verbinding wordt niet gerea-
liseerd. 
 
Oude Vrielink et al. beschrijven wat de juiste balans tussen politieke en publie-
ke verantwoording zou moeten zijn: een stelsel van co-regulering: ‘Het uit-
gangspunt van een dergelijk stelsel is dat de overheid maatschappelijke partij-
en verantwoordelijk maakt voor normstellende, uitvoerende en/of handha-
vende activiteiten in het publieke domein. Haar eigen rol verschuift hiermee 
van sturing naar metasturing en van resultaatverantwoordelijkheid naar sys-
teemverantwoordelijkheid. Van het beleidsveld wordt verwacht dat het de 
toegekende verantwoordelijkheid in de reguleringsketen kan en wil waarma-
ken, met bijbehorende openbaarheid en verantwoording van dien.’ In de prak-
tijk levert het stelsel echter ‘in twee opzichten een verantwoordingstekort’. Dat 
tekort blijft onopgemerkt ‘door een eenzijdige oriëntatie van de overheid op 
zelfreguleringsinstrumenten die door of in samenwerking met intermediaire, 
vertegenwoordigende organisaties tot stand worden gebracht’. De organisaties 
zelf hebben vooral zicht op dat deel van het instrumentarium waar ze zelf di-
rect bij betrokken zijn. Beide zijden zullen over deze grenzen heen moeten kij-
ken, anders raakt de feitelijke bijdrage van de zelfregulering aan de beharti-
ging van het publieke belang uit zicht, zo stellen Oude Vrielink et al. met zo-
veel woorden vast. 
 
Een hoopvol initiatief dat tot succes heeft geleid is beschreven door Van de 
Wijdeven en Geurtz in de casus ‘De Smederijen van Hoogeveen’, waarbij bur-
gers ‘samen plannen smeden en realiseren voor de leefbaarheid in de eigen 
buurt’. De kerngedachte van ‘De Smederijen van Hoogeveen’ is dat bewoners 
aan het roer staan. Hier wordt bewonersbetrokkenheid en beslismacht van 
burgers met succes gerealiseerd. In ‘De Smederijen van Hoogeveen’ zijn zowel 
elementen van het ‘politieke instrument perspectief’ als van het ‘maatschappe-
lijke dienstbaarheid perspectief’ terug te vinden, en daarmee zijn ‘De Smederij-
en van Hoogeveen’ een goed voorbeeld van het organiseren van verbinding. 
Hoewel de casus ‘De Smederijen van Hoogeveen’ hoopvol en succesvol is, 
geven de auteurs aan dat ‘het zoeken blijft naar voldoende verbinding tussen 
de maatschappelijke dienstbaarheid benadering en de politieke instrument 
benadering. (...) Het vergt een grotere en andersoortige inzet van bewoners, 
een bereidheid van professionals om op een andere manier naar bepaalde 
ontwikkelingen te kijken, en een bereidheid van politici om een zekere hoe-
veelheid (financiële beslismacht) los te laten en/of over te dragen.’ Van de 
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Wijdeven en Geurtz beschrijven hoe de verbonden verantwoordelijkheden 
institutioneel worden verankerd in de aansturing van ‘De Smederijen’. Er zijn 
een ‘stuurgroep’ – bestaande uit vertegenwoordigers van publieke partners, 
vier bewoners en de verantwoordelijke wethouder die tevens voorzitter is –, 
drie ‘klankbordgroepen’ – één voor bewoners, één voor bewonersorganisaties 
en/of belangenorganisaties en één voor raadsleden –, een ‘gebiedsregisseur’ 
die door de auteurs wordt beschouwd als de verbinder van verantwoordelijk-
heden, en een ‘afstemmingsteam’ dat actuele ontwikkelingen terugkoppelt aan 
ambtelijke diensten en andere betrokken organisaties. De institutionele veran-
kering organiseert de governance, definieert de verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden, en expliciteert verwachtingen en rollen van de betrokken par-
tijen. 
 
De bijdrage van Moors en Vogelvang over de reclassering – ‘een gevoelige 
maatschappelijke en politieke arena waar misstappen en incidenten tot veel 
publieke aandacht [kunnen] leiden’ – geeft aan door welke factoren een dyna-
mische balans tussen politieke verantwoording en maatschappelijke verant-
woordelijkheid is onderhouden. De relatie tussen het ministerie van Justitie en 
de reclasseringsorganisaties kenmerkt zich door wederzijdse afhankelijkheid 
én zelfstandigheid. Met het ministerie van Justitie heeft de reclassering een 
financieringsrelatie, maar de opdrachtgevers zijn het parket-generaal en de 
Dienst Justitiële Inrichtingen. De reclasseringsorganisatie Leger des Heils 
Jeugdzorg en Reclassering (LJ&R) handelt bijvoorbeeld vanuit een heldere en 
consistente eigen maatschappelijke missie en visie, heeft een sterke maat-
schappelijke inbedding en grote bekendheid van zijn moederorganisatie Het 
Leger des Heils, en legt verantwoording af aan 25 financiers voor de besteding 
van 38 miljoen euro. LJ&R bestond al als private organisatie voordat zij werd 
belast met een wettelijke taak. De auteurs halen in hun hoofdstuk een respon-
dent aan, die aangeeft dat LJ&R een goed voorbeeld is van een ‘organisatie met 
een eigen visie, missie en identiteit, en daardoor zelfstandigheid’. Hierdoor 
lijkt het departement haar te erkennen als zelfstandig rechtspersoon en is ‘de 
dialoog volwassen geworden. (…) De onderhandelingen met Justitie over de 
financiën en de inhoud van beleid ervaart men als spannend. De politiek is 
namelijk heel dichtbij.’ In de onderhandelingen laat de reclassering niet over 
zich heen lopen, bij overtreding van de onderhandelingsregels ‘schuwt de re-
classering het gebruik van dreigementen niet’. De auteurs benadrukken het 
belang van de permanente dialoog en merken op dat het moeilijk te bepalen is 
‘waar het ontwerpen van beleid eindigt en de uitvoering begint’. Zij geven het 
voorbeeld van de ‘uitvoeringstoets’, waarmee men een voorgenomen beleids-
maatregel eerst toetst op haalbaarheid, kosten en effectiviteit.  
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Deze voorbeelden van verbinding in de praktijk schetsen perspectief op de 
mogelijkheden om innovatieve processen te organiseren. In de conclusie verta-
len we visievorming als proces naar noodzakelijke competenties en vaardighe-
den voor publieke managers. 
 
 
20.7   Conclusies 
 
Organiseren is een proces 
Bij het managen van complexe publieke projecten is het omgaan met verwach-
tingen van politici en maatschappelijke stakeholders een grote kunst. Publieke 
organisaties kunnen de balans tussen verschillende verwachtingen en doelen 
op lange termijn alleen bewaken als er een visie is op de toekomst – als kader 
voor beslissingen, afwegingen en de allocatie van middelen. Een visie, de ver-
wachte of gewenste toekomstige situatie, is de uitkomst van de keuze voor een 
bepaald visievormingsproces en het daarbij behorende tijdsperspectief. Het 
politieke proces leidt doorgaans tot een weinig ambitieuze en inspirerende 
cijfermatige visie, waarbij de actuele positie en feiten ondergeschikt worden 
gemaakt en vaak zelfs terzijde geschoven. Het is goed mogelijk om zowel een 
op feiten gebaseerde als ambitieuze en inspirerende visie te ontwikkelen, zoals 
eerder in dit hoofdstuk aan de orde was, maar dat stelt hoge eisen aan het or-
ganiseren van processen. Het streven is daarbij om ervoor te zorgen dat de visie 
uiteindelijk gedeeld wordt door alle, of zo veel mogelijk, belanghebbenden. 
Een gedeelde visie zorgt ervoor dat alle betrokkenen hetzelfde eindbeeld na-
streven, waardoor er zo weinig mogelijk tijd, geld en energie wordt verspild en 
genomen besluiten moeten worden teruggedraaid.  
 
Het verbinden van verschillende – en vaak tegenstrijdige – doelen behoort tot 
de moeilijkste processen. Bij private ondernemingen is het verbinden vooral 
moeilijk voor organisaties van professionals die liever met de inhoud van hun 
vak bezig zijn dan met organiseerprocessen, en voor complexe ondernemingen 
door de veelheid van belangen en perspectieven. Publieke organisaties worden 
ook omringd door een veelheid aan belangen en bestaan eveneens uit profes-
sionals. Door het ontbreken van marktoverwegingen en concurrentie en de 
invloed van politieke ideologie en de dominantie van de vierjaarlijkse cyclus 
wordt het verbinden van tegengestelde doelen voor publieke organisaties nog 
veel moeilijker. Dat geldt vooral voor het verbinden van politieke verantwoor-
ding en maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
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Nieuw Publiek Leiderschap 
Publieke leiders zijn cruciaal voor het goed functioneren van de maatschappij, 
zij zijn het die moeten staan voor de kwaliteit van de publieke zaak. Moors en 
Vogelvang benadrukken in hun bijdrage over de reclassering de noodzaak om 
vast te houden aan maatschappelijke doelstellingen en de rug recht te houden. 
Als publieke leiders niet voor een balans tussen politieke verantwoording en 
maatschappelijke verantwoordelijkheid vechten, wie dan wel? Publieke leiders 
hebben een zware taak, met zoveel stakeholders die ‘achter de kar gaan han-
gen’ op de weg naar boven – zoals al bleek uit de eerder aangehaalde citaten 
uit de boekbijdrage van Van de Wijdeven en Geurtz: ‘het vergt andersoortige 
inzet’, bereidheid om ‘op een andere manier te kijken’ en ‘een zekere hoeveel-
heid los te laten of over te dragen’.  
 
Ondernemingen in de private sector realiseren zich al vele jaren dat er veel 
gerichte aandacht moet zijn voor de selectie van leiders en de ontwikkeling van 
specifieke leiderschapskwaliteiten. Er wordt met name ingezet op de persoon-
lijke bijdrage aan verbindend vermogen en wat een collectief van leiders ge-
zamenlijk kan doen om strategische doelen te realiseren en een visie te verwe-
zenlijken. In het publieke domein lijkt die aandacht er nu ook te zijn. In andere 
landen wordt daar al langer en meer aandacht aan besteed, zo blijkt uit de bij-
drage van Breed en Hopman, en zij geven aan dat politici en ambtenaren kun-
nen werken aan de eigen leiderschapsrol, onder meer door hun verwachtingen 
expliciet en bespreekbaar met de omgeving te maken. Daarnaast kunnen ze in 
dialoog op zoek gaan naar nieuwe arrangementen. Het alleen werken aan de 
eigen rol lijkt onvoldoende in de huidige politiek-bestuurlijke context: ‘Voor 
een effectieve sturing is het van belang om gezamenlijk de grenzen te verken-
nen en nieuwe onderlinge omgangsvormen te ontwikkelen’ – door coproduc-
tie, verbreding en een open dialoog.  
 
In dit boek wordt een aantal cruciale competenties en vaardigheden behorend 
bij publiek leiderschap benoemd, zoals het vermogen om te communiceren: 
‘We moesten leren om veel meer met de directie Sanctie- en Preventiebeleid te 
communiceren, en nu kunnen we ze daardoor meer op afstand houden. Dit 
veronderstelt wel dat de reclassering zelf heel goed weet waar ze heen wil’ 
(aldus een respondent, in de bijdrage van Moors en Vogelvang). Maar de be-
langrijkste is wel het vermogen om te verbinden. 
 
Organiseren van verbinding  
Van Wijdeven en Geurtz benadrukken in hun bijdrage over De Smederijen van 
Hoogeveen het belang van verbindende arrangementen en professionele ver-
binders. Deze arrangementen en personen slaan de brug tussen verticaal ver-
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antwoordelijken en de stakeholders. In Hoogeveen is dit op een werkbare ma-
nier van de grond gekomen en is zo de kloof tussen politiek primaat en brede 
betrokkenheid overbrugd. Het organiseren van verbinding wordt ook in ande-
re recente publicaties genoemd: ‘Wanneer een bepaalde stakeholder een nieuw 
idee heeft, is het zaak andere stakeholders te besmetten en enthousiast te ma-
ken, teneinde draagvlak te genereren (massa maken). Om dit te bewerkstelli-
gen zijn mensen nodig die tussen verschillende netwerken manoeuvreren en 
de verschillende ideeën in al deze netwerken laten resoneren (koppelaars). Om 
anderen te verleiden tot dergelijke samenwerking is het van belang om het 
eigen verhaal te laten aansluiten op de verhalen van de potentiële partners, en 
door veelvuldig de publiciteit te zoeken’ (Soeterbroek & Geerlings, 2009). 
 
Verbindend vermogen is ook in bredere zin belangrijk. Het is de taak van pu-
blieke leiders om een brug te slaan tussen wetenschap en praktijk, tussen het 
publieke domein en de private sector, tussen beleid en uitvoering, en ook tus-
sen politieke verantwoording en maatschappelijke verantwoordelijkheid – het 
onderwerp van deze bundel. Het ontwikkelen van verbindend vermogen en 
bijbehorende vaardigheden en competenties heeft nog een lange weg te gaan. 
De succesvolle voorbeelden uit de publieke sector in dit boek, best practices uit 
andere landen en uit de private sector geven echter voldoende aanleiding tot 
optimisme en verdere gecombineerde theoretische en praktische ontwikkeling. 
Dit alles om tot een broodnodige omslag tot breed gedragen, kwalitatief rijke 
en effectieve processen te komen. 
 





21 Verbonden verantwoordelijkheden:  
ver weg of op weg? 

 
Hein van Duivenboden, Eelco van Hout,  
Cor van Montfort en Juliette Vermaas 

 
 
21.1 Inleiding 
 
Deze bundel gaat over verbonden verantwoordelijkheden in het publieke do-
mein – althans, daar is onze vraag aan de verschillende auteurs van de voor-
gaande hoofdstukken op gericht geweest. Met dit boek beogen we immers ‘de 
spanningsvolle en paradoxale (want schijnbaar tegenstrijdige) relatie tussen 
enerzijds politieke of verticale en anderzijds maatschappelijke of horizontale 
verantwoordelijkheid en verantwoording voor verschillende beleidsterreinen 
inzichtelijk te maken’, op basis waarvan we ‘tot sectoroverstijgende conclusies 
kunnen komen over de mogelijkheden van een balans – een intelligente verbin-
ding – tussen beide typen verantwoording en verantwoordelijkheid’. 
 
In hoeverre is nu deze paradoxale relatie tussen politieke verantwoording en 
verantwoordelijkheid enerzijds en publieke verantwoording en verantwoorde-
lijkheid anderzijds aan het licht gekomen in de voorgaande hoofdstukken? En 
kunnen we nu overkoepelende conclusies trekken over de mogelijkheid om tot 
intelligente verbinding van deze verantwoordelijkheden te komen? De ant-
woorden op deze vragen zijn niet eenduidig te geven.  
 
In de eerste plaats heeft dat te maken met de variëteit van beleidspraktijken, 
die contextueel en situationeel dermate van elkaar (kunnen) verschillen, dat dit 
een algemeen geldend, ‘verlossend’ antwoord op de vragen in de weg staat. 
Op zich is dat niet verrassend – we hebben in de inleiding al aangegeven dat 
het niet om problematiek gaat die zich ‘eenvoudigweg als een puzzel’ laat op-
lossen. We hebben de vragen naar de verhouding tussen en de mogelijkheid 
tot verbinding van verantwoording en verantwoordelijkheid als ‘politiek in-
strument’ en als ‘maatschappelijke dienstbaarheid’ toch gesteld, om zo veel 
mogelijk te kunnen komen tot een richting waarin de balans tussen het politie-
ke en het maatschappelijke wordt bereikt. Dat die verder moet worden uitge-
werkt in (strategische) dialogen met de direct betrokken partijen in de beleids-
praktijk, is wel helder geworden en wordt ook in veel van de bijdragen expli-
ciet bevestigd (zoals onder andere door Brandsen en Helderman; Van Gestel; 
Oude Vrielink, Dorbeck-Jung, Gosselt, De Jong en Van Hoof; en uiteraard De 
Wit en Van Gils). 
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In de tweede plaats loopt de wijze waarop de auteurs de vraag naar verbin-
ding hebben geïnterpreteerd, nogal uiteen. Ook dat heeft deels te maken met 
het type beleidspraktijk of thema, maar het heeft – in alle eerlijkheid, want de 
redactie heeft hier zelf ook mee geworsteld – vooral te maken met de toch wat 
complexe aard van de centrale thematiek zelf en met het uiteenlopen van de 
interpretaties van het begrip ‘paradox’ (niet in de laatste plaats als gevolg van 
de begripsverwarring met het begrip ‘dilemma’). In algemene zin leidt de 
vraag naar inzicht in de schijnbaar tegenstrijdige benaderingen van verant-
woording en verantwoordelijkheid in termen van ‘politiek instrument’ versus 
‘maatschappelijke dienstbaarheid’ meer dan eens tot een vertaling waarbij de 
nadruk komt te liggen op echte tegenstrijdigheden en conflicterende perspec-
tieven. Dat kan zich vertalen in een analyse van de beleidspraktijk waarbij de 
verhouding tussen politieke en publieke verantwoording en verantwoordelijk-
heid in normatieve termen wordt beschreven, als ware het een soort van re-
kensom: ‘je moet onderkennen dat de verticale verantwoordingslijn dominant 
is (…) en dat vormen van maatschappelijke verantwoording (slechts) aanvul-
lende waarde hebben’ of ‘de verwachte tegenstelling is binnen deze case in het 
geheel niet aangetroffen’. Nu gaat het ons vooral om de verbinding, en niet om 
de tegenstellingen tussen of onverenigbaarheid van de perspectieven; beide 
perspectieven hebben tegelijkertijd waarde en, zoals Hartman en Tops bena-
drukken: er bestaan niet alleen spanningen, ‘ze hebben elkaar ook nodig en 
ondersteunen elkaar’: ‘de maatschappelijke verantwoordelijkheid van front-
lijnwerkers kan niet worden waargemaakt als er geen politici zijn die hun poli-
tieke verantwoordelijkheid nemen’. Eigenlijk zouden we daar nog een stap 
verder in willen gaan: politici, bestuurders en de verantwoordelijke ambtena-
ren kunnen zowel politieke verantwoordelijkheid als maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid ‘voelen’ en daar naar acteren. Een publieke manager mag 
dan wel formeel geen politieke verantwoordelijkheid dragen, hij zal bij zijn 
handelen wel een combinatie moeten maken tussen de verantwoording die hij 
over dit handelen in politieke zin zal afleggen en de maatschappelijke verant-
woording die hij horizontaal, aan zijn ‘publiek’ moet afleggen. Daarom spre-
ken we van verbonden verantwoordelijkheden: het politieke en maatschappelij-
ke perspectief staan niet los van elkaar.  
 
Toch heeft ook dit tweede punt, het verschil in uitwerking en hantering van de 
paradox van politieke verantwoording en maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid, geen barrière gevormd voor het door de auteurs bij elkaar geschreven 
resultaat: een rijkdom aan inzichten in de huidige en toekomstige onderlinge 
verhouding tussen verantwoordelijkheden en verantwoordingslijnen in de 
beleidspraktijk van het publieke domein. Naast zicht op die verhouding, is er 
bovendien in veel gevallen een aantal concrete aangrijpingspunten geformu-
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leerd voor de (verdere) verbinding van verantwoordelijkheden, die verdere 
invulling geven aan de variëteit aan inzichten uit de beleidspraktijk en sugges-
ties geven over hoe verbetering in de balans tussen verticale en horizontale 
verantwoording en verantwoordelijkheid aan te kunnen brengen. 
 
We doen in dit afsluitende hoofdstuk onder dankzegging aan de auteurs een 
poging om de grote lijnen uit deze variëteit aan inzichten uit de beleidspraktijk 
te presenteren. We doen dit door eerst in paragraaf 21.2 en 21.3 in te gaan op 
ontwikkelingen met betrekking tot verticale respectievelijk horizontale ver-
antwoording. In paragraaf 21.4 concentreren we ons op de hoofdlijnen wat 
betreft inzichten in de ontwikkeling van politieke en publieke verantwoorde-
lijkheden, en meer specifiek op de kans deze met elkaar te verbinden. Voordat 
we afsluiten met een slotoverweging, vatten we op basis van de verschillende 
boekbijdragen een aantal suggesties samen om de relatie tussen politiek en 
samenleving – door verbinding van de politieke instrument benadering en de 
maatschappelijke dienstbaarheid benadering – zo ‘vruchtbaar’ mogelijk te ma-
ken. 
 
 
21.2  Ontwikkelingen in de verticale verantwoording 
 
Verticale verantwoording blijkt onversaagd sterk. In vrijwel alle bijdragen aan 
deze bundel wordt een dominantie van verticale verantwoording gesignaleerd. 
Dat lijkt een schot voor open doel. De constatering blijkt echter ingegeven door 
de (soms impliciete, maar meestal expliciete) verwachting dat horizontale ver-
antwoording de verticale, hiërarchische toezichtrelaties zou kunnen verminde-
ren. Niets blijkt minder waar. De verschillende bijdragen die inzicht geven in 
diverse maatschappelijke sectoren (in deel II van deze bundel) plaatsen de 
dominantie van verticale verantwoordingsrelaties in de ontwikkeling van de 
Nederlandse verzorgingsstaat. We kunnen op basis van de bijdragen in deze 
bundel grofweg twee majeure ontwikkelingen onderscheiden die hebben bij-
gedragen aan (of nog steeds doorwerken op) de groei van verticale, politieke 
verantwoording: de groei van de verzorgingsstaat en de opkomst van het New 
Public Management – niet toevallig twee klassieke thema’s in de bestuurskunde.  
 
Verticalisering in de verzorgingsstaat 
Welzijn, zorg (care en cure, ouderen en jeugd), onderwijs, sociale zekerheid en 
veiligheid zijn in de loop van de twintigste eeuw in toenemende mate politiek 
instrument en onderwerp van politieke besluitvorming geworden. Deze tak-
ken van publieke dienstverlening worden maatschappelijk zo relevant gevon-
den dat ze onder een – overigens breed gevoelde – collectieve verantwoorde-
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lijkheid zijn gebracht. Onderwijs, zorg, veiligheid en welzijn zijn in de loop der 
tijd collectieve goederen geworden die gelijkelijk beschikbaar moeten zijn voor 
iedereen, die waar nodig uit het regime van de markt weggehaald zijn om ze 
vervolgens collectief te financieren op basis van maatschappelijke solidariteit. 
Deze groeiende verantwoordelijkheid van de overheid heeft geleid tot een 
uitdijend systeem van regels en verantwoordingscriteria die zowel betrekking 
hebben op de inhoudelijke kwaliteit als het proces van dienstverlening zelf. Zo 
wijzen Vermaas en Zoontjes erop dat in de onderwijssector het principe van de 
verdelende rechtvaardigheid heeft geleid tot centralisatie van besluitvorming 
en gedetailleerde regels. Daardoor is de lokale beleidsruimte – waar maatschap-
pelijke dienstbaarheid aan de frontlinie situationeel ingevuld kan worden – 
in het onderwijsveld steeds verder dichtgeslibd. Een belangrijk deel van de 
meervoudigheid van verantwoording, zo geven de auteurs in deze bundel aan, 
is gelegen in de verschillende bestaande verticale verantwoordingsregimes. De 
maatschappelijk gevoelde verantwoordelijkheid voor onderwerpen die de sa-
menleving dierbaar zijn – onderwijs, zorg, welzijn en veiligheid –, blijkt te 
hebben geleid tot een sterke cumulatie en daarbij behorende pluriformiteit en 
hybriditeit van vormen van politieke verantwoording. 
 
Verticalisering en verzakelijking 
De cases in deel III, Staat en Straat, en de beschrijvingen van de verantwoor-
dingsrelaties in de sectoren uit deel II maken duidelijk dat er meervoudige, 
ondoorzichtige en deels tegenstrijdige regelregimes zijn ontstaan die – ook 
vaak politiek – ongewenste effecten hebben. De uitvoering van publieke dien-
sten wordt erdoor gefrustreerd: verantwoording verdringt inhoudelijk het 
verzorgen van onderwijs en zorg en leidt onder andere tot regelontduiking. Dit 
komt het sterkst naar voren in de zorgcases van Cazemier, Van Hout en Put-
ters (over verpleging en verzorging), Prins (over medisch-specialistische zorg) 
en Clarijs en Van Hout (over jeugdzorg). Door de meervoudigheid schiet het 
systeem van verantwoording zijn doel voorbij, wat leidt tot een zogenoemde 
‘controleparadox’: de veelheid aan controlemechanismen leidt tot een vermin-
derde grip op de zaak. Dit inzicht heeft geleid tot de roep om verzakelijking 
van de verantwoordingsrelaties. Rond de eeuwwisseling hebben overheden 
niet langer het gevoel grip te hebben op de collectieve goederen die zo belang-
rijk worden gevonden. De populariteit van het gedachtegoed van het New  
Public Management, de beleidstheoretische stroming waarin wordt gepleit voor 
transparantie en zakelijkheid in publieke dienstverlening, neemt toe. De idee is 
dat met deze nieuwe, meer zakelijke benadering een verbeterd inzicht kan 
worden gegeneerd in de werkprocessen en resultaten in sectoren die geken-
merkt worden door tamelijk ondoorzichtige professionele ruimtes (van on-
derwijzers, verzorgers, artsen, hulpverleners, welzijnswerkers en agenten); 
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deze ‘nieuwe zakelijkheid’ maakt het beter dan voorheen mogelijk om te ‘stu-
ren’. In menige bijdrage aan deze bundel wordt gesignaleerd dat deze verzake-
lijking van de afgelopen jaren heeft geleid tot ‘een glazen huis’ waarin soms 
pijnlijk de misstanden duidelijk werden. Maar een bijkomend effect van deze 
ontwikkeling is ook dat met de nieuw ontstane transparantie die mede moge-
lijk wordt gemaakt door de inzet van moderne informatietechnologie, de con-
trolezucht toeneemt (zie ook het hoofdstuk van Meijer en Thaens).  
 
 
21.3   Ontwikkelingen in de horizontale verantwoording 
 
De bijdragen aan deze bundel maken inzichtelijk hoe moeizaam de ‘vermaat-
schappelijking’ van de verantwoording van de grond komt en hoe dominant 
de verticale, politieke verantwoording in veel gevallen blijft. De sterkste ont-
wikkeling zien we in de ‘formele’ horizontale verantwoording zoals deze ge-
stalte krijgt in Raden van Toezicht, klantparticipatieraden of visitatiecommis-
sies en benchmarkingpraktijken. Het verplichte karakter hiervan maakt dat 
deze verantwoording ten opzichte van horizontale en verticale verantwoor-
ding wel als ‘diagonale’ verantwoording wordt aangeduid (Schillemans, 
2007a). Websites en jaarverslagen worden doorgaans wel in de lucht gehou-
den, maar niet of nauwelijks bewust gebruikt als communicatiemiddel met 
klanten, patiënten of studenten. En vanuit welk perspectief houdt een Raad 
van Toezicht een oogje in het zeil – vanuit het belang van de politieke bazen, 
vanuit het maatschappelijke, brede belang van alle stakeholders die bij de be-
treffende organisatie horen, of vooral vanuit het belang van de (semi)publieke 
organisatie zelf, waar hij toezicht op houdt (zie hiervoor ook de bijdrage van 
Schillemans in deze bundel)? We signaleren twee ontwikkelingen die door-
gaans worden aangemerkt als aanjager van maatschappelijke, horizontale ver-
antwoording: de introductie van marktwerking (zoals door verzelfstandiging 
van publieke organisaties) en de beweging van government naar governance. 
 
Vermaatschappelijking door marktwerking? 
In verschillende bijdragen wordt gewezen op de introductie van marktwerking 
in de publieke sector. Dit staat, eenvoudig gesteld, voor de beweging waarin 
publieke organisaties concurreren om klanten (en de daarbij behorende finan-
ciering). Van marktwerking wordt vaak verwacht dat instellingen hierdoor 
meer klant- of burgergericht gaan werken. Na de introductie ervan blijkt 
marktwerking vaak vooral betrekking te hebben op de kwaliteit van de dienst-
verlening en niet op de prijs – die blijft namelijk collectief bepaald. Maar van 
meer relevantie voor deze bundel: marktwerking blijkt vaak maar een matige 
aanjager te zijn van maatschappelijke verantwoording. Horizontale verant-
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woordingsrelaties komen – ook niet als antwoord op marktwerking – niet of 
nauwelijks van de grond. Wel heeft meer marktwerking in diverse sectoren in 
zekere zin gezorgd voor een vermaatschappelijking van de verhoudingen – in 
die zin dat de samenleving in de vorm van een ‘kiezende klant’ – niet zozeer 
als citoyen of participant in de besluitvorming! – het vaker voor het zeggen 
heeft gekregen. De overheid heeft zich teruggetrokken als systeem-
verantwoordelijke, zorgt via regelgeving voor de afbakening van het speelveld 
en investeert in empowerment van burgers en consumenten via informatierech-
ten en klachtenregelingen. Toch is de vermaatschappelijking op dit punt niet 
zo eenduidig als zij lijkt. Zo is in de zorg niet alleen de macht van de consu-
ment, maar tegelijkertijd en vooral ook die van de verzekeraar versterkt. 
Daarmee is de burger van consument vooral ‘verzekerde’ geworden. Van ver-
maatschappelijking kunnen we met zo’n verengd burgerbegrip nauwelijks 
meer spreken – daarvoor is de lijn met de (semi)publieke zorginstelling te dun 
geworden. Daarnaast heeft de introductie van marktwerking – in combinatie 
met de Europese en wereldwijde liberalisering van het verkeer van goederen, 
personen en diensten – een aantal voorspelbare, maar niet altijd (maatschappe-
lijk) goed doorberekende effecten opgeleverd, namelijk: (grensoverschrijden-
de) fusies en strategische allianties aan de aanbodkant. Deels zijn deze ingege-
ven door de noodzaak om tot innovatie en kwaliteitsverbetering te komen, 
maar deels ook om machtsposities te kunnen verwerven op (toekomstige) 
markten. Ook hier kunnen we niet stellen dat de markt eenduidig in verdere 
vermaatschappelijking van de verantwoordingslijnen heeft geresulteerd. De 
relatie tussen samenleving en overheid is veranderd als gevolg van de markt-
werking, maar is niet minder spanningsvol geworden, met name omdat de 
economische logica aan de aanbodkant zich tussen de politieke sturing en de 
maatschappelijke vraag in wringt.  
 
Vermaatschappelijking door ‘governance’?  
Naast marktwerking wordt de beweging naar meer horizontale vormen van 
besturing en samenwerking wel genoemd als aanjager van vormen van maat-
schappelijke, publieke verantwoording. Veel hoofdstukken in deze bundel 
maken gewag van deze beweging, die we hier gemakshalve aanduiden als de 
ontwikkeling van government naar governance. De aanpak van maatschappelijke 
vraagstukken wordt hierin niet langer gezien als een min of meer exclusieve 
aangelegenheid van overheden. Samenwerking van overheden, burgers, on-
dernemingen en maatschappelijke instellingen wordt in deze beweging gezien 
als een voorwaarde voor (be)sturingskracht. De verwachting is ontstaan dat de 
ontwikkeling van public governance het verticaal toezicht en de politieke ver-
antwoording zou relativeren. Maar door te erkennen dat er per definitie meer-
dere partijen, met verschillende inzichten en belangen, betrokken zijn bij de 
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(integrale) aanpak van vraagstukken in onder meer veiligheid, zorg, welzijn en 
onderwijs, ontstaat tegelijkertijd een zekere verwarring. De betrokken partijen 
wordt gevraagd de handen ineen te slaan door samen te werken, af te stem-
men, te coördineren enzovoort. Maar dat blijkt soms zo goed als onmogelijk. 
Sectorstudies in deze bundel met betrekking tot de jeugdzorg, reclassering en 
de sector verzorging en verpleging, maar ook de casestudies van samenwer-
kingsverbanden (tussen een woningbouwcorporatie en een onderwijsinstelling 
of in het geval van de Smederijen van Hoogeveen) maken dat duidelijk. Dit 
leidt ertoe dat overheden (weer) het voortouw nemen of juist blijven vasthou-
den aan het hun bekende verticale instrumentarium. 
 
‘Van government naar governance’ duidt zoals gezegd op een beweging waarin 
overheden samen met professionele, maatschappelijke instellingen, bedrijven 
en burgers werken aan de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Het ligt 
in de lijn der verwachtingen dat in deze situaties netwerkrelaties en regels voor 
het samenspel belangrijker worden. Dat mag wellicht zo zijn, maar in verschil-
lende bijdragen wordt aangegeven dat dit proces nog in de kinderschoenen 
staat en nieuwe tegenstellingen oproept. Zo geven Brandsen en Helderman 
aan dat in de huisvestingssector horizontale verantwoording kan worden ge-
kenschetst als een lappendeken van instrumenten, waarvan sommige nog ver-
keren in de experimentele fase. Verantwoording kan pas echt een rol spelen 
indien de netwerkrelaties zich (duurzaam) hebben gevestigd. De discussies 
over horizontale verantwoording laten zien dat in de sectoren welzijn, zorg, 
onderwijs, veiligheid en huisvesting nog lang niet duidelijk is wie eigenlijk 
concreet de stakeholders zijn en wat hun specifieke vragen en behoeften zijn. 
In de vertaalslag van horizontale verantwoording naar het niveau van de be-
drijfsvoering pleiten Van Egten en Minderman mede daarom voor een actief 
stakeholdermanagement. Er is sprake van een zoekproces: een ontdekkings-
tocht op weg naar potentiële nieuwe (maatschappelijke) partners. In aanvul-
ling op de controleparadox in de ontwikkeling van verticale verantwoording 
wijst Van Gestel aan de hand van een casestudie in de sociale zekerheid en de 
arbeidsvoorziening op een andere, onderliggende paradox: de coördinatie-
paradox. Zij stelt dat bij horizontalisering van verhoudingen verantwoorde-
lijkheden zoekraken en resultaten moeilijker te traceren worden, maar dat bij 
verticale verhoudingen en strak prestatiemanagement juist de horizontale ver-
bindingen tussen actoren zoekraken en onproductieve verkokering dreigt. 
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21.4  Naar verbonden verantwoordelijkheden 
 
De ‘stand van zaken’ wat betreft politieke en publieke verantwoording lijkt te 
zijn dat een verbinding tussen deze twee nog ver weg is, alleen al omdat de 
maatschappelijke, horizontale verantwoording die moet worden afgelegd aan 
een breed publiek van stakeholders in de praktijk nog lang niet zo volwassen is 
als de verticale verantwoording die in het kader van politieke overwegingen 
moet worden afgelegd. In deze paragraaf behandelen we een aantal observa-
ties die we maken ten aanzien van de politieke en maatschappelijke verant-
woordelijkheden van organisaties en actoren en van de (on)mogelijkheid om 
aangrijpingspunten voor verbinding van deze verantwoordelijkheden te ge-
ven. We doen dit aan de hand van drie, door veel auteurs genoemde pro-
bleemvelden: de cumulatie van verantwoording, die moet worden afgelegd 
vanuit bestaande of nieuwe verantwoordelijkheden; de tegenstrijdigheid van 
handelingslogica’s; en de dominante rol die, in combinatie met de verticale 
verantwoordingslijn, is weggelegd voor de politieke verantwoordelijkheid ten 
opzichte van de positie en invulling van de maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid. 
 
Cumulatie van verantwoordelijkheden 
Een drijvende kracht achter de (schijnbaar) veranderende verhouding tussen 
politieke sturing en maatschappelijke legitimatie is de aandacht die in de afge-
lopen jaren is uitgegaan naar vraagstukken van goed bestuur. Intern toezicht, 
meervoudige publieke verantwoording en de dialoog met belanghebbenden 
moeten de samenleving – in de vorm van maatschappelijke verankering – een 
steviger positie geven ten opzichte van de politiek verantwoordelijken. Caze-
mier, Van Hout en Putters komen tot de conclusie dat deze vermaatschappelij-
king in de sector van de verzorging, verpleging en thuiszorg heeft geleid tot een 
cumulatie van verantwoording en tal van ongewenste neveneffecten, variërend 
van bureaucratisering tot een soort van efficiencyparadox. Soeparman en Van 
den Brink spreken zelfs van ‘meervoudige verantwoording als duivels dilem-
ma’: er wordt aan zoveel partijen verantwoording afgelegd dat de kans dat er 
partijen ontevreden zullen zijn, alleen maar toeneemt. Meer maatschappelijke 
verantwoording zonder goed verwachtingsmanagement kan hierdoor op ter-
mijn leiden tot minder geloofwaardigheid.  
 
Tegenstrijdige handelingslogica’s 
In een aantal bijdragen komt het verschil tussen politieke, bestuurlijke, organi-
satorische – denk aan planning- en controlcycli – en maatschappelijke hande-
lingslogica’s aan de orde. Al deze logica’s kennen hun eigen dynamiek en 
snelheid. Daar waar ze elkaar treffen, maar onvoldoende ‘rekening met elkaar 
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houden’, doen zich spanningen voor of treedt een conflict op. De op machts-
vorming en compromissen gebaseerde politieke logica strookt immers vaak 
niet met de reëel gevoelde problemen en de dilemma’s in de (uitvoe-
rings)praktijk. In hun hoofdstuk laten Van de Wijdeven en Geurtz bijvoorbeeld 
zien hoe de dynamiek van de groepsprocessen bij burgerparticipatie in wijken 
op gespannen voet staat met de periodiciteit van de planning- en controlcyclus 
van gemeenten. Cazemier, Van Hout en Putters verwijzen expliciet naar het 
proces van hybridisering in de verpleging en verzorging: een botsing van han-
delingsrationaliteiten, waardoor veel bestuurders in een spagaat komen te 
staan. Ondanks deze ogenschijnlijke spanning is de algemene teneur in de bij-
dragen aan deze bundel dat er niet zozeer een fundamentele spanning bestaat 
tussen politieke sturing en verantwoordelijkheid en verantwoording enerzijds 
en maatschappelijke sturing en verantwoordelijkheid en verantwoording an-
derzijds – ofwel: tussen politieke en maatschappelijke legitimiteit en effectivi-
teit –, maar dat problemen veeleer van (soms hardnekkige) praktische aard 
zijn. Lenssen en Boon wijzen erop dat het niet altijd een fundamentele botsing 
hoeft te zijn die de spanning veroorzaakt. Het gaat in hun casus over de sa-
menwerking tussen een onderwijsinstelling en een woningcorporatie vaak 
vooral over sectorvreemde logica’s die verwarring oproepen. Zoals corporaties 
die gewend zijn te denken in termen van financiële opbrengsten versus scholen 
waarbij dat in veel mindere mate het geval is.  
 
Dominantie van de politieke verantwoordelijkheid 
Ook in de sfeer van verantwoordelijkheden blijken volgens veel auteurs bij 
publieke managers en de (semi)publieke organisaties waarin zij werkzaam 
zijn, politieke sturing en verantwoordelijkheid belangrijker te worden geacht 
dan een stevige ingevulde maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zo consta-
teert Schillemans in deze bundel dat de horizontalisering van de verantwoor-
ding bij ZBO’s eigenlijk geen wezenlijke ‘aantasting’ heeft betekend van de 
verticale verantwoordingslijn. Michels en De Graaf komen tot een vergelijkba-
re conclusie als zij constateren dat ook bij burgerparticipatie in de wijk de ver-
antwoordelijkheid grotendeels bij de politiek blijft, ondanks de suggestie van 
een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid van burgers en organisaties. 
Ook de bijbehorende verantwoording blijft vrijwel geheel verticaal: ‘Van direc-
te verantwoording aan burgers en organisaties is geen sprake. De verschillende 
verantwoordingsinstrumenten ondersteunen de politieke verantwoording aan 
de gemeenteraad.’ Ook Prins komt op basis van haar analyse van de gezond-
heidszorg tot de conclusie dat ‘vastgesteld kan worden dat de publieke sturing 
in de zorg nog steeds de meeste nadruk kent’. Cazemier, Van Hout en Putters 
formuleren het op een vergelijkbare wijze voor de sector verzorging, verple-
ging en thuiszorg (VVT): ‘De politieke of op juridische gronden gebaseerde 
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verantwoording en verantwoordelijkheid domineren (…) steeds sterker in de 
VVT-sector.’ En ook in de reclasseringssector ten slotte zien Moors en Vogel-
vang de verticale verantwoording en sanctionering nog niet aan belang afne-
men zolang het afdwingend vermogen van de horizontale vormen van ver-
antwoording nog gering is en de thema’s veiligheid en criminaliteit nog door 
de overheid gemonopoliseerd zijn. 
 
 
21.5  Naar een vruchtbare verbondenheid  
 
Verantwoordelijkheden, verantwoording en sturing vanuit de politiek zijn 
onlosmakelijk verbonden met de eigen verantwoordelijkheid en zelfsturing 
vanuit de samenleving – overigens inclusief die van de daarin opererende pu-
blieke managers. Ze kunnen niet zonder elkaar, maar de onderliggende logi-
ca’s en dynamiek zitten elkaar nogal eens in de weg. In de praktijk leiden deze 
verbonden verantwoordelijkheden daarom in een aantal gevallen tot span-
ningsvolle praktijken. Toch passeren in deze bundel vele voorbeelden de re-
vue, waarbij politiek en samenleving – de staat en zijn maatschappelijke omge-
ving – elkaar versterken. Aan de ene kant schept de politiek voorwaarden en 
mobiliseert en ‘empowert’ zij burgers en belangenorganisaties. Aan de andere 
kant is de burger steeds vaker (mede-)uitvoerder van beleid (of bijvoorbeeld 
medetoezichthouder) en voorziet deze de politiek in toenemende mate van het 
nodige kritische commentaar. In deze bundel worden verschillende suggesties 
gedaan om de relatie tussen politiek en samenleving zo vruchtbaar mogelijk te 
maken: 
 
Politiek-ambtelijke verhoudingen 
Breed en Hopman wijzen erop dat modernisering van de politiek-ambtelijke 
verhoudingen kan bijdragen aan een betere maatschappelijke verankering. Zij 
denken daarbij aan ambtenaren die meer oog hebben voor coproductie en een 
open dialoog met de omgeving, een grotere rol voor vertrouwen en meer sa-
menwerking met mensen uit andere beleidsdomeinen. Dit alles binnen het 
Weberiaanse model, waarbij de ambtenaar – hoe maatschappelijk georiënteerd 
ook – uiteindelijk toch ten dienste staat van de politieke eindverant-
woordelijken. 

 
Aanvullende en elkaar versterkende verantwoordelijkheden 
Hartman en Tops benadrukken, zoals al aangehaald in paragraaf 21.1, dat ho-
rizontale en politieke verantwoordelijkheden elkaar zouden moeten verster-
ken. Politiek en bestuur kunnen (en moeten) zorgen voor rugdekking van 
frontlijnwerkers door ze een handelingsmandaat te geven (zie ook de bijdrage 
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van Van de Wijdeven en Geurtz). Politieke verantwoordelijkheid nemen kan 
niet zonder ook in te spelen op maatschappelijke vragen en behoeften. Aan de 
andere kant kunnen de frontlijnwerkers als intermediair tussen staat en burger 
de politiek behulpzaam zijn bij het nemen van de juiste beslissingen. Frontlijn-
sturing en beleidssturing zouden elkaar in principe kunnen versterken. Ook in 
de bijdrage van Van Montfort en Van Twist wordt gewezen op de actieve rol 
die juist de overheid kan spelen bij het realiseren van maatschappelijke veran-
kering. Prins gaat in haar bijdrage over de zorgsector in op de al aanwezige 
diepgaande vervlechting tussen horizontale vormen van sturing en verant-
woording en de verticale vormen van sturing en verantwoording. De regule-
rende overheid, de kiezende klant en de autonome professional zijn in deze 
sector via inventieve draden van verantwoording, verantwoordelijkheidsver-
delingen, toezicht, concurrentie en kwaliteitsmeting met elkaar verbonden. 
Ook Vermaas en Zoontjes zien een mogelijkheid om horizontaal en verticaal 
met elkaar te verenigen. Zij zien een kans in een meer globale kaderwetgeving 
die verhoudingen in het speelveld vastlegt waarbinnen vervolgens ruimte is 
voor maatwerk, diversiteit en vrijheid (de lokale verankering). Volgens Lens-
sen en Boon hebben we met een legitimatievraagstuk te maken waarbij zowel 
maatschappij als politiek een rol heeft – en hebben we derhalve niet zozeer te 
maken met een onoverbrugbare tegenstelling tussen politieke sturing en maat-
schappelijke verankering (maar dus … met een paradox!). 

 
Verantwoording, dialoog en informatievoorziening  
In de sfeer van de informatievoorziening doen verschillende auteurs suggesties 
om tot een vermaatschappelijking van publieke organisaties en tot verbeterde 
publieke verantwoording te komen. Zo betogen Van Egten en Minderman dat 
organisaties in de publieke sector die aan de slag gaan met meervoudige pu-
blieke verantwoording, hun interne informatievoorziening zouden moeten 
aanpassen aan nieuwe doelgroepen (lees: informatiegebruikers) en zouden 
moeten investeren in een verbreding van de controlfunctie (dat wil zeggen dat 
financiële gegevens en niet-financiële gegevens in onderling verband worden 
gepresenteerd). Meijer en Thaens pleiten ervoor om niet alleen gebruik te ma-
ken van ICT bij de praktische uitvoering van politieke en maatschappelijke 
verantwoording in de informatiefase, maar ook beter gebruik te maken van 
ICT-mogelijkheden in de debatfase van politieke en maatschappelijke verant-
woording. Dat biedt in hun visie mogelijkheden om de samenleving en de poli-
tiek in intensiever debat met elkaar te brengen – wat de democratische kern-
functie van deliberatie faciliteert. Hierbij kan de ICT-gefaciliteerde dialoog 
bedoeld zijn om de wensen van stakeholders beter in beeld te krijgen, maar 
óók om het debat over de ‘afreken- of beoordelingscriteria’ te voeren. Op die 
manier kunnen in een virtuele dialoog de maatschappelijke en de politieke 
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verantwoording samensmelten. Ook Brandsen en Helderman zien in de dia-
loog tussen corporaties, overheid en stakeholders een manier om horizontale 
en verticale verantwoording op een productieve manier aan elkaar te verbin-
den. Clarijs en Van Hout tot slot pleiten voor een nieuwe vorm van resultaat-
gerichte verantwoording (zoals de zogenoemde methode van result based ac-
countability). Dat is een vorm van vermaatschappelijking van het verantwoor-
dingsproces waarbij eerst een dialoog plaatsvindt over welke verantwoor-
dingsinformatie voor burgers echt interessant is, er vervolgens aan de hand 
van harde cijfers verantwoording wordt afgelegd en tot slot de outcomes op 
uitvoeringsniveau in de media worden bediscussieerd. 

 
Sancties en verwachtingsmanagement 
Meijer en Thaens pleiten in hun bijdrage voor een duidelijke sanctionerings-
macht in de verticale lijn. Dat legt het strategisch ‘shoppen in verantwoor-
dingsfora’ door publieke instellingen aan banden. Ook Oude Vrielink et al. 
wijzen op het belang van handhaving, naleving en goede klachtenprocedures 
voor burgers. De overheid heeft een rol in het creëren van voldoende checks and 
balances daar waar de sector of samenleving zelf niet in staat of van plan is die 
checks and balances te creëren – bijvoorbeeld wanneer zelfregulering niet voor 
afdoende verantwoording zorgt. Zij wijzen hierbij ook op een belangrijk risico 
van een verantwoordingsstructuur die alleen gericht is op de informatie over 
een deel van de werkelijkheid zonder deze in haar context te plaatsen. Michels 
en De Graaf pleiten voor soberheid: wees sober in het creëren van nieuwe hori-
zontale verantwoordingslijnen en creëer vooraf expliciet duidelijkheid over de 
verhouding tussen maatschappelijke deliberatie en politieke verantwoordelijk-
heid. Soeparman en Van den Brink associëren het verticale heel nadrukkelijk 
met stolling, onveranderlijkheid, structuur en ‘formeel’-heid. Het horizontale 
staat in hun opvatting voor dynamiek, handelen en de praktijk. Tegelijkertijd 
wijzen zij erop dat het horizontaal-verticaal-schema vooral een conceptueel 
onderscheid biedt, en niet zozeer een praktisch onderscheid. Voor Soeparman 
en Van den Brink is de vraag vooral hoe bestuur geloofwaardig kan zijn en 
blijven – en dat kan alleen als beide perspectieven met elkaar worden verbon-
den. Hiervoor dienen vier vragen beantwoord te worden: 
 
– is het optreden verbindend en duurzaam (de institutionele dimensie)? 
– geeft men zich bij het optreden rekenschap van andere professionele logi-

ca’s (de professionele dimensie)? 
– geeft men zich bij het optreden rekenschap van de eisen van het moment 

(de situationele logica)? 
– is sprake van goed bestuur en toont het optreden zich productief en effec-

tief? (bestuurlijke dimensie)? 
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21.6 Slot 
 
Politiek en samenleving zijn tot elkaar veroordeeld. Soms drijven de verschil-
lende logica’s hen uit elkaar, soms ook domineert de een over de ander. Dit 
lijkt ook te gelden voor het centrale thema van deze bundel: politieke en maat-
schappelijke verantwoording en verantwoordelijkheid. In de kluwen van in-
terdependenties en duw- en trekkrachten blijft de reflectie, de kritische dialoog 
belangrijk: is het wel goed dat de politiek zo vaak het laatste woord heeft; of: 
leidt een vermaatschappelijking van de verantwoording wel tot een efficiënter 
en effectiever verantwoordingsregime? De twee perspectieven vormen als het 
ware elkaars ‘spiegel’: kritische ogen die elkaar voortdurend in de gaten hou-
den. De politiek-bestuurlijke en juridische logica worden geconfronteerd met 
handelingspraktijken waarin situationele, maatschappelijk en contextueel be-
paalde zaken sturend zijn; andersom heeft de politiek haar rol als hoeder van 
het algemeen belang – ‘hoog over’ weliswaar, maar in veel gevallen met even-
zoveel maatschappelijke waarde als de vanuit lokale maatschappelijke situaties 
aan de frontlinie ontsproten belangen. Daarnaast heeft de politiek een rol in het 
mogelijk maken van variëteit – bijvoorbeeld door bewust de juiste checks and 
balances te creëren, wat ook kan betekenen dat de overheid zichzelf op meer 
afstand plaatst en genoegen neemt met een minder zwaar opgetuigd regime 
van politieke verantwoording. En de moderne ‘publieke leider’, zoals De Wit 
en Van Gils hem of haar noemen, heeft zelfs een expliciete opdracht tot het 
organiseren van verbindingen tussen politieke verantwoording en maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid. Hij of zij komt, als professionele en/of participe-
rende ambtenaar, in toenemende mate in de positie van bruggenbouwer: ‘tus-
sen wetenschap en praktijk, tussen het publieke domein en de private sector, 
tussen beleid en uitvoering, en ook tussen politieke verantwoording en maat-
schappelijke verantwoordelijkheid’. 
 
Politieke en maatschappelijke verantwoordelijkheid en verantwoording kun-
nen elkaar zowel in de weg zitten als elkaar versterken. Maar echt tegengesteld 
zijn ze in wezen niet: beide hebben een belangrijke legitimerende waarde in het 
publieke domein, die vaak rechtstreeks verband houdt met de missie en het 
bestaansrecht van de publieke organisatie in kwestie. De confrontatie – of beter 
gezegd: de voortdurende interactie – tussen (aanhangers van) de politieke in-
strument benadering en het maatschappelijke dienstbaarheid perspectief past 
prima in een levendig, dynamisch democratisch bestel. De verbinding ervan 
nog beter. 
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tieadviseur gewerkt bij Twijnstra Gudde en bij Ingenieursbureau Oranjewoud, 
waarna ze vanaf 1998 als senior onderzoeker werkzaam was bij het IVA, Insti-
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bied van onderwijsvraagstukken. Ze is gespecialiseerd in governance-
vraagstukken en onderwijsjuridische zaken, met name in het voortgezet on-
derwijs, en in vraagstukken rond Passend Onderwijs (regionale samenwerking 
tussen primair, voortgezet en speciaal onderwijs).  
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foort/Collegio en lector Reclassering en veiligheidsbeleid bij het Expertisecen-
trum Veiligheid van Avans Hogeschool. 
 
Ted van de Wijdeven is als bestuurskundig onderzoeker en docent verbonden 
aan de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur (TSPB) van de Universiteit 
van Tilburg. Hij richt zich in het onderzoek onder meer op de thema’s lokaal 
bestuur, burgerschap en wijkgericht werken. Eerder werkte Ted bij het minis-
terie van Financiën en het Nicis Institute. 
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