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Geachte lezer
Nederland heeft moeite zich aan te passen aan het tempo van maatschappelijke verandering. Dit
geldt overigens voor alle "ontwikkelde" economieën. Ons land heeft echter vaak vooropgelopen in
maatschappelijke vernieuwing. Het zou ons sieren als we wederom een richtinggevende stap zouden
kunnen ontwikkelen in dit steeds complexere proces.
Dat is het doel van deze bundel van essays, waarin een unieke groep van prominente denkers en
schrijvers haar licht laat schijnen op mogelijke en gewenste maatschappelijke ontwikkelingen in de
komende vijfentwintig jaar. Het voornaamste kenmerk van deze groep is hun diversiteit.
Wij staan voor de uitdaging om nieuwe vormen van samen leven en samen werken te ontwikkelen.
Nieuwe vormen die het mogelijk maken om maximale welvaart en welzijn voor één ieder te
bereiken: dit lukt alleen als iedereen zijn rol kent en zijn verantwoordelijkheid neemt.
Zonder fundamenteel nieuwe rollen en nieuw functioneren van burgers, bedrijfsleven en
bestuurders zal onze maatschappij economisch en sociaal haar talenten niet ten volle benutten. We
worden geconfronteerd met:
- een maatschappij die, ondanks de bewonderenswaardige inspanningen van velen, uiteenvalt in
belangengroepjes.
- een publiek/politiek systeem, dat – wederom ondanks de bewonderenswaardige inspanning van
velen – veelal niet in staat blijkt om die primaire zaken te bewerkstelligen, die door burgers als
essentieel worden gezien.
- een belevingswereld, waar het vertrouwen tussen alle spelers onderling een dieptepunt heeft
bereikt.
Hoe zouden wij onze maatschappij en al haar formele en informele instituties vandaag ontwerpen als
we met een blanco vel begonnen? Hoe bevrijden we ons uit de houdgreep van vermolmde
gewoontes en praktijken, organisatorische concepten en instituties, die de burger hebben doen
verworden tot "consument" en hebben vervreemd van de primaire rol als "producent" in onze
maatschappij?
Oplossingen voor maatschappelijke problemen zijn geheel afhankelijk van de simultane inbreng van
alle spelers. Problemen laten zich niet langer isoleren in aparte hokjes in de huidige dynamische en
onvoorspelbare wereld. Het concept Open Society, met zijn nadruk op democratische legitimering,
transparantie, pluraliteit en een open houding ten opzichte van verandering, zoals gemunt door Karl
Popper en later uitgewerkt door George Soros, is hiervoor een belangrijke inspiratiebron. Deze visie,
die steeds meer aanhangers vindt, maakt ook duidelijk dat Nederland nog een lange weg heeft af te
leggen. Mede daarom is er naar onze overtuiging een belangrijke rol weggelegd voor een werkelijk
politiek onafhankelijke en diverse "menselijk milieubeweging” als De Publieke Zaak.
We zien tenminste de volgende categorieën spelers, die een rol zouden moeten hebben in het
proces van fundamentele aanpassing van ons denken en handelen: burgers, overheden,
ondernemingen, media, onderwijzers, maatschappelijke organisaties en wetenschappers.
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Het zou verfrissend zijn als deze spelers kritisch naar hun eigen rol zouden kijken en nagaan hoe zij
samen met anderen een visie kunnen ontwikkelen en vorm kunnen geven aan een nieuwe orde en waar gewenst - passende wanorde.
We doen een paar voorzetten. Op het politiek/bestuurlijk vlak is daar allereerst de centrale overheid,
die vooral een inspirerende en samenbindende kracht zou moeten zijn voor de verschillende fracties
in onze maatschappij. Hier is een helder toekomstperspectief en een constructief platform, waar ook
anderen op kunnen optreden, voor nodig. De lokale overheid zou met kracht haar beleid van
praktische experimenten, zoals dat de laatste jaren door verschillende gemeentes ingezet is, moeten
voortzetten. Het parlement, dat heel bepalend is voor onze politieke cultuur, zou zich moeten
afvragen of ze de juiste dingen voor het land doet of dat ze politiek correct is en voortdurend op zoek
naar aandacht en stemmen.
De bewoners van het parlement, de politieke partijen, hebben reden tot zelfreflectie aangezien ze
door menigeen gezien worden als een van de grotere obstakels in het streven naar fundamentele
veranderingen.
Het realiseren van werkelijk fundamentele verandering zal echter veel meer afhankelijk zijn van de
actieve en innovatieve opstelling van die spelers, die een natuurlijke neiging hebben om langs de
zijlijn te blijven staan en kritiek te bieden in plaats van in actie te komen. Zo is het van belang dat de
burger zich realiseert dat - individueel en in alle vormen van congregatie – hij of zij de primaire factor
is, die de kwaliteit van leven in zijn of haar eigen omgeving bepaalt.
Ondernemingen zullen hun aarzeling moeten afschudden om betrokken te worden in
maatschappelijke onderwerpen en zullen zich gaan realiseren dat zij een cruciale rol kunnen en
moeten vervullen in het ontwikkelen van nieuwe maatschappelijke oplossingen. Maatschappelijke
organisaties, van woningcorporaties tot goede doelen, vervullen een centrale rol als brug tussen de
burger en de overheid en alleen al vanuit dat perspectief dragen zij een verantwoordelijkheid om
voorop te lopen in de zoektocht naar nieuwe praktische oplossingen, die de burger inspireren.
Het onderwijs vervult een centrale rol in de vorming van kennis, waarden en karakter van onze jeugd
- onze nieuwe burgers in de breedste zin. Minstens zo belangrijk is de wetenschap, die de natuurlijke
capaciteit in zich draagt om de maatschappij te voorzien van een sterkere economische en
maatschappelijke fundering. Tenslotte zijn daar de media, die zich meer bewust zullen moeten
worden - in de keuze en behandeling van hun onderwerpen - van de enorme invloed die zij hebben
op het gedrag van vrijwel alle andere spelers in het systeem.
De uitdaging voor ons land - en wij geloven voor vrijwel elk ontwikkeld land - is om elk van deze
spelers te inspireren en aan te moedigen hun rol te spelen in de - broodnodige, maar ook
veelbelovende - fundamentele veranderingen op weg naar een nieuwe realiteit en een nieuwe
wereld voor ons allemaal. Dit boek bundelt een groot aantal van deze spelers en toont hiermee
waartoe onze samenleving in staat is. Laat deze bundeling van denkkracht uit de samenleving u tot
inspiratie zijn!
Namens De Publieke Zaak,
Mickey Huibregtsen, voorzitter
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De "open" samenleving
Eén van de meest fundamentele gevolgen van de voortdurende veranderingen, die de samenleving
van vandaag kenmerken, is de onzekerheid van uitkomsten. Waar vroeger oorzaak en gevolg in
maatschappelijke processen een zekere wetmatigheid kenden, is nu veelal de uitkomst van een
bepaald proces onvoorspelbaar. De actuele internationale financiële crisis, maar ook de extreme
schommelingen in de voorkeur voor politieke partijen, zijn daar prachtige voorbeelden van.
We moeten dus bereid zijn deze onzekerheid te aanvaarden en voortdurend onze (voor)oordelen
aan passen aan de bevindingen in de dagelijkse praktijk. Een "open" opstelling van alle spelers in
onze samenleving - van leerling tot leraar, van mijnwerker tot minister president - is een eerste
vereiste voor een succesvolle samenleving. "Openheid" heeft hierbij een dubbele betekenis: open
staan voor alle andere spelers in de samenleving en open staan voor nieuwe oplossingen.
De weg naar een werkelijk "open" samenleving is lang. In dit hoofdstuk worden een aantal illustraties
gegeven hoe deze weg bewandeld zou kunnen worden.
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Waar het publieke het persoonlijke raakt … - Paul Schnabel
Om hoopvol voor de toekomst te kunnen zijn, is het soms goed even terug te kijken naar wat ooit
toekomst was. Wie honderd jaar geleden gezegd zou hebben dat Nederland nu drie keer zoveel
inwoners zou hebben, die elk in reële termen gemiddeld meer dan zes keer zo rijk zijn als in 1900,
zou voor gek verklaard zijn, zeker als aan de voorspelling toegevoegd zou worden dat we ‘Indië’ dan
al meer dan een halve eeuw kwijt zouden zijn. Om het nog onwaarschijnlijker te maken zouden we
ook nog kunnen zeggen dat er in 2008 nauwelijks nog een boer de hand aan de ploeg slaat, maar dat
Nederland wel tot de drie belangrijkste landbouwexporteurs van de wereld behoort. De twintigste
eeuw heeft algemeen kiesrecht en de emancipatie van de vrouw gebracht, een enorme verhoging
van het scholingsniveau en van de levensverwachting, welvaart voor de meerderheid en sociale
zekerheid voor iedereen. Bijna honderd jaar geleden ging in Nederland voor het eerst heel even een
vliegtuig de lucht in, in 2008 verwerkt Schiphol vijftig miljoen passagiers en is het aantal
personenauto’s verduizendvoudigd tot zeven miljoen. Het spoorwegnet van toen vervoert nu per dag
zoveel passagiers als toen per jaar. De in 1908 bijna uitgestorven Koninklijke familie telt in 2008 weer
tientallen leden. Meer dan tweederde van de Nederlanders beschouwt zich als niet religieus
gebonden, maar de islam is de derde godsdienst van het land geworden.
Paradoxen en tegenstrijdigheden
Zo neergezet is de twintigste eeuw er een van onwaarschijnlijke en ten dele ook met elkaar in
tegenspraak lijkende veranderingen geweest. Aan het eind van de twintigste eeuw was de
Nederlandse bevolking tevreden met zichzelf en met zijn regering. Het land van het ‘poldermodel’
was een welvarend en progressief voorbeeld voor veel andere landen geworden. In opperbeste
stemming werd de overgang naar de eenentwintigste eeuw gemaakt, zelfs de computers lieten het
niet afweten. Kort daarna keerde de stemming . De economie kwam in een recessie terecht, maar al
voordien sloeg de politieke barometer om in de richting van een depressie. Ontevreden met de
politiek en het kabinet keerden de kiezers zich af van de gevestigde partijen. Twee politieke
moorden na meer dan drie eeuwen politieke pacificatie bezorgden Nederland ook in het buitenland
een slechte reputatie. Een land in verwarring, politiek een speelbal van heftige emoties en getekend
door spanningen tussen allochtonen en autochtonen.
Met het eigen leven bleven de Nederlanders bij dat alles meer dan tevreden, in elk onderzoek keren
zij en hun kinderen terug als behorend tot de gelukkigste volkeren van de wereld. Het ongenoegen
richtte zich op de samenleving, de maatschappij en de politiek. ‘Met mij gaat het dankzij mij goed,
met ons gaat het door de anderen slechter’, zo kan de situatie in het eerste decennium van deze
eeuw worden samengevat. Voor zelfkritiek is geen plaats, het zijn de anderen die moeten
veranderen. Eigendank en eigendunk kenmerken de Nederlander van de nieuwe eeuw.
Navel staren en borst kloppen laat weinig ruimte voor een blik in de toekomst. Honderd jaar geleden
kon men niet voorzien hoeveel er zou veranderen , maar velen waren toen wel bezig met het streven
naar verbetering van de eigen situatie en van grote groepen van de bevolking, die tot op dat moment
geen politieke invloed hadden, zich maatschappelijk in een afhankelijke en ondergeschikte positie
wisten en geen deel hadden aan de groeiende welvaart. Er was voor de meerderheid van de
bevolking nog veel te winnen, terwijl nu de meerderheid eerder het gevoel heeft dat er vooral veel te
verliezen valt. De neergang lijkt ook al begonnen – de meerderheid van de Nederlanders gelooft niet
dat de toekomst veel goeds voor hen in petto heeft. Men verwacht dat het slechter zal gaan en dat
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maakt angstig en conservatief, in het slechtste geval ook agressief. Het zijn dan ook de partijen die
beloven dat het onder hun leiding allemaal niet steeds minder zal worden, maar juist weer beter zal
gaan of minstens hetzelfde blijft, die op de steun van een groeiend deel van het electoraat kunnen
rekenen.
Modern conservatief
Modern conservatief is het politieke adagium van nu. Wie bang is voor verlies van de zekerheden
van de verzorgingsstaat, kiest voor de Socialistische Partij, wie vooral de gevolgen van de migratie
vreest, kiest voor de Partij voor de Vrijheid en wie de geborgenheid van de Nederlandse natie als
bescherming tegen de onzekerheid van de nieuwe eeuw zoekt, kan terecht bij Trots op Nederland. In
alle gevallen gaat het om het behoud van de verworvenheden van vooral de tweede helft van de
twintigste eeuw. Modern conservatief dus, want het gaat om het behoud van wat toen modern en
vooruitstrevend was en bij uitstek ook als kenmerk van de Nederlandse identiteit werd gezien. De
gevestigde partijen proberen inmiddels minstens een deel van de modern-conservatieve boodschap
ook tot hun program te maken.
Wat aan beide kanten echter ontbreekt is een inspirerend perspectief op de toekomst, een visie op
wat de nieuwe verworvenheden van de eenentwintigste eeuw zouden kunnen zijn. In de opkomende
landen van Azië is dat perspectief er wel. Elk jaar gaat het beter en elk jaar neemt de welvaart toe.
Steeds meer mensen hebben deel aan een leven en een leefstijl die in het Westen vanzelfsprekend is
geworden en niet meer als verworvenheid of vooruitgang wordt gezien. In China en India kent men
het verschil met vroeger nog als eigen ervaring. Dat maakt de energie en het enthousiasme voelbaar
die hier een herinnering zijn geworden aan de jaren vijftig, toen geluk nog heel gewoon leek. Er is
zelfs een verlangen naar die tijd, een nostalgie, die overigens geen stand houdt voor wie werkelijk
kijkt hoe de situatie toen was. Feitelijk was het geluk van toen toch vooral heel gewoontjes.
Nederland was arm, de scholingsgraad laag, de samenleving verzuild en de rol van de vrouw beperkt
tot die van moeder en huisvrouw.
Emotionalisering
Toekomstbeelden hebben de neiging rechtlijnig en eenduidig te zijn. De werkelijkheid – en de hier
geschetste kleine geschiedenis van Nederland in de twintigste eeuw laat dat al zien – is zowel
tegenstrijdig als paradoxaal. De verhoging van het onderwijsniveau en de technologisering van het
dagelijks bestaan zouden een ontwikkeling in de richting van een toenemende rationaliteit doen
vermoeden. Ten dele is dat ook het geval, maar in de politiek net als in het persoonlijke leven zien we
echter tegelijkertijd ook een toenemende emotionalisering. Dat is misschien ook niet zo vreemd , de
achttiende eeuw werd immers reeds getekend door een samengaan en vaak ook tegen elkaar ingaan
van rationalisme en romantiek.
Er is wel wat veranderd in vergelijking met toen. De sentimentaliteit van toen, de wil geroerd en
ontroerd te worden, heeft plaats gemaakt voor een gevoelshuishouding die meer de kenmerken
heeft van ‘ressentimentaliteit’, lichtgeraakt, verongelijkt en vooral snel verontwaardigd in het boze
vermoeden in rechten benadeeld te worden waar anderen juist en geheel ten onrechte bevoordeeld
worden. Boosheid is een krachtige emotie, die ook als bij uitstek authentiek beleefd wordt. Als
uitdrukking van het eigen gelijk heeft een gevoel als boosheid ook een bijna moreel gewicht
gekregen. Uiteraard ligt dat aan dit alles een verlies aan vertrouwen ten grondslag. De gevestigde
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machten – de politici, de economische en culturele elite- worden niet langer vertrouwd. Niet langer
wordt ook geloofd dat zij zich door overwegingen van algemeen belang laten leiden. Pluchezitters en
zakkenvullers zijn de scheldwoorden voor de regenten van nu.
De politiek is in de loop van enkele decennia, maar vooral de laatste jaren steeds volatieler
geworden: de kiezer kan zijn gunst snel geven, maar ook even snel weer nemen. De vooral door de
televisie gedomineerde mediacratie ontlokt snelle en puur door emotie geleide oordelen over de
aaibaarheid en paaibaarheid van wie met politieke ambities op het scherm verschijnt. Naar de aard
van het medium leidt dat langzamerhand minder tot een dramademocratie dan tot een democratie
van de soap, getekend door persoonlijke conflicten en kortzichtige belangenbehartiging. De
verhaallijn ontwikkelt zich niet door de afleveringen, maar wordt in iedere aflevering met kleine
variaties herhaald. Er gebeurt van alles, maar er verandert niets.
Lange termijnperspectief
Meer dan ooit is er behoefte aan een perspectief voor de lange termijn en een beleid dat
gekenmerkt wordt door stabiliteit en continuïteit, maar minder dan ooit is dat mogelijk, nu politici
zich zo afhankelijk maken van de populariteit van het moment.
Het perspectief voor de lange termijn tekent zich wel steeds duidelijker af, maar het is voor de
individuele burger geen perspectief dat hem ook persoonlijk zal inspireren. Het is een perspectief dat
van hem weer meer inzet voor het algemeen belang vraagt zonder dat hij er persoonlijk veel beter
van wordt. De veranderingen in de wereldeconomie maken duidelijk dat voor de verwende
bewoners van de westerse wereld een nieuw tijdperk aanbreekt. Juist wat altijd goedkoop (voedsel,
energie) of zelfs bijna gratis (water) was, zal duurder worden. Dat zal nog versterkt worden door de
noodzaak van duurzaamheid. Dat geldt uiteraard minder voor de dingen die gemaakt kunnen worden
dan voor alles wat gewonnen moet worden: voedsel, water, energie, grondstoffen. In de twintigste
eeuw waren zij goedkoop voor de rijke landen, in de eenentwintigste eeuw zullen zij steeds duurder
worden door de concurrentie tussen rijke en rijker geworden landen en de toenemende schaarste in
beschikbaarheid. Dat betekent dat er in de komende jaren zowel gewerkt moet worden aan het
beschikbaar krijgen van de nog aanwezige voorraden en het ontwikkelen van ‘renewable’
alternatieven (zonne-en windenergie bijvoorbeeld) als aan het veilig stellen van een welvaartsniveau
dat het mogelijk maakt de daarvoor benodigde investeringen op individueel en maatschappelijk
gebied te doen. Wie verarmt, zal minder van hetzelfde kunnen krijgen en ook niet kunnen
deelhebben aan de ontwikkeling en de verwerving van alternatieven. Nooit eerder gold zozeer dat
om op dezelfde plaats te blijven, steeds harder zal moeten worden gelopen. Welvaart zal niet meer
vanzelfsprekend zijn.
Dat is politiek gezien geen aantrekkelijke boodschap om aan de nationale bevolking te vertellen en
bovendien geen opdracht die op nationaal niveau gerealiseerd kan worden. Wie de nieuwste
energiescenario’s ‘Scramble’ en ‘Blueprints’ van Shell ( ‘Shell Energy Scenarios to 2050’, The Hague,
2008)leest, kan niet anders dan tot de conclusie komen dat er zonder internationale samenwerking
geen kans zal zijn op een redelijke verdeling van de schaarste noch op de tijdige ontwikkeling van
alternatieven. Niettemin, zo min als de nationale regeringen er op dit moment in slagen de
maatschappelijke energie positief te bundelen, zo min zal het in de komende jaren lukken om de
verschillende nationale belangen te bundelen in een gemeenschappelijk gevoelde
verantwoordelijkheid voor een goed verloop van de eenentwintigste eeuw. De internationale
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samenwerking stagneert al net zo als de nationale samenhang. De diagnose is bekend, de remedie
eveneens, maar er is geen dokter die de zieke weet te overtuigen.
Een nieuwe aanzet
Dat wordt dus moeilijk, maar wat nu het geval is, hoeft in de toekomst niet zo te blijven. Is er een
programma te ontwerpen voor een revitalisering van het gevoel dat de toekomst een gezamenlijke
opdracht is? Dat zou in ieder geval en in eerste instantie op nationaal niveau moeten gebeuren en
het zou zeker niet alleen een zaak van de regering moeten zijn. Het verwerven van een draagvlak
voor een toekomstgerichte politiek van duurzaamheid en behoud van welvaart zal in belangrijke
mate ook in samenwerking met het bedrijfsleven, in samenspraak met de maatschappelijke
organisaties en in samenhang met de ‘civil society’ moeten gebeuren. De afstand tussen burger en
politiek en tussen samenleving en overheid kan gemakkelijker overbrugd worden met intermediaire
structuren als natuurbeschermings-en consumentenorganisaties en de milieubeweging. Het is
eigenlijk vooral de televisie met zijn suggestie van direct contact die het de politici en zeker de
bewindspersonen onder hen moeilijk maakt een zekere distantie te bewaren. In de jaren vijftig was
dat nog heel gewoon en dat maakte de politiek toen effectiever en efficiënter dan nu. Misschien
wordt ook daarom, zij het bijna onbewust, nog wel naar die tijd en naar het leiderschap van toen
terugverlangd.
De consequentie van de hier voorgestelde benadering is niet noodzakelijk meer bureaucratisering,
ontpolitisering en technologisering, maar wel vermaatschappelijking van de vraagstukken die
uiteindelijk voor een belangrijk deel technologisch en bureaucratisch moeten worden opgelost, maar
zeker ook een gedrags-en mentaliteitsverandering vragen. De overheid kan daarvoor wel mede de
middelen geven, maar zou er niet zelf de bemiddelaar van moeten willen zijn. Meer
terughoudendheid dan terugtreden wordt gevraagd, meer ruimte voor organisaties en instituties die
het vertrouwen van de bevolking genieten.
Niet alleen in Nederland, maar overal in de landen van het Westen is het verlangen voelbaar naar
politiek met minder politiek. Het probleem is inderdaad dat de politiek de politiek is gaan
overheersen: de spelers zijn het spel geworden en in het spel zelf kan het doel, het bereiken van een
resultaat dat zelf niet politiek is, niet meer in het oog gehouden worden. Daardoor schieten de
traditionele westerse meerpartijendemocratieën, die zichzelf graag als hoogontwikkeld beschouwen,
steeds meer tekort in effectiviteit en efficiency. Waar juist effectiviteit en efficiency hoogontwikkeld
zijn – vroeger was Singapore daar het voorbeeld van, nu is het steeds meer China - zien we
economische groeicijfers en infrastructurele prestaties die ver uitgaan boven wat in het Westen
gebruikelijk is . Het behoort tot de goede toon – en wat China betreft is dat gemakkelijker nog dan
voor Singapore – om steeds te wijzen op het gebrek aan democratie en aan respect voor de
mensenrechten in deze landen. De kritiek is terecht, maar de omgekeerde kritiek op het groeiende
onvermogen tot slagvaardigheid is dat ook en daar tonen wij ons weer opvallend Oost-Indisch doof
voor. Op termijn leidt de onderschatting door de nu nog rijkste landen van de betekenis van
efficiency en effectiviteit juist als richtlijn ook voor politiek handelen tot achterstand, niet alleen wat
economische kracht en groei betreft, maar ook wat betreft kansen om de uitdagingen van de
eenentwintigste eeuw te beschouwen als de publieke zaak die ze zijn.
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Maatschappelijke vernieuwing - Pieter Winsemius
Het recept voor maatschappelijke vernieuwing is eenvoudig. Ambitieuze beleidsmakers – politici
vooral - moeten vorm en inhoud geven aan een drieslag: (a) inhoudelijke richting, gevolgd door (b)
institutionele vormgeving en (c) onderling vertrouwen. Bij het vormgeven aan die drieslag ontstaan
echter problemen: het schiet maar niet op. Op wezenlijke gebieden – denk aan sociale veiligheid,
buurt, schooluitval, inburgering/participatie, jeugdzorg, emancipatie – is sprake van slepende
beleidsvraagstukken. Het curieuze is dat vrijwel iedereen het altijd op hoofdlijnen eens is en ook van
goede wil . Waarom wil het dan toch niet lukken om de noodzakelijke doorbraken te maken?
Met de ervaring van vijftien jaar stagnatie is het niet moeilijk de hoofdoorzaak aan te wijzen: de
uiteenlopende logica’s van beleidsmakers (met inbegrip van de bestuurders van veelal zelfstandige
uitvoeringsorganisaties zoals scholen en wooncorporaties) en beleidsuitvoerders. Maar, zo zal ik
betogen, in het veld tekenen zich ook de richtingen af voor het doorbreken van de patstelling. Het is
daarom aan de voorlieden van vandaag om de handschoen op te pakken: het gaat om het
vormgeven van een daadwerkelijke maatschap waarbij iedereen zich een deel voelt van het grotere
geheel en bereid is om de doelstellingen van dat geheel voorrang te verlenen boven het persoonlijke
belang.
Uiteenlopende logica’s
Meestal wordt de bestuurlijke traagheid geweten aan de complexiteit van de overheidsmatrix, met
zijn onvermijdelijke functionele kokers en meerdere bestuurslagen. De Haagse departementen en de
gemeentelijke diensten maken elkaar het leven niet altijd eenvoudig, om het aardig te zeggen, maar
uiteindelijk vormt zich altijd wel een papieren beleid. Het werkelijke probleem van de slepende
vraagstukken is dat er een brede kloof gaapt tussen de witteboordenlogica van de beleidsmakers en
de blauweboordenlogica van de beleidsuitvoerders. Die blauweboordenlogica vormt zich in het
dagelijks contact met de behoeften en kwaliteiten van burgers die met kokers weinig op hebben.
Zelfs als blauwe en witte boorden inhoudelijk op één lijn zitten, stagneert de drieslag.


Uit onderzoek springen steeds vier spanningsvelden naar voren. Twee daarvan houden een
direct verband met de institutionele vormgeving van de witteboordenlogica: Mate van
differentiatie: Burgers vragen om maatwerk dat past bij hun behoeften en kwaliteiten en
veel blauwe boorden willen hen dat ook bieden. De witte boorden kunnen echter niet
onbeperkt differentiëren, onder andere door de vereisten van rechtsgelijkheid maar ook
vanwege de noodzaak van efficiënte uitvoering.
 Reikwijdte van aanpak: Burgers vragen onveranderlijk om ‘één loket’.
Efficiëntieoverwegingen leiden echter als regel tot organisatiestructuren die geordend zijn
naar vakmatig specialisme.
Twee andere spanningsvelden houden verband met het wederzijds vertrouwen tussen witte en
blauwe boorden:




Bestuurlijk voortouw: Blauwe boorden willen serieus worden genomen en invloed kunnen
uitoefenen op hun eigen toekomst. Moeten witte boorden daarom kiezen voor vormen van
betrokkenheid die leiden tot een coproductie van beleid, of juist een beleidsaanpak
opleggen?
Bestuurlijke afstand: Moeten witte boorden ruimte laten voor initiatieven van onderaf of
dienen ze juist van boven af leiding te geven? Het is deels een vraag van durven vertrouwen
en dat is niet het sterkste punt van veel bestuurders: ze durven geen echte bevoegdheden en
verantwoordelijkheden over te dragen aan blauwe boorden.
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De bestuurlijke spanningen leiden tot hoge drempels voor verandering. De voortrekkers – vooral
blauwe boorden – stuiten op remmende structuren en systemen die zijn ontstaan vanuit een
witteboordenlogica. Witte en blauwe boorden praten ook langs elkaar heen: ze gebruiken dezelfde
woorden maar bedoelen er verschillende dingen mee en begrijpen daardoor niet echt wat ‘de ander’
drijft. Daarnaast aarzelen de blauwe boorden om de witte te volgen of actief mee te denken. Juist als
beleid stagneert, is iedereen druk-druk-druk met vele projecten met een – te - korte tijdshorizon. En,
misschien het belangrijkste, de frontlijnwerkers zoals leraren, buurtconciërges of buurtagenten zijn
onzeker: zullen de witte boorden hen dekken als ze hun nek uitsteken en het onverhoopt toch
misgaat?
Doorbreken van patstelling
Hoe kan de patstelling die op veel beleidsterreinen is ontstaan, worden doorbroken? Omdat de
blauweboordenlogica kennelijk bepalend is voor de uitkomsten, verdient het aanbeveling die een
grotere rol te geven in de beleidsvorming. Van de witte boorden mag worden verwacht dat ze de
contouren van een toekomstvisie schetsen en dat ze toetsbaar willen zijn op de behaalde resultaten.
Daarna dienen ze echter de blauwe boorden te ‘verleiden’ tot een actieve betrokkenheid door hen
de ruimte te bieden de gezamenlijke visie in de praktijk in te kleuren. Dat vereist bijna altijd een
‘andere’ institutionele vormgeving en een zorgvuldig proces van vertrouwensopbouw.
Andere institutionele vormgeving
Niet de doorzettingsmacht van witte boorden maar de permanente gedrevenheid van een
professionele en goed verankerde blauweboordenorganisatie vormt de springplank naar succes bij
de aanpak van slepende beleidsvraagstukken. De bestaande structuren en systemen vormen echter
hoge drempels voor verandering en witte en blauwe boorden praten langs elkaar heen. Alleen sterke
instituties met voldoende middelen, een goede infrastructuur en een permanent belang in een
‘nieuwe’ oplossing kunnen de vereiste structurele doorbraken maken. Doorgaans lukt ze dat alleen
als ze via herindeling hun kerntaken ruimer formuleren. Juist de nauwe definities hebben immers
geresulteerd in de institutionele spanningsvelden: de bestaande frontlijn is niet voldoende in staat
om maatwerk te bieden en is te ver verkokerd.
De praktijk duidt nu al op de zoekrichtingen. Wooncorporaties richten zich op het wonen van hun
huurders (en niet in de eerste plaats op het “stapelen van stenen”), scholen op het voorbereiden van
hun leerlingen op de maatschappij (en niet in de eerste plaats op het bieden van een lespakket),
politie op het betrekken van burgers bij hun eigen veiligheid (en niet in de eerste plaats op het
vangen van boeven). Waar dergelijke sterke spelers niet aanwezig zijn als ‘natuurlijke’
probleemeigenaar, blijven ook in het veld de oplossingen uit. Zouden werkgevers de eerst
aangesprokenen kunnen zijn bij inburgering/participatie of zouden het veeleer de roc’s moeten zijn?
Kunnen de nieuwe Centra voor Jeugd en Gezin uitgroeien tot de basisinstituties op het gebied van
jeugdzorg?
Gewijzigde kerntaken vragen om een omslag in de institutionele cultuur: ‘de manier waarop we hier
dingen doen’. Denkend vanuit het perspectief van de blauwe boorden gaat het om een vernieuwde
opbouw van de institutie met twee dimensies: een verticale en een horizontale.
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De verticale dimensie biedt de gelegenheid voor intensieve en langdurige banden. Frontlijnwerkers
vormen kleine collectieven (groepen, teams) waarbinnen samenbinding (bonding) ontstaat. Deze
kleine collectieven vormen samen grotere eenheden (organisaties, gemeenschappen, koepels), die
overbrugging (bridging) tussen die collectieven mogelijk maken. Zo bouwen de blauwe boorden een
zekere betrokkenheid en invloed op binnen een kleine, overzichtelijke context, waaraan ze ook op
grotere afstand ‘macht’ of verbondenheid kunnen ontlenen. Het kleine wordt als het ware van
onderen af groot gemaakt.
De horizontale dimensie krijgt inhoud door de zogenoemde tegenbinding tussen frontlijnwerkers
met anderen buiten hun eigen collectief. Blauwe boorden binnen een verticale koker hebben soms
weinig op met ‘concurrenten’ in een andere koker. Ze zijn actief in een gedeelde ruimte en kunnen
elkaar ‘voor de voeten’ lopen. Het is in het gezamenlijk belang om onnodig conflict te voorkomen en
de omgang minimaal ‘civiel’ te houden. Nu wordt dat niet eenvoudiger wanneer een hoofdrolspeler
bredere kerntaken uitvoert. Die moet zich daarom zodanig openstellen dat ‘de ander’ verleid wordt
tot samenwerking. Opbouwwerkers moeten bijvoorbeeld ervaren dat het ‘schuilen’ onder de
vleugels van wooncorporaties een toegevoegde waarde heeft voor hun eigen werk in hun buurt.
Jeugdzorgers en aanstaande werkgevers moeten dat soortgelijk doen in hun relatie met ‘hun’ roc’s.
Proces van vertrouwensopbouw
De twee laatste spanningsvelden tussen de witte- en de blauweboordenlogica worden veelvuldig
onderschat. Blauwe boorden voelen zich niet serieus genomen en hebben naar hun mening te weinig
voor initiatieven van onderaf. En dat klopt ook vaak: witte boorden durven geen echte
bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan hen over te dragen. De voorgestelde verbreding van
kerntaken zal door die witte boorden met wantrouwen worden begroet: hadden we, met het
spoorboekje van New Public Management in de hand, niet juist de uitvoerders tot nauwe kerntaken
beperkt: rekenen-en-taal om het in schoolse termen te zeggen? Ook vele blauwe boorden zullen
aarzelen. Het eerste doel van elke organisatie is immers het behoud van de organisatie. Het zijn
veelvuldig herhaalde ‘feiten’: mensen zijn moe van alle veranderingen, het veld wil rust en niet weer
een projectencarrousel. Toch mogen de witte boorden juist die rust niet bieden: de slepende
beleidsvraagstukken zijn immers niet opgelost.
Bij slepende vraagstukken wordt de verandering bovendien bemoeilijkt door het hoogontwikkelde
kudde-instinct van veel blauwe boorden. De kudde biedt veiligheid en carrièretechnisch is het vaak
verstandig ‘de bazen’ (althans op papier) te volgen. Werkelijk succes of falen wordt daarom in hoge
mate bepaald door de inbreng van de onorthodoxe voortrekkers aan de frontlijn. Zij moeten immers
in de praktijk de openingen vinden voor werkende (deel-)oplossingen. Ze moeten ook binnen de
eigen organisatie het tegenspel bieden om de bestaande ‘zekerheden’ op de schop te nemen.
Buitenshuis vormt hun tegenbinding de basis voor vernieuwende samenwerkingen, bijvoorbeeld in
de vorm van lerende praktijken met vakgenoten over best practices, maar ook in de wisselwerking
met de afnemers van hun diensten zoals de huurders bij corporaties, ouders bij scholen, en
buurtgenoten bij de politie.
Omdat ze breken met gegevenheden en vaak lange tijd los staan van de kudde, hebben de
onorthodoxe trekkers bijna onveranderlijk de steun nodig van sterke witte boorden die fungeren als
richtinggevers en rugdekkers op afstand. Hun aantal is beperkt; slechts zo’n vijftien procent van de
frontlijn is bereid de nek uit te steken. De meerderheid van hun collega’s beziet hen met gepaste
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interesse: ze bezigen de juiste taal en bezoeken de juiste cursussen maar doen vooralsnog niet veel.
Pas als gedurende een eerste veranderingsgolf het succes van de koplopers zich aftekent en daarmee
ook de nieuwe ‘spelregels’ duidelijk worden, doen ze met overgave mee.
Maatschap
Het is aan witte boorden om de vereiste veranderingen mogelijk te maken. Ze moeten in de
wisselwerking met hun medebestuurders de ruimte creëren voor de vereiste institutionele
vormgeving. En ze moeten bovendien bereid zijn om gedurende langere tijd hun lot goeddeels in
handen te leggen van de trekkers onder ‘hun’ blauwe boorden. Dat klinkt vanzelfsprekend maar –
zoals juist de slepende vraagstukken laten zien – de praktijk is weerbarstig. Hier zijn de twee
begrippen van toepassing waarmee De Publieke Zaak ooit begon: een combinatie van bezieling en
respect.
Maatschappelijke verandering is mogelijk als tussen blauwe en witten boorden een vorm van
maatschap wordt ontwikkeld, die als uitgangspunt mede-eigenaarschap heeft. Zo’n maatschap
bouwt altijd op een gedeelde inhoudelijke visie en het is aan bevlogen witte boorden die uit te
dragen. Ze moeten willen inspireren door in woord en daad de contouren te schetsen van de wereld
zoals die op hun vakgebied zou kunnen zijn. Management by speech noemde ik dat ooit: één verhaal
duizendmaal vertellen, steeds anders ingekleurd afhankelijk van de behoeften en kwaliteiten van de
beoogde maten.
Die bezieling, die inspiratie moet zich in de praktijk omzetten in gezamenlijke ideeën over de
institutionele vormgeving en de wijze van samenwerking. De vormgeving moet de maten scherp
houden door op operationeel niveau hun bevoegdheden en verantwoordelijkheden te koppelen,
oftewel: geef ze de ruimte voor het nemen van eigen beslissingen, maar spreek ze tegelijk aan op de
bijdrage daarvan aan de gezamenlijke resultaten. De wijze van samenwerking bepaalt de informele
‘spelregels’: kunnen en willen we elkaar vertrouwen? De voortrekkers vormen de toetssteen. De
voornaamste taak van de witte boorden is daarom hen succesvol maken en – in geval van loyale
uitvoering – nooit laten vallen.
De maatschap kleurt zich dan in de praktijk. Met zoveel mede-eigenaren, die voor zowel
samenbinding als tegenbinding zorgen, bloeien de nieuwe ideeën op. Blauwe boorden durven
verantwoordelijkheden te nemen omdat ze bevoegdheden hebben en, waar nodig, kunnen
terugvallen op ‘hun’ witte boorden. Tegen zo’n maatschap is geen slepend beleidsvraagstuk bestand.

14

De publieke zaak – Frank Ankersmit
Jean Jacques Rousseau werd berucht door zijn notie van de ‘volonté générale’ (de algemene wil). Hij
zei daarover de volgende twee dingen. In de eerste plaats dat die ‘volonté générale’ best kon
verschillen van wat de individuen in een Staat zelf graag zouden willen (en wat hij aanduidde als ‘de
volonté de tous’), maar daar dan toch voorrang over behield. Want, zo zei Rousseau, de vrijheid komt
pas echt tot uitdrukking in de ‘volonté générale’; en van vrijheid kan geen sprake zijn zolang we de
slaaf blijven van die door vooroordeel, kortzichtigheid en egoisme gecorrumpeerde ‘volonté de tous’.
In de tweede plaats, mochten burgers zich verzetten tegen de realisering van de algemene wil, dan
zouden ze daartoe verplicht kunnen worden, desnoods met geweld. Zo kan de burger ‘gedwongen
worden om vrij te zijn’, in Rousseau’s eigen inderdaad nogal krasse formulering.
Sommigen zagen in Rousseau’s redenering begrijpelijkerwijs een eerste stap in de richting van
de totalitaire staat waar het individu volkomen ondergeschikt is aan het belang van de massa - of wat
men als zodanig aanwijst. Anderen bestreden dit weer door erop te wijzen dat Rousseau met zijn
algemene wil in feite niets anders op het oog had dan wat wij verstaan onder het algemeen of het
publiek belang – en zij wezen erop dat het de normaalste zaak is dat het private belang soms wijken
moet voor het publieke belang: neem onteigeningsprocedures.
Maar bestaat er eigenlijk wel zoiets als ‘het publieke belang’? Meer in het bijzonder, zou dat
ooit iets meer kunnen of mogen zijn dan een bepaalde afweging tussen alle zuiver private belangen?
Inderdaad, het kan voorkomen dat het private belang van toekomstige weggebuikers zwaarder moet
wegen dan het private belang van die ene eigenaar van het stuk grond waar die weg gepland werd.
Maar zegt men dat de aanleg van die weg een ‘publiek belang’ is, dan zegt men in feite niets anders
dan dat de som van de private belangen van die toekomstige weggebruikers groter is dan het private
belang van de huidige eigenaar van de grond in kwestie. Er is hier daarom geen moment sprake van
een publiek belang dat niet reduceerbaar is tot strikt private belangen. Zo zou het ook moeten blijven:
want een belang waarvoor dat niet geldt, introduceert een nieuwe heer en meester in onze
samenlevingen die van ons, als burgers, geen weet heeft. En dat moeten we niet hebben. Uiteindelijk
zijn er dus alleen private belangen; en alle zogenaamde ‘publieke belangen’ zijn in feite niets meer dan
meer of minder complexe bundelingen van strikt private belangen. Zo is het, en zo moet het blijven.
Weg dus met die zo misleidende en gevaarlijke notie van het publiek belang! Die kan ons alleen maar
op heel verkeerde proto-totalitaire gedachten brengen.
Maar dat gaat misschien toch een tikkeltje te vlug. In een andere context is die notie van het
publiek belang evident onmisbaar. Stel volksvertegenwoordiger A zegt in de Tweede Kamer x te willen,
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terwijl volksvertegenwoordiger B zegt voor niet-x te zijn. Dan is er geen strijdigheid of meningsverschil,
zoals je die ook niet hebt wanneer volksvertegenwoordiger A kaal is en

B niet kaal. Een

meningsverschil is er pas wanneer A zijn politieke standpunt als volgt formuleert: ‘het publiek belang
is gediend met x’, terwijl B volhoudt dat ‘het publiek belang is gediend met niet-x’. Pas wanneer
politieke wensen of ideeen worden geformuleerd als uitspraken over het publieke belang, pas dan
conflicteren de uitspraken als die van A en B echt met elkaar, pas dan is er een meningsverschil en pas
dan kan er echt gedebatteerd worden. Kortom, de zinvolheid van het politieke debat in de Tweede
Kamer (en ook daarbuiten) vereist de aanname van het p ublieke belang en zonder die notie is het
politiek debat niets meer dan een een chaos van onsamenhangende kreten.
Tegenstanders van de notie van het publiek belang zullen zeggen dat dit een leuk debat-technisch
slimmigheidje is, maar dat je daar in de politieke besluitvorming zelf verder niets aan hebt. In de
politieke besluitvorming, zo zullen zij wederom beklemtonen, bestaat niet zoiets als het publiek belang
– althans voor zover dat uit zou gaan boven private belangen. Het is er zo ongeveer mee gesteld als
met een muurtje en de stenen waaruit dat muurtje is opgebouwd. Je kan best over dat muurtje
spreken - OK - als je maar drommels goed weet dat dat muurtje niet bestaat los, of onafhankelijk van
de stenen ervan, en dat wie over dat muurtje spreekt, het uiteindelijk toch echt over de stenen heeft.
Het is waar: als je consequent bent, zou je dan het spreken over de stenen ook weer moeten vervangen
door het spreken over de onderdelen waar die stenen uit bestaan. En zo kan je doorgaan tot je bij
moleculen, atomen, en subatomaire deeltjes terechtkomt. Zo zou het dan ook in de politiek zijn. Maar
ja, in de politiek gaan we er nu eenmaal van uit dat er geen kleinere onderdelen zijn dan de individuele,
‘private’ staatsburgers (‘individu’ betekent immers ‘ondeelbaar’); daarover zijn we het allemaal wel
eens. Dus daar doet dat probleem zich niet voor. Niemand zit te wachten op een politiek voor nieren,
longen, levers, gemoedsstemmingen etc. (hoewel je dat met Ab Klink niet helemaal zeker weet: die
zou misschien wel iets voelen voor ’de rechten van de long’ of ‘de rechten van de lever’, om ons van
de sigaret en de drank af te helpen).
Die tegenstanders van de notie van het publiek belang zullen er vervolgens op wijzen dat de
sociale wetenschappen – en met name de economie – ons laten zien hoe je van het private belang
naar het publiek belang kunt redeneren en omgekeerd. Dat is eigenlijk hun sterkste argument: zij
zeggen de wetenschap aan hun zijde te hebben. Het individu wil zijn (economisch) belang
maximaliseren en gaan we ervan uit dat dat in principe geldt voor alle individuen in de samenleving,
dan kan de econoom ons precies voorrekenen hoe we dan het publieke belang het beste kunnen
realiseren. En de politicus heeft tenslotte de nederige, maar niet onbelangrijke taak om dat allemaal
aan de domme burger uit te leggen en om die aan het verstand te peuteren dat hij zich maar heeft
neer te leggen bij het rekenwerk van de economen en bij de uitkomsten daarvan.
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Nu weten we allen dat deze redenatie een vertrouwen in de economie stelt, die deze sociale
wetenschap niet toekomt. Al was het maar omdat linkse economen doorgaans tot andere bevindingen
komen dan rechtse economen. En dat is bepaald verdacht. Stel dat we een socialistische, een christendemocratische en een liberale natuurwetenschap hadden. Daar zouden we weinig vertrouwen in
hebben. En terecht.
Maar laten we voor de grap eens veronderstellen dat de economie zich ontwikkelde tot een even
betrouwbare wetenschap als de natuurkunde. En laten we in een (onverantwoord) grootmoedige
bui die eer ook gunnen aan alle andere sociale wetenschappen, zoals de sociologie, de
criminologie en wat dies meer zij. Zelfs dan zullen die wetenschappen ons niet in staat stellen om
het publieke belang restloos te reduceren tot strikt private belangen. En zelf dan blijft dus die
notie van het publìeke belang zijn autonomie behouden tegenover de private belangen – en
daarmee haar onmisbaarheid in de politiek.
Het redenatie-patroon van degenen die het publieke belang restloos willen reduceren tot strikt
private belangen heeft zijn precedent in het zogenaamde natuurrecht-denken van de 17e en de 18e
eeuw. Ook daar ging men steeds uit van een of andere fundamentele karakeristiek van de mens of
private burger, om op basis daarvan te komen tot een theorie over de Staat en publieke orde. Neem
Hobbes (1588 –1679). In zijn Leviathan van 1651 wilde Hobbes tonen hoe de Staat eruit zou moeten
zien als je ervan uitgaat dat alle burgers allereerst streven naar lijfsbehoud. Niet zo’n gekke aanname:
dat is immers de voorwaarde voor alles wat daar eventueel na komt. Toegegeven, lijfsbehoud is iets
anders dan dat economisch gewin dat wij volgens de economen vooral nastreven; en het is ook waar
dat de meer voorzichtige economen zich anders dan Hobbes zelden bezighouden met bespiegelingen
over de Staat. Maar het redenatiepatroon van Hobbes en van degenen die een beroep doen op de
economie om het publieke belang tot private belangen te reduceren is hetzelfde. En in beide gevallen
zit er ook exact dezelfde denkfout in.
Bezie daartoe hoe Thomas Spragens Hobbes’ redenatiepatroon weergeeft:
‘The present political situation from which I begin my analysis, he [i.e. Hobbes (F.A.)] might say,
is rather like the situation of a broken watch. The watch repairman, when he comes to fix it,
must take it apart and put it back together properly, with the parts arranged this time in
accordance with their nature. In the same way, Hobbes would argue, I have come upon a society
broken and disordered by civil strife, taken it apart into its fundamental constituent parts, and
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imaginatively recomposed it into an ordered whole which is consonant with the nature of those
parts’1.
Inderdaad, een even ambitieuze als krachtige metafoor! Wie zou niet onder de bekoring raken van dat
idee van de politicus of politiek filosoof als de klokkemaker die de vastgelopen klokken van onze
samenlevingen weer aan de gang weet te brengen? Zitten we niet allemaal te wachten op die
ingenieuze klokkenmaker die alle onderdelen van onze samenleving weer in hun oorspronkelijke
harmonie met elkaar brengt? Geeft die metafoor – en daarmee Hobbes’ politiek model – ons niet de
greep op onze politieke problemen die wij zozeer behoeven?
Maar nee – helaas! - zo is het niet. Bedenk daartoe dat die klokkenmakers-metafoor er
stilzwijgend van uitgaat dat het met de burgers in een samenleving net zo gesteld is als met de
onderdelen van een (kapotte) klok. Van die onderdelen kan je inderdaad volhouden dat die zo
gefabriceerd werden dat je daar een goed lopend uurwerk mee kan construeren. Maar waarom zou
iets soortgelijks gelden voor de individuele burgers in een politieke orde? Waarom zouden mensen zo
in elkaar zitten dat je daar in principe een utopische economische of politieke orde mee op kan
bouwen? Waar is het bewijs voor die zeer vergaande stelling? Misschien zijn wij burgers eerder te
vergelijken met de onderdelen van een aantal verschillende klokken –waaraan je dus net zolang kunt
prutsen als je wilt, zonder ooit een goed lopend uurwerk te krijgen. En misschien is het nog wel erger
en had Kant gelijk toe hij zei: ‘aus so krummen Holze, als woraus der Mensch gemacht ist, kann nichts
ganz Gerades gezimmert werden’2. Het is een onbewezen asssumptie dat mensen zo in elkaar zitten
dat daar een samenleving uit te maken valt die loopt als een klok. Dat is politieke metafysica en, zoals
bekend, wie zijn huis bouwt op metafysica, die bouwt op drijfzand.
Dat brengt mij bij de kern van de zaak. We hebben die notie van het pubieke belang nodig
waneer de klokkenmakers-metafoor niet opgaat voor de politiek en wanneer we niet de apriori
zekerheid hebben dat ieder politiek probleem en ieder politiek meningsverschil zich restloos laat
vertalen in termen van private belangen. Kortom, wanneer zich de situatie voordoet dat één groep
burgers hun private belangen het beste gediend weet met het politieke standpunt x, een andere groep
met standpunt niet-x en waarbij er voor dat meningsverschil geen oplossing is, zoals die er in principe
wel is wanneer we de onderdelen aangeleverd krijgen van een defect geraakte klok. Het is dan ons
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T.A. Spragens, The politics of motion. The world of Thomas Hobbes, Lexington 1973; 153.
I. Kant, Idee zu einer allgemeine Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, in id., Ausgwählte kleine Schriften,
Hamburg: Felix Meiner Verlag 1965; 35.
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publiek belang om daar toch uit te komen, hoe moeilijk en pijnlijk dat ook is omdat van beide kanten
offers verlangd zullen worden in het vlak van de private belangen.
Het verschil tussen de begrippen consensus en compromis is hier verhelderend. Je komt tot
consensus wanneer, anders dan het aanvankelijk lijken mocht, private belangen toch op één
spoor te brengen zijn – zoals Hobbes’ klokkenmaker er uiteindelijk in slaagt om de onderdelen van
een klok weer netjes in elkaar te zetten. Het compromis bereik je wanneer je met de ander een
arrangement uitwerkt dat jouw private belang evenzeer schaadt als dat van de ander, maar dat
onder de gegeven omstandigheden toch het minste der kwaden lijkt te zijn De consensus staat je
toe om te blijven in het universum van je eigen private belangen; het compromis dwingt je er
daarentegen toe om je private belangen te objectiveren, om een standpunt tegenoverover jezelf
in te nemen en om jezelf en je eigen private belangen te bezien alsof die van een ander waren.
Kortom, om jezelf te bezien vanuit het perspectief van het algemeen belang3. De consensus
individualiseert en isoleert, het compromis socialiseert door ons te leren zien hoe anderen ons
zien. Consensus-politiek vertrouwt op de uiteindelijke reduceerbaarheid van het publieke belang
tot het private belang; compromis-politiek erkent de tragiek van de onvermijdelijkheid van het
conflict van private belangen. En daarmee van het tekort van Hobbes’ klokkenmakers-metafoor.
Het compromis is daarom de schepper van het publieke domein als het domein van een belang
dat zich niet oplost in een wolk van private belangen en waar wij kunnen spreken over zaken van
Staat en politiek op een manier die de beperkingen overwint van het private belang als politieke
gids.
Samenvattend, tegenstanders van het publiek belang herkennen alleen de consensus (of zullen
die zien als synoniem met het compromis); de verdedigers ervan weten dat het uit het compromis
geboren wordt en dat het publiek belang alleen leven kan in de ruimte die door het compromis
geschapen wordt. Eerst daar ontstijgen we aan het domein van de strikt private belangen, eerst daar
ontmoeten we een belang dat weliswaar enerzijds ons aller belang is maar zich anderzijds toch niet
reduceren laat tot strikt private belangen.
En nu een blik op onze eigen tijd! Want daar is het tenslotte allemaal om begonnen! Want
daar De afgelopen jaren lieten een opmerkelijke herwaardering zien van het private belang ten koste
van het publiek belang. Nergens ging men daarin verder dan in de huidige Verenigde Staten en, zoals

Dat is de tot de Oudheid (Cicero, Tacitus) teruggaande politieke traditie van het zogenaamde ‘republicanisme’ –
afgeleid van ‘res publica’ letterlijk: de publiek zaak – en waar van de burger werd verlangd het publieke belang
steeds hoger te stellen dan het eigen belang. Voor de geschiedenis van deze traditie tot aan het einde van de 18 e
eeuw, zie J.G.A. Pocock, The Machiavellian Moment, Princeton 1973. Een schitterend boek.
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te verwachten valt, onder gebruikmaking van het hierboven genoemde Hobbesiaanse
redenatiepatroon. Denk daarbij met name aan de Chicago School of Economics en aan de intellectuele
leider daarvan: de even beroemde als beruchte Milton Friedman. Uitgangspunt voor Friedmans
monetarisme is het rotsvaste vertrouwen dat de combinatie van vrije markt, vrijhandel, de afschaffing
van vakbonden, van het minimum-loon en van sociale voorzieningen, de laagst mogelijk vlaktax voor
alle inkomens, de ‘outsourcing’ van vrijwel alle traditionele overheidstaken, dat dat alles met
wetenschappelijke, ja zelfs wiskundige zekerheid de utopie op aarde zal realiseren. Werkt dat program
ergens niet, dan ligt dat zeker niet aan dat neo-liberale program, maar dan werd er blijkbaar nog niet
genoeg geprivatiseerd en vermarkt, dan zijn er nog regels die de economisch vrijheid beknellen, of
laat men zich toch nog leiden door onverantwoorde bezorgdheid om hen die niet voor zichzelf kunnen
zorgen. Dat moet dan natuurlijk rechtgezet worden. En dan komt de utopie alsnog4. Ook hier dus een
variant op Hobbes’ klokkenmakers-metafoor: de individuele onderdelen van de samenleving is dankzij
de economische voorzienigheid allen het streven naar economisch gewin aangeboren, waardoor zij
allemaal even goed ‘in elkaar passen’ als de onderdelen van een goed lopende klok. Ook hier dus dat
metafysische mirakel van de volledige reduceerbaarheid van het algemeen belang tot het private
belang. Men hoeft het maar aldus te formuleren en een en ander te vergelijken met de meest
elementaire ervaring met het menselijk handelen, om de werkelijk groteske absurditeit van die
aanname in te zien.
De door het neo-liberalisme bewerkte rampen behoeven tegenwoordig nauwelijks meer
toelichting. Zover is de beschaving, gelukkig, de laatste jaren wel voortgeschreden. Het is voldoende
te wijzen op de staat van ontbinding waarin de VS van George Bush zich bevindt. Inderdaad, zoals de
metafoor van de ontbinding suggereert, alle traditionele verbanden tussen burger en overheid werden
door Bush uitgehold, uitgewoond, onteerd en op de meest rücksichtslose manier voor eigen voordeel
geexploiteerd. Het is alsof Claudius Drusus Nero opnieuw de macht in handen kreeg – zij het in een
geheel ander land en in heel andere tijden. En men kan alleen maar bewondering hebben voor de
snelheid waarmee in de VS nieuwe ‘grass-roots’ verbanden opbloeien om de door Bush in discrediet
gebrachte verbanden te vervangen. In Europa zou zoiets ondenkbaar zijn. Daar ligt de unieke kracht
van dat unieke land en dat geeft weer hoop voor de toekomst!
Laten we hier de les uit leren dat we nooit ofte nimmer de publieke zaak, of het algemeen
belang moeten zoeken te reduceren tot strikt private belangen - hoe dan ook gedefinieerd. Zoals we
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Deze geneigdheid om hinderlijke empirische feiten terzijde te schuiven met de aanbeveling van een nog een extra
sterke dosis van het politieke medicijn in kwestie is typerend voor het totalitaire denken. Die zijn daar niet
aanleiding tot twijfels aan het eigen gelijk, maar een stimulans om er nog eens extra hard op te meppen.

20

ook nooit meer de omgekeerde fout van het communisme moeten maken en het private belang mogen
laten verdampen in het publieke belang. Er is altijd een publiek belang – een res publica – dat uitstijgt
boven de som van de private belangen. Dat is geen collectivisme, zoals de band tussen het compromis
en het publieke belang aantoont. Het compromis erkent een hoger belang – het algemeen of publiek
belang – waaraan het private eigenbelang of partijbelang zich heeft te onderwerpen. Maar het
compromis is een compromis tussen eigenbelangen of private belangen – en kan zich daar nimmer
van losmaken. Het publieke belang dat als gids dient voor het compromis verlangt daarom nimmer de
onderwerping aan wat niet reeds bij beide partijen aanwezig was. Maar het publieke belang verlangt
wel dat men bereid is om het niet bij de consensus te laten. Die is in wezen behoudend en geeft geen
belofte voor de toekomst. Compromis en het algemeen belang zijn daarentegen het pact tussen
verleden, heden en toekomst. Een Staat die alleen het private belang kent en die de economische
rationaliteit als enig kompas voor het politieke handelen heeft - die Staat heeft geen toekomst.
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Schot in de zaak- Ad Scheepbouwer
‘Time deepening’ wordt het in Amerika genoemd. Ofwel: het gevoel dat er steeds meer gebeurt in
steeds minder tijd. Een feit is dat een wereldomspannende beweging op gang is gekomen. De
kennisrevolutie wint nog altijd aan vaart en de globalisering schakelt bijna continu naar een hogere
versnelling. In mum van tijd komen nieuwe bedrijven op, terwijl oudere bedrijfstakken als sneeuw
voor de zon verdwijnen.
Politieke en publieke instellingen kunnen dit hoge tempo niet bijbenen. Vooral het (hoger)
onderwijs en de gezondheidszorg zijn nog lang niet afgestemd op de vele mogelijkheden van het
informatietijdperk. Ook de manier waarop de mobiliteit in Nederland geregeld is (op gezette tijden
van en naar het werk rijden) heeft een archaïsch karakter. De Amerikaanse auteur en technologisch
trendwatcher/futurist Alvin Toffler spreekt in dit verband over het ‘de-synchronisatie-effect’. Hiervan
was sprake toen feodale instellingen de opkomst van de industriële maatschappij afremden. Vandaag
is het de vraag of dat effect zich andermaal voordoet. Zullen de bureaucratieën, met hun oorsprong
in het industriële tijdperk, de overgang naar de informatiemaatschappij vertragen?
Overheid en regelgevende instanties kunnen vanuit hun aard niet voorop lopen bij alle
ontwikkelingen in de wereld. Evenmin kunnen zij die naar hun hand zetten. Van ‘de politiek’ mag wél
verwacht worden dat zij de voorwaarden creëert waardoor bedrijven, maatschappelijke instellingen
en ‘de mensen in het land’ de nieuwe kansen maximaal kunnen benutten. De Nederlandse politiek
gaat echter gebukt onder een soort verkramping. Over belangrijke dossiers, zoals de
arbeidsparticipatie en het ontslagrecht, hapert de besluitvorming. Over politieke vernieuwing of de
rol van Nederland in Europa (en die van Europa in de wereld) heeft niemand het meer. Er is genoeg
gaande in de wereld voor gepassioneerde debatten, maar die voert men zelden in de Tweede Kamer.
Het ‘synchroniseren’ van de ontwikkelingen in de publieke zaak met de trends in economie
en samenleving dringt zich aan ons op als de overkoepelende opgave. Sectoren als zorg en onderwijs
moeten de kennisrevolutie ondersteunen dan wel er de vruchten van plukken. De vraag hoe dat kan,
zou in het politieke en publieke debat centraal moeten staan. Maar ook dat debat zelf moet op een
meer eigentijds niveau worden gebracht. Natuurlijk, de tijd van de rokerige zaaltjes, de vuistdikke
verkiezingsprogramma’s en de oeverloze discussies die er aan ten grondslag liggen, is voorbij. Maar
hoe zou die betrokkenheid dan wél gestalte kunnen krijgen?
Om die vraag te beantwoorden, wil ik een vergelijking maken tussen de publieke zaak en de
internet- en ICT-sector. Wat zijn de krachten achter de groei van het wereldwijde web? Wat kan de
politiek ervan leren?
Anders dan sommigen veronderstellen, is het internet geen anarchie waar spontaan de
mooiste resultaten ontstaan. Wanneer daartoe de ruimte wordt geboden, drommen gebruikers
samen om hun gal te spuien. Van noemenswaardige creativiteit is dan geen sprake; van een gebrek
aan nuances des te meer. Maar daar waar ‘moderation’ (sturing en controle) wordt ingezet, zie je
verbluffende resultaten.
Een voor de hand liggend voorbeeld is Wikipedia, de internetencyclopedie die wel wordt
beschouwd als product van de wisdom of the crowd. Ander voorbeeld is het besturingssysteem Linux
en andere zogeheten open source sofware. De formule is schijnbaar eenvoudig: formuleer een
aansprekende uitdaging (‘een betere encyclopedie dan de Britannica’, een ‘alternatief voor
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Windows’) en doe een appel op de internetgemeenschap om mee te denken en mee te werken.
Crowdsourcing heet dat, en dat begrip is niet verzonnen door spindoctors of campagnestrategen. Het
dook als eerste op in Wired, het magazine van internetpioniers, en is de overtreffende trap van
outsourcing.
Bedrijven met wortels in de oude economie kunnen weliswaar niet in de voetsporen treden
van de internetpioniers, zij kunnen zich wél door hen laten inspireren en dat doen ze ook. Via
internet proberen zij hun klanten te betrekken bij de verdere ontwikkeling van de dienstverlening;
cosmeticafabrikanten betrekken hun klanten bij de lancering van marketingcampagnes, auto
fabrikanten bij het ontwerk van nieuwe modellen en bedrijven als KPN bij het ontwikkelen en testen
van nieuwe diensten.
De overheid en de politieke organisaties kunnen al evenmin de eerder genoemde successen
kopiëren. Maar zij kunnen zich die wel ter harte nemen. Want wat laat de zojuist getrokken parallel
zien? Dat luisteren naar de burgers zin heeft, maar alleen in de context van een opbouwende
discussie rond een concreet doel of prikkelende uitdaging. Politici die met een ‘roept u maar!’houding door het land trekken, roepen slechts kabaal over zichzelf af, vergelijkbaar met de kakofonie
op de open fora op internet. Het andere uiterste – de burgers bestoken met standpunten – werkt
evenmin. Dat leidt slechts tot onverschilligheid. Om mensen bij de meningsvorming te betrekken, zijn
gerichte vragen beter dan algemene antwoorden. Een lonkend perspectief; dat is waar kiezers warm
voor lopen. Om dat uitzicht te ontwikkelen en uit te dragen, is de betrokkenheid van velen nodig.
In dat kader moeten – om te beginnen – de keuzes en dilemma’s inzichtelijk worden
gemaakt. Dankzij internet zijn de mogelijkheden daartoe legio. Bijvoorbeeld via het stramien van de
online keuze-enquêtes. Bij elk beslismoment staan dan de mogelijke gevolgen opgesomd. Dan kan de
ondervraagde zelf bepalen hoeveel gewicht hij daaraan toekent. Vergelijk dat met het digitale –
eens-oneens – karakter van de traditionele enquête! En dat is natuurlijk slechts één voorbeeld hoe je
internet en ICT kunt inschakelen om barrières voor deelname aan het debat te slechten.
Daarna kan de volgende stap worden gezet: het formuleren van aansprekende uitdagingen
over maatschappelijke vraagstukken. Met een ‘standing invitation’ om mee te denken.
Crowdsourcing dus, niet zieltjes winnen, maar burgers inschakelen. Zoals de initiatiefnemers van
deze bundel in hun inleiding stellen: ‘Oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken hoeven niet in
het politieke parcours gezocht te worden, maar kunnen ook in praktische coalities worden
gevonden.’ Het is allicht niet aan mij om vooruit te lopen op het soort oplossingen dat zij zullen
aandragen. Buiten kijf staat echter dat ICT er in veel gevallen deel van zal uitmaken.
Een van die vraagstukken betreft de mobiliteit. Om in de sfeer van het onderwerp te blijven:
hier is een inhaalslag nodig. Technologisch zijn er nauwelijks beperkingen voor het werken op
afstand. Sommige gewoontes leven echter hardnekkig voort, lang nadat de omstandigheden
waaronder ze ooit ontstonden zijn verdwenen. Dagelijks in de file staan is er daar één van.
Onder invloed van de hoge benzineprijzen proberen bedrijven het aantal kilometers
woonwerkverkeer al terug te dringen. Her er der zijn er experimenten met op afstand werken. De
overheid zou echter een geweldige stimulans aan deze trend kunnen geven door de verglazing van
Nederland hoog op de agenda te zetten; hoe eerder bedrijven en huishoudens de beschikking krijgen
over een snelle glasvezelverbinding, hoe beter dat is.
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Natuurlijk is verglazing slechts een deel van de oplossing. Aanpak van verkeersknelpunten is
eveneens dringend gewenst. Maar als we de komende jaren miljarden euro’s te steken in wegen,
bruggen en tunnels, kunnen we dan niet een klein deel hiervan spenderen aan de versnelde aanleg
van een landelijk en fijnmazig glasvezelnet? Waarom zou Nederland niet een voortrekkersrol kunnen
spelen bij de ontwikkeling van op glasvezel gebaseerde diensten? Waarom bouwen we geen Smart
Homes met een optimale omgeving voor wonen, werken en leren? Sommige mensen hebben in dit
verband al het vermoeden uitgesproken dat de mens weer een soort holbewoner wordt. Prima, maar
laten we er dan wel voor zorgen dat het hol van alle moderne gemakken wordt voorzien! Vraag aan
de meedenkende kiezer: hoe moet uw haar huis(kamer) er straks uit zien!
Voorzieningen voor huiselijke of medische zorg op afstand maken daar allicht ook deel van
uit. In het magazine van de New York Times stond enige tijd geleden: ‘Stelt u zich voor dat u een CATscan kunt uitvoeren in de besloten sfeer van uw marmeren badkamer. Dat u bij elk plasje
automatisch uw urine kunt nakijken. Dat u na iedere maaltijd met behulp van een gecomputeriseerd
systeem uw levensverwachting kunt laten uitrekenen.’
Een aantrekkelijk perspectief of juist een schrikbeeld? Daar zullen de meningen over
verdeeld zijn. Feit is echter wel dat in de toekomst een patiënt steeds langer thuis zal kunnen blijven
en steeds meer zelf zal kunnen doen, zal willen doen en zal moeten doen. Als hij toegang krijgt tot
apparatuur waarmee hij zelf zaken als bloeddruk, suiker en dergelijke kan bijhouden en, als daartoe
aanleiding is, hij een arts of verpleegkundige kan raadplegen, dan kan de werkdruk in de zorg
drastisch worden verminderd. Waar persoonlijke zorg nodig is, kan die dan ook daadwerkelijk en zeer
snel gegeven worden.
Ook in dit verband zijn er uitdagende opgaven te formuleren. Want er is niet alleen kennis,
maar ook politieke moed en verbeeldingskracht nodig om ICT-oplossingen op landelijke schaal in te
voeren. Alleen al in Nederland worden veel goede ideeën gecreëerd en uitgewerkt in pilots. Maar de
meeste blijven hangen in het stadium van de belofte. De bureaucratisering in de zorg en het
ontbreken van prikkels om innovaties door te voeren, remmen de vernieuwing. Al betwist niemand
het belang van ICT voor de zorg, er zijn veel barrières die een landelijke invoering in de weg staan. En
dus zijn er mensen nodig die daar doorheen willen breken. Een prikkelende uitdaging voor politici en
hun meedenkende achterban?
Waar sectoren als mobiliteit en zorg meer kunnen profiteren van de kennisrevolutie dan zij
nu ondergaan, zou de onderwijssector die krachtiger moeten ondersteunen. De rol van ICT in het
(hoger) onderwijs blijft echter achter bij die in andere Europese landen. Ook van de universiteiten,
van oudsher voorbestemd een rol in de voorhoede te vervullen, kan en mag meer worden verwacht.
Om betere prestaties mogelijk te maken, moeten universiteiten het egaliteitsdenken definitief van
zich af schudden en broedplaatsen worden voor toptalent. Gelet op de uitdagingen van deze tijd zijn
uitblinkers hard nodig. Zij kunnen zowel in het bedrijfsleven als in maatschappelijke sectoren voorop
gaan in de veranderingen. Als zij zelf de nodige initiatieven nemen, en ook anderen daar voor
enthousiast maken, dan komt er vast en zeker weer schot in de (publieke) zaak.
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Baron von Münchhausen, of de wereldspiegel van het nationale verleden - Leo Lucassen en Wim
Willems
Ons beeld over de geschiedenis van Nederland is hard aan verandering toe. We laten ons teveel
leiden door opvattingen van een halve eeuw geleden, wat ons zicht op de huidige tijd vertroebelt.
Zonder heroriëntatie dreigen we zelfs onze greep op de toekomst kwijt te raken. Niet dat alle
‘vaderlandse’ geschiedenis ineens over boord moet. De slag bij Nieuwpoort in 1600, het rampjaar
1672, de Belgische Opstand in 1830 en de Tweede Wereldoorlog blijven ijkpunten voor ons historisch
besef. Maar er dient meer oog te komen voor de dynamiek van allerlei processen in het verleden van
Nederland en zijn koloniën. Waren we in de 17e eeuw bijvoorbeeld wel zo tolerant als de
overlevering wil? En wat hield die hooggeprezen en tegelijkertijd zo omstreden mentaliteit van de
Verenigde Oost-Indische Compagnie eigenlijk in?
Veel ideeën over ons nationaal verleden zijn als alledaagse kennis van generatie op generatie
overgedragen. In de loop van de tijd zijn ze versteend tot beelden die niet zijn weg te denken uit ons
collectieve geheugen. Nieuwe inzichten over wat zich vroeger heeft afgespeeld, lijken daar op af te
ketsen - met alle schadelijke gevolgen van dien. Dat geldt zeker voor de notie dat autochtone
Nederlanders etnisch gezien min of meer homogene wortels hebben, die terug te voeren zijn tot het
begin van de christelijke jaartelling toen de Batavieren ons land bij Lobith binnenvoeren. In het
verlengde daarvan leeft de idee, dat die homogene groep Nederlanders van oudsher een aantal
essentiële waarden en normen deelt. In het gepolariseerde debat over de multiculturele samenleving
en de rol van de islam heeft dit geleid tot de bekende slogan over de joods-christelijke wortels van
onze beschaving.
Het blijkt moeilijk om dergelijke beelden over ons verleden bij te stellen in het publieke
dispuut of in het onderwijs, daarvoor hebben ze teveel de vorm van nationale mythes aangenomen.
Dat zou zo erg niet zijn, als ze niet leidden tot uitsluiting van (relatieve) nieuwkomers. Het heeft wel
wat weg van de ‘koude kant’ die tijdens familiediners weinig anders kan dan de verhalen over
vroeger lijdzaam over zich heen laten komen. Die hebben nog het voordeel door enkele familieleden
tot de nieuwe gemeenschap te zijn genood. Bij de meeste immigranten ligt dat anders, want die
verkassen doorgaans op eigen initiatief. Hun kinderen, in Nederland opgroeiend, maken geen
vanzelfsprekend deel uit van de nationale geschiedenis. Zij moeten achter in de rij aansluiten en pas
na generaties gaat het leeuwendeel geleidelijk tot de gevestigde samenleving behoren. Tot die tijd
zijn ze als het ware op proef. Als een soort nationale koude kant delen zij slechts tot op beperkte
hoogte in het collectieve verleden.
Dit lot hoort bij de menselijke conditie en wacht vrijwel elke buitenstaander, maar die
onvermijdelijkheid krijgt een schrille ondertoon wanneer het verleden wordt voorgesteld als het
exclusieve bezit van autochtonen. Dat beeld plaatst nieuwkomers niet alleen onnodig buiten de
nationale arena, het corrumpeert ook ons zicht op de loop van de geschiedenis. Die heeft altijd baat
gehad bij mobiliteit (‘people on the move’) en stond vrijwel steeds in het teken van maatschappelijke
tegenstellingen. Juist een terugblik op Nederlandse verhoudingen door de tijd heen, kantelt lang
gekoesterde denkbeelden over autochtonen en over gedeelde normen en waarden. Contestatie is
veel eerder de rode draad. Een continue strijd van maatschappelijke groepen om erkenning en
emancipatie. Alleen wordt de inzet van dat gevecht vergeten zodra de doelen bereikt zijn, met als
gevolg een statische kijk op de historie. En dat terwijl het op het grondgebied van Nederland, pas
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sinds 1815 een koninkrijk, al eeuwen wemelt van de nieuwkomers. Ook waren de waarden en
tradities die wij nu als nationale karaktertrekken beschouwen tot ver in de twintigste eeuw uiterst
omstreden. Ze konden aanleiding vormen tot collectief geweld en leidden niet zelden tot extreme
vormen van polarisatie.
In de tijd dat de Republiek zich bevrijdde van de Spaanse monarch, verbleven er net zulke
hoge percentages buitenlanders binnen de landsgrenzen als aan het begin van de 21e eeuw. In
steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Delft, Alkmaar en Dordrecht wemelde het van de
vreemdelingen. Aan het begin van de Gouden Eeuw bestond de bevolking van Leiden hoofdzakelijk
uit Franssprekende, Zuid-Nederlandse immigranten – de tweede generatie niet meegeteld. In de
twee eeuwen daarna bleef de toestroom massaal. Ook trokken er jaarlijks tienduizenden Duitse
seizoenarbeiders naar de kusten van de Noordzee om hooi te maaien, de oogsten binnen te halen,
turf te winnen, kanalen te graven en dijken aan te leggen. Het ging om aantallen waarbij, naar
verhouding, de instroom van de huidige Poolse, Roemeense en Bulgaarse nieuwkomers verbleekt. En
dan het personeel aan boord van de schepen van de VOC, dat boegbeeld van de ‘typisch
Nederlandse ondernemingszin’. Zeker de helft van die Nederlandse vloot tussen 1600 en 1800
bestond niet zozeer uit Noord-Hollandse scheepsjongens van Bontekoe, maar uit Noren of bootslui
afkomstig uit een van de vele Duitse staten. Wie zulke getallen tot zich door laat dringen, begrijpt dat
de zompige delta aan de Noordzee zonder al die vreemdelingen nooit had kunnen uitgroeien tot het
Gouden Wonder waarover vrijwel geheel Europa in die tijd – en nog - met ontzag sprak. Alleen lijkt
die kennis weg te zijn gezeefd uit ons collectieve geheugen. Als er al een besef bestaat van de rol van
buitenlanders in die tijd, zijn het de groepjes Spaanse en Portugese joden of de 50.000 protestantse
Hugenoten die het Frankrijk van de Zonnekoning na 1685 ontvluchtten. De absorptie van zulke
religieuze vluchtelingen is zelfs de kern van ons nationale zelfbeeld gaan vormen. Toch maakten zij
slechts een kwart van de totale immigratie uit.
Nederlands’ internationale geschiedenis van mobiliteit verdient een plek in ons onderwijs, in
discussies over nationaal erfgoed en daarmee in het collectieve geheugen. Alleen zó valt een
tegenwicht te bieden aan de vaak panische en afwerende reacties op de migratie sinds de jaren
1960. Net als in de Gouden Eeuw zal de mobiliteit (mondiaal en Europees) niet afnemen, alleen al
niet vanwege de grote binnenlandse vraag naar goedkope arbeid. Het geschiedverhaal over vroeger
eeuwen hoeft alleen de feiten weer te geven, zonder te vervallen in door de staat geleide
multiculturele propaganda. Historische kennis over het nationale verleden houdt ons vanzelf een
kosmopolitische spiegel voor. Hoe we er ook over denken, de continue toestroom van migranten is
essentieel geweest voor de bloei van de Republiek. Van de vooraanstaande positie die zij destijds
wist te veroveren op het internationale schouwtoneel plukken zelfs de huidige bewoners van het
koninkrijk der Nederlanden nog de vruchten.
Ons nationale zelfbeeld heeft eveneens baat bij het besef dat waarden als gelijkheid,
emancipatie en tolerantie niet organisch uit het verleden van het Westen zijn voortgekomen. Het
idee van een joods-christelijke beschaving die sinds de Verlichting onontkoombaar tot een
democratie leidde, heeft veel weg van een mantra. Zij laat onbelicht dat religieuze tegenstellingen in
Nederland door de eeuwen heen altijd tot diepgaande conflicten hebben geleid tussen
bevolkingsgroepen. Denk aan de discriminatie en achterstelling van katholieken, joden en lutheranen
vanaf het einde van de 16e eeuw. Pas tijdens de culturele revolutie van de lange jaren 1960 is er
feitelijk een einde gekomen aan die loopgravenoorlog tussen religieuze stromingen. Wat nu als
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typisch Nederlandse of Westerse waarden wordt gepresenteerd, is het resultaat van vaak lange,
bittere en gewelddadige conflicten tussen verschillende ideologische richtingen en
bevolkingsgroepen. Nog aan het einde van de 19e eeuw werden de ruiten van katholieken ingegooid,
omdat zij weigerden te vlaggen voor de viering van de inname van Den Briel door de protestantse
watergeuzen (1572). Dezelfde watergeuzen die de stad destijds als een soort hooligans van
katholieken hadden ‘gezuiverd’. In de jaren 1960 registreerde de Nederlandse politie alle haar
bekende homoseksuelen, bijvoorbeeld door systematisch te posten bij openbare urinoirs. Wanneer
zij vond dat de openbare zedelijkheid in gevaar kwam, ging zij tot vervolging over.
Datzelfde nationale verleden leert dat Nederland in vergelijking met andere Europese landen
relatief ontspannen omging met die omstreden religieuze pluriformiteit. Wie een ander geloof
aanhing, werd niet tot bekering gedwongen of het land uitgestuurd, zoals in Frankrijk en in Duitse
staten. Al ten tijde van de Republiek ontwikkelden de regenten een maatschappelijk regime dat
weliswaar stoelde op discriminatie van burgers met een ander geloof, maar dat hun tegelijkertijd
onder bepaalde voorwaarden de ruimte bood in eigen kring hun gang te gaan, zolang anderen er
maar geen aanstoot aan namen. We zouden dat nu tolerantie of gedoogbeleid noemen. Die politiek
kwam niet zozeer voort uit respect voor minderheden, maar uit welbegrepen eigenbelang. Het trok
immers migranten met kapitaal en netwerken aan en zorgde voor handhaving van de openbare orde.
Elders in Europa handelde eigenlijk alleen het islamitische Ottomaanse rijk in die geest. Ook daar
werd het joden en christenen toegestaan hun eigen religie uit te oefenen, zij het eveneens als
tweederangsburgers.
Het kosmopolitische denken van de Nederlandse Republiek was dus vrij uniek, en kan de
huidige samenleving tot spiegel dienen. Het gepolariseerde debat over immigratie en multiculturele
ontsporing dreigt namelijk te verzanden in een versimpelde en nationalistische versie van de
geschiedenis. Er valt veel te winnen bij een historisch bewustzijn met oog voor het dynamische en
conflictueuze verloop van het verleden. Daarin waren migratie en culturele botsingen aan de orde
van de dag. Datzelfde verleden laat echter ook zien, dat processen van bevolkingsdynamiek en
accommodatie er bijhoren. Om dat inzicht wortel te doen schieten, dienen we de werkelijkheid eerst
als een Baron von Münchhausen uit het moeras van het nationale verleden te trekken.
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Een Nederlandse marktstaat - Jos de Beus
De moderne geschiedenis van de publieke sector in Nederland is een open boek maar blijft een feuilleton
zonder einde. Als reactie op het laissez-faire van de crisiskabinetten van Colijn ontstond na de Duitse bezetting
een wederopbouwmodel voor centrale leiding met Drees als vader. Als reactie op de voogdij van dat model
ontstond in de jaren zestig het welzijnsmodel voor emancipatie met Den Uyl als dromer. Als reactie op de
onbetaalbaarheid en overbelasting van dat model ontstond in de jaren tachtig het poldermodel voor
marktwerking met Lubbers en Kok als bestuurder. Als reactie op de technocratie van het poldermodel verrees
in de nieuwe eeuw het gemeenschapsmodel van de kabinetten van Balkenende, eerst de rechtse versie met
liberalen en fortuynisten, thans de linkse versie met sociaal-democraten en orthodoxe christenen.
Dit gemeenschapsmodel heeft nog geen vaste vorm aangenomen. Dat blijkt uit de beperkte weerklank
van Balkenendes ethiek buiten zijn partijkring, de wisselvalligheid van de partijpolitiek, de kosten van
verandering in het openbaar bestuur, de opgefokte openbaarheid, en de gedrukte stemming van de
stedelingen in het brede midden.
De kern van de kwestie is de gespleten legitimiteit van de Nederlandse overheid. Enerzijds stelt deze
overheid zich ten doel het volk te binden, te beschermen en zijn welvaart te vergroten (het idee van de
natiestaat). Anderzijds werkt de overheid met middelen die zijn ontleend aan het prijsmechanisme –
uitbesteding, verzelfstandiging, privatisering, bedrijfsmatig werken, decentralisatie, oprichting van
onafhankelijke toezichthoudende autoriteiten en netwerken voor bestuurlijke samenwerking (het idee van de
marktstaat).
Een stabiel staatstype kent verenigbaarheid van doel en middel. Een duurzame natiestaat stelt zich
garant voor de bevrediging van eenvormige behoeften van een homogene massa landgenoten door middel van
hiërarchische leiding, organisatie en dwingend ingrijpen (bureaucratie, begroting, government). Een duurzame
marktstaat stelt zich garant voor schepping van persoonlijke kansen van een bont publiek van
geïndividualiseerde en consumptieve burgers door middel van horizontale uitvoering van beleid
(vennootschap, contract, governance).
Nederland loopt voorop in de ontbureaucratisering en bestuurlijke vernieuwing, maar houdt daarbij
vast aan het streven naar gemeenschappelijke verzorging op grond van politieke overeenstemming en
deelname van alle belanghebbenden. Deze onverenigbaarheid tussen het doel van de natiestaat en het middel
van de marktstaat ligt ten grondslag aan alle grote problemen van de Nederlandse publieke sector vandaag.
Het beginsel van de natiestaat is legitimering door gezamenlijke vereenzelviging van de burgers (een gevoel
van eenheid) en vergroting van de publieke welvaart (een bovenpersoonlijk belang). De kwaliteit van publieke
goederen en diensten staat voorop: de goede overheidshuishouding is betrouwbaar. Tussen twee verkiezingen
in, wordt de voortgang van het bestuurlijk proces bewaakt door gekozen volksvertegenwoordigers - partijen,
parlement - en ongekozen vertegenwoordigers uit het verenigingsleven. Dit is de beproefde procedure van
partijendemocratie met actieve kaderleden, corporatisme en verzuiling.
Het beginsel van de marktstaat is overlappende persoonlijke vereenzelviging met meerdere
gemeenschappen (een gevoel van verscheidenheid) en verruiming van de persoonlijke kansen op welvaart van
elke burger (een interpersoonlijk belang). De kwaliteit van de private levensstandaard staat voorop: de
overheidshuishouding is niets minder dan uitmuntend. De dagelijkse bestuurlijke voortgang wordt bewaakt
door assertieve nieuwsmedia en oplettende burgers zelf. Dit is de ontluikende procedure van de
publieksdemocratie alias toeschouwersdemocratie met deelnemers aan maatschappelijk debat zonder
lidmaatschapskaart van politieke partijen en vakbonden, met commercialisme en met individualisering.
De beste politici voelen de spanning tussen natiestaat en marktstaat wel aan, maar lijken die spanning
nog niet te begrijpen. Pim Fortuyn was een bezield pleitbezorger van internationalisering van de marktsector
en commercialisering van de publieke sector. Maar met eenzelfde gedrevenheid bestreed hij de cultus van de
managers in beide sectoren en schetste hij een perspectief van schaalverkleining op de menselijke maat en
ambachtelijke professionalisering. Fortuyns roemruchte verkiezingsprogramma De puinhopen van acht jaar
Paars (2002) geeft een gebroken beeld van verandering bij de overheid. Aan de ene kant is hier een neoliberale
consultant aan het woord die met een beroep op zakelijkheid de opheffing van het ambtenarencorps wil
voltooien en het verst gaat met de inbreng van particuliere ondernemingen en rijken bij de uitvoering van
overheidstaken. Aan de andere kant klinkt de stem van een neoconservatieve populist die met een beroep op
zorgzaamheid herstel van vertrouwde bestuurlijke verhoudingen eist (zoals de oude gemeentepolitie).
Fortuyn zette de inconsistente bestuurskunde van Paars dus voort. Iets dergelijks geldt ook voor de
publieke filosofie van het kabinet-Balkenende IV, van Balkenende, Bos, en Rouvoet samen met hun moderator,
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de institutionele econoom en gemeenschapsdenker Wijffels. Het kabinet streeft naar een sterke marktstaat die
het kader schept voor internationale pacificatie, innovatie van de economie, afwending van planetaire
milieuverwoesting, sociale samenhang in wijken en bedrijven (desegregatie), en bestrijding van misdaad en
terreur. Maar het kabinet geeft aan deze bestuurlijke benadering een zacht nationalistische gemeenschapszin
met aandacht voor sociale waarden en normen en “een slagvaardige en verbindende overheid die een
bondgenoot is voor burgers, en een dienstbare publieke sector”. Het coalitieakkoord van februari 2007 blinkt
uit in analytisch vernuft. Toch legt het nergens uit hoe de wil van partijpolitici tot bestuurlijke vernieuwing
(zoals vermindering van het aantal ambtenaren en adviesorganen) wordt verzoend met hun belofte om de
samenleving tot gemoedsrust te brengen. De overheid destabiliseren om de samenleving te stabiliseren, is dat
niet gevaarlijke nonsens?
Ik ga te rade bij de rechtsfilosoof en polemoloog Philip Bobbit. Hij was een hoge ambtenaar in de administratie
van president Clinton. Hij is ook de briljante auteur van twee van de beste boeken in de politieke theorie uit dit
decennium: The Shield of Achilles (2002) en Terror and Consent (2008). Bobbitt verduidelijkt de impopulariteit
van politiek-bestuurlijke elites en het onbehagen bij burgers en ambtenaren in Westerse landen als Nederland.
Het publiek is volgens Bobbitt niet dom of verwend. Het voelt heel goed aan dat de natiestaat het steeds
moeilijker heeft om zijn legitieme en zelflegitimerende rol – verbetering van het stoffelijk welzijn van het volk –
vaardig te spelen. Maar het publiek ervaart de door beleidsmakers gevonden combinatie van marktregulering,
bemoeienis met de private sfeer van burgers en heerschappij door de uitvoerende macht (geheime
oorlogsvoering in Irak en Afghanistan, torenhoge kosten van marktoezicht in de redding van Wall Street en de
financiële sector) als onaantrekkelijk. Het publiek beseft bovendien dat de overgang naar de marktstaat eigen
kosten met zich brengt, dat het maatwerk van bevordering van ieders levenskansen een zware opgaaf is voor
de voorhoede van marktstaten, en dat de individuele burgers in dergelijke staten heel makkelijk het prooi en
slachtoffer kunnen worden van grensoverschrijdende netwerken van terroristen.
Wat te doen in een democratie, waar de publieke sector staat of valt met de vrije instemming van een
burgerij met gelijke rechten? Vat ik Bobbitts doorwrochte relaas kort samen, dan propageert hij grotere
aandacht voor twee variabelen bij het strategisch denkende deel van de overheid (bij ons Algemene Zaken,
CPB, SCP, SER, WRR) en het bedrijfsleven (grote multinationals die Shell volgen, de marktleider in de
scenariomethode). De eerste variabele is de toekomstvisie op de staat. Bobbitt onderscheidt drie marktstaten,
te weten de ondernemende marktstaat van de Verenigde Staten, de handeldrijvende marktstaat van Japan, en
de bestuurlijke marktstaat van Duitsland. Hij bespreekt ook drie bijbehorende scenario’s voor veiligheidsbeleid,
economisch beleid en cultuurbeleid in het licht van trends tot dusver (bewapening, migratie en
mensenrechten, liberalisering van handel en financiering), leerzame gebeurtenissen in het recente verleden
(zoals valuta- en beurscrises), en randvoorwaarden inzake de ontwikkeling van de bevolking, de hulpbronnen,
de energie, de nationale productie, de technologie. Het weide-scenario is gunstig voor ondernemende
marktstaten. Het park-scenario is gunstig voor handeldrijvende marktstaten. Het tuin-scenario is gunstig voor
bestuurlijke marktstaten.
De publieke zaak is mijns inziens gediend met een kabinetsadvies over de bestuurlijke marktstaat van
Nederland en het tuin-scenario tot 2025 en 2050. Ook zou de publieke opinie over het huidige kabinet weer
gunstiger worden als het via dit advies weer greep zou krijgen op de toekomst en de nationale verwarring sinds
de implosie van het poldermodel zou opheffen.
Bobbitts tweede sleutelvariabele is bewaking van de prestatiestandaard van het openbaar bestuur, zowel in de
internationale betrekkingen (preventie van terreur, gebruik van kernwapens en genocide) als in binnenlandse
verhoudingen (bevordering van het concurrentievermogen van bedrijven en overheidsdiensten en van de
competentie der burgers en gezinnen).
De publieke sector van de vormloze marktstaat Nederland wordt al enige tijd geteisterd door het
disfunctioneren van de publieke sector in Nederland: onderwijs, spoorwegen, zorg, Belastingdienst, grote
projecten, toezichthouders, aanbesteding, nationale misstanden als congestie, woningmarktfalen,
onleefbaarheid van steden. Elders verklaar ik dit disfunctioneren uit een wijze van bestuur waarin vernieuwing
permanent wordt gemaakt (fracasomanie alias ADHD- bestuur).5 Hier sluit ik af met tien aanbevelingen voor
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een rationeler beheer van de marktstaat met een “zeker idee” (De Gaulle) van Nederland als open
samenleving.
1)
Herstel de kwaliteit van de bestuurlijke elite door bewaking van toevoer van talent via universiteiten,
hogescholen en bedrijven; door verbetering van het onderwijs aan jonge begenadigde ambtenaren; door
bevordering van een sfeer van verdienstelijkheid, esprit de corps, en een veerkrachtige traditie van
dienstbaarheid, deskundigheid en initiatief.
2)
Stop met de uitbesteding van ambtelijke uitvoering aan adviesorganen, adviesbureaus, (expansieve)
accountants, en bureaus voor voorlichting en communicatie, te beginnen met halvering van de desbetreffende
budgetten.
3)
Maak de hoofdlijnen van operationele uitvoering tot een van de zuilen alias bastions van
toekomstgericht strategisch beleid.
4)
Schenk voortdurend aandacht aan de alledaagse uitvoeringspraktijken vanaf het laagste bestuurlijke
niveau.
5)
Zoek de ijkpunten (benchmarks) voor beleidsconcurrentie, open afstemming en leergedrag allereerst
in Nederland zelf, in zijn publieke sector nu en in het verleden van succesrijke modernisering van de publieke
sector.
6)
Onderwerp elke majeure vernieuwing aan een brede kosten-batenanalyse vooraf, conform suggesties
van de onderwijsenquêtecommissie-Dijsselbloem.
7)
Werk met beleidsexperimenten, afbreekpunten en uitstap-momenten als het om vernieuwing gaat
(allemaal om dogmatisme en fanatisme onder vernieuwers af te breken).
8)
Ontwikkel procedures voor beraad en besluitvorming waarbij de hindermacht en het opportunisme
(tweede kansen) van machtige deelbelangen worden beperkt en de informatieve waarde en binding van die
deelbelangen worden ontsloten. Voorbeeld: de sector met deelbelang waarvan een onontbeerlijke steun wordt
gevraagd door de politiek (zeg AEX-bedrijven) dient ook verplichtingen aan te gaan bij de ondersteuning van
beleid in uitvoering in de volle openbaarheid.
9)
Bestraf nep-ondernemerschap in de publieke sector doch beloon aantoonbaar ondernemerschap
zowel bij voortzetting van stokoude staatstaken als vestiging van fragiele gloednieuwe staatstaken.
10)
Besef dat een soepel draaiende overheidsinstelling met arbeidsvreugde onder het personeel,
tevredenheid van cliënten (en uitsluiting van cliënten die werknemers in de publieke sector molesteren), en
voldaanheid bij inspirerende hooggeplaatsten vaak werkt bij de gratie van een toevallige samenloop van
omstandigheden en haar fortuin altijd onderworpen is aan de wet van dalende meeropbrengsten. Maak van
behoud geen mantra en herhaal dus niet de denkfout van de vernieuwingsgelovigen in de postmoderne
technostructuur (“tussenlaag”, schrijft Tjeenk Willink namens de Raad van State) die belang heeft bij
voortdurende vernieuwing van de publieke sector.
Een markt die faalt is een verschrikking, een marktstaat die faalt is een totale verschrikking. Elke visie op
houdbare verandering van de overheid begint met verandering van de thans overheersende visie op
voortdurende verandering.
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Megatrends en de samenhang der dingen – Uri Rosenthal
De globalisering, mondiale migratieprocessen en razendsnelle ontwikkelingen in wetenschap en
technologie confronteren de mensen met schijnbaar onbeheersbare veranderingen in hun dagelijks
bestaan. Ons leven wordt sterk beïnvloed door internationale financieel-economische
ontwikkelingen. Wanneer Amerika te kampen heeft met een crisis op de hypotheekmarkt, lijden ook
wij enige tijd later onder de gevolgen. De algemeen toegankelijke kennis over de welvaart in ons deel
van de wereld heeft, versterkt door politieke en economische crises elders in de wereld,
grootscheepse migratieprocessen op gang gebracht die eerder regel dan uitzondering zijn. De
ontwikkelingen in wetenschap en technologie zorgen voor opzienbarende nieuwe mogelijkheden om
onze welvaart en ons welzijn te vergroten, maar ze stellen ons tegelijkertijd voor ongekende
uitdagingen om misbruik van nieuw verworven kennis tegen te gaan.
De complexiteit en schijnbare onbeheersbaarheid van deze megatrends veroorzaken bij de burgers
gevoelens van onzekerheid, onveiligheid en angst. Die gevoelens worden versterkt door de
afwezigheid van inzichtelijke en overzichtelijke communicatie van de kant van autoriteiten en
wetenschappers. Het ontbreken van doeltreffende communicatie over de megatrends en de hiermee
samenhangende microproblemen van de burgers heeft alles te maken met het onvermogen tot een
omvattende en samenhangende diagnose. Meer dan een halve eeuw geleden zei Schumpeter het al:
alles hangt met alles samen. Dat is nu meer dan ooit het geval. De maatschappelijke en economische
logica van arbeidsdeling is sinds Adam Smith onomstreden; afgebakend meesterschap in ambachten
en professies blijft van cruciaal belang.i Maar door de doorgeschoten specialisatie, differentiatie en
segmentatie zijn we het oog op de samenhang der dingen kwijtgeraakt, en dus ook het vermogen om
met rede en passie te duiden welke kansen die megatrends bieden op vergroting van onze welvaart
en welzijn.
In veel maatschappelijke domeinen – van logistiek tot ruimtelijke ordening, van veiligheidszorg tot
hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek - worden almaar voortschrijdende specialisatie en
segmentatie onverkort als bewijs van ontwikkeling en vooruitgang gezien. In het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek neemt de specialisatiedrift soms absurde vormen aan. In sommige
vakgebieden wordt studenten van meet af aan de mogelijkheid geboden zich in een klein onderdeel
van de discipline te bekwamen in plaats van ze eerst kennis te laten maken met de algemene
beginselen van de wetenschapsbeoefening en de toch al specifieke denktrant van de eigen
discipline.ii
En dan de politiek en de overheid. Van degenen die in die domeinen actief zijn, mogen we
verwachten dat zij werken in het algemeen belang en ter bevordering van de publieke zaak en dat ze
dus de samenhang der dingen voorop zullen stellen. Maar feit is dat daar nu juist de
arbeidsverdeling, taakdifferentiatie en bureaucratie in ernstige mate toegeslagen hebben. Het begint
al met de constatering dat we het bij politiek kennelijk hebben over een afgebakend domein. Dat was
ooit anders. De Griekse polis stond voor de gemeenschap, niet voor de staat. En om preciezer te zijn
– voor de stadsgemeenschap, niet voor de gemeente. Sinds enkele jaren heeft bovendien ‘de
politiek’ een nog beperkter betekenis. Na een rondje langs de maatschappelijke velden kondigt de
radiostem in Hilversum aan: ‘En dan nu nog de meningen van de politiek.’ ‘De politiek’ snoert zo de
polis, de publieke sector, in tot een kleine groep mensen die van politieke zaken hun beroep hebben
gemaakt, zo gezegd Den Haag Vandaag.
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De professionalisering van politiek en staatszaken is op alle fronten gepaard gegaan met
voortschrijdende specialisatie en taakverdeling. In Den Haag ligt de taakverdeling sinds jaar en dag
vast in de portefeuilles van de ministers en staatssecretarissen, en daarmee in de departementale
indeling.iii De individuele ministeriële verantwoordelijkheid is minstens zo krachtig als de collectieve
verantwoordelijkheid en bevordering van de eenheid van regeringsbeleid door de ministerraad.
Hoewel gezegd wordt dat het minder wordt, geldt nog altijd het non-interventieprincipe: als jij je niet
met mijn portefeuille bemoeit, doe ik dat niet bij de jouwe. De portefeuilleverdeling in het kabinet
ligt na de kabinetsformatie vast. Om coalitiepolitieke redenen is er vanaf dat moment nauwelijks
ruimte voor een tussentijdse herverdeling van ministersposten.
Departementale herindelingen hebben vanwege politieke en bureaucratische obstakels zelden
plaats. Telkens weer worden voorstellen om departementen op te heffen of samen te voegen van
tafel geveegd. Een werkelijk omvattende herschikking van departementale taken heeft nooit
plaatsgehad. Tussen en op de Haagse departementen heerst een strakke taakverdeling. Er wordt
uiteraard wel samengewerkt en er zijn vele coördinatiemechanismen, maar er is ook een behoorlijke
dosis eigengereidheid, rivaliteit en doorgeschoten bureaupolitiek waardoor de afweging van
belangen te wensen overlaat. Dat ligt overigens niet alleen aan de departementen zelf.
Maatschappelijke organisaties klagen wel, maar ze dragen zelf bij aan de instandhouding van het
departementale bestel. Ze willen immers graag hun eigen invloeds- en toegangskanaal in Den Haag,
en dat valt in de dagelijkse praktijk het best te realiseren door een ‘eigen’ departement. En dan liefst
met iemand uit eigen kring als bewindspersoon of topambtenaar.
Frappant is ook de ver doorgevoerde taakverdeling in het parlement. Frappant omdat het parlement
het belangrijkste forum is voor de integrale afweging van waarden en belangen in de samenleving. Bij
de kandidaatstelling voor het parlement spelen - vooral in een kiesstelsel als het onze met
evenredige vertegenwoordiging en een lijstensysteem - specifieke deskundigheden van de
kandidaten van meet af aan een belangrijke rol. In de grotere fracties is de verdeling van de
portefeuilles een cruciale machtsfactor. Zijn er meer fractieleden dan portefeuilles, dan worden de
portefeuilles opgeknipt. Natuurlijk zijn er tegenbewegingen, zoals clustering van portefeuilles in
grotere eenheden en het aanstellen van ‘blokhoofden’ die eerstverantwoordelijke zijn voor zo’n
breder domein. Bovendien zijn er van tijd tot tijd de zogeheten ‘Chefsachen’: afgezien van de
algemene politieke beschouwingen en het jaarlijkse verantwoordingsdebat in mei, onderwerpen die
van zodanig belang worden geacht dat de voorzitter van de fractie ze voor zijn of haar rekening
neemt. Maar dit neemt niet weg dat de dagelijkse parlementaire praktijk en de parlementaire
procedures en routines beheerst worden door de portefeuilleverdeling in de fracties en de daarmee
parallel lopende werkzaamheden in Kamercommissies.
*
De dominante megatrends vragen om een samenhangende diagnose, inzichtelijke afwegingen en
coherente antwoorden. Er bestaat dringend behoefte aan de behartiging van het algemeen belang,
het bevorderen van de publieke zaak en het voeren van debatten die inzicht verschaffen in de
samenhang der dingen. Die behoefte wordt niet bevredigd door gemakkelijke oplossingen te
suggereren, evenmin door simpele slogans waarmee de onvermijdelijke afweging tussen waarden en
belangen onder tafel wordt geschoven, en ook al niet door onrealistische beloften en toezeggingen
die het cynisme van toeschouwers en toehoorders alleen maar vergroten.iv Maar we zetten ook geen
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stappen voorwaarts door onze toevlucht te zoeken tot een almaar verder voortschrijdende opdeling
van de werkelijkheid in kleine, veilig af te bakenen deeltjes.
We moeten de verworvenheden van de arbeidsdeling van Adam Smith koesteren. We hebben
vakmensen en professionals die alles van hun vak weten en daarin vooruitgang boeken, hard nodig.
Maar de publieke zaak en het publieke debat zijn gediend met tegenkanting tegen doorgeschoten
specialisatie, differentiatie en segmentatie.
In het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek kijken sommigen gelukkig kritisch naar de af
en toe extreme specialisatiedrift. Her en der krijgen de algemene beginselen van de
wetenschapsbeoefening en de betekenis van een wetenschappelijke denktrant weer de aandacht die
ze verdienen. Een aantal University Colleges probeert dit met succes in het funderend hoger
onderwijs – zo mag het genoemd worden - te bewerkstelligen. De groeiende interesse in filosofie op
vele universiteiten is een positief teken aan de wand. De Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek NWO weerstaat terecht de aanhoudende druk om het beperkte aantal
wetenschappelijke gebiedsraden door verbijzondering uit te breiden. Steeds meer wetenschappers
blijken bereid en in staat over de grenzen van hun vakgebied heen te kijken. Bijkomend voordeel is
dat dit hen meer ontvankelijk maakt voor het onderkennen van onwaarschijnlijke en verrassende
verbindingen tussen ogenschijnlijk losstaande ontwikkelingen en verschijnselen.v In de sociale
wetenschappen komt de oorspronkelijke interesse in mondiale of op zijn minst brede
maatschappelijke ontwikkelingen en turbulenties terug. Die ontwikkeling dient met kracht bevorderd
te worden.vi

Politici en andere publieke personen moeten aandurven expliciet te communiceren over de
complexiteit van de samenhang der dingen; ze moeten tegengestelde waarden of belangen durven
afwegen, en ze moeten dus ook nee durven verkopen. Er zijn allereerst contragewichten nodig
tegenover de doorgeslagen specialisatie, arbeids- en taakverdeling en de daarmee verknoopte
deelbelangen. Dat wordt telkens weer als onbegonnen werk aangemerkt. De argumenten liggen voor
het grijpen: de coalitiepolitieke verhoudingen, gevestigde belangen, verworven rechten, de
onsterfelijkheid van bureaus, de frictiekosten van veranderingen. Maar laten we daar voor dit
moment niet aan toegeven en alles wat meer samenhang bewerkstelligt, positief bejegenen. Drie
opties zijn:
1. Versterking van de collectieve politieke verantwoordelijkheid. Verschillende semi-formele en
informele mechanismen werken in die richting: overleg van de premier en de vice-premiers; de
zeshoek; de zogeheten pijlers van het kabinet; de programmaministers (Jeugd en Gezin; Wonen,
Wijken en Integratie); de in gang gezette versterking van de positie van de minister-president. Maar
het zijn en blijven zwakke arrangementen. Blijft als mogelijkheid over de tussentijdse herverdeling
van ministersposten waardoor ze zich kunnen immuniseren tegen departementalitis.vii En toch weer
het kernkabinet: de minister-president, buitenland, bestuur, veiligheid, financieel-economisch,
infrastructuur, onderwijs & technologie. Het niet geringe bezwaar is natuurlijk dat het de
verkokering alleen maar naar een hoger en zwaarwegender plan tilt. Maar het is het proberen waard
vanuit het argument dat het tot samenhang dwingt.
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2. Departementale herindeling. Alle obstakels ten spijt, kan een stevige herindeling van de
departementen bestuurlijk en ambtelijk Den Haag opschudden. Zo’n herindeling behoeft niet
onmiddellijk parallel te lopen met de zeven ministeriële kernportefeuilles, maar ze moet wel tot
aantoonbare verandering in de interdepartementale verhoudingen leiden. De bestaande
coördinatiemechanismen zijn immers niet bestand tegen het verkokerde denken en handelen. En de
roulatie van topambtenaren werpt onvoldoende vruchten af zolang als die gebaseerd is op een
betrekkelijk lege managementfilosofie.
3. Focus op parlementaire hoofdzaken. Met één keer per jaar Algemene Politieke Beschouwingen en
één keer per jaar een vooralsnog moeizaam verantwoordingsdebat komt de functie van de Tweede
Kamer als het belangrijkste politiek-maatschappelijke forum voor de integrale afweging van waarden
en belangen – het duiden en bepalen van de samenhang der dingen – onvoldoende tot haar recht.
De discussie en besluitvorming in de Tweede Kamer is gebaat bij een groter aantal brede debatten.
Die kunnen desgewenst voorafgegaan worden door openbare hoorzittingen, met gebruikmaking van
de mogelijkheden van het internet. Politieke partijen behoren hierin een hoofdrol te spelen, omdat
zij evenzeer staan voor de integrale afweging van waarden en belangen.viii Dat zij moeten opboksen
tegen de populariteit van single-issue bewegingen, doet hier niet aan af.

* Dank is verschuldigd aan Jeroen de Veth en Ingrid Jansen voor commentaar op de conceptversie.
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Sport als inspiratie voor de samenleving – Joop Alberda
Nederland in de 20e eeuw kende een traditie van het opbouwen van een omvangrijke
verzorgingsstaat. Deze verzorgingsstaat en de bijkomende waarden en paradigma’s staan soms op
gespannen voet met de mondiale ontwikkeling van het kapitalisme en de eisen die dit stelt aan
mensen.
Nu het bereizen van de gehele wereld voor veel groepen mensen bereikbaar is geworden is de
dagelijkse wereld kleiner geworden. ‘Alles’ is immers binnen handbereik. Grenzen lijken te vervagen.
Internet “rules”. Grote steden worden voor vijftig procent bevolkt door mensen die niet uit
Nederland afkomstig zijn. Dat maakt van Nederland een veel kleurrijker land dan vroeger. Natuurlijk
wordt het land wat betreft cultuur daardoor minder overzichtelijker. De gastvrijheid en de tolerantie
van ons land, waarden waar wij jarenlang bekend om hebben gestaan, komt onder druk te staan.
Meer en meer worden wij voor de vraag gesteld wat dan onze waarden en normen zijn of zouden
moeten zijn. Hoe gaan we als Nederland om met een nieuwe samenleving in een veranderende
mondiale context? De 21e eeuw kenmerkt zich door het herdefiniëren van de waarden en normen in
de samenleving.
De behoefte aan identiteit en trots
Juist door die wereld die voor iedereen bereikbaar wordt, ontstaat een toenemende behoefte aan
vasthouden aan het bekende. Er is behoefte aan een eigen identiteit en aan het uitdragen van die
identiteit (‘de Nederlander bestaat wel!’) . De eenwording van Europa heeft deze behoefte alleen
maar versterkt.
Nederlanders hebben een moeilijke verhouding tot trots. Trots zijn op je land of je prestaties wordt
al snel gezien als (misplaatste) borstklopperij.
Nederland wordt gedwongen een andere signatuur aan te nemen. In de jaren zeventig en tachtig
voerdehet democratiseringsproces de boventoon en was het koningshuis mikpunt van kritiek. Alleen
in het buitenland durfden Nederlanders zich op de borst te kloppen wanneer beroemdheden als
Rembrandt en Cruijff, onze waterbeheersing en onze tolerantie en vriendelijkheid ter sprake
kwamen. Maar in eigen huis werd die trots verdrongen. Onze volksaard gaat toch meer uit van
“helden achter de dijken moeten op het gemiddelde lijken” dan van het groots en meeslepend
celebreren van krantenjongens die het tot miljonair schoppen zoals in Angelsaksische landen nit
ongebruikelijk is.
De laatste jaren lijkt de Nederlander zijn schroom om trots te zijn op zijn land en de prestaties
enigszins overwonnen te hebben. Er staat een samenleving op die positiever is ingesteld, trots op het
Nederlanderschap is, die zelfs trots is op het koningshuis en andere merken die het land Nederland
vertegenwoordigen. Zoals het bedrijfsleven, de kunst, de cultuur, de architectuur, de sport, het
watermanagement en andere typisch Nederlandse eigenschappen, talenten en verworvenheden.
Maar we zijn er nog lang niet. Een herordening van onze waarden biedt Nederland een ongekend
toekomstperspectief

SUCCESFACTOREN
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Succesvolle samenlevingen en culturen kenmerken zich door een vijftal succesfactoren:
Leiderschap, ambitie, toepassing van hoogste graad van technologie, benutten van aanwezige
talenten en een tolerante mentale instelling.
Langzaam lijkt Nederland te beseffen dat er een nieuwe ordening nodig is. Wij kunnen grote winst
boeken indien we investeren in de bovengenoemde terreinen. We hebben geen keus want
Nederland kan en moet mee met de internationale eisen. We zijn dat verplicht aan onszelf en aan de
samenleving. De individuele mens heeft immers de wil en misschien wel de verplichting het optimale
uit zich zelf te halen. Als producent in de samenleving levert de individuele mens vervolgens ook een
optimale bijdrage aan de samenleving. Winst voor het individu levert zo winst op voor het collectief.
In de sport is dit al sinds jaar en dag een bekend uitgangspunt.
Leiderschap en ambitie
We hebben in Nederland een sterke behoefte aan helder leiderschap. Niet alleen richting geven,
maar ook mensen verbinden en ervoor zorgen dat het beleid ook uitgevoerd wordt. Een betere
maatschappij zou het hogere doel moeten zijn. En niet een beetje beter, maar heel veel beter. Een
leider moet duidelijk maken dat we ambitieuzer moeten worden. Dat vraagt wat van onze volksaard.
Over het algemeen is ‘gewoon’ immers ‘goed genoeg’. Iedereen moet de kans krijgen zijn ambities
uit te spreken, ook in termen van democratie en openheid.
Omgaan met de dilemma’s in onze samenleving en die dilemma’s excellent oplossen is de richting die
we moeten kiezen. Nederland dient op zoek te gaan naar excellente oplossingen voor complexe
problemen en geen genoegen nemen met een gemiddelde score. Dat doet namelijk geen recht aan
de kwaliteiten van mensen in onze samenleving en zal uiteindelijk leiden tot een efflux van talent.
De ambities die geformuleerd worden in de sport kunnen hier dienen als inspiratie. Denk aan Ajax,
PSV, het nationale voetbalelftal, of gouden medailles op typisch Nederlandse onderdelen als
schaatsen en hockey. Het is niet alleen een inspiratiebron maar ook een handelsmerk. Wij kijken naar
het buitenland, het buitenland kijkt naar ons: hoe doen die Nederlanders dat toch, kunnen we daar
geen deal mee sluiten of informatie uitwisselen? Dan betekent Nederland wat in de wereld.
Benutten van aanwezige talenten
Het benutten van talent is essentieel. Te beginnen bij onze kinderen. Hoe kunnen we het talent in
kinderen ontdekken en kinderen de gelegenheid geven zich te ontplooien? Vertrekpunt zou moeten
zijn om talent een belangrijke plaats in de samenleving te geven en ruimte te geven om te mogen
excelleren. Het credo: ’Helden achter de dijken moeten op het gemiddelde lijken’ moet plaatsmaken
voor ‘ruimte voor talentontwikkeling als verplichting voor de individuele burger’. Ruimte voor
talentontwikkeling betekent ook (niet alleen!) excellentie. En daar moeten wij als samenleving
vervolgens mee om kunnen gaan. Volgens de Conventie van Genève heeft ieder mens immers recht
op ontplooiing in fysieke, mentalen cognitieve zin.
Om goed te kunnen samenleven zijn er volgens cultuurfilosoof Arnold Cornelis drie dingen nodig:
taalontwikkeling, vaardigheidsontwikkeling en zelfontplooiing.
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Als je taal goed ontwikkelt voel je veilig en niet angstig. De emotie angst hoort in feite bij het feit dat
je de taal niet beheerst. Bij vaardigheden hoort de emotie trots als je het beheerst en boos als het
niet erkend wordt. Als je de taal beheerst (veilig) kun je vaardigheden ontwikkelen, als je
vaardigheden ontwikkelt (trots) kun je zelfontplooiing ontwikkelen.
De taak voor de overheid is dat we elkaar verstaan, de taal spreken. Daarna moet de opleiding van
mensen worden gewaarborgd die leidt tot trotse burgers. Zelfontplooiing is gebaseerd op deze twee
factoren.
De situatie bij de allochtonen is vanuit deze theorie helder. Indien we elkaars taal niet spreken is er
een geringe kans op vaardigheidsontwikkeling binnen de samenleving. Met emoties als gevolg, zoals
angst, boosheid of vluchtgedrag of de doorgeschoten vorm ervan (extremisme; fundamentalisme).
Dit alles vraagt om een drastische aanpassing van onze opvoeding in het algemeen en het onderwijs
in het bijzonder.
Ik doe enkele suggesties:
1. Er moeten instituten komen waar mensen hun talenten leren ontplooien. Zoals er
kunstacademies zijn en conservatoria, zo zouden er ook conservatoria van de sport moeten
komen. Een veilige omgeving waar jonge mensen zich gesteund weten om ons en de wereld
aangenaam te verrassen.
2. Onderwijs zou aansluiting moeten zoeken bij de nationale beeldenbank van de NOS en
NPS/TELEAC. Een onbeperkte beeldenmachine die de cortex van de jonge Nederlanders
aanzet tot nieuwsgierigheid en een mondiale ontdekkingsreis.
3. Een verplichte internationale stage van alle jonge volwassenen zou een betere visie op de
medemens, een beter internationaal cultuurbesef en trots op eigen verworvenheden kunnen
genereren. Het zou een bijdrage tot een tolerantere en nieuwsgierige samenleving kunnen
leveren.
Een tolerante mentale instelling
We kunnen niet verder met de nog diepgewortelde argwaan dat culturen uit een andere
samenleving niet goed (genoeg) zijn. Dat alles wat vreemd is, onze samenleving, onze gezondheid en
veiligheid bedreigt. Nieuwsgierigheid en tolerantie zijn noodzakelijk te ontwikkelen vaardigheden als
samenleving.
De mentaliteit van het VOC, 400 jaar geleden, is wat dat betreft een treffend voorbeeld. Toen was
een mondiale bril noodzaak. Men trok de wereld in met eigen middelen, om indrukken op te doen,
eigen producten te leveren en andere in te voeren. Daar wordt de samenleving niet alleen materieel
maar ook geestelijk rijk van. Uitwisseling is van groot belang. Eerder genoemde vijf succesfactoren
waren destijds doorleefd in de totale maatschappij. Ook nu weer is deze instelling bittere noodzaak
geworden om als samenleving mee te kunnen in de vaart der volkeren om ook op de langere termijn
succesvol te zijn en te blijven.
Opvoeding; van gemiddeld naar excellent.
Om te komen tot een samenleving waar bovengenoemde succesfactoren verankerd zijn in onze
basiswaarden dienen een aantal uitgangspunten die diepgeworteld zijn in onze volksaard aangepast
te worden.
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Ook hier kan de sport weer als inspiratiebron gelden. Wat wij in de sport vanzelfsprekend vinden als
noodzakelijk om te excelleren moeten we ook opzoeken in ons dagelijks handelen.
In de meeste westerse samenlevingen is autonomie het belangrijkste uitgangspunt in onze
opvoeding. Autonomie staat voor het zelfstandig beslissingen en de daarbij horende
verantwoordelijkheid (durven) nemen.
Ook in sport kenmerken succesvolle sportnaties zich door met name in teamsporten (waar
zelfstandig snelle beslissingen nemen cruciaal is) autonomie als hoogste opvoedingswaarde te
nemen.
In Nederland hebben wij een traditie ontwikkeld waarbinnen vervolgens vooral sociale veiligheid een
belangrijke rol speelt. Prestaties en de waardering hiervanis bij ons minder belangrijk dan
in,bijvoorbeeld,de Verenigde Staten. Daar is autonomie tevens het uitgangspunt, misschien nog wel
sterker dan in Nederland. Maar er dienen vervolgens eerst prestaties geleverd te worden. Door
prestaties verdien je sociale veiligheid. Dit is een fundamenteel verschil ten opzichte van Nederland
waar de sociale veiligheid al verzekerd dient te zijn vóór de prestaties. Op die manier is er geen
enkele noodzaak om ‘voor goud te gaan’. Terwijl deze instelling de deur naar het ‘onmogelijke
mogelijk maken’ open houdt. Sport ontleent haar bestaansrecht aan deze instelling.
Door de economische druk om te presteren zal in de komende jaren de nadruk meer en meer komen
te liggen op presteren vóór sociale veiligheid.
De toekomst
In de samenleving willen mensen samen leven, maar ze hebben ook behoefte aan individuele ruimte.
Het zijn bekende dilemma’s binnen de sport . De samenleving is een team met als uitdaging hoe we
individuele talenten kunnen laten excelleren en toch een excellent team vormen. Waarbij niet beide
componenten ‘teruggepolderd’ worden tot het gemiddelde! Binnen de sport is het besef alom
aanwezig dat het team belangrijk is maar dat ook en vooral het individuele talent wordt
gewaardeerd. Dat beide elkaar helpen én voor elkaar verantwoordelijk zijn. Iedereen is
verantwoordelijk, want we leven samen.
Acceptatie en tolerantie ten opzichte van andere culturen, anders leren denken, leidt tot nieuwe
prestatievormen en nieuwe mogelijkheden, een nieuwe wereld.
Laten we de sport gebruiken als inspiratiebron waar we trots durven te zijn op onze successen, waar
we excellente prestaties durven na te streven en waar we open staan voor andere culturen en
inzichten.
Laten we trots zijn op KLM, Akzo Nobel, Philips, onze traditie van waterbeheersing, architectuur,
infrastructuur, muziek, Ajax, het nationale voetbalteam en de olympische ploeg wanneer ze veel
medailles halen. Onderzoek heeft aangetoond dat topsport leidend is voor onze samenleving.
Uitblinkers zijn bronnen van inspiratie en genereren een merkbare mentale energie. Sport kan
bovendien als leidraad dienen voor een gezonde samenleving. Sport vormt een van de weinige
domeinen waarin discriminatie per definitie niet plaats vindt. Trots is het bijproduct van presteren en
een verhoogde plaats van presteren als opvoedingsnorm zal uiteindelijk ook een trotse samenleving
met individuele burgers creëren. Nederland heeft daarom ook op sportgebied een gouden toekomst.
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De infrastructuur is uniek, de kwaliteiten van de Nederlander zijn voldoende, het culturele
(sport)erfgoed geeft aanleiding tot optimisme. Een herschikking van de opvoedingswaarden als mede
de focus op de vijf genoemde succesfactoren geven Nederland een ongekend perspectief.
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It’s the society, stupid – Arjo Klamer
Het is een grote klus. Vaak hard werken. Met allerlei taken zoals chauffeuren, verzorgen, regelen,
organiseren. Het is een klus die vraagt om leiderschap, kennis ook, en ondernemerschap. Ik doel
natuurlijk op het opvoeden van kinderen. Dat opvoeden een belangrijke bezigheid is, moge duidelijk
zijn. Een goede opvoeding draagt bij aan de samenleving, een slechte opvoeding jaagt de
samenleving op kosten. En nu het bijzondere. Deze zo belangrijke klus gebeurt spontaan; mensen
regelen het onder elkaar. Op een klein deel van georganiseerde en betaalde kinderopvang na, blijft
het leeuwendeel van de opvoeding in handen van onbezoldigde opvoeders buiten de regelgeving en
toezicht van de overheid om. Deze opvoeders, ouders dus, hoeven zelfs geen diploma om hun
maatschappelijk cruciale taak te vervullen. Hoe durven ‘we”?
“We” durven, omdat een samenleving nu eenmaal zo werkt, spontaan, onder mensen,
zonder bemiddeling van markt en overheid. Mensen sluiten vriendschappen en huwelijken, bedrijven
de liefde, vormen clubs en verenigingen, voeren actie, leren van elkaar, voeden elkaar op, verzorgen
elkaar, wonen in buurten, delen een identiteit en vormen zelfs hele samenlevingen buiten welk
toezicht ook, en buiten de markt om. Als u vriendschap zoekt, vult u geen formulier in. De overheid
zal u niet kunnen helpen. Uw portemonnee trekken helpt ook niet want vrienden zijn niet te koop.
Wat u staat te doen, is leren te handelen in het sociale verkeer, om bijvoorbeeld te leren hoe je iets
waardevols deelt met een ander, hoe je zorgt voor evenwicht in een relatie. Het is een kwestie van
geven en nemen, zeggen de ervaringsdeskundigen. Het is een kwestie van samen leven.
De constatering dat samen leven een kunst is, en dat een belangrijk deel van het leven
daarover gaat, zou een open deur zijn, ware het niet dat in publieke discussies die samenleving
nauwelijks lijkt te bestaan. En voor zover ze erkend wordt, doet ze er niet echt toe. In de economie
en de politiek gaat het vooral over de Markt, de Overheid en de balans daartussen. Het gaat over wat
politici kunnen doen, over hoe “we” de maatschappelijke problemen dienen op te lossen, of over wat
bedrijven wel niet allemaal moeten doen en laten. Ooit heerste het geloof dat de overheid de
verantwoordelijkheid diende te nemen voor belangrijke “goederen” als vervoer, onderwijs,
gezondheid, communicatie en veiligheid. Een aantal jaar geleden kwam het geloof in de
marktwerking opzetten met als gevolg privatisering van tal van “goederen” en gepraat over
resultaten, klanten en rendementen. Momenteel lijkt het alsof de Markt te machtig is geworden en
dient de overheid zich weer sterk te maken en moeten bedrijven maatschappelijk ondernemen. Of
we hebben het over de Derde Weg van Tony Blair, wat niet veel meer is dan een combinatie van
Markt en Overheid. Alsof er geen andere optie is. Alsof er geen samenleving is.
“There is no society”, merkte de conservatieve Britse premier Margaret Thatcher op, “only
individuals.” In haar tijd - de jaren zeventig -,klonk dat als een uitdaging. Nu lijkt deze opvatting
onderdeel van de heersende ideologie. De Markt richt zich per slot van rekening op individuele
consumenten en de overheid bedient individuele burgers (die ze van de weeromstuit vaak haar
klanten noemt.) Thomas Friedman verklaart de wereld plat, landsgrenzen doen er steeds minder
toe, traditionele organisaties ook, gemeenschappen maken plaats voor wijdvertakte netwerken en
jongeren vinden hun individuele weg in de virtuele ruimte. Tegen die stroom in, wil ik de de aandacht
richten op de rol van de samenleving in het leven van een ieder, op het samen leven dus.
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Die samenleving doet er toe. Ze doet er heel veel toe. Als Nederlanders in de ene enquête na
de andere, waaronder 21 minuten, hun onvrede met de samenleving uiten—het zou er te kil, te hard
en te afstandelijk aan toegaan—concludeer ik dat de respondenten een sterkere samenleving willen.
Die behoefte leid ik ook af uit de gretigheid waarmee mensen links en rechts, in het bedrijfsleven, in
de zorgsector, bij woningbouwcorporaties en ga zo maar door, willen praten over thema’s als
vertrouwen, leiderschap, authenticiteit, inspiratie, gemeenschap, maatschappelijk verantwoord
ondernemen, waarden, creativiteit en de menselijke maat. Op een of andere manier zoeken mensen
in dergelijke discussies naar wat ons verbindt met onszelf en vooral wat ons verbindt met de ander.
De aanhoudende nadruk op winst, prijs, regels en bureaucratische belemmeringen - het gereedschap
van de Markt en de Overheid -,lijkt een gevoel van vervreemding op te roepen. En dat richt de
aandacht op “samen”, als in samenwerking, samenleving.
Een plaatje.
Het volgende plaatje maakt duidelijk hoe ik de wereld wil voorstellen.

Markt

Overheid/organisatie

Interactie via ruil
Sociale sfeer
Commerciële relaties

Interactie via regels.
Relaties tot
hogere

Sociale relaties,

autoriteit

Op basis van wederkerigheid,
status, erkenning etc
Oikos
Relaties met
mensen tot wie

De Markt is de sfeer waarin we ruilrelaties aangaan met anderen. In de markt betaalt u voor
wat a koopt en krijgt u betaald voor wat u verkoopt, zoals uw arbeid. In de markt wordt de waarde
der dingen geprijsd omdat de prijs de taal is waarmee we een ruil kunnen afsluiten. Het gaat om quid
pro quo transacties, dat wil zeggen transacties waarin iets wordt overhandigd in ruil voor iets
gelijkwaardigs, zoals mijn tijd voor de som geld die mijn tijd waard is.
In de sfeer van de overheid handelen mensen op basis van regels. Regels bepalen of
kunstorganisaties en werklozen al dan niet geld krijgen, en hoeveel belasting een ieder dient te
betalen. Ook organisaties als bedrijven opereren in deze sfeer in zoverre ze structuren opleggen door
middel van regels en voorschriften.
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Zowel de sfeer van de markt als die van de overheid spelen een belangrijke rol in het
dagelijks leven, maar in de regel verhouden we ons tot anderen zonder de bemiddeling van de Markt
of de Overheid. Dan verkeren we in de oikos of de sociale sfeer.
De oikos is de sfeer waarin we wezenlijke relaties onderhouden. Onze oikos bestaat uit
mensen met wie we een lotsverbondenheid ervaren, omdat ze familie zijn, of omdat we iets
wezenlijks met hen delen. Voor veel Nederlanders is de oikos hun gezin, of familie, maar er zijn
andere verbanden denkbaar die voor mensen hun oikos vormen. In de oikos voeden ouders kinderen
op, en verzorgen kinderen ouders. Velen delen hun vakantie met leden van hun oikos, ze maken
ruzie in de oikos (zo leuk is de oikos niet altijd), vieren verjaardagen, huwen en begraven. Niets is zo
veranderlijk en dynamisch als de oikos, maar het is de basis van waaruit mensen opereren in sociale
verbanden, in de markt en in de overheid.
In de sociale sfeer verhouden we ons tot anderen buiten de oikos en zonder bemiddeling van
de Markt (denk prijs) of de Overheid (denk regels). In deze sfeer verhouden we ons tot onze buren,
hebben we collega’s, vieren we sportoverwinningen, sluiten vriendschappen, manifesteren we onze
identiteit, beleven we iets als vaderlandsliefde, zijn we lid van clubs en verenigingen, doen we aan
politiek, vermaken we ons, zoeken we inspiratie en schoonheid en gaan naar de kerk. Sociaal verkeer
gebeurt vooral op basis van wederkerigheid: ik doe iets voor jou en jij doet iets voor mij zonder dat
we duidelijk maken wat precies, hoeveel en wanneer. In die zin is een sociale interactie anders dan
een markttransactie want in de laatste maakt de prijs de ruilverhouding expliciet. Ook spelen
juridische contracten er geen rol van betekenis zoals ze dat wel doen in de Markt en voor de
Overheid.
Misschien is het belangrijk op te merken dat een commercieel bedrijf niet alleen in de markt
opereert. Natuurlijk koopt een bedrijf van andere bedrijven en verkoopt het aan haar klanten, maar
ze functioneert voor een deel volgens de regels die het management opstelt, en dient zich te houden
aan de regels van de overheid. Maar een bedrijf opereert ook in de sociale sfeer in zoverre dat
mensen in de organisatie met elkaar omgaan, relaties ontwikkelen en een bepaalde cultuur met
elkaar vormen. Ook een bedrijf kent een sociale dimensie.
Drie stellingen
Het plaatje motiveert de volgende drie stellingen
1)
2)
3)

De belangrijkste, meest waardevolle goederen realiseren u en ik nog steeds
buiten de Markt en de Overheid om in de sociale sfeer en in de oikos.
De Markt werkt bij gratie van een sterke samenleving; de Overheid idem.
Een te sterke Markt en een te sterke Overheid ondermijnen de samenleving en
daarmee zichzelf (vanwege 2)).

Om de eerste stelling te begrijpen is het belangrijk het begrip “goed” wat breder op te vatten dan
gebruikelijk is. Vraag mensen wat het belangrijkste voor hen is dan is het antwoord opvallend vaak:
mijn gezin. Een leuk gezin maakt mensen gelukkig en een rotgezin niet. Ik noem een gezin een goed:
het is waardevol zoals een huis dat is en het is kostbaar in de zin dat het veel kost. Een gezin is goed
voor alles en nog wat. Maar je kunt het niet kopen op de Markt en je kan het ook niet krijgen van de
Overheid. Wil je een gezin dan zal je je in de sociale sfeer dienen te begeven om een partner te
vinden. De waarde van een goed als een gezin realiseren we buiten de Markt en de Overheid om. Dat
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geldt voor alle andere belangrijke goederen waar ik aan kan denken. Denk maar eens aan goederen
als vriendschap, collegialiteit, vertrouwen, identiteit, schoonheid, waarheid, clubgevoel, inspiratie.
In vele gevallen hebben we de Markt en de Overheid wel nodig om deze waarden, of
goederen te realiseren. Zoals wanneer ik een huis koop voor mijn gezin, of wanneer ik een schilderij
koop om iets moois in het huis te hebben, of wanneer de overheid een universiteit regelt waar ik
kennis op kan doen, maar in al die gevallen hebben de Markt en Overheid niet meer en niet minder
dan een instrumentele rol. De Overheid en de Markt kunnen zorgen voor de behandeling van ziekte,
voor de opvang van gehandicapten, maar de zorg en liefde ontstaat in de verbinding die mensen met
elkaar aangaan, in de oikos dus, of in de sociale sfeer. Vandaar stelling 1).
Stelling 2) vraagt meer onderbouwing dan ik nu kan geven. Eigenlijk wil ik beweren, in
navolging van de morele filosoof Adam Smith en de socioloog Max Weber, dat formele transacties,
zoals die in de Markt, mogelijk zijn dankzij de sociale context waarin ze plaatsvinden. Een transactie
wordt goedkoop wanneer ze ontstaat in een sfeer van vertrouwen; met wantrouwen komen juristen
en overheidsambtenaren aan bod met alle kosten van dien. Een sterke sociale omgeving verschaft
het bedrijfsleven betrouwbare en loyale werknemers. Wanneer een samenleving chaotisch en
onsamenhangend is, werkt de regelgeving van de Overheid niet en wordt een markt disfunctioneel.
Deze stelling impliceert dat een sterke Overheid sterk is dankzij een sterke samenleving, en niet
omgekeerd; en dat hetzelfde geldt voor een effectieve Markt.
Stelling 3) houdt een mogelijke verklaring in voor het gevoel van onbehagen in Nederland.
Zoals ik eerder opmerkte zou dit gevoel kunnen getuigen dat Nederlanders een verzwakking van hun
samenleving beleven. Ze zien oude verbanden uiteen vallen (zoals kerken, vakbonden, clubs) zonder
dat daar nieuwe voor in de plaats komen. Groeiende eenzaamheid is een uitvloeisel van de
verregaande individualisering maar wijst ook op verzwakking van de oikos. Stelling 3 stelt dat een te
sterke Overheid en een overheersende Markt oorzaken van deze ontwikkelingen kunnen zijn.
Wanneer de Overheid of de Markt de zorg voor hulpbehoevenden overneemt, gaat dat ten koste van
het sociale verkeer. Nu kan een dergelijke actie goede redenen hebben—zoals rechtvaardigheid—
maar het heeft ook een sociale prijs. Wanneer de Overheid kruisverenigingen en
woningbouwcorporaties inlijft, gaat dat ten koste van de sociale cohesie. De corporatie en vereniging
houdt op “van ons” te zijn want onder de overheid zijn ze van iedereen.
Wat volgt hieruit?
De vraag die onvermijdelijk komt is wat “we” hieraan kunnen doen. Het “we” wijst in de regel op
politici en de Overheid. Maar mijn punt is juist dat het belangrijke “we” mensen zijn zoals u en ik,
mensen die dagelijks bezig zijn met van alles en nog wat. Het is niet dat een Overheid de samenleving
kan maken zoals “we” dat willen. Daarvoor is de Overheid teveel afhankelijk van wat door de
samenleving heen gebeurt. Het gaat om burgerlijke initiatieven (zoals de Publieke Zaak), om groepen
mensen die opkomen voor spirituele vernieuwing, solidariteit, een gezellige buurt, het milieu, de das,
de Hoge Veluwe enzovoort.
Daar kunnen u en ik ons voor inzetten. Vind ik als hoogleraar dat de universiteiten te zeer
beheerst worden door een Overheidscultuur en een marktmentaliteit dan kan ik toch het initiatief
nemen door zelf een universiteit te beginnen, niet commercieel maar op een ideële grondslag? Als u

43

heel veel geld hebt verdiend, dan kunt u dat geld toch aanwenden voor maatschappelijk relevante
doelen? Het is een kwestie van verantwoordelijkheid nemen vanuit een gevoel van betrokkenheid.
Daarmee is niet gezegd dat politici zich geheel afzijdig dienen te houden. Dan doen ze ook
niet want al hun werk in politieke partijen is werken aan een sterkere samenleving. Gaat het over
overheidsregels dan zouden ze kunnen werken aan ruimte voor zelfregulering in wijken, voor
initiatieven in buurten, aan ruimere aftrek voor giften en het matchen daarvan (in plaats van
subsidies om niet), en aan meer zelfstandigheid van scholen en universiteiten. En het zou een idee
zijn om coöperatieven en verenigingen meer en nieuwe ruimte te geven om maatschappelijke
goederen te realiseren.
En het kan ook geen kwaad als u en ik ageren tegen de toenemende verantwoordelijkheid
die aan bedrijven toebedeeld wordt. Het lijkt nu wel of de overheid haar verantwoordelijkheid voor
de kunsten en van allerlei sociale doelen aan commerciële organisaties wil overdoen. Dat
maatschappelijk ondernemen klinkt goed, maar het is niet de eerste verantwoordelijkheid van
bedrijven. Het gaat om de mensen die binnen en buiten bedrijven werken en leven. Het zijn de
mensen die het moeten doen. Want de mensen maken de samenleving, niet de Overheid en niet het
bedrijfsleven.
Want het zijn mensen zoals u en ik, en niet bedrijven en niet de Overheid, die zich af kunnen
vragen waar het allemaal om gaat, wat een betekenis en waardevol (samen)leven is, om te
bemerken dat wat mensen met andere mensen delen bijna altijd het meest betekenisvolle en
waardevolle is dat zij bezitten. Vandaar dit pleidooi voor een sterke samenleving.
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Nederland in een veranderende wereldorde – Mabel van Oranje
Op internationaal gebied wordt Europa, en dus ook Nederland, geconfronteerd met een dubbele
uitdaging. Terwijl de problemen die ons en onze planeet bedreigen in hevigheid toenemen en steeds
duidelijker vragen om een mondiaal antwoord, verliest Europa relatief gezien aan invloed en de
mogelijkheid om de wereld te leiden in de zoektocht naar oplossingen.
De lijst met wereldwijde problemen en bedreigingen voor de mensheid is lang, en groeit nog steeds.
Hierop staan uiteenlopende zaken als armoede, de afbrokkeling van internationale afspraken over
nucleaire non-proliferatie, de opwarming van de aarde, volkerenmoord, falende staten, de
toenemende vraag naar natuurlijke hulpbronnen als olie en water, financiële instabiliteit, terrorisme
en mondiale epidemieën zoals aids. Deze problemen, die ons allemaal aangaan, kunnen slechts
aangepakt worden door meer internationale samenwerking.
Een voorbeeld is klimaatverandering. Afrika is extra kwetsbaar door zijn ligging in de warmere regionen
van onze planeet. Ook is het continent afhankelijk van hulpbronnen die klimaatgevoelig zijn, terwijl
het milieu al langere tijd zwaar wordt belast en Afrika slechts minimale mogelijkheden heeft om
zichzelf aan te passen aan de opwarming van de aarde. Dit zal waarschijnlijk leiden tot toenemende
conflicten over land en water, en uiteindelijk uitmonden in grotere migratiestromen, zowel binnen
Afrika als naar andere werelddelen. Een effectief Europees antwoord vraagt om meer coherentie
tussen ontwikkelingshulp, milieubeleid, handelspolitiek en traditioneel buitenlands beleid – een
stadium dat we op dit moment nog niet bereikt hebben.
Europa heeft een cruciale rol gespeeld in de totstandkoming van het Protocol van Kyoto en recentelijk
tijdens de klimaattop in Bali. Als we er echter zeker van willen zijn dat klimaatverandering en andere
internationale uitdagingen worden aangepakt voordat het te laat is, moet Europa assertiever worden
in het promoten van mondiale oplossingen.
Maar helaas is Europa’s invloed in een snel veranderende wereld eerder tanende. Deze ontwikkeling
is onderdeel van een bredere verschuiving van mondiale machtsverhoudingen, die leidt tot een meer
multipolaire wereld. Het Europese project is gebaseerd op integratie, onderhandeling en eerbiediging
van de rechtstaat. Maar het conflict tussen Georgië en Rusland in de zomer van 2008 laat duidelijk zien
hoe dit paradigma bedreigd wordt door een systeem van ‘balance of power’, invloedssferen en
militaire veroveringen.
De Verenigde Staten waren lange tijd de dominante supermacht en bepaalden de mondiale agenda.
Dit is echter, vooral na de invasie in Irak, veranderd. Amerika heeft aan kracht en invloed ingeboet.
Het Westen is niet langer in staat in zijn eentje de wereld te leiden. Nieuwe economische
grootmachten, zoals China en India, winnen aan invloed. Rond 2035 zullen de economieën van de BRIC
landen – Brazilië, Rusland, India en China – waarschijnlijk groter zijn dan het gezamenlijk BNP van de
huidige G7-landen. Rusland herwint kracht en tart de Europese orde die na de Koude Oorlog is
ontstaan. De wereldpolitiek zal zich in de komende decennia vaker moeten gaan bezighouden met het
in balans brengen van regionale machten, zoals China in Azië, Iran in het Midden-Oosten en Rusland
in Europa.
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De veranderende wereldorde wordt ook gekenmerkt door politieke modellen die met elkaar
wedijveren. De globalisering die in de laatste decennia plaatsvond, was voornamelijk een westers
project – geleid door de veronderstelling dat de liberale democratie het politieke model voor de rest
van de wereld zou worden. De internationalisering van economie en kapitaalmarkten werd
gecombineerd met de verspreiding van concepten als vrije en eerlijke verkiezingen, vrijheid van
meningsuiting en respect voor individuele mensenrechten.
Maar globalisering is niet langer een politiek project. In de toekomst zal globalisering een meer
multipolair fenomeen worden – niet alleen economisch, maar ook in termen van wedijverende
politieke modellen. De zogenaamde ‘Washington Consensus’, die gestoeld is op vrije markten en het
concept van de liberale democratie, ondervindt stevige concurrentie van het Chinese model, waarin
de staat een centrale rol speelt; van modellen die een eigen interpretatie geven aan democratie, zoals
de ‘soevereine democratie’ in Rusland of de ‘socialistische democratie’ in Venezuela; en van de
verschillende islamitische stromingen in het Midden-Oosten. Vrijheid, mensenrechten en democratie
zullen steeds vaker moeten wedijveren met politieke agenda’s die gericht zijn op stabiliteit,
betrouwbare toevoer van grondstoffen en consolidatie van nationale macht.
In deze context is ook het mondiaal systeem van multilateraal bestuur aan verandering onderhevig.
Amerikaans leiderschap in het oude systeem werd ondersteund door instellingen die werden opgericht
en geleid door het Westen: instituten als de Wereldbank, het IMF, de WHO, de G7 en de NAVO. Maar
door meningsverschillen tussen de nieuwe grootmachten wordt het binnen deze organisaties steeds
moeilijker om de consensus te bereiken die nodig is om wereldwijde problemen aan te pakken. Zo
heeft de Doha-ronde van handelsafspraken weinig vooruitgang geboekt, kent de nieuwe VNMensenrechtenraad een vaak teleurstellende en in ieder geval wisselende staat van dienst en wordt
het bestaansrecht van de NAVO door sommigen in twijfel getrokken. Tegelijkertijd worden regionale
organisaties waarbij het Westen niet direct betrokken is, zoals de Shanghai Cooperation Organisation,
APEC, Mercosur en de Afrikaanse Unie, steeds belangrijker. Deze samenwerkingsverbanden vormen
de basis voor “een wereld zonder het Westen”.
Al deze veranderingen hebben grote consequenties voor Europa. Voor ons Europeanen draaide
geopolitiek vooral om het vinden van onze plek in een unipolaire wereld. De Amerikaanse agenda
bepaalde vaak mede de positie van de EU – soms meewerkend, soms in oppositie. Onze interventies
in het buitenland, bijvoorbeeld in Afghanistan of op de Balkan, waren onderdeel van de samenwerking
tussen de EU, de VN en de NAVO. Maar deze wereldorde is in rap tempo aan het verdwijnen.
Europa’s bijdrage
De vraag is hoe Europa moet omgaan met de dubbele uitdaging van enerzijds de groeiende
wereldproblemen en anderzijds zijn relatief verminderende macht. Hoe behoudt Europa zijn invloed
in een multipolaire wereldorde waarin de macht onder meer staten verdeeld zal worden? Hoe kunnen
we ons sterk blijven maken voor ons model van de liberale democratie in een wereld waarin autoritair
kapitalisme, verscholen achter een façade van democratie, elders steeds meer het gangbare model
lijkt te worden? En hoe kunnen we er zeker van zijn dat we de mondiale bedreigingen voor de
mensheid aanpakken voordat het te laat is?
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Europa is een continent dat bestaat uit vele kleine en enkele middelgrote landen. De keuze die voor
ons ligt, is duidelijk. We kunnen onze krachten bundelen en samenwerken om de gigantische
uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden. Of Europese lidstaten kunnen proberen om aan hun
autonomie vast te houden. Maar dan moeten we wel accepteren dat we uiteindelijk niet over ons lot
zullen beslissen, maar het lot over ons.
Sommige Europese regeringen – vooral de Franse en de Engelse, maar ook die van kleinere lidstaten –
gedragen zich nog af en toe alsof ze de ‘grote naties’ van weleer zijn. Maar de Irak-oorlog toonde aan
dat zelfs de grootste landen in Europa niet in staat zijn om gebeurtenissen op mondiaal niveau te
bepalen als ze unilateraal blijven optreden. Noch de Britse aanpak, waarin de regering-Bush in het
openbaar werd gesteund en achter de schermen werd beïnvloed, noch de Frans-Duitse aanpak van
rabiate oppositie, had grote invloed op de aanpak door de Amerikaanse regering. Vergelijk de
onenigheid ten aanzien van de Amerikaanse politiek in Irak met Europa’s eensgezinde steun voor de
oprichting van het Internationale Strafhof. Dat kwam er uiteindelijk ondanks de tegenwerking door de
Amerikanen. Ook toonde de Europese betrokkenheid in bijvoorbeeld Atjeh, de Democratische
Republiek Congo en Macedonië op een kleinere schaal aan dat als Europese staten eensgezind
samenwerken, zij concreet kunnen bijdragen aan het beëindigen van conflicten en het toezien op
vredesprocessen.
Terwijl landen in Europa individueel aan invloed inboeten, heeft de Europese Unie als een collectieve
groep het potentieel om een nieuw mondiaal zwaargewicht te worden. De Unie heeft meerdere
instrumenten om een substantiële impact te hebben op de mondiale politiek, waaronder de grootste
interne markt, het meest genereuze budget voor ontwikkelingssamenwerking, het grootste leger van
vredesbewakers en het perspectief van mogelijk toekomstig lidmaatschap.
De EU toont haar macht niet door te dreigen met interventie in andere landen. De Europese wijze van
invloed uitoefenen is niet primair militair van aard, maar daarmee niet minder effectief. Het
belangrijkste onderhandelingsinstrument van de Unie is het bieden van toegang tot haar markt of de
mogelijkheid van lidmaatschap in ruil voor politieke, juridische en economische hervormingen. De wet
is hierbij het geheime wapen. Militaire macht kan regeringen omverwerpen, maar de nadruk die de
EU legt op juridische veranderingen, heeft tien voormalige communistische staten aangemoedigd om
hun samenlevingen te transformeren – van economisch beleid en eigendomswetgeving tot de
behandeling van minderheden. Deze nieuwe lidstaten werd gevraagd om zo’n 95.000 pagina’s
wetgeving over te nemen, voordat ze tot het grootste democratische samenwerkingsverband ter
wereld mochten toetreden. Door Europees leiderschap werden ook mondiaal toezichthoudende
instanties als de Wereldhandelsorganisatie en het Protocol van Kyoto opgericht.
Europa gebruikt zijn vreedzame macht echter veel te weinig. In plaats van een serieuze poging te
wagen om een gezamenlijk buitenlands beleid te ontwikkelen waarmee het de wereld zou kunnen
vormen, kijken lidstaten van de Europese Unie vaak naar binnen, waardoor gemeenschappelijke
belangen slecht worden behartigd. Hierdoor presteert de Unie ondermaats op veel van de grote
uitdagingen in de buitenlandse politiek.
Het grootste succes op het gebied van Europees buitenlands beleid, de uitbreiding van de Unie, is het
eerste slachtoffer van Europa’s huidige verlies aan zelfvertrouwen. Politici kijken op dit moment vooral
naar de kosten die gemoeid zijn met de toetreding van nieuwe leden, maar verliezen daarbij de
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politieke voordelen en de economische winst op de lange termijn vaak uit het oog. Dit schrijnende
gebrek aan overtuiging doet de nieuwe hervormingen in Turkije en op de Balkan weinig goed.
Het gebrek aan Europese eenheid schaadt ook een effectieve respons op een herrijzend en strijdlustig
Rusland. Het land heeft met de controle over onze energietoevoer en zijn veto’s in de Veiligheidsraad
substantiële pressiemiddelen in handen. Europa onderschat echter zijn eigen kracht en is niet in staat
die effectief te gebruiken. Europa is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor 60% van Ruslands handel en
50% van de investeringen, maar weet dit niet om te zetten in een doeltreffend instrument voor
buitenlands beleid. Vooralsnog zijn de Europese landen niet in staat om overeenstemming te bereiken
over de omgang met het nieuwe Rusland. Sommige lidstaten menen dat Ruslands dreigende houding
door middel van een zachte hand in toom gehouden moet worden. Andere landen zien Rusland als
een potentiële partner die door een proces van sluipende integratie langzaam geabsorbeerd kan
worden in een Europese manier van zaken doen. Deze twee benaderingen zijn in de regel niet met
elkaar te verenigen, waardoor de EU verdeeld en zwak overkomt. Rusland maakt ondertussen handig
gebruik van de mogelijkheid om afzonderlijke lidstaten tegen elkaar uit te spelen, bijvoorbeeld door
het tekenen van bilaterale energieafspraken.
Ook in haar pogingen om bij te dragen aan oplossingen voor de conflicten in het ‘grote Midden-Oosten’
– van Israël en Palestina tot Afghanistan – wordt de Europese Unie gehinderd door het ontbreken van
een effectieve gezamenlijke strategie. Zo reisden tijdens de crisis in Libanon in augustus 2005, om een
voorbeeld te noemen, niet minder dan 25 Europese ministers naar Beiroet, ieder met een eigen – soms
totaal verschillende – boodschap.
Op het mondiale podium praten Europese leiders graag over ‘effectief multilateralisme’, maar de Unie
is verre van effectief wanneer het gaat om het verdedigen van onze normen en waarden in
multilaterale instellingen als de VN. De VN spelen een centrale rol in onze visie op een juiste
wereldorde, die gevestigd is op het principe van universele mensenrechten en de rechtstaat. Onze
invloed in deze organisatie neemt echter af. Wanneer er stemmingen plaatsvinden over bijvoorbeeld
mensenrechten, scharen veel ontwikkelingslanden zich liever achter China en Rusland dan achter de
EU. Denk aan recente teleurstellingen met betrekking tot eventuele internationale actie voor Birma,
Darfur, Kosovo en Zimbabwe. In de jaren ’90 kreeg de Europese Unie 72% steun wanneer de Algemene
Vergadering zich over mensenrechten boog. Tegenwoordig schommelt dit rond de 50%. Tegelijkertijd
is de steun voor Chinese posities gestegen van 50% in de jaren ’90 naar 74% in 2007-2008.
Europa’s schamele prestatie is gedeeltelijk te verklaren doordat zijn instellingen op buitenlands beleid
onderontwikkeld zijn en zijn middelen beperkt en gefragmenteerd. De EU geeft op dit moment nog
altijd meer geld uit aan schoonmakers voor haar gebouwen in Brussel dan aan de ondersteuning van
het team van Javier Solana, de Hoge Vertegenwoordiger voor buitenlands beleid van de EU.
Wat te doen?
Wij, Europeanen, staan voor een duidelijke keuze. Of we nemen onze toekomst in eigen hand en
creëren een meer robuuste en gezamenlijke aanpak met betrekking tot onze rol in de wereld. Of we
laten andere machten meer en meer over ons lot beslissen.
Het zal voor Europese landen met afwijkende visies en uiteenlopende belangen niet altijd gemakkelijk
zijn om over hun verschillen heen te stappen en met één stem te spreken. Individuele lidstaten zullen
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concessies moeten doen en nationale of kortetermijnbelangen aan de kant zetten. Alleen als we
samenwerken, kan de invloed van de Europese Unie groter zijn dan de som der delen.
Naast het bevorderen van de politieke wil om een meer samenhangend en doortastender buitenlands
beleid te creëren, moeten we ook de instrumenten ontwikkelen die nodig zijn om een dergelijk beleid
richting te geven en uit te voeren. Voorheen was het Europese integratieproces vooral intern gericht:
op de eigen instituties, de gemeenschappelijke interne markt en de monetaire unie. In de toekomst
zullen we onze externe instrumenten moeten versterken, zoals de rol van de Hoge Vertegenwoordiger
van het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid, de voorgestelde Europese Dienst voor
Extern Optreden en effectievere besluitvormingsprocedures.
Maar we moeten ons er ook op voorbereiden dat ons politieke model met meer concurrentie te maken
zal krijgen. Een van de grootste uitdagingen in de jaren ’90 was het reguleren van het tempo waarin
onze buren zich aanpasten aan Europese standaarden en onze democratische normen overnamen. Nu
zijn er meerdere politieke modellen die met ons concept van de liberale democratie rivaliseren.
We zullen onze transatlantische band moeten aanvullen met betere relaties met nieuwe partners. Als
de Europese Unie effectief wil interveniëren in conflictsituaties kan de NAVO niet altijd haar partner
zijn. In de toekomst zal steeds vaker moeten worden samengewerkt met regionale organisaties – zoals
we dat al met ASEAN in Atjeh hebben gedaan en momenteel met de VN en de Afrikaanse Unie in
Tsjaad/Darfur doen.
Eurobarometer-opiniepeilingen geven aan dat de inwoners van de EU graag een Unie ondersteunen
die naar buiten is gericht: meer dan tweederde heeft een voorkeur voor een gezamenlijk Europees
buitenlands beleid. Algemeen leeft bij de burgers het besef dat Europa met één stem moet spreken bij
het bereiken van zijn doelstellingen: zoals het tegengaan van klimaatverandering, het reduceren van
armoede, het verdedigen van mensenrechten, het voorkomen van genocide en het stoppen van de
verspreiding van dodelijke wapens.
Een gezamenlijk buitenlands beleid schept voor individuele lidstaten de mogelijkheid om hun mondiale
invloed uit te breiden. En van een sterke Europese stem die mensenrechten, democratie en andere
waarden van de ‘open society’ ondersteunt, profiteert niet alleen Europa. Het is goed voor de hele
wereld.
Deze tekst is een bewerkte versie van de rede “Forming a global partnership – the European
contribution” die Mabel van Oranje heeft uitgesproken op het Rabbi Awraham Soetendorp Symposium
“The insolent waters: Moral Choices for an Endangered Planet” op 26 februari 2008 in Den Haag.
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De "betrokken" burger
Eén dominante karakteristiek in de ontwikkeling van ons democratisch stelsel gedurende de laatste
halve eeuw is de verschuiving van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de burger naar de
overheid. Daarbij is de burger steeds meer een kritische consument geworden, die uitsluitend vraagt
en niet geeft. Inmiddels beginnen de meeste partijen steeds meer in te zien, dat dit niet werkt, dat
de overheid niet almachtig is en dat de burger een essentiële en actieve rol in onze maatschappij
dient te vervullen
Zo heeft de burger naast veel rechten ook plichten en moet hij niet alleen kritisch en verstandig
consument zijn van allerlei zorgen en diensten, die de overheid biedt, maar ook een "betrokken"
producent, die actief meewerkt aan een goed functioneren van onze samenleving. De betrokkenheid
van de burger dient zijn weerslag te vinden in een bescheidener opstelling van de overheid, waarbij
de nadruk meer komt te liggen op "inspiratie" dan uitsluitend "instructie".
In dit hoofdstuk inspireren auteurs onder andere uit de wereld van de literatuur en het bedrijfsleven
tot reflectie op deze rol voor de burger.
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Burgerparticipatie: fictie of noodzaak? - Raul Lansink
Bestuurslid De Publieke Zaak
Partner co-creation consultancy Favela Fabric
Sinds de Honderd Dagen van Balkenende staat ‘burgerparticipatie’ hoog op de agenda van elke
zelfbewuste wethouder. Van de Ronde Venen tot IJsselstein, allemaal propageren zij
burgerparticipatie of e-participatie als blijk van betrokkenheid met de burger. De burger is immers
mondig, assertief, geëmancipeerd, ‘connected’ en soms zelfs kundig, dus is het niet meer dan logisch
om de burger een stem te geven in de beleidsvorming en –uitvoering.
Toch staan de Honderd Dagen en andere initiatieven niet te boek als een doorslaand succes, behalve
onder de initiatiefnemers zelf uiteraard. Wat gaat er mis bij iets dat zo evident in het belang lijkt van
burger en overheid? Het antwoord luidt: Veel, zowel op het institutionele, het organisatorische als
het communicatieve vlak.
Allereerst het basisprincipe zelf: We vragen de burger om mee te denken of te doen. Dat lijkt
eenvoudig ware het niet dat dit principe botst met ons bestel, gekenmerkt door representatieve
democratie, evenredige vertegenwoordiging en een sterk bestuurlijke traditie. We hebben in de
afgelopen honderdvijftig jaar een systeem ontwikkeld van ruilhandel tussen bestuurlijke elites, met
een achterban op afstand. Zomaar een burger aan de onderhandelingstafel zetten brengt dit systeem
uit haar evenwicht.
Een praktisch voorbeeld: Uit een participatietraject blijkt een uitgesproken behoefte aan meer
parkeerplaatsen in een nieuwbouwwijk. De wijk trekt namelijk veel meer gezinnen met kinderen dan
verwacht. Het openbaar vervoer kan de capaciteit voorlopig niet uitbreiden., De coalitiepartner in
het college is echter mordicus tegen en heeft dit in het gemeenteakkoord laten vastleggen. De
coalitiepartner vermoedt tevens dat de populatie van het participatietraject geen getrouwe
weerspiegeling vormt van het electoraat. De coalitiepartner stelt daarop de legitimiteit van het
traject ter discussie.
De burger aan tafel zet de verhoudingen op scherp, niet alleen omdat deze het patroon van precaire
compromissen verstoort, maar ook omdat de stem van burger nu eenmaal meer autoriteit bezit dan
de afgeleide stem van de bestuurder.
Er zijn genoeg andere voorbeelden te noemen waarbij de uitkomst van een participatietraject
contrair is aan de belangen van de lokale politiek. Om dit te voorkomen, wordt de burger in
participatietrajecten bij voorbaat op afstand gezet. Een aantal beproefde methoden:
1.
De burger mag zijn mening geven en de gemeente ‘neemt’ dit mee in haar besluitvorming.
Het participatietraject is eigenlijk niet meer dan een veredelde enquête.
2.
De burger mag meedenken over een aantal ‘scenario’s’. Deze scenario’s hebben een hoog
imaginair gehalte, met een groot aantal onbestemde variabelen. Dit schept de mogelijkheid om uit
het uitverkozen scenario een aantal elementen te destilleren die geen afbreuk doen aan de politieke
realiteit.
3.
De burger mag meedenken en zelfs meedoen op een zeer afgebakend en politiek neutraal
terrein, zoals kinderspeelplaatsen of groeninrichting. Het participatietraject is hier een vorm van
inspraak.
Op een enkele uitzondering na, waarbij de gemeente zich daadwerkelijk committeert aan de
uitkomst van een traject, is burgerparticipatie niet meer dan een veredelde vorm van
panelonderzoek, gegoten in een interactief jasje. Deze praktijk ondergraaft niet alleen de potentie
van burgerparticipatie, maar ondermijnt tevens de legitimiteit van dit instrument. De burger is
immers niet gek en ziet haarscherp de kloof tussen de belofte van betrokkenheid en de praktijk van
51

marginalisering. Met als wrang resultaat dat burgerparticipatie in haar huidige verschijningsvorm
juist leidt tot meer afstand tot en wantrouwen naar de overheid.
Zouden participatietrajecten beter werken buiten de directe invloed van de (lokale) politiek om? Ja
en nee. Uitvoerende instanties, zoals havenbedrijven, Rijkswaterstaat en het CWI, staan doorgaans
op meer afstand van de politiek. Burgerparticipatie staat hier niet zozeer in het teken van
beleidsvorming, maar van implementatie. Het vaak ‘technische’ karakter van de uitvoering creëert
een veilig, apolitiek kader voor de dialoog. Maar anderzijds is het bestuurlijk apparaat in Nederland in
hoge mate gepolitiseerd. Ons poldermodel van wederzijdse afhankelijkheden en verantwoording
maakt dat ook in de uitvoering de politieke kleur telt.
De institutionele houdgreep waarin de politiek opereert, met haar delicate mores en marges, maakt
burgerparticipatie tot een onwelkome stijlbreuk. Het welslagen van burgerparticipatie vereist
daarmee moed, in de vorm van een harde belofte tot opvolging, ongeacht de uitslag.
Ook in organisatorisch opzicht lopen de participatietrajecten averij op. De overheid onderschat
stelselmatig de mate van inspanning en voorbereiding die nodig is om een dialoog aan te gaan met
de burger. Burgerparticipatie behelst immers meer dan een forum waarop mensen hun mening
kunnen plaatsen. Burgerparticipatie is een vorm van co-creatie waarbij burgers en overheid
gezamenlijk werken aan de verbetering van hun leefomgeving. Het is een collectieve
verkenningstocht naar betere oplossingen. Dit proces neemt de vorm aan van een dialoog, zowel
fysiek als virtueel, waarbij meningen, ervaringen en ideeën worden uitgewisseld en verrijkt. De
overheid is hier dus participant en niet slechts een facilitator.
Om deze rol optimaal te vervullen, dient de overheid de volgende voorwaarden te scheppen:
1.
De dialoog is scherp afgebakend. Voor alle betrokkenen moet duidelijk zijn wat het
onderwerp van dialoog is, wat de rollen en de spelregels zijn.
2.
Het onderwerp en de mogelijke uitkomst zijn zinvol. Geen triviale discussies of imaginaire
vergezichten, maar tastbare onderwerpen met impact in de (lokale) gemeenschap.
3.
Er is capaciteit beschikbaar. Deelnemers moeten de tijd en middelen hebben om een dialoog
aan te gaan.
4.
Deelname op basis van betrokkenheid. Niet alleen een klein projectteam doet mee, maar
iedereen die betrokken is bij het betreffende beleidsterrein.
5.
Er wordt zonder last deelgenomen. De dialoog wint aan diepte als men ongebonden mag
meedenken. Ambtenaren die bij elk antwoord moeten nadenken of iets wel ‘mag’ of ‘kan’ en zich
dientengevolge verkrampt en formeel opstellen, ondermijnen de dialoog.
6.
Er is een open structuur voor terugkoppeling en doorontwikkeling van ideeën. In plaats van
de welbekende black box waarin ideeën verdwijnen, moet van meet af aan helder zijn hoe ideeën
gewogen, verwerkt en vertaald worden naar beleid en uitvoering.
Met andere woorden, burgerparticipatie vergt een zorgvuldige activatie en organisatie van dialoog
en output. Zonder regie, capaciteit en structuur verzandt een dialoog al snel tot een
incidentenforum.
In dit kader kan het communicatievraagstuk nauwelijks losgeweekt worden van het
organisatievraagstuk. Een dialoog is immers communicatie. En hier laat de overheid duidelijk steken
vallen, zowel intern als extern.
Burgerparticipatie wordt binnenskamers vaak met de nodige ambivalentie bekeken. Niet alleen uit
ideologische of staatsrechtelijke overwegingen, maar ook vanwege het gebrek aan vertrouwen in de
politieke top: Is het college bereid om zich echt te schikken naar de uitkomst van een
participatietraject? Is het traject een collectief gedragen initiatief of vooral het geesteskind van een
voortvarend politicus? Hoe ‘hard’ is de toegezegde vrijheid in meningsvorming? Ook als men
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burgerparticipatie een warm hart toedraagt, bestaat er onzekerheid over het aangaan van een
dialoog met burgers. Hoe moet ik mij opstellen bij gevoelige onderwerpen? Hoe ga ik om met
onredelijke wensen en mensen? Word ik persoonlijk ergens op aangesproken?
Ondanks alle aandacht voor klantgerichtheid voelen veel ambtenaren zich niet op hun gemak in een
directe relatie met burgers. De burger is bij voorkeur een abstract begrip, waar de nodige nota’s op
losgelaten kunnen worden. Direct contact met een individuele burger kan alleen maar leiden tot
vertekening van de realiteit en overspannen verwachtingen. Alleen door de burger op afstand te
houden, kan de burger goed bediend worden, aldus deze cultuur.
Dit beeld kan en moet bijgestuurd worden. Interne communicatie zou zich ten doel moeten stellen
om:
1.
Te beklemtonen dat het de politiek-bestuurlijke leiding menens is en dat individuele
ambtenaren of politici aangesproken kunnen worden op het welslagen van het traject.
2.
Inzicht te verschaffen in het speelveld, het proces en de spelregels.
3.
Te instrueren hoe participerende ambtenaren een dialoog kunnen voeden.
4.
Duidelijk te maken dat onzekerheid niet als iets bedreigend gezien hoeft te worden.
5.
Te benadrukken dat burgers geen disfunctionele personen zijn met onredelijke eisen.
De burger zal duidelijk gemaakt moeten worden wat de ruimte voor dialoog is en wat met de
uitkomsten hiervan gedaan wordt. In feite stelt de organiserende overheid een ‘sociaal contract’
voor, waarin zij stipuleert onder welke voorwaarden zij met de burger aan de onderhandelingstafel
gaat zitten.
Deze helderheid ontbreekt nu nagenoeg. Participatietrajecten worden met veel omhaal en vage
bewoordingen in de markt gezet. Deze ‘fuzzy’ communicatie dient de halfslachtige intenties en
organisatie te maskeren, maar de burger laat zich niet zo eenvoudig om te tuin leiden. De burger
heeft, in zijn verschillende hoedanigheden van werknemer, consument, belanghebbende etc. een
feilloos zintuig ontwikkeld voor de boodschap achter de communicatie. Gelouterd door decennia van
voorlichting en reclame benadert de burger de oproepen van publieke en private partijen met
gezonde scepsis.
Een oproep tot participatie en co-creatie, waarbij een aanmerkelijke inspanning van de burger wordt
verwacht, moet met duidelijke waarborgen omlijst zijn, wil de burger deelnemen. Bij twijfel over de
intenties en het mogelijke resultaat zal deze zich wederom bevestigd zien in zijn wantrouwen jegens
de instituties.
Een overheid dient zich derhalve twee keer te beraden voordat ze een participatietraject optuigt. Is
de ruimte voor co-creatie beperkt, dan volstaan beproefde instrumenten als enquêtes, inspraken en
voorlichtingsbijeenkomsten.
Tot slot de hamvraag: waarom doen we aan burgerparticipatie? Alleen omdat de burger dat wil? Of
omdat participatie echt bijdraagt aan een hogere kwaliteit van beleidsvorming en –uitvoering? Is
burgerparticipatie niet vooral een middel tot verwerving van draagvlak in een tijd waarin dit steeds
meer fluïde wordt? Ik vermoed dat alle bovenstaande argumenten gelden. Burgerparticipatie is een
middel om bekwame burgers te betrekken in trajecten waarin zij inhoudelijk kunnen bijdragen.
Burgerparticipatie is een middel om met de macht van de massa doorbraken en versnellingen in
uitvoering te forceren. Burgerparticipatie is ook een medium waarlangs politiek indifferente burgers
hun betrokkenheid kunnen tonen. Burgerparticipatie kan bovendien uiteindelijk uitgroeien tot
zelforganisatie, waarbij burgers een deel van het publieke domein beheren. Het lijkt er dus op dat
burgerparticipatie, ondanks de haperende start, als beleidsinstrument een veelbelovende toekomst
heeft.
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Niet nieuwer, maar beter - Marjolijn Februari
Veranderen is lang leuk geweest, maar aan het begin van deze eeuw moet het maar eens gezegd: de
roep om verandering is very last century. Er is tegenwoordig veel te zeggen voor oude rollen en oude
scenario’s, voor wat bekend is en vertrouwd. Wie het samenleven wil verbeteren in onzekere tijden,
doet er verstandig aan op zoek te gaan naar rollen die burgers, werknemers en bestuurders
gemakkelijk op zich kunnen nemen en die ze kunnen uitvoeren zonder daarvoor eerst de
complexiteit van het globalisme grondig te moeten doorvorsen.
Neem Daniel in de leeuwenkuil. Het scenario ligt al eeuwenlang klaar als leidraad voor moedig
gedrag; zodra je in gevaar bent, stap je in Daniëls rol en je weet wat je moet doen. Zoals je weet hoe
barmhartige Samaritanen zich gedragen en dat de mens zich als een goed rentmeester over de aarde
moet ontfermen. Die rollen zijn er al; in het ideale geval worden ze door anderen voorgeleefd, zodat
je ze een tijd lang kunt bestuderen voordat je ze al dan niet aanvaardt.
De gedachte dat je voor het verbeteren van de maatschappij nieuwe rollen nodig hebt en een
nieuwe orde, nieuwe burgers zelfs, lijkt weliswaar sophisticated: er gaat de suggestie van openheid
en nieuwsgierigheid vanuit en tegelijkertijd de suggestie dat je de zaak in de hand hebt. Maar
verstandig is de gedachte op dit moment niet. Ten eerste verleid je mensen niet gemakkelijk met de
belofte van verandering in een wereld die vanzelf al in hoog tempo verandert; ten tweede gaan de
ontwikkelingen te snel en zijn ze te complex voor een volmaakte greep en een nieuwe orde.
Open geest
‘Trendy open-mindedness’, schrijft Philip Tetlock in zijn boek Expert Political Judgment, ‘looks like
old-fashioned confusion.’ Een wetenschapstheoretische uitspraak die niet voorkomt uit een
conservatief verzet tegen open-mindedness, maar uit bezorgdheid over gebrek aan duidelijkheid en
richting.
Tetlock onderzoekt hoe betrouwbare politieke voorspellingen tot stand komen en onderscheidt
daarbij twee soorten politiek denkers en voorspellers: de vossen en de egels. Die indeling ontleent
hij, via Isaiah Berlin, aan een klassieke dichtregel van Archilochus: ‘De vos weet vele dingen, de egel
weet één groot ding.’ Het ligt volgens Tetlock voor de hand dat de maatschappij zowel de vos als de
egel nodig heeft: voor grote wetenschappelijke doorbraken heeft het onverzettelijke en doelgerichte
karakter van de egel zijn voordelen, voor politiek en bestuur kun je beter breed geïnteresseerde
vossen aantrekken.
Tetlock heeft ontdekt dat inderdaad vooral de vossen betrouwbare voorspellingen doen over
toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen. Egels hebben nogal eens last van klassieke overmoed
en ongerechtvaardigd geloof in het eigen gelijk: met één groot idee in hun hoofd gaan ze er vanuit
dat internationale politiek en mondiale ontwikkelingen allemaal worden beheerst door dat ene; of
hun idee nu religieuze tegenstellingen betreft of de vrije markt, de egels weten dat ze uiteindelijk
alles op een enkele oorzaak kunnen terugvoeren.
De vossen hebben niet zo’n overzichtelijk wereldbeeld; ze scharrelen hun informatie bij elkaar en
snijden die op maat voor iedere gelegenheid, ze opereren voorzichtig en stapsgewijs, en vertrouwen
erop dat de balans in de wereld zich herstelt zodra ontwikkelingen naar één kant doorschieten. Maar
hoewel deze aanpak leidt tot betrouwbaarder voorspellingen en analyses dan de hoogmoedige
aanpak van de egels, lopen de vossen het gevaar van ‘cognitieve chaos’, zegt Tetlock. Het is de
vossige ondeugd van de excessieve openheid: te veel waarde hechten aan te veel verschillende
verhalen.
Dit is een onverwacht, maar interessant bezwaar tegen de ad hoc-benadering, de stapsgewijze
aanpak, the science of muddling through. Want hoe verstandig en onpretentieus het ook klinkt om
met een open geest te reageren op alle veranderingen die zich aandienen, houvast biedt zo’n
chaotische aanpak niet vanzelf.
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Reflectie
Zoals altijd ligt de oplossing op het metaniveau. Want hoe bestrijd je de chaos van de vos? Met de
leidraad van het denken. Van het nadenken althans, in de vorm van een reflectie op je eigen
handelen. Ook Philip Tetlock stelt deze oplossing voor: ‘Good judgment now becomes a metacognitive skill – akin to “the art of self-overhearing”.’ Om uiteindelijk beter en duidelijker te kunnen
beslissen, zul je jezelf moeten afluisteren en nagaan hoe je tot je beslissingen komt.
Als dit nadenken tot resultaat wil leiden, zou ik zeggen, moet het kritisch gebeuren, met eerbied voor
argumenten en de bereidheid om fouten te herstellen. Niet alleen op het individuele, maar ook op
het institutionele niveau: het bestuur moet kritisch nadenken over bestuurlijke besluitvorming, de
politiek moet kritisch nadenken over politieke besluitvorming, de pers moet kritisch nadenken over
wat er in de krant terechtkomt en wat de televisie verkiest uit te zenden.
Het lijkt misschien wel alsof aan kritiek geen gebrek is in onze opgewonden samenleving, maar dan
moet je toch verschil willen zien tussen kritiek en polemiek, tussen kritiek en agressie. Kritiek is iets
anders dan het omver blazen van je tegenstanders in een debat. Om nog een laatste maal naar
Tetlock te verwijzen: polemiek is het terrein van de zelfverzekerde egels, die, zeker als ze met hun
overtuigingen lijnrecht tegenover elkaar staan, in de smaak vallen bij pers en publiek omdat ze een
spectaculaire show verzorgen. Kritisch argumenteren en beslissingen bijstellen is in vergelijking
daarmee lang niet zo amusant. Arrogante egels komen nu eenmaal krachtiger over dan scharrelende
vossen met een metabewustzijn; zelfs als we denken van niet, zegt Tetlock, hangen velen van ons de
impliciete theorie aan ‘that real leaders do not admit mistakes’.
Nu bestaat er geen enkel bezwaar tegen amusement, het leven kan niet amusant genoeg zijn, laat
dus de egels op de podia hun polemieken maar voeren. Kwalijker dan polemiek is het gebrek aan
kritische discussie in de coulissen van de publieke sector. In de laatste jaren is het gewoon geworden
dat wetenschappers, politici, bestuurders en rechters elkaars integriteit in twijfel trekken wanneer ze
van mening verschillen: iedere vorm van kritiek wordt beschouwd als een persoonlijke aanval die
moet worden gepareerd met een even persoonlijke tegenaanval. Gevolg is een overdreven angst
voor kritiek en een weerzin tegen andermans gelijk. Luister maar eens naar verklaringen van
voorlichters, naar lezingen op congressen, naar speeches van journalisten, naar commentaren van
academische deskundigen: niet alleen bij leiders die geen fouten toegeven, of bij politici die hun
aanhang naar de mond praten, bij álle clubs en organisaties overheerst de neiging om reclame voor
zichzelf te maken en om al bij voorbaat de verantwoordelijkheid voor alles af te wijzen. Die
defensieve houding van publieke instituties schaadt het vertrouwen oneindig veel meer dan het
polemische gerommel in de media.
Instituties die streng zijn voor zichzelf, en bereid zijn op hun schreden terug te keren, kunnen het
vertrouwen vast wel weer herwinnen.
Bezieling
Onzekere tijden vragen niet om radicale verandering, maar om verbetering door reflectie - op eigen
en andermans gedrag, en op de organisatie van het samenleven. Die reflectie is niets nieuws, en leidt
ook niet noodzakelijkerwijs tot nieuwe houdingen; het is dichter bij huis blijven; kijken naar het werk
dat uit je handen komt.
Niet iedere burger bloeit zonder meer op van cognitieve chaos. Een open en flexibel reagerende
samenleving is een groot goed in een snel veranderende wereld, maar je mag niet verwachten dat
ieder mens even flexibel meeverandert. En daarom, als je niet wilt dat ‘trendy open-mindedness’
verwordt tot ouderwetse verwarring, moet je je realiseren dat openheid ook gebaat is bij
duidelijkheid, bij kalmte, een duidelijke invulling van rollen, een voortbouwen op het bestaande.
In de twintigste eeuw is steeds gepleit voor verandering; in zijn boek Respect heeft Richard Sennett
laten zien dat niet alle bevolkingsgroepen zulke sociale veranderingen op eenzelfde manier
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waarderen. Hoe je hervormingsplannen kunt maken die iedereen aankan, lijkt ook Sennett aan het
eind van zijn boek nog niet te weten; maar geruststellend is het motto dat hij aan het boek meegeeft
en dat hij heeft ontleend aan George Elliots roman Middlemarch:
[…] de toenemende goedheid in de wereld hangt deels af van naamloze daden; en dat het
met jou en mij niet zo slecht gesteld is als had gekund, is voor een groot deel te danken aan
hen die toegewijd een verborgen leven hebben geleid, en die nu rusten in vergeten
graftombes.
Het kan bij het maken van intellectuele plannen geen kwaad vertrouwen te hebben in deze naamloze
daden, bewondering uit te spreken voor de bezieling die er in de samenleving is, die er altijd is
geweest en die ook in het derde millennium ongetwijfeld zal bijdragen aan de toenemende goedheid
in de wereld.
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“Het voelt niet zo” - Sadik Harchaoui
Een jaar geleden sprak de minister van Justitie, Hirsch Ballin, zich uit over etnische tegenstellingen in
ons land. Hij opperde de idee om de termen ‘allochtoon’ en ‘autochtoon’ niet meer te gebruiken. Die
begrippen pinnen mensen eenzijdig vast op hun etnische achtergrond. De begrippen ‘autochtoon’ en
‘allochtoon’ laten mensen niet alleen stollen tot onveranderlijke subjecten die naar redelijke
argumenten geen oor hebben. Ze getuigen ook van het denken in groepstegenstellingen, van het
denken in ‘wij’ en ‘zij’. Dat denken helpt niet als we met iedereen samen in een samenleving willen
wonen waar het alle burgers vrij staat te gaan en te staan waar zij willen en denken wat zij willen.
Vanzelfsprekend, dat alles binnen de grenzen die de democratische rechtstaat aan ons allen stelt.
Een democratische rechtstaat die instabiele sociale fenomenen voorziet van een stabiele
landingsbaan.
Ik werk voor het instituut voor multiculturele ontwikkeling FORUM, dat vorig jaar op zijn
nieuwjaarskaart liet zetten: ‘Niet de afkomst, maar de toekomst’. Die uitspraak geeft aan dat we
‘voorbij het verschil”, ‘voorbij de etniciteit’ willen denken en handelen. Afschaffing van de termen
‘allochtoon’ en ‘autochtoon’ past dus ook in onze visie waarin gedeelde belangen en gedeelde
verantwoordelijkheden voor gezamenlijke problemen en uitdagingen van onze samenleving centraal
staan. Gedeelde belangen om een welvarend land te zijn met gelukkige burgers. Gedeelde
verantwoordelijkheden om elkaar met respect en fatsoen te bejegenen. De gedeelde uitdaging om
gezamenlijk aan de toekomst van onze samenleving en van Europa te werken. ‘Een volk dat leeft,
bouwt aan zijn toekomst’, het is een mooie uitspraak van ingenieur Cornelis Lely wiens standbeeld
midden op de Afsluitdijk staat.
Nu los je met het niet meer gebruiken van bepaalde termen vanzelfsprekend geen maatschappelijke
problemen op. Met het gebruiken ervan trouwens ook niet. We zijn tegen taboes, maar ook tegen
nietszeggende mantra’s. Met taalspelletjes verander je niet de wereld, maar het is ook niet juist de
relevantie van taal te marginaliseren. Ik zie een aantal voordelen bij het niet meer gebruiken van de
termen ‘allochtoon’ en ‘autochtoon’. Sterker, het voortdurend, en vaak ook nog op oneigenlijke
gronden hanteren van de termen leidt tot meer problemen dan afschaffing ervan.
Het is een illusie te denken dat maatschappelijke tegenstellingen die te maken hebben met angst,
onzekerheid, of zelfs met groepstegenstellingen en stigmatisering met de afschaffing van woorden
worden opgelost. Maar afschaffing zal ons dwingen specifieker te zijn in het benoemen van de
maatschappelijke problemen en uitdagingen waar we als individuele burgers, overheid, bedrijfsleven
en als maatschappelijke organisaties voor staan. Afschaffing bevordert dus de oplossing van
problemen, het gericht oppakken van uitdagingen doordat het noopt tot betere analyses en
specifieke probleemoplossing.
Het niet meer gebruiken van de twee termen kan er ook toe leiden dat andere problemen en
uitdagingen ook de aandacht krijgen die ze verdienen. Zoals de problematische onderwijssituatie van
vele Molukse jongeren die er maar moeizaam in slagen op de maatschappelijke ladder te klimmen.
Zoals het hoge percentage zelfmoorden onder Hindostaanse meisjes die met hun nood onvoldoende
respons vinden bij hun ouders en sociale instellingen. Zoals de radicalisering van Nederlandse
jongeren die denken met soms grof geweld of hinderlijke overlast onze samenleving vrij te houden
van ‘vreemde smetten’.
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Het veranderen of loslaten van het gebruik van ingeburgerde termen is niet alleen maar iets dat met
een eenvoudige administratieve handeling of politieke beslissing ingevoerd kan worden. Daar gaat
een langdurig mentaal proces aan vooraf. Zo’n veranderingsproces wordt in gang gezet door
uitspraken van deskundigen, analyses van wetenschappers, openbare reacties van betrokken
burgers, maatschappelijke debatten of omdat andere maatschappelijke problemen of uitdagingen
zich aandienen die dringend om een aanpak vragen. Dat proces zal namelijk een groot pijnpunt
aansnijden: het gebrek aan aanvaarding van het feit dat óók mensen met een ‘kleurtje’ Nederlander
zijn. Dat voelt immers niet zo. Naast het aanpakken van reële samenlevingsproblemen, dienen we
ook nog een grote psychologische barrière moeten nemen.
Met dit essay wil ik dan ook het maatschappelijke debat stimuleren op weg naar het slechten van
contraproductieve drempels. Mijn uitgangspunt daarbij is om de termen ‘autochtoon’ en ‘allochtoon’
alleen daar te gebruiken waar een relevant en specifiek doel is gediend. En gebruik ze niet meer om
bevolkingsgroepen voortdurend en willekeurig vast te pinnen op één aspect van hun identiteit; zeker
als dat aspect empirisch irrelevant is.
Nederland is een migratiesamenleving. Al eeuwen. Dat brengt soms grote, soms kleine problemen en
uitdagingen met zich mee. En omdat Nederland een migratiesamenleving, is het ook een
multiculturele samenleving. Die term heeft soms een negatieve bijklank bij sommigen. Maar
‘multicultureel’ is nog steeds de beste benaming voor onze samenleving. Niet als een ideologie van
multiculturalisme, maar als empirisch gegeven.
Een migratie- of multiculturele samenleving is zeker niet altijd een pretje. Er kunnen grote etnische
en sociale spanningen zijn die op het bordje komen te liggen van individuele, ‘oorspronkelijke’
bewoners. Ook nu is er in onze samenleving sinds enkele jaren sprake van onbehagen, onzekerheid
en angst. En ook woede, wrok, twijfel en regelrechte haat. Om het even om welk onderwerp het
precies gaat, immigratie en integratie blijven emoties voeden, omdat het vraagt om wederzijdse
aanpassingen van mensen, om het loslaten van oude gewoontes, gedragingen, verwachtingen en
toekomstbeelden. Om de durf om het vreemde te leren kennen en er een houding tegenover te
willen ontwikkelen Hoewel de feiten aangeven dat het in zijn algemeenheid best goed gaat met de
integratie, voelt het nog steeds niet zo.
In dat verband wordt er veel gesproken en geschreven over het feit dat politici en bestuurders de
pijn en het verdriet van de autochtone burgers in een migratiesamenleving moeten benoemen,
invoelen en begrijpen. De ontheemding, vervreemding en onthechting van autochtone achterblijvers
zou op de bestuurlijke agenda gezet moeten worden. Het is een inzicht dat FORUM reeds eerder tot
het zijne heeft gemaakt. Als één van de weinige instituten richten wij ons daarom ook nadrukkelijk
op landelijke gebieden en dorpen waar nauwelijks migranten of hun kinderen zijn te vinden, maar
waar wel de angst en onzekerheid over migratie en allochtonen vaak relatief groot zijn. Het
beleidsjargon van bestuurders en politici wordt daardoor diepgaand beïnvloed. Niet onterecht. We
verlangen ook dat zeker de lokale overheid voor deze negatieve gevoelens aandacht heeft.
Op lokaal niveau treffen wij echter schaamte aan, afzijdigheid maar ook uitspraken van lokale
bestuurders ‘dat het wel zal overwaaien’. Maar we treffen weinig bestuurders, laat staan instellingen
en organisaties die doelbewust contact zoeken en leggen om te praten over de wrok, de pijn of dat
verdriet. We veronderstellen van alles, maar we weten eigenlijk helemaal niets.
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Die houding zou ik graag willen ombuigen. Ongeacht de persoon: Daar waar onbehagen, onzekerheid
en angst heersen, dient het beleid op zoek te gaan naar methoden om die gevoelens weg te nemen.
Door goede sociale voorzieningen, door het organiseren van intercultureel contact, door overlast en
criminaliteit te bestrijden.
Dat kan de lokale overheid niet alleen. Maar deze moet wel de regie willen voeren. De regie over een
brede reeks van maatschappelijke instellingen, bedrijven, corporaties, voorzieningen, die in gedegen
onderlinge samenwerking met elkaar afspreken: wij stropen de mouwen op, we gaan van onze wijk,
onze stad, ons land een gebied maken waar iedereen zich thuis kan voelen. Burgers hebben daar
natuurlijk zelf ook een rol in. Zij moeten de aanjagers van dit beleid willen zijn om er op korte en
langere termijn van de voordelen ervan te kunnen genieten. Maar dat betekent dus ook dat het
beleid voor onze toekomstige samenleving anders geframed moet worden, gelet op de noodzakelijke
welvaart en stabiliteit in een democratische rechtsstaat. Kortom, niet de afkomst van burgers, maar
de toekomst van onze samenleving als democratische rechtsstaat moet in het brandpunt van het
maatschappelijke leven staan.
Deze ‘framing’ ligt voor mij in een balans tussen sociale stabiliteit en sociale dynamiek. Elke
samenleving, of deze nu multicultureel, mono-etnisch of, zoals België en Zwitserland, meertalig is, is
altijd aan veranderingen onderhevig. Veranderingen door economische vooruitgang (hogere
inkomens, beter voedsel en huisvesting), technische uitvindingen (stoomschepen in plaats van
zeilschepen, computers in plaats van typemachines en telexen), door beter onderwijs voor meer
mensen en door democratisering (algemeen kiesrecht in plaats van kiesrecht voor alleen volwassen
mannen boven een bepaald inkomen). Als we alleen maar kijken naar het aspect van migratie van
mensen die ons land binnenkomen of verlaten, ook daarvan gaat grote invloed op de samenleving
uit. Honderdduizenden migranten, seizoenarbeiders en vluchtelingen hebben vanaf de zeventiende
eeuw hun stempel op de economie, de cultuur, de beleving van religie en de sociale verhoudingen in
Nederland gedrukt. De Verenigde Oost-Indische Compagnie bestond voor de helft uit buitenlandse
soldaten en werknemers die in verre koloniën voor zijn handelsmacht streden en stierven. In de twee
eeuwen daarvoor vonden juist buitenlanders – joden, hugenoten, anglicanen – de vrijheid van
godsdienst in ons land. Vele tienduizenden grasmaaiers, turfstekers, vissers voor de haringvloot,
stukadoors en bouwvakkers uit Westfalen en Vlaanderen, maar ook studenten en professoren uit
verschillende landen verhuisden al dan niet tijdelijk naar onze welvarende Republiek (1550-1800).
In de eeuwen voor ons, net zoals in onze huidige tijd, heersten vanwege deze migratie angst en
onzekerheid bij vele burgers. Zij probeerden houvast te vinden in stabiele sociale verhoudingen, in
vertrouwde tradities, in het schuilen achter gecontroleerde stads- en landsgrenzen.
Het is aan de politieke en bestuurlijke elites in ons land om de onvermijdbare processen van
dynamiek die zich in onze tijd voordoen middels onder andere transnationalisering en
europeanisering, optimaal in te passen. Zodat het oude blijft door zich te vernieuwen. Stabiliteit kan
niet zonder dynamiek, en dynamiek zonder stabiliteit is een situatie waar geen enkel persoon
langdurig mee om kan gaan. Bestuurders en politici zouden moeten laten zien dat zij het inzicht en
het vermogen hebben deze dynamische processen te kunnen duiden en te kunnen sturen. Dat
schept vertrouwen. Vertrouwen ook om voorbij de afkomst te komen, op weg naar een gedeelde
toekomst.
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Kunstparadijs – Funda Müjde
Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders redelijk tot zeer tevreden zijn met hun eigen leven, met name
in de huisomgeving. Nederland als geheel scoort echter een onvoldoende, vooral op het gebied van
zorg, onderwijs, veiligheid, files en het functioneren van de overheid en de politiek. Op al die
gebieden wil men een verandering of verbetering. Sterker nog: Men eist het. Men heeft er recht op.
Typerend voor Nederlanders overigens: recht hebben op. Waarom ook niet? De meeste rechten van
de mens zijn tenslotte verankerd in verdragen en internationale wetten. En de Nederlander heeft
hard gewerkt voor die verworvenheden en rechten. Wel pech dat geluk en gezondheid – hoeveel
recht je er ook hebt - zich niet laten afdwingen. Zelfs als je aardig, gul, betrokken en gezond bent is
dat geen garantie voor een vlekkeloos leven.
Verdienen burgers die niet aardig of betrokken zijn of een ongezond leven leiden dan geen geluk?
Natuurlijk wel. Het verschil is dat ze de consequenties van hun gedrag minder klagend moeten
dragen – volgens het oordeel van anderen. Ze kunnen niet echt rekenen op empathie. De ‘echte’
pechvogels dragen tenslotte ook hun lot.
De vergelijking dringt zich bij mij op tussen de huidige Nederlandse burger en een verwend, op de
grond stampend, kind. Dit gedrag van de gemiddelde Nederlandse burger is zelfs zo dominant, dat
‘Nieuwe Nederlanders’ – na een periode van enige verbazing - dit gedrag ook lijken over te nemen.
Op dat gebied kennen de nieuwe burgers nauwelijks aanpassingsproblemen. In het begin zeggen
nieuwkomers nog: ‘Wat is Nederland toch een paradijs.’ Een tijdje later: ‘Nederland lijkt wel een
paradijs, alles is perfect maar net niet echt. De tomaten zijn groot, perfect rond maar ze smaken niet.
Anjers, rozen; alle bloemen zijn zo mooi, maar ze ruiken niet! Alles in Nederland is van de wieg tot
het graf geregeld en toch gaat alles mis? Eigenlijk is Nederland een kunstparadijs!’
Ondanks alle debatten - in allerlei vormen en op allerlei niveaus - blijft er een kloof tussen wat wij
willen, ja zelfs eisen, en wat we er voor over hebben. Dieren mogen best vrijer en dierwaardiger
leven - als de prijs van vlees maar laag blijft. Weg met de files - wanneer ik op de weg ben. Snackbars
sluiten in armlastige wijken? - Ik maak zelf wel uit wat ik eet en of ik gezond leef! Geen betutteling
van de overheid! De overheid moet alles voor me oplossen, maar mag mij niets opleggen! De
allochtonen moeten zich aanpassen, maar ik maak zelf wel uit hoe ik leef, handel, eet of drink. Mijn
kind mag zich in coma drinken, de arts moet hem/haar redden en de overheid schrijft me niets voor!
Doodgaan voor vlag en vaderland is barbaars, dat doen andere naties, maar wij zijn beschaafd en
alles is een keuze. Democratie boven alles. Vrijheid van meningsuiting boven alles. Maar mijn vrijheid
boven die van jou!
Volgens de Britse professor en Spinoza-kenner Jonathan Israel, hadden de Nederlanders in de
achttiende eeuw onder de edellieden van de ons omringende landen al een slechte naam.
Nederlanders waren grof, lomp en bleven staan of zitten als je er langs moest. Dat vond men toen al
een schande! De Britse historicus stelt dat dit komt door de Verlichting, die zijn wortels heeft in de
Republiek der Nederlanden. Spinoza wordt gezien als de grondlegger van de Verlichting. Hij was een
grote voorstander van vrijheid van meningsuiting en godsdienstvrijheid.
Hij wilde een radicale verlichting voor het denken, boven de dogma’s van het geloof. Jonathan Israel
pleit ervoor dat de filosofie van Spinoza in Nederland meer moet worden onderwezen, maar vraagt
zich tegelijkertijd af of de mensen die vrijheid van denken wel aankunnen. Hij vindt de Verlichting,
zeg maar vrijheid van meningsuiting en zelfstandig denken, niet aan het gewone volk besteed. Deze
angst deelt hij met een ander groot verlichtingsfilosoof, Voltaire. Het volk was in tegenstelling tot
Spinoza in Voltaires ogen meer gebaat bij de zekerheden en stelligheden van het geloof en de kerk.
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De menselijke behoefte aan zekerheid en veiligheid geldt nog steeds. Voor iedereen. Meer dan
vroeger bouwt men in moderne beschavingen op de overheid in plaats van op de kerk of het geloof.
De overheid als hoeder, voorganger, steunpilaar in combinatie met eigen verantwoordelijkheid heeft
verreweg mijn voorkeur. Het geloof, de kerk en de moskee mogen troost geven, maar laat hun
invloed op het publieke leven alsjeblieft achterwege blijven.
Ook de niet-kerkelijke samenleving behoeft goede voorgangers; kortom goede leiders met visie. De
persoon die deze visie uitdraagt is bepalend voor een samenleving. Wie heeft de leiding? Wat draagt
hij of zij uit? In het Turks heb je een uitdrukking: ‘Een bedorven vis ruik je aan zijn kop.’ Dat geldt
voor het hoofd van een gezin, een bedrijf of een land. Nederland heeft – met alle respect – al heel
lang geen echt ‘hoofd’. Het hoofd dat er nu zit wil verandering door betutteling. Waar elke dag
minder regels worden beloofd, komen er meer bij. De angst om echte standpunten in te nemen leidt
voorts tot het niet doorvoeren van veranderingen. Elk plan lijkt eerst minimaal twintig jaar op de
planken te moeten liggen voordat het tot uitvoering komt of kan komen.
Echte veranderingen vereisen terugblikken. Geen vooruitgang zonder analyse. Veranderen vergt
nieuwe denkmodellen, nieuwe taalvormen of vocabulaire en ook nog engelengeduld. De mens is
immers hardnekkig in zijn manier van denken; we zitten vol vaste aannames terwijl de wereld enorm
aan het veranderen is. De Nederlanders ontbreekt het aan zelfkennis. Zelfkennis is belangrijk omdat
het richting geeft aan je beslissingen en aan je daden. Yunus Emre, een Turkse mysticus en dichter uit
de twaalfde eeuw, dicht over zelfkennis:
Liefde is het doel van mijn komst.
De harten zijn de huizen van de Vriend.
Ik ben gekomen om de harten te helen.
Kennis leren kennen is kennis.
Kennis is jezelf leren kennen.
Wanneer je jezelf niet leert kennen,
Waartoe dient dan al die studie?
Als je eenmaal iemands harte hebt gebroken,
Is het geen gebed dat je verricht;
Alle tweeënzeventig volkeren van de wereld,
Kunnen je dan je handen en gezicht niet in onschuld wassen.
Laten we liefhebben
En onszelf geliefd maken.
De aarde is tenslotte niemands erfenis.
Het is het huis van allen
En zo is het inderdaad: De aarde is het huis van ons allen. Maar eerlijkheid gebiedt ons ook te
erkennen dat het nog altijd beter toeven is in dit kunstparadijs dan in menige andere plaats op deze
wereld.
Acht eeuwen later kunnen we leren van de woorden van Yunus Emre: We moeten eerlijker en
opener naar onszelf kijken, onszelf beter leren kennen. Dan pas zullen we als land in staat zijn tot
echte verandering.
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De "doelgerichte en doelmatige" overheid
De maatschappelijke verhoudingen zijn aan grote veranderingen onderhevig en vragen dan ook
totaal nieuwe oplossingen en kaders. Deze behoefte aan nieuwe oplossingen en kaders geldt voor
alle spelers, maar zij geldt in het bijzonder voor de overheid, waar structuren, processen en cultuur
volstrekt onvoldoende zijn aangepast aan de nieuwe werkelijkheid. Het functioneren van de overheid
is nog in hoge mate gestoeld op concepten en denkmodellen van meer dan een eeuw geleden.
Eén van de voornaamste struikelblokken is daarbij de oriëntatie - bijvoorbeeld in de indeling van de
departementen - op middelen in plaats van op doelen. In het heroverwegen van de rol van de
overheid, haar organisatie, haar beleidsontwikkelings- en uitvoeringsprocessen en haar verkiezingsen benoemingssystemen zal een exclusieve focus nodig zijn op doelgerichtheid en doelmatigheid.
Dit hoofdstuk biedt enige suggesties voor de weg naar een dergelijke overheid
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Overheid vraagt meer organisatievermogen dan ideologie… - Mickey Huibregtsen
Gedurende de afgelopen jaren is het toch al zo kleurrijke speelveld van de vaderlandse politiek
"verrijkt" met een groot aantal nieuwe partijen en partijtjes. Wordt het politieke spel hier beter van of
wordt de chaos op het speelveld alleen maar groter als er nog een paar spelers bijkomen?Het laatste
lijkt helaas het geval, vooral omdat de uitdaging, waar de overheid - en daarmee de politiek - voor
staat, een wezenlijk andere is geworden.
Traditioneel werd de politiek gekenmerkt door het ideologische debat, de keuze voor zeer
verschillende doelstellingen: links versus rechts, socialisme versus kapitalisme. Deze oorspronkelijke
tegenstellingen zijn echter grotendeels door de werkelijkheid ingehaald. De burger van vandaag is
niet meer links of rechts, maar van allebei een beetje.
De recente voetbalkampioenschappen - wereld, Europees en Olympisch - hebben vele liefhebbers niet- ingewijden - getroffen als een gemiste kans, niet alleen voor Nederland, maar voor het spel zelf.
Oude regels en daarbijbehorende speelstijlen leidden vaak tot nietszeggende uitslagen, waarbij een
toevallige verkeerde waarneming van een scheidsrechter de doorslag kon geven. Net zo als de
cultuur van het voetbal de vernieuwing in de weg staat vormt de cultuur van de politiek een enorm
obstakel om de broodnodige vernieuwing te realiseren.
Kerndilemma
Het kerndilemma van de politiek is, dat partijen elkaar moeten bestrijden met ideologieën, terwijl de
burger en het land al lang geen behoefte meer hebben aan ideologieën, maar aan praktische
organisatie. Qua ultieme doelstellingen zijn er immers - met uitzondering van wellicht euthanasie en
abortus - voor het overgrote deel van onze burgers geen grote verschillen meer. We willen allemaal,
dat er zorg is voor de zwakkeren, dat de maatschappij rechtvaardig is en dat we daarbinnen voor ons
zelf een maximale vrijheid kunnen behouden.
De ideologische verschillen liggen nu in de wegen waarlangs en de instrumenten waarmee deze
doelstellingen worden bereikt. Hier horen echter geen ideologieën te tellen, maar slechts
pragmatisme: wat werkt en wat werkt niet. Willen wij grootschalige en gedetailleerde regelgeving
waar de gelijkheid tot in drie decimalen na de komma wordt gegarandeerd of een effectief stelsel
van gegarandeerde basiszorg in combinatie met een kleinschalig lokaal systeem met een menselijke
maat. De overheid en de politiek zouden voortdurend en onverdroten op zoek moeten zijn naar
doelgerichtheid en doelmatigheid.
Binnen vele partijen dringt dit besef door en met enige jaloezie wordt naar het bedrijfsleven
gekeken, dat zich wel - overigens ook met vallen en opstaan - weet aan te passen aan een snel
veranderende wereld. Elke organisatie, of het nu het Rode Kruis is of Philips, heeft de afgelopen
dertig jaar zich op allerlei terreinen fundamenteel aan de onstuitbare veranderingen aangepast. Zo
hebben ze allemaal lagen uit de organisatie weggesneden en hun wijze van werken ingrijpend
aangepast. De overheid heeft ondertussen alleen maar lagen toegevoegd.
Deze uitdaging schreeuwt om het doorbreken van de politieke patstelling, waarin we al jaren
verkeren. Weliswaar beweegt het steeds mobielere electoraat zich in steeds grotere golven van de
ene naar de andere partij, maar dat maakt deze partijen zeker niet vernieuwender. Integendeel de
resultaten van de laatste drie verkiezingen hebben aangetoond, dat de zittende partij, die het minste
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zegt, de grootste winst maakt. Één van de kernproblemen van een democratische overheid is, dat
elke verandering uitentreuren getoetst wordt door allerlei partijen, waaronder niet in het minst
belangengroeperingen, waardoor de overheid in feite verlamd wordt.
De Nederlandse maatschappij - en met haar in min of meerdere mate die van alle ontwikkelde
landen - staat voor de uitdaging om nieuwe vormen van samen leven en samen besturen te
ontwikkelen, die het mogelijk maken om - rekening houdend met de enorme veranderingen in ons
maatschappelijke ecosysteem- een optimale combinatie van welvaart en welzijn voor iedereen te
bereiken. De overheid heeft een grote taak in het initiëren en tot resultaat brengen van deze
ingrijpende maatschappelijke innovatie.
Niet alleen is er een nieuwe visie vereist op de passende rol en werkwijze van onze overheid en
politiek. Minstens even belangrijk is het - en zeker nog veel lastiger – om deze visie in de praktijk te
realiseren tegen alle natuurlijke krachten in, die immers wars zijn van echte veranderingen.
Er is dan ook veeleer een behoefte aan een visionair concordaat tussen de grote politieke partijen,
dan aan nieuwkomers die toch altijd door het systeem zullen worden verzwolgen, tenzij zij direct de
grootste worden en de premier mogen leveren. Jongeren in de politiek hebben dan ook hun hoop op
een dergelijk concordaat gevestigd, maar met meer partijen, die allemaal voor hun voortbestaan
schreeuwend de aandacht van de media en daarmee de burger moeten zien te verkrijgen, wordt dat
erg moeilijk.
Contouren van een Concordaat
Een succesvol concordaat vereist een gedegen inzicht in wat onze maatschappij beweegt, in welke
eisen de toekomst zal gaan stellen en in de wegen, die bewandeld moeten worden om het beste uit
onze burger te halen. De menselijke maat dient hierbij voorop te staan, een organisatorische
conclusie, die bedrijfsorganisaties door schade en schande maar al te overtuigend hebben kunnen
ervaren.
En de rol van de burger - en in het verlengde daarvan alle private organisaties - is cruciaal. Niet langer
kan de overheid denkmodellen voor actie en verandering hanteren, die stammen uit de tijd van de
Industriële Revolutie in plaats van uit de Emotionele Revolutie, waar wij ons midden in bevinden.
In de Industriële Revolutie werd de mens als "factor arbeid" gezien, een eenheid van productie, die
even vast en reproduceerbaar was als een hoeveelheid grondstoffen of een set verpakkingen. In de
Emotionele Revolutie is de mens, zowel als consument als als producent een onberekenbare factor
geworden, die zeer sterk door emoties wordt beïnvloed. Zo moeten we nu bijvoorbeeld rekening
houden met een dramatisch verschil in productiviteit tussen een geïnspireerde en een
ongeïnspireerde medewerker.
Niet langer kan een burger dan ook gezien worden als een robot, die door haarscherpe en
gedetailleerde wet- en regelgeving kan worden aangestuurd. Een individuele benadering is nu
vereist, waarbij de uitvoerenden aan de frontlijn - de agent, de ambtenaar - een veel grotere mate
van vrijheid hebben om "in de geest" van het beleid hun operationele keuzes te maken.
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Samen Leven
Een nieuwe visie op de overheid begint met een nieuwe visie op de maatschappij en de burger. De
Maatschappij, dat zijn wij: de burgers. De burger zal weer een veel actievere rol in het
maatschappelijk wel en wee dienen te nemen en te krijgen. De burger kan niet meer volstaan met
enerzijds “werknemer” te zijn en anderzijds “consument” en zich verder geheel onttrekken aan enige
maatschappelijke verantwoordelijkheid. De burger zal weer een centrale "producent" moeten
worden in ons maatschappelijk verkeer.
De burger zal zich weer bewust moeten worden van zijn/haar directe verantwoordelijkheid voor het
maatschappelijk wel en wee, zeker in de naaste omgeving, maar uiteindelijk ook voor het hele land.
Kernwaarden daarbij zijn respect voor elk medemens in alle handelen en bezieling in het aanpakken
van problemen en vorm geven aan overtuigingen.
Samen Besturen
De Bestuurder en de Bureaucraat - of wel de politicus en de ambtelijke organisatie - zullen, evenals
de Burger en het Bedrijfsleven, zichzelf ingrijpend en structureel moeten vernieuwen om hun
gerechtvaardigde en gerespecteerde rol in het wel en wee van onze samen-leving weer te kunnen
verwerven.
Uitgangspunt van deze vernieuwing is een heldere visie op de voornaamste uitdagingen in onze
samen-leving en op de aanpak, die nodig is om deze met succes tegemoet te treden. Het huidige
politiek/bestuurlijke systeem wordt gedreven door een cultuur - dat wil zeggen een traditie van
denken en handelen -, die tientallen jaren achter loopt bij de werkelijkheid. Deze cultuur smoort het
broodnodige proces van vernieuwing, zoals dat ook nu al door vele politici en ambtenaren wordt
geambieerd, telkenmale in de kiem.
Er zijn fundamentele veranderingen nodig op een viertal terreinen:
1. De rol van de overheid zal veel meer een faciliterende en een inspirerende, en minder een
sturende en een controlerende dienen te zijn. Waar deze sturend en controlerend is zal hij
veel effectiever moeten zijn
2. De organisatie van de overheid vraagt om een vérgaande vereenvoudiging door het
verminderen van formele bestuurlijke lagen en een hergroepering van activiteiten rond de
voornaamste prioriteiten van de overheid
3. De kwaliteit van beleidsvormende en operationele processen binnen de overheid en vooral
ook binnen de politiek behoeft aanzienlijke verbetering in doelgerichtheid en doelmatigheid.
4. De systemen voor verkiezing en benoeming van publieke functionarissen zullen nadrukkelijk
moeten worden aangepast om het doelmatig, representatief en vertrouwd handelen van
publieke functionarissen te versterken
Zo hebben vele ervaren politieke beschouwers al lang voorgesteld om van veertien naar een stuk of
zeven kerndepartementen over te gaan, gegroepeerd rond de hoofdthema's van centraal
overheidsbeleid.6 En dat is niet zo moeilijk als het lijkt. Je moet de organisatie geleidelijk kantelen en
hergroeperen, precies zoals multinationals als Philips, Shell, Unilever en AKZO Nobel dat in de laatste
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Zie voor details ‘De Publieke Zaak in de 21e Eeuw’ op www.publiekezaak.nl
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twintig jaar gedaan hebben. Daarnaast zien wij een overheid, die kleiner, maar fijner is, bevolkt door
hoogwaardige medewerkers, die over voortreffelijke informatie en kennis beschikken
De allerbelangrijkste verandering, die dit allemaal mogelijk moet maken, moet echter uit het
parlement komen. Daar wordt de "organisatiecultuur" bepaald, daar wordt de aandacht gericht op
hoofdlijnen of flutonderwerpen, die geen werkelijke betekenis voor het land hebben. Daar zal enige
zakelijkheid niet misstaan.
De hierboven genoemde rolveranderingen, die vanzelfsprekend zelfs in het gunstigste geval een heel
lange adem vragen, laten zich het best realiseren in een constructieve samenwerking tussen alle
spelers, gedreven en geïnspireerd door de collectieve overtuiging en de commitment van een brede
groep van prominente en minder prominente, maar betrokken Nederlanders, die de diversiteit van
onze bevolking naar alle dimensies - leeftijd, afkomst, ras, geloof en politiek overtuiging - recht doet.
Als een nieuwe politieke partij deze nieuwe adem brengt is het prachtig, maar de geschiedenis leert
helaas, dat ook een nieuwe partij snel verzandt in de oude cultuur en dat er dan nog meer
verschillende mensen meepraten over verandering, een sure-fire manier om geen wezenlijke
verandering te bewerkstelligen.
Er ligt hier een grote taak voor een buitenparlementaire beweging, zoals De Publieke Zaak
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Nederland als wegbereider van 21e eeuw – Alexander Pechtold
“D66 waardeert de verscheidenheid van mensen positief en ziet het als bron van maatschappelijke
vernieuwing. Die vernieuwing kan niet los worden gezien van de ontplooiingsmogelijkheden van het
individu. Vergroting van deze ontplooiingsmogelijkheden moet zowel het doel zijn van maatschappij
vernieuwing als ook het essentiële middel om te komen tot een nieuwe maatschappij.” J.F. Glastra
van Loon (1976)
Introductie
De politiek in Nederland was ooit geordend aan de hand van twee vragen: ben je voor werkgevers of
tegen? En: baseer je politiek handelen op de bijbel of op andere uitgangspunten? De relevantie van
deze vragen is sterk afgenomen. Waarom zou een christen die sterk hecht aan eigen
verantwoordelijkheid en tolerantie niet op een sociaal-liberale partij stemmen? Veel katholieken
stemmen al op de SP en zo veranderen voormalige KVP-bolwerken in de achterban van een partij die
zich tot voor kort baseerde op Marx, Lenin en Mao.
Een nieuwe vraag staat centraal bij de indeling van het politieke spectrum aan het begin van de 21ste
eeuw. Beleid creëert winnaars en verliezers, insiders en outsiders. Machtige, gevestigde belangen
hebben baat bij instandhouding van de status-quo, bij verstarring. De vraag vandaag is: durf je
Nederland aan te passen aan de kansen en bedreigingen als gevolg van globalisering en
technologische vooruitgang? Ben je bereid de maatschappij te veranderen? Geloof je in de
technologie om bijvoorbeeld ziektes te bestrijden of zien we vooral de gevaren? Wil je ons sociaaleconomische stelsel aanpassen aan de vergrijzing of moet de volgende generatie hier de lasten van
dragen? Zet je een deel van groei in om onze economie klimaatneutraal te maken of hou je het bij
oude oplossingen? Heb je het lef onze energievoorziening te moderniseren of blijven we afhankelijk
van het Midden-Oosten en Rusland? Hervormen we onze democratie naar de eisen van de 21ste
eeuw of houden we vast aan het stelsel uit 1848? Kort geformuleerd: kiezen we voor verandering of
behoudzucht?
Ontplooiing
Ik streef naar een maatschappij waarin ieder individu optimale kansen krijgt om zich te ontplooien.
Alle vragen beginnen voor mij bij mensen zelf, bij het individu. Zo’n samenleving wordt gevormd
door vrije en mondige mensen. Zo worden mensen echter niet geboren. Om het immateriële welzijn
te verbeteren is een degelijke basis van materiële welvaart noodzakelijk. De rol van de overheid is
om voor beide de voorwaarden te scheppen, maar de politiek moet bescheiden en realistisch zijn in
wat zij vermag. Vanuit een hernieuwd geloof in maakbaarheid en door te veel te beloven, orkestreert
de politiek nu haar eigen falen. Dit straalt negatief af op de overheid als geheel.
D66 heeft de afgelopen decennia actief bijgedragen aan het vrij maken en empoweren van het
individu. Het recht op euthanasie en abortus, het vrijer maken van winkeltijden, het afschaffen van
de filmkeuring, het openstellen van het huwelijk voor homo’s en lesbiennes, het hervormen van de
WAO en de bijstand tot regelingen die uitgaan van wat mensen wél kunnen in plaats van wat zij niet
kunnen. De rol die wij daarin steeds speelden was die van voortrekker en baanbreker. Dat is niet
altijd de meest lucratieve, maar wel een noodzakelijke functie in een levendige democratie.
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De agenda voor verandering; economie
De toekomst van Nederland ligt in de transformatie naar een kennisintensieve economie. De basis
daarvoor wordt gevormd door drie elementen: een goed opgeleide bevolking, een open samenleving
en een dynamische economie.
De belangrijkste bouwsteen is een goed opgeleide bevolking. We investeren te weinig in onze
toekomst en doen daarmee onszelf, onze kinderen en kleinkinderen tekort. Ik zie veel in bindende
afspraken in Europees verband om een vast percentage - bijvoorbeeld één procent - van ons
nationaal inkomen in onderzoek en innovatie te investeren. Vooruitlopend op deze afspraken
moeten we in Nederland al zo’n percentage overeenkomen.
Er is ook een klimaat nodig waarin de kennisindustrie gedijt. Het sociale is essentieel voor innovatie
in een samenleving. Laten we, net als in de Gouden Eeuw, tolerantie en diversiteit weer omarmen.
Een positieve waardering van een open samenleving, omdat het een bron is voor creativiteit en
vernieuwing. Zet de luiken open. Iedereen is in een bepaald opzicht wel een minderheid. Gelijkheid
voor de wet en daarnaast maximale ruimte voor verschil. Ik verzet me tegen de tendens om alles wat
buiten de gangbare kaders valt als bedreigend te zien. Dat is de bijl aan de wortel van de open
samenleving.
Onze sociaal-economische structuur stamt uit de 19e en begin 20e eeuw. Beleid wordt altijd
geformuleerd in een bepaalde context. Dat lijkt een evidentie, maar is dat helaas maar al te vaak
niet. Voorspelbaarheid van overheidsbeleid kan een groot goed zijn, maar veel beleid overleeft de
situatie waarin het nodig was. Ons ontslagrecht regime is ingevoerd tijdens de Duitse bezetting om
herhaling van de massawerkloosheid uit de jaren ‘30 te voorkomen. De pensioensgerechtigde leeftijd
werd in de 19e eeuw door Bismarck op 65 jaar gesteld. Destijds lag de levensverwachting nog rond de
65. Dat is nu gemiddeld ongeveer 80. Ons woningmarktbeleid was destijds bedoeld om eigen
woningbezit en daarmee ontplooiing te bevorderen, maar hindert tegenwoordig deze doelstelling.
De uitdagingen van toen zijn geheel andere dan nu; de arbeidsmarkt van nu lijkt in niets meer op die
van toen. Nederland concurreert in een wereldwijde open economie. Jaarlijks studeren in China
300.000 ingenieurs af van wie velen bereid zijn werkdagen te maken van twaalf uur. De
levensverwachting is sinds Drees flink gestegen. Mensen van 65 reizen de hele wereld nog af. De
hypotheekrenteaftrek maakt het voor starters vandaag onbegonnen werk een huis te kopen. Dat is
de realiteit.
Deze ontwikkelingen zetten de solidariteit tussen generaties onder druk, want als we niets doen
worden toekomstige generaties het kind van de rekening. Ook outsiders als vrouwen en migranten
hebben last van regels die insiders beschermen. Daarom is verandering nodig.
Hervormingen zijn meestal pijnlijk. Sommigen zien deze dan ook met angst tegemoet, maar dit mag
geen argument zijn om je te laten gijzelen door belangengroepen en de status-quo te laten
voortbestaan. Want dat leidt tot stilstand, gevaarlijke stilstand. En daar wordt uiteindelijk iedereen
slechter van. In mijn hervormingsagenda zet ik geleidelijkheid en voorspelbaarheid voorop. Het
verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd met één maand per jaar tot 67, zoals wij als eerste
voorstelden, voldoet daaraan.
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Een agenda van hervormen en innoveren dus - liberaal van gedachte, sociaal van gevoel. In elk van
deze voorbeelden zien we dezelfde ontwikkeling en hindernis. Wie profiteert van overheidsbeleid,
obstrueert hervorming daarvan. Deze conservatieve krachten onttrekken zich aan de
verantwoordelijkheid de samenleving aan te passen aan de eisen van de tijd. Maar zij begrijpen hun
eigen behoudzucht verkeerd, want juist onderhoud is behoud.
De agenda voor verandering; democratie
Het zelfde patroon neem ik waar in ons democratisch stelsel. “Government of the people, by the
people, for the people”, stelde Abraham Lincoln. Met dit ideaal in het achterhoofd rijst als ik
Nederland anno 2008 bekijk bij mij de vraag “is de overheid er voor ons of zijn wij er voor de
overheid?”. Hoewel de maatschappij sterk veranderd is, kampen wij nog met een 19e eeuwse
democratie. De laatste grote verandering was het invoeren van het algemeen kiesrecht voor
vrouwen in 1919. De hoogste tijd voor een inhaalslag dus.
De maatschappij is gedemocratiseerd. Mensen zijn hoger opgeleid, beter en diverser geïnformeerd
en hebben meer zeggenschap over hun privéleven dan ooit. Bovendien staan mensen kritischer
tegenover gezagsdragers die hun legitimiteit nu moeten verdienen. Kortom: de emancipatie van de
burger is geslaagd, maar de politiek geeft hen geen stem. Ons formele stelsel werd gestut door de
informele gezagsverhoudingen van een verzuilde samenleving, maar staat door het wegvallen van
die laatste op instorten. De kloof groeit en cynisme over de politiek viert hoogtij.
Mensen hebben het recht hun bestuurders te kiezen en geven keer op keer aan dit ook te willen.
Maar de gekozen burgemeester kwam er niet door een machtige lobby van de banenmachine van de
karteldemocratie. Het referendum kwam er niet omdat zittende partijen de kiezers vrezen. Mensen
hebben het recht hun vertegenwoordigers te kennen en te kiezen, maar het gros van de Kamerleden
komt in het kielzog van de lijsttrekker binnen. Een aanpassing van het kiesstelsel blijft echter uit,
omdat partijen geen macht willen afstaan aan de kiezer. Dus: een njet tegen verandering. Zo blijft het
een keuze tussen Bos óf Balkenende maar krijgen we gewoon Bos én Balkenende. De Verelendung
van een ziek en moe bestel.
Stagnatie kenmerkt ook de materiële democratie. De lage waardering van de burger voor de
voornaamste instituten van onze democratie laat dat zien. Kiezers raken op drift en zoeken houvast
op de flanken die beloven dat het roer 180 graden om kan als de kiezer dat wil. “Zeg mij waar u heen
wilt, want ik moet u leiden” lijkt wel het adagium van hedendaagse populisten. De feiten raken
hierbij uit het zicht en complexe vraagstukken worden gereduceerd tot simpele oneliners met
navenant simplistische oplossingen. Alsof ieder risico in het leven een antwoord heeft. We kunnen
zonder hijgerige politici, die dwangmatig ieder ongemak met zinloze maatregelen willen uitbannen.
Want zo gaat dat niet in een vrije, open samenleving. Deze belofte van maakbaarheid en het
uitbannen van ieder risico kan de politiek niet waarmaken.
Dat is niet bouwen aan hernieuwd vertrouwen. Wat we nodig hebben, is een overheid die zich tot
haar kerntaken beperkt: een overheid die er voor mensen is en niet omgekeerd. De samenleving is
flexibel, de overheid is star. De samenleving is divers, dé burger bestaat niet,dé moslim bestaat niet,
dé patiënt bestaat niet. De overheid komt er niet meer met een generieke benadering. Waar de
maatschappij behoefte aan heeft is de menselijke maat. Een dienstbare overheid die begrijpt dat
mensen in deze tijd flexibiliteit wensen.
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Laat de politiek de plek zijn waar een voorhoede laat zien dat zij haar verantwoordelijkheid neemt.
Tegen de stroom in, in antwoord op afkeer en afkeur, onrust en onlust. Het ambt van
volksvertegenwoordiger wordt ondergewaardeerd. Daar moeten we wat aan doen: het uithollen van
binnenuit stoppen. Als vertrekken na twee jaar Kamerlidmaatschap omdat een andere mogelijkheid
zich voordoet met droge ogen wordt verdedigd dan is er iets mis. De politiek moet toegankelijker
worden, maar dat bereik je niet door je stropdas af te doen. Wel door authenticiteit.
Een andere factor is schaalvergroting. Uitdagingen waar we mee geconfronteerd worden, zoals
internationaal terrorisme en klimaatverandering, manifesteren zich op grotere schaal dan ooit te
voren. Maar supranationale instellingen met voldoende slag- en zeggingskracht om hieraan te hoofd
te bieden ontbreken. Progressieve politici mogen – kunnen – dit niet accepteren. Mijn stelling is:
vorm volgt functie. Als de functie achterhaald is, dan dient de vorm te wijzigen. We kunnen het ons
niet veroorloven deze werkelijkheid te negeren. De traditionele natiestaat is dan ook aan een update
toe. Verdergaande Europese samenwerking en een krachtiger Verenigde Naties zijn daar
verschijningsvormen van. Maar ook hier stuit de wil tot verandering op weerstand. Liever koesteren
conservatieve krachten de mythe dat belangen van Nederlandse burgers het best gediend worden in
Den Haag.
Conclusie
Aan het begin van deze eeuw staan we voor grote vraagstukken. Verandering is nodig. De tijd voor
aanpassing aan maatschappelijke ontwikkelingen is beperkt, want de globalisering heeft een hoog
tempo. Politiek is nu te vaak nakaarten bij de problemen van gisteren, in plaats van werken aan
oplossingen voor de uitdagingen van morgen. Natuurlijk, als er geen reden is om te veranderen dan
is er een argument om iets bij het oude te houden. Maar conservatisme lijkt door sommigen wel tot
een kunst verheven. Dit moet veranderen. Anders wordt Nederland een museum voor de twintigste
eeuw in plaats van een wegbereider van de 22ste eeuw.
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Leiderschap gevraagd: maar van wie? – Steven de Waal
Dit essay werd afgerond in de weken dat we in Nederland sterk onder de indruk zijn van de race to
the White House in de Verenigde Staten. Verslaggevers ter plekke geven goed het Hollandse gevoel
weer, namelijk tussen bewondering en gène, tussen betrokken/emotioneel en afstandelijk/nuchter.
Veel aandacht gaat uit naar het leiderschap van de twee kandidaten, hun stijl, ervaring, getoonde
standvastigheid. Ook in de stukken van de Publieke Zaak treffen we, impliciet, een oproep tot
leiderschap aan. Het duidelijkst gericht op de centrale overheid. Deze moet vooral een ‘inspirerende
en samenbindende kracht zijn’. De titel van het manifest van 2007 van de Public SPACE Foundation
was dan ook: “Naar een intelligente en verbonden overheid’. Er wordt gesuggereerd, evenals in veel
andere analyses van dit moment, dat leiderschap ontbreekt. Dan kunnen we dus mogelijk veel leren
van hoe de Amerikanen hun leiders kiezen en hoe dat leiderschap bekeken moet worden. Laten we
de vergelijking maar eens aangaan.
Om te beginnen is er iets vreemds aan de hand wat betreft de positie van de politiek leider in beide
landen. Terwijl de Amerikaanse overheid veel kleiner is in economisch en sociaal opzicht dan de
onze, projecteert het electoraat toch al zijn gevoelens van onmacht, onzekerheid, maar ook hoop op
deze toekomstige president. Nog veel sterker dan hier creëert dit de paradox dat de overheid niet
veel mag en zeker niet veel mag kosten, maar dat anderzijds wel de president veel macht en aanzien
heeft en dat ook moet uitstralen. Wellicht wordt dit beeld vertroebeld doordat de Amerikaanse
overheid militair verreweg de grootste macht op aarde is en de president commander in chief is. In
Nederland lijkt het omgekeerde het geval. Wij hebben zowel sociaal als economisch een grote en
invloedrijke overheid, maar we projecteren niet al onze gevoelens op de politiek of de politiek leider.
Dat moet liefst een bescheiden mens zijn, met zuinige karaktertrekken en als persoon wat grijs en
niet al te bemoeiziek: “Laat ons onze gang maar gaan en past u goed op onze centen en
overheidsdiensten” (totdat het misgaat: dan hechten Nederlanders weer zeer aan de
verzekeringskant van de verzorgingsstaat).
Het lijkt dus alsof de Amerikanen meer expliciet kiezen voor een leider. The character is the message.
Dit beeld wordt vanuit deze kant van de oceaan enigszins vertroebeld, omdat men heel anders
omgaat met ‘beleid’. Achter iedere kandidaat zit vaak een netwerk van zeer gerenommeerde
hoogleraren en denktanks die plannen uitbroeden. De kandidaten vervlechten die vervolgens kunstig
in hun speeches in korte oneliners, waardoor beleidskeuzen ogenschijnlijk niet zo belangrijk zijn en
wegvallen in het retorisch geweld van hope, our country, future en uitingen van hun persoonlijkheid.
De plannen worden echter wel uitgebreid gepubliceerd op hun website en in de betere kranten
bediscussieerd en, eventueel, gekraakt. Ook dit proces doen wij veel anoniemer. Wij kiezen geen
leider, maar een persoon die een programma verdedigt dat de partij heeft ontwikkeld en vastgesteld.
Onze verkiezingen gaan tussen concurrerende plannen. Zie bijvoorbeeld recent Mark Rutte die ver
van zijn partij, in een zaaltje met journalisten, een tekst presenteert en daarover debat aankondigt in
zijn partij. Hij vindt dat een belangrijk moment en meent hiermee ook leiderschap te tonen. Maar dat
is hoogstens partijleiderschap, electoraal gebeurt er waarschijnlijk op dat moment niets. We
bezondigen ons er allemaal aan. Ook de Publieke Zaak, ook de Public SPACE Foundation en zeker alle
officiële adviesorganisaties voor de nationale overheid hebben een stokpaardje: abstracte
beleidsanalyses op een hoog sociologisch en macro economisch niveau en dito maatregelen. Weinig
over falend of gewenst leiderschap en al helemaal niet over hedendaagse leiders met naam en
toenaam.
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Dit typeert de huidige situatie in Nederland en geeft aan waarom wij traditioneel minder op
persoonlijk leiderschap letten en ook ‘leiders’ kiezen die hun best doen zo bescheiden en ‘gewoon’
mogelijk over te komen. Maar gaat dat niet ook hier veranderen, zoals alle trends uit de VS 2-3 jaar
na dato hier aanlanden? Is het niet al aan het veranderen, met de opkomst van ‘leiders zonder partij
en partijprogramma’ zoals Verdonk en Wilders? Zij spelen, Verdonk nog het meest, expliciet de
karakterkaart, de andere-stijl-optie. ‘Als u het aan mij overlaat, komt het goed, ik ga alle problemen
die anderen laten liggen wel aanpakken’. Hebben we er niet al een voorproefje van gehad met de
helaas vermoorde Pim Fortuyn (die overigens wel een uitgeschreven programma had)? Was het niet
al merkbaar in de recente verkiezingsstrijd tussen Balkenende en Bos met het beroemde ‘U draait,
meneer Bos’-moment? Daar ging het dus expliciet over karakter. Een niet eens zo verre echo van het
‘flipflop’- verwijt dat Kerry van Bush jr. kreeg in hun strijd om het presidentschap. Is dat dan niet
hoopgevend voor ons, burgers in de publieke zaak, die een meer ‘inspirerende en samenbindende’
overheid willen, wat nu eenmaal vooral van ‘nieuwe leiders’ zou moeten komen? In de kern is dit
natuurlijk een kwestie die alleen het Nederlands electoraat kan beantwoorden, maar dat vergt dan
wel dat niet alleen concurrerende programma’s, maar ook concurrerende leiderschapsstijlen worden
voorgelegd. Er is echter een aantal structurele factoren die verhinderen dat we deze meer
Amerikaanse kant uitgaan.
Om te beginnen kent Nederland een stelsel van coalitiepolitiek. Er is geen formeel systeem van
‘winner takes all’. Ook feitelijk is Nederland een land van minderheden. En dus zal iedere partij na de
verkiezingen met andere partijen een meerderheid moeten vormen en compromissen sluiten om te
kunnen regeren. Al teveel profiel en scherpte voor de verkiezingen kan hiervoor schadelijk zijn. Ook
een al te persoonlijk profiel àla Verdonk kan eigenlijk alleen maar als je na de verkiezingen dan ook
de baas bent. En ook dat kan in een coalitiegesprek tegen je werken: iedereen gaat moeite doen om
te bewijzen dat je helemaal niet zo’n geweldige bestuurder bent. Ook de recente ‘Russische
oplossing’, namelijk een splitsing van leiderschap, - de echte politiek leider in de Tweede Kamer en
een ‘partijafgevaardigde’ in het kabinet - wordt in Nederland niet erg gewaardeerd en toegepast,
hoewel dit potentieel dit probleem wel aanpakt. Eigenlijk was dit het grote verschil tussen Melkert
en Fortuyn. Melkert was veel meer de man die gedijde in onderhandelingen, de vele overleggen, niet
op de bühne. Hij besefte als geen ander (en waarschijnlijk maar al te goed) dat alle profiel vóor de
verkiezingen weer veroverd moet worden in kleine onderhandelingen na de verkiezingen. Fortuyn
had dat besef veel minder en in ieder geval trok hij zich er ook veel minder van aan. Hij bedacht,
terecht, dat verkiezingen wel gewonnen moeten worden om überhaupt daarna mee te mogen
onderhandelen. Dit argument zou al helemaal moeten gelden voor de burgemeester: die heeft
immers een geringe portefeuille en vooral een symbolische functie en moet vaak maar afwachten
welke coalitie echt regeert. Daardoor konden de burgemeester verkiezingen juist wel in hoge mate
over stijl, karakter, ervaring, kortom: leiderschap gaan. Toch jammer dat dit bij het electoraat te
weinig aansloeg. Ten dele schoot het zelfs, onder leiding van de media, in de ouderwetse reflex dat
het toch om concurrentie tussen partijen zou moeten gaan. Onder andere in Utrecht ging daarmee
een potentiële interessante strijd tussen twee zeer verschillende typen bestuurders (Pans en
Wolfson), maar behorend tot dezelfde politieke partij, als een nachtkaars uit. Laten we echter ook
onze zegeningen tellen. Door dit systeem lopen we ook niet het risico zulke persoonlijkheden als
Bush en Cheney aan de macht te krijgen die een heel land moreel en financieel uit elkaar trekken.
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Ten tweede verloopt de rekrutering en selectie van politici via de politieke partijen. Dat is mogelijk
zelfs hun hoofdtaak. Dat is formeel niet anders dan in Amerika. In het selectieproces heeft in een
aantal grote politieke partijen, de PvdA voorop, de afgelopen jaren wel een zekere
veramerikanisering plaatsgevonden. De strijd om het leiderschap of lijsttrekkerschap is openlijker en
persoonlijker geworden, minder alleen voorbereid in besloten kandidaatstellingscommissies. Wel
worstelt men in Nederland daarbij erg met de overgang van de klassieke rol van de partij als
ontwikkelaar en beoordelaar van plannen en programma’s. Wat komt nu eerst: programma of
persoon? Dit leidde in de VVD strijd tot de absurde afspraak dat de strijd niet kon gaan over beleid,
want men zat in het kabinet en dat ging toch goed, de strijd ging ten dele tussen zittende
bewindspersonen (Rutte en Verdonk) die al helemaal geen afwijkende standpunten konden
innemen, en niet mocht gaan over personen, want dat was niet netjes. Tsja, wat houd je dan over?
De selectie schuift dus wat op, maar zit het probleem niet veel meer in de rekrutering? Lopen er niet
heel veel potentiële leiders in Nederland rond die geen kans krijgen van, maar ook geen interesse
hebben in de hedendaagse (partij)politiek? Hierin schuilt mijns inziens een belangrijk punt. Dit zou
ook een goede zaak zijn voor het meer binnen de politiek brengen van de samenleving en de
economie. We moeten deze potentie echter ook niet overschatten. In de gehele Nederlandse
management cultuur zijn persoonlijk leiderschap, retorische gaven en krachtdadig bestuur nu
eenmaal nogal onderbelicht.
Maar vervolgens zal de huidige politieke elite niet zitten te wachten op de persoonlijke
consequenties van een echte veramerikanisering. We kennen nu een veel verdergaande scheiding
van privé en politiek dan daar gebruikelijk is. We willen waarschijnlijk niet eens weten hoe
Balkenendes huwelijk is en we willen zeker niet telkens geconfronteerd worden met zijn kinderen
gedurende verkiezingscampagnes. Hoewel de trend ook hier wel eens overslaat naar Europa: recent
voerde Brown zijn vrouw op om het Labour congres milder te stemmen. Nederlandse politici willen
waarschijnlijk niet met hun gezin door het hele land campagne voeren. En daarbij ook nog bekennen
hoe zij zich tot het christelijk geloof hebben bekeerd. Hoewel ook hier: de media rakelen met
genoegen op wat iemand deed in de jaren tachtig. We willen toch eigenlijk niet weten of
schoonmakers en nanny’s zwart werden betaald. En dat tot in de derde familiegraad. Maar dit geldt
natuurlijk ook voor de mensen die we meer voor de politiek zouden willen interesseren, zoals
hiervoor betoogd. Als die nu al aan de kant blijven staan, zullen ze dat zeker doen als de mogelijke
persoonlijke prijs langs deze – Amerikaanse – weg nog hoger wordt.
Tenslotte is er nog het argument dat wij gewoon minder in moeilijkheden verkeren en minder
spannende keuzen te maken hebben dan de Amerikanen. Een roep om leiderschap ontstaat in
onzekere tijden, in tijden dat oude oplossingen niet meer werken. Is dat voor Nederland al het geval?
Voelt de kiezer dat ook zo? Feit is dat te midden van al de onrust sinds Fortuyn in het politieke
landschap, de flanken op het politieke spectrum weliswaar gewonnen hebben, maar toch ook weer
niet. De PvdA heeft nog in 2006 een klinkende overwinning in de gemeenten geboekt. Het CDA is
telkens uit alle verkiezingen sinds Fortuyn goed naar voren gekomen. En het nieuwe kabinet kent
toch ook als basis weer opnieuw CDA en PvdA. So what’s new? Of is het toch de stilte voor de
politieke storm?
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Al met al lijkt er nog niet zoveel kans dat we in Nederland net als in de VS onze verkiezingen zullen
gaan ophangen aan de persoon van de leider. En dus zullen we doorgaan niet zulke uitgesproken
leiderschapstypen te kiezen - als we die keus al krijgen en er niet vanuit de partijen al een zekere
afvlakking plaatsvindt. Het electoraat is daarin echter erg wisselvallig. Krachten die de
veramerikanisering aanwakkeren, zijn er echter zeker. De tv-beelden spreken aan en maken het ook
tot een officieel alternatief, men ziet hoe het ook kan. Het publiek is gewend aan sterrendom op alle
terreinen. De VS is voor veel mensen toch een referentiekader. De emotionele lading van de politiek
en de behoefte op sleeptouw genomen te worden is groot. Ook kent Nederland een retorische
traditie die uit kerken voortkomt en nu weinig plaats krijgt in de politiek. Het is aan politiek
ondernemerschap om eventuele potentiële sluimerende behoeften aan ‘echte leiders’ aan te boren.
Maar er staan dus ook veel krachten tegenover.
En daarmee ben ik op de kern van mijn betoog: we moeten ook helemaal niet verwachten dat de
persoonlijkheid van de leider bij ons ook zo’n grote rol zal gaan spelen. Dat kunnen we niet van deze
overheid en deze politiek vragen. Waarschijnlijk wil een meerderheid van de Nederlanders
uiteindelijk ook niet zo’n overheid en zo’n politiek leider. Nederland is ook buiten de politiek een
coalitieland van minderheden. We hebben een weinig hiërarchische cultuur, gebaseerd op
burgerschap en geen adel. In die broedplaats moet het leiderschap opstaan, niet om dan de overstap
te maken naar de politiek, maar juist om aan het werk te gaan in de noden en behoeften van de
samenleving, in aanvulling op en in samenwerking met de overheid. Dat was ook de reden voor
Public SPACE om een eigen onderzoek te gaan doen naar ‘maatschappelijk leiderschap’. Naar ‘private
persons working for the public cause’. Ik denk dat we daar veel leiderschap in Nederland al hebben.
Dat is ook een krachtige en veel persoonlijker aanvulling is op het soort overheid en haar bestuurders
die wij hebben. Terug naar burgerschap is dus ook terug naar de burger als leider voor de publieke
zaak.
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Achter ieder risico een kans – Mark Rutte
Pleidooi voor een zelfverzekerde risicomaatschappij
Vooruitgangsdenken heeft Nederland de afgelopen eeuwen ver gebracht. Mede dankzij uitvindingen op het
gebied van transport en communicatie is onze economie razendsnel tot ontwikkeling gekomen. Miljoenen
mensen zijn opgeheven uit een staat van abjecte armoede en analfabetisme. Wetenschappelijke innovaties
hebben ons in de top tien van kenniseconomieën in de wereld geplaatst. Waar men in de negentiende eeuw
niet ouder werd dan 65, is de gemiddelde levensverwachting dankzij een sterk verbeterde gezondheidszorg
gestegen tot de respectabele leeftijd van 80 jaar. Burgers en bedrijven plukken dankzij economische
deregulering steeds meer de vruchten van de vrije markt. De terugtred van de verzorgingsstaat heeft de
samenleving bovendien op eigen benen gezet. Mensen zijn meer meester geworden over hun eigen lot. Door
vanuit optimisme vertrouwen te geven aan eigen initiatieven is Nederland vooruit gegaan. Niet alleen in
materiële zin gaat het beter; ook zijn mensen gelukkiger geworden.

Toch lijkt het optimisme van het eind van de vorige eeuw langzaam maar zeker plaats te maken voor
een negatiever beeld van de toekomst. Nederlanders leven niet langer met de vraag of zij vandaag
wel te eten hebben, maar andere zorgen zijn hiervoor in de plaats gekomen. Criminaliteit,
huizenhoge belastingen, vergrijzing en klimaatproblemen vormen nieuwe onzekerheden. Voor het
eerst sinds de Tweede Wereldoorlog leeft zelfs de angst dat de volgende generatie het niet beter zal
hebben dan de huidige. Het vooruitgangsdenken van Francis Bacon7 en Jean Bodin8 staat op de tocht.
De socioloog Beck verklaart dit gegeven in zijn boek ‘De wereld als risicomaatschappij’9. De
existentiële conditie van de mensheid is naar zijn mening voor de eerste keer in de geschiedenis niet
meer: ‘ik heb honger’, maar ‘ik ben bang’. Wetenschap en technologie leiden niet alleen tot
vooruitgang en het uitbannen van ziektes en ander kwaad, maar ook tot deels niet goed te taxeren
risico’s. Hoe de overheid met deze risico’s omgaat is van wezenlijk belang voor de vraag of de
samenleving in de greep van collectieve angst raakt, of juist blijft geloven in vooruitgang.
In Nederland dreigt het eerste te gebeuren. Gevoed door de angst voor toenemende onveiligheid,
externe bedreigingen, globalisering en nieuwe technologieën, kijken burgers vragend naar de
overheid. Die geeft bij monde van de regering het volgende antwoord: “Leunt u maar ontspannen
achterover, wij zorgen ervoor dat alles in orde komt. Neem vooral zelf geen enkel initiatief, wij weten
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wat goed voor u is.” Ondertussen treedt geen enkele verbetering op en neemt het vertrouwen in de
overheid en de toekomst zienderogen af.
Mijn VVD-collega Uri Rosenthal signaleert in zijn Jan de Kroeslezing10 vier ontwikkelingen die een
voedingsbodem hebben gecreëerd voor het toenemende onbehagen in de Nederlandse
samenleving: politisering, juridisering, mobilisering en mediatisering. Deze trends hebben de
krampachtige houding van de overheid ten aanzien van risico’s enorm versterkt. Via mediatisering
bijvoorbeeld neemt de berichtgeving over verstoringen van de veiligheid, ernstige incidenten en
calamiteiten toe en wordt onrust en onzekerheid teweeg gebracht onder de bevolking. Via
politisering trekt de politiek alles naar zich toe – door middel van Kamervragen,
onderzoekscommissies, parlementaire enquêtes – en wordt vervolgens niet zelden als
verantwoordelijke aangewezen voor zaken die misgaan, terwijl zij er weinig tot geen invloed op
uitoefent. Het idee dat er een specifieke oorzaak gevonden kan worden voor rampen zoals in
Enschede en Volendam staat veelal op gespannen voet met het vaak realistischer beeld van een
samenloop van omstandigheden. In een land als Nederland, waar zoveel mensen op zo’n kleine
oppervlakte wonen, is het een illusie om te denken dat rampen volledig beheersbaar en altijd te
voorkomen zijn.
Dit besef leidt helaas niet tot een relativering van zekerheden en een bezinning op rationaliteit van
onze 'risicomaatschappij', maar tot een nog verbetener poging om de overblijvende 'zekerheden'
veilig te stellen, zo stelt ook rechtsfilosoof Gijs Van Oenen11. Incidentalisme ligt vervolgens op de
loer. Iedere onverwachte gebeurtenis levert een extra schep regels op. Natuurlijk is het goed dat de
politiek luistert naar geluiden uit het land, maar zolang we incidenten onder een vergrootglas blijven
leggen dwalen we af van het pad dat we ooit met de allerbeste bedoelingen zijn ingeslagen. Om met
Beck te spreken: “In plaats van iets goeds te verkrijgen zijn we bezig te voorkomen dat er iets ergs
gebeurt”. Zo gaan steeds meer mensen geloven dat we op de rand van de afgrond staan en het met
de dag slechter gaat met ons land.
Daar waar landen als de Verenigde Staten bepaalde risico’s incalculeren (geconfronteerd door
jaarlijks terugkerende rampen zoals tornado’s, aardbevingen en overstromingen), is de
ramptolerantie in Nederland gereduceerd tot nul. Wij willen en kunnen niet accepteren dat we niet
alles onder controle hebben met als gevolg dat de politiek zich gaat bemoeien met zaken die zij niet
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in de hand heeft. Zelfs op kleine schaal probeert de overheid risico’s vooraf de kop in te drukken en
bemoeit zich met zaken die onder de eigen verantwoordelijkheid van mensen vallen. Denk aan
bemoeienis met de opvoeding (en het krijgen) van kinderen of het verbieden van snoep-, drank- en
leenreclames. Onfatsoenlijk gedrag of een ongezonde levensstijl is niet door de overheid te
beheersen. Door het bijhouden van een elektronisch kinddossier voor ieder kind beïnvloed je niet
wat voor keuzes iemand later maakt. Net zo min bereik je met een voedingsnota dat Nederland zich
transformeert tot een gemeenschap van niet rokende, niet drinkende en gezond etende burgers.
Met dergelijk beleid houdt de overheid niet alleen zichzelf voor de gek, maar de hele bevolking. Een
regering die mensen voorspiegelt de hoeder van alle zekerheden te zijn, is in feite grenzeloos
betuttelend. Uiteindelijk groeit zodoende de kloof tussen burger en bestuur. De regering blijkt niet
zaligmakend te zijn; en de burger staat bedrogen met lege handen.
Ik ben de politiek in gegaan, omdat ik het optimisme in Nederland terug wil brengen en om de deken
van negativisme weg te trekken. Ik ben ervan overtuigd dat Nederland een toonaangevend land in de
wereld kan worden door vertrouwen in de burger en in de toekomst te hebben. Zoals de
Amerikaanse denker Wildavsky12 beschreef, zouden de Westerse samenlevingen hun welzijns- en
welvaartspeil niet bereikt hebben zonder de bereidheid om te experimenteren, nieuwe producten en
technieken proefondervindelijk op hun merites te toetsen en daarbij de vereiste veerkracht te tonen.
Het valt te betreuren dat - mede door toegenomen juridisering - bepaalde risico’s door professionals
niet meer worden genomen uit angst voor eventuele schadeclaims ‘mocht er iets mis gaan’. Zoals
psychoanalyst Fromm13 ooit schreef: “Het zoeken naar zekerheid blokkeert het zoeken naar
betekenis.” Onzekerheid is nu juist de factor die de mens aanzet tot het ontwikkelen van zijn
mogelijkheden. Zo ontstaan innovaties.
Op medisch gebied zijn risico’s genomen die ons verder hebben gebracht. Denk aan de uitvinding van
de penicilline of de nabootsing van de oerknal door de grootste en krachtigste deeltjesversneller ter
wereld om nieuwe inzichten in het ontstaan van de kosmos te krijgen. Dit laatste heeft de medische
wetenschap in een stroomversnelling gebracht en maakt het voor het eerst mogelijk om bijvoorbeeld
vormen van kanker effectief te bestrijden. Stamcelonderzoek kan helpen bij het ontwikkelen van
nieuwe behandelmethoden voor een reeks van ernstige aandoeningen, van Alzheimer tot Parkinson.
Wij moeten ervoor waken dat deze ontwikkelingen worden geblokkeerd door een onredelijke afkeer
van het onbekende of door een vermenging van religie en politiek.
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De overheid moet vooruitgang faciliteren, niet de angst laten regeren. Het is belangrijk dat – naast
het vertrouwen in innovatie - mensen hun talenten kunnen ontwikkelen en hun ambities kunnen
realiseren. Maar ook dat mensen hun vertrouwen in de politiek hervinden en er vanuit dat punt
sprake kan zijn van een bredere participatie in economisch, sociaal en politiek opzicht. Mensen
moeten zich weer betrokken kunnen voelen zonder het idee te hebben dat politiek Den Haag over de
hoofden van de bevolking heen regeert.
Ik pleit voor een overheid die een meer realistisch beeld van zichzelf schept en zich minder
bemoeizuchtig opstelt. Vanuit een liberale gedachte is het bevorderen van de veiligheid uiteraard
een kerntaak van de overheid. Echter; risico’s zijn een onvermijdelijk gegeven. Een meer nuchtere
handelswijze van de overheid ten aanzien van risico’s is daarom zeer gewenst. De overheid moet
omschakelen van risicobeperkend gedrag naar het leren omgaan met risico’s. Zo moeten
kinderdagverblijven aan allerlei voorwaarden voldoen op het gebied van hygiëne, maar ook als het
gaat om materiaalkeuze van stoeltjes, speelgoed etc. Dit alles om ieder risico uit te bannen. Er is een
andere manier om hier mee om te gaan: kleine ongevallen (geschaafde knie, bult op het hoofd)
horen nu eenmaal bij het opgroeien en voor ernstige ongevallen geldt dat we streven naar een
veiligheidsniveau dat minimaal dat van thuis evenaart. Een bepaald risiconiveau moeten we
accepteren,
De politiek kan geen ultieme veiligheid, werkgelegenheid en gezondheid garanderen en moet dus
ook geen valse verwachtingen wekken op dit front. Dat geldt ook ten aanzien van de grootste
collectieve angst van dit moment: de opwarming van de aarde. De regering kan het klimaatprobleem
niet oplossen boven het luchtruim van Nederland. Een vliegticketbelasting slaat de plank dus volledig
mis. Het milieu is pas écht gebaat bij technologische innovaties en internationale samenwerking.
Ik begrijp het huidige onbehagen van de burger. De overheid toont steeds minder vertrouwen in
mensen. Ik ben ervan overtuigd dat dit averechts werkt: mensen kunnen zoveel meer dan de
regering ons wil laten geloven. We moeten toe naar een zelfbewuste en zelfverzekerde samenleving
die tegen een stootje kan. Dan pas richten we ons op vooruitgang. En daar gaat het uiteindelijk om.
Ik wil een Nederland waar mensen de ruimte krijgen. De ruimte om iets buitengewoons te maken
van hun leven. Om het leven niet zomaar voorbij te laten gaan, maar het juist met verve te leven.
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Nederland op dieet; empathie en efficiëntie in de publieke sector – Steven van Eijck
Nederland is ziek. Chronisch ziek. De losgezongen overheid is de aansluiting met de rest van het
lichaam kwijt. Ze maakt er geen deel meer van uit. L’état c’est nous, lijkt verder weg dan ooit. Het
vertrouwen dat de politiek in staat is om adequaat sturing te geven aan een goed functionerend
overheidsapparaat, is gedaald naar een historisch dieptepunt. ‘De kloof’ wordt het fenomeen
genoemd.
Het kabinet bestrijdt uitsluitend de symptomen. Administratifus Burocratus Gravis wordt met de
beste bedoelingen aangepakt door een reeks gelegenheidsclubs. Onder de bezielende leiding van
VNO/NCW-voorzitter Bernard Wientjes dient de overdaad aan bureaucratie en regelgeving voor
ondernemers te worden teruggedrongen. De Commissie Stevens deed al tal van aanbevelingen in het
Domeinrapport financieel-administratieve regelgeving van de Ondernemersklankbord Regeldruk.
ACTAL voorzitter Robin Linschoten klaagt steen en been over de trendbreuk, waardoor dit kabinet
eerder meer dan minder administratieve lasten veroorzaakt. Voorstellen rond een beter
functionerend vergunningenstelsel van oud FME-voorzitter Arie Kraaijeveld, vormen slechts een
doekje tegen het bloeden. Allemaal symptoombestrijding, zonder de achterliggende oorzaak op het
netvlies.
Ons aller hoop bij het aantreden van dit kabinet was gevestigd op het streven om de Rijksdienst weer
binnen ‘normale’ proporties te brengen. Uitgaande van de veronderstelling dat hieraan een
doorwrochte visie ten grondslag lag, waarbij de aansluiting tussen de overheid/politiek en de burger
zou worden hersteld, waren de verwachtingen hoog gespannen. Helaas blijkt de operatie opnieuw
gebaseerd te zijn op de toepassing van de kaasschaafmethode. Daarmee worden ongetwijfeld de
harde targets gerealiseerd, maar die betreffen wederom symptoombestrijding. Bovendien leidt het
schrappen van ambtenaren tot een nog grotere inzet van externen. Die drukken op een ander potje,
dus lijkt de operatie geslaagd al is de patiënt zieker dan daarvoor. Het lukt al tijden niet meer op alle
overheidsniveaus de burger centraal te zetten en dat is nu precies wat er wel moet gebeuren. De
super SG Roel Bekker, belast met de afslanking van de Rijksdienst, moet op een verantwoorde wijze
15.000 functies schrappen en 750 mln Euro besparen. Een weerbarstige klus, ondanks de 500 mln
Euro voor onder meer een Mobiliteitsorganisatie die rijksambtenaren begeleidt van het ene werk
naar het andere, al dan niet binnen de Rijksoverheid.
De Nota Vernieuwing Rijksdienst spreekt van zelfreinigend vermogen. De Rijksdienst kan kleiner,
beter en efficiënter. De na te streven doelstellingen zijn aansprekend, maar zullen door de
gemiddelde burger als open deuren worden ervaren. Zo moet de Rijksdienst snel, adequaat en
ontkokerd gaan reageren op nieuwe maatschappelijke uitdagingen en minder (complexe) regels en
administratieve lasten produceren. Er moet beleid komen dat uitvoerbaar is en beleid worden
afgeschaft dat is uitgewerkt. Er moet efficiënt en competent worden gewerkt en er mag geen geld
worden verspild. Allemaal waar en broodnodig. Dat geldt ook voor de behoefte aan een betere
beleidsafstemming van voorbereiding, uitvoering en toezicht.
Maar is het resultaat van al die acties een chagrijnige, slanke overheid waar de beste krachten door
het zwaard van Damocles op voorhand hun biezen hebben gepakt, dan zal de spreekwoordelijke
kloof tussen burger en overheid zelfs groeien. Afvallen is nuttig, maar het moet wel leuk blijven en
diezelfde overheid stelt nu juist dat ze het niet leuker kunnen maken. De Nota Vernieuwing
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Rijksdienst is nu ingedeeld rond drie prima thema’s: 1. Beter beleid, goede uitvoering, 2. Minder
lastendruk, betere handhaving, en 3. Efficiënte bedrijfsvoering.
Het klinkt allemaal zeer vanzelfsprekend, maar de vraag is wat de grote visie is, die hieraan ten
grondslag ligt en waaraan alle uitvoering geijkt wordt? Die vraag wordt niet beantwoord. Doel en
middel worden door elkaar gehaald. Het is geen doel op zich om administratieve lasten of regeldruk
terug te dringen. Niemand is ermee gebaat dat de helft van de namen uit het telefoonboek wordt
geschrapt.
De concretisering van de plannen van de Operatie ter vernieuwing van de Rijksdienst dient langs een
geheel andere route te lopen. Als die overheid echt her- en erkend moet worden door de burger als
‘onze’ overheid, dan moet de burger centraal staan bij beleid en uitvoering. Dat betekent dat de
burger in zijn of haar levensloop gevolgd wordt en telkens de vraag moet worden beantwoord hoe
de overheid rond die burger zo goed mogelijk kan worden georganiseerd. Voor de burger en soms
ook door de burger. Die werkwijze beslaat alle overheidsterreinen zoals gezondheidszorg, onderwijs
en veiligheid. Dat is een volstrekt andere benaderingswijze dan uitgaan van het belang en de macht
van instituties, instellingen, diensten, departementen en organisaties. Zo werken kan alleen maar
succesvol zijn als de hele bestuurlijk verantwoordelijke keten van de overheid onder de loep wordt
genomen. Daar zit nu het grootste afbreukrisico. Het kabinet kijkt te verkokerd naar de landelijke
overheid, terwijl de burger veel meer te maken heeft met de lokale overheid. De gemeenten en de
provincies doen nu helemaal niet mee. Dat gaat straks zeker spanningen opleveren, en bovendien is
het een gemiste kans om een nog veel grotere efficiëntie te bereiken dan nu beoogd.
Het is mij gegund in de afgelopen jaren vanuit drie verschillende ‘soorten’ burgers te mogen
analyseren hoe hun specifieke leefwereld er uit ziet en suggesties te doen het overheidsbeleid en de
daaraan gekoppelde uitvoering hierop af te stemmen. Graag deel ik met u deze ervaringen om te
proberen er samen achter te komen hoe we de overheid structureel en duurzaam kunnen
veranderen in een overheid die past bij ons burgers.
Als regeringscommissaris voor het jeugdbeleid heb ik tijdens de Operatie Jong op verzoek van het
kabinet een omvangrijke interdepartementale klus mogen klaren. Op Rijksniveau hielden maar liefst
zes departementen met zeven bewindslieden zich bezig met een fragment van ‘het kind’. Onderwijs
zag de vroegtijdig schoolverlater, VWS de te dikke tiener, Justitie de jeugdcrimineel, Sociale Zaken de
uitkeringsgerechtigde en Binnenlandse Zaken het aantal politiecontacten. Niemand zag de jongere
als persoon. Op lokaal bestuursniveau is het aantal 'loketten' overigens vaak nog groter. Tot
overmaat van ramp bemoeit ook de provincie zich met de jeugdzorg rond het kind. Maar ook hier
gebeurt veel vanuit een top-down benadering. Die resulteert in een ontstellende hoeveelheid
bureaucratie, administratieve lasten, regeldruk, toezicht en nalevingskosten.
Bij de Operatie Jong hebben we getracht hiermee te breken door drie jaar lang slechts één vraag te
stellen: wat hier gebeurt, is dat in het belang van het kind? Als het antwoord nee was gingen partijen
samen aan de slag de overheidsbemoeienis efficiënter en beter te organiseren. Ik begon dus niet bij
de overheid, maar bij de burger. Door de levensloop van een kind te volgen werd het
overheidsingrijpen efficiënter en beter op de wensen van het kind afgestemd. Het leidde tot een
ongekende dynamiek, waarbij iedereen zich inzette voor een beter en resultaatgericht jeugdbeleid.
Ter afsluiting heb ik 127 aanbevelingen gedaan aan het huidige kabinet om het kind centraal te
blijven zetten bij beleid en uitvoering, want het karwei is absoluut nog niet geklaard. Er was een
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daadkrachtige minister van Jeugd en Gezin nodig met grote doorzettingsmacht om deze visie
structureel in beleid en uitvoering te verankeren binnen een regeerperiode van vier jaar.
In Rotterdam hebben wij met de Economic Development Board Rotterdam (EDBR) de levensloop van
de ondernemer als uitgangspunt genomen voor een optimale aansluiting van de
overheidsbemoeienis bij de behoeften van groeiende ondernemers. Van starter tot multinational,
allen werden zij geconfronteerd met een veelheid aan niet met elkaar communicerende
overheidsloketten. De bereidheid van bestuurders en ambtenaren om empathisch de ondernemer te
volgen en wederom centraal te zetten bij het beleid en in het bijzonder bij de uitvoering daarvan,
heeft veel vruchten afgeworpen. Uiteindelijk resulteerde dit zelfs in het benaderen van bedrijven, die
zich oriënteerde op een vestigingsplaats, zoals Londen, Antwerpen, Hamburg of Rotterdam. Door
vooraf goed uit te zoeken: waar het bedrijf zich zou kunnen vestigen, welke vergunningen nodig
waren, hoe men het beste aan personeel kon komen, welke infrastructuur het bedrijf nodig had en
hoe de bereikbaarheid kon worden geoptimaliseerd, werd menig bedrijf aangenaam getroffen met
alle resultaten van dien. Maar het doorbreken van de ambtelijke tradities is weerbarstig en er is nog
een beste weg te gaan.
In de afgelopen twee jaar ben ik als voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging voortdurend
met tal van partijen actief geweest om ook de leefwereld rond de ouderen zo te beïnvloeden dat
(ook vanuit een medisch perspectief) een optimale kwaliteit van leven wordt geboden. Opnieuw
bleek daarbij hoe ingewikkeld de maatschappij juist voor deze kwetsbare groep is geworden. De
overheid zou zich in het bijzonder moeten inzetten om deze generatie, die na de oorlog met noeste
arbeid ons land heeft opgebouwd, te koesteren. Niets is minder waar. Onze ouderen begrijpen
doorgaans niets van de formulieren voor het aanvragen van thuiszorg, van de gebruiksaanwijzingen
bij de veelheid aan medicatie, van het telkens wisselen van verpakkingen en doseringen, van de
veelheid aan versprokkelde hulp op financieel, sociaal en medisch gebied door iedere keer weer
anderen, zonder enige kennis van hun verleden. Gecoördineerde zorg door een vaste 'regisseur',
dichtbij en vertrouwd in de buurt, is een eerste noodzakelijke stap op weg naar een betere
leefwereld voor onze ouders. Zet ook hier de burger centraal en niet de veelheid aan instanties,
organisaties, diensten, departementen en bedrijven met elk hun eigen belang.
De gehele samenleving is er mee gebaat dat alle overheden met empathie structureel de leefwereld
van de burger stap voor stap in kaart brengt en aansluitend de overheidsbemoeienis zo efficiënt
mogelijk laat aansluiten op de wensen van die burger. Het resultaat zal een sterk afgeslankte,
herkenbare overheid zijn, die de kloof tussen burger en politiek dicht.

81

Op weg naar een nieuwe Europese belastingorde – Willem Stevens
De onbeperkte groei van grensoverschrijdende activiteiten in Europa en daarbuiten vereist een
geheel nieuwe aanpak van de fiscaliteit. De Nederlandse belastingwetgeving is niet afgestemd op
deze snelle ontwikkelingen. De tarieven zijn te hoog, de aftrekposten te breed gespreid. Het
instrumentalisme (inzet van fiscaliteit voor specifieke doeleinden) viert hoogtij.
Incidentele gelegenheidswetgeving, onbegrensde detaillering en extreme complexiteit hebben de
belastingwetgeving veranderd in een kraterlandschap.
Een nieuwe visie is nodig om met succes de uitdagingen van deze eeuw tegemoet te treden. Het
antwoord ligt besloten in een tweetrapsraket voor hervorming: in de eerste wave een algehele
flexibilisatie van het systeem met vergaande vereenvoudiging en tariefverlaging. In de volgende
wave een aanpassing van de belastingmix: hogere heffing over consumptie in ruil voor lagere heffing
op arbeid.
De economische winst van tariefverlaging is evident. Lagere tarieven leiden tot hogere
arbeidsparticipatie, hogere arbeidsproductiviteit en een betere concurrentiepositie. Het leidt ook tot
vergroting van de bestedingsvrijheid voor de burger, die zich dankzij internet tot een geduchte
tegenspeler van de industrie heeft ontwikkeld. Vereenvoudiging vermindert de administratieve
lasten voor overheid, bedrijfsleven en burger. Tariefverlaging vermindert de emotionele blokkades
tegen hoge belastingen bij de burger.
Europees deficit
Pogingen om tot harmonisatie van stelsels te komen zijn tot op heden gestrand op de unanimiteitseis
van het Europese verdrag. De oogst aan fiscale Europese Richtlijnen is mager. Belastingen zijn het
laatste domein waarop de lidstaten hun onafhankelijkheid met hand en tand verdedigen.
Voorshands is er geen uitzicht op verandering.
Het Europees verbod op speciale vestigingssubsidies leidde ertoe dat Europese lidstaten elkaar
begonnen te beconcurreren op tarief om op die manier buitenlandse investeerders aan te trekken.
Dit fenomeen genaamd “tax competition” manifesteert zich met name bij de
vennootschapsbelasting (Vpb). Dit leidde tot spectaculaire tariefverlagingen, waarbij bijv. Ierland met
een verlaging naar 12.5% lange tijd aan kop lag. Nieuwe toetreders (zoals Estland) gingen nog een
stapje verder en introduceerden zelfs een nultarief! De verlaging werd in hoge mate gefinancierd
door afschaffing van aftrekposten en vrijstellingen waardoor de heffingsgrondslag automatisch werd
verbreed (“grondslagverbreding”).
In het Europa van vandaag lijkt tariefverlaging via tax competition de beste en kortste route naar
tariefconvergentie. Tariefverlaging via grondslagverbreding is een middel, dat in principe door alle
lidstaten kan worden toegepast. Belangrijker, het is een recept dat gunstig uitwerkt voor de vier
grote “revenu raisers”, de inkomstenbelasting (Ib), de loonheffing (Lh), de Btw en de Vpb.
Tariefverlaging op een breed front leidt geleidelijk tot een Europees level playing field, zonder dat de
Europese wetgever er aan te pas komt. Is die situatie eenmaal bereikt, dan pas ontstaat een
draagvlak voor een verdergaande belastingharmonisatie.
First Wave – vereenvoudiging en tariefverlaging op alle fronten
Bij gebreke aan Europese initiatieven is een hervorming allereerst een nationale aangelegenheid. De
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sleutel ligt in een fundamentele vereenvoudiging van de wetgeving gekoppeld aan een substantiële
tariefverlaging. Dit levert per definitie een aanzienlijke administratieve lastenverlichting op voor
overheid, werkgever en burger. In uitvoering maar ook in uitstraling geeft een sterk vereenvoudigde
heffing met lage tarieven nieuwe positieve impulsen voor maximale ontplooiing aan individu en
ondernemer. Bij de grote revenu raisers kan een dergelijke operatie voor een belangrijk deel
budgettair neutraal worden gerealiseerd.
Bij de Ib vormt de “vlaktaks” (één proportioneel tarief) de ultieme invulling van de combine
vereenvoudiging/tariefverlaging. Een vlaktaks is zeer wel te combineren met een zgn
“loonsomheffing” waarbij de Lh wordt vervangen door één heffing bij de werkgever over de gehele
loonsom. De werknemer ontvangt alleen nog netto loon en is verlost van alle rompslomp. Bij de Vpb
leidt de tax competition onverbiddellijk tot tariefverlaging en vereenvoudiging (minder aftrekposten
betekent simpeler wetgeving en uitvoering). Voor de Btw is (naast het 0% voor export) de
samensmelting van de bestaande twee tarieven naar één algemeen (lager) tarief een reële optie met
belangrijke vereenvoudigingswinst.
Draagvlak bij de bevolking is van cruciaal belang voor iedere hervorming. Steunt de burger een
ambitieus hervormingsinitiatief van de regering of niet? Het vertrouwen van de burger in de fiscus is
de laatste jaren sterk terug gelopen. Onpersoonlijke benadering, grote uitvoeringsproblemen en
ongebreidelde complexiteit zijn daar debet aan. Een hervormingsoperatie is voor de overheid een
unieke kans om dit vertrouwen terug te winnen en emotionele blokkades weg te nemen, mits de
burger zich kan associëren met de beoogde voordelen. Ieder hervormingsvoorstel moet deze
draagvlaktoets kunnen doorstaan.
Second Wave – Een nieuwe mix - opmars van de consumptietaks
Zelfs na een vergaande first wave van vereenvoudiging en tariefverlaging blijft het systeem
kwetsbaar voor nieuw verwateringsgevaar, al naar gelang de politieke waan van de dag. Het Europa
van de 21ste eeuw behoeft een robuuste, minder kwetsbare heffingsgrondslag, die zich leent voor
harmonisatie op termijn. Dit kan het best worden gerealiseerd door een fundamentele verschuiving
in de belastingmix, waarbij een hogere heffing op consumptie wordt ingezet voor een verlaging van
de heffing op arbeid. Consumptie bepaalt dan in steeds hogere mate de effectieve belastingdruk
voor de burger. Bijkomend voordeel is, dat de burger consumptie als een acceptabele
draagkrachttoets accepteert.
Consumptietaksen nemen diverse vormen aan. Zij omvatten niet alleen Btw (value added tax of VAT)
maar ook milieuheffingen in hun vele vormen en variaties, zoals heffingen op gebruik van energie,
vervuiling van grondwater etc.Veruit de grootste consumptietaks is de Btw. Bij een verschuiving in de
mix richting consumptie taksen komt het zwaartepunt te liggen bij de Btw, in alle Europese lidstaten
een van de grootste (en meest stabiele) revenu raisers. De Btw beweegt zich binnen een
bandbreedte van 15% (één tarief in Denemarken) tot 25% (hoogste tarief in Noorwegen en Zweden).
Bovendien is grondslag van een consumptietaks als de Btw zeer breed en de uitvoering eenvoudiger,
zeker indien tot één nationaal tarief wordt overgegaan. Er liggen echter ook gevaren op de loer, die
de voordelen van de second wave geheel of gedeeltelijk kunnen te niet doen.
Allereerst de tariefarbitrage. Zodra met meerdere tarieven in de Btw wordt gewerkt treedt
“tariefarbitrage” op: iedereen zal proberen levering van goederen en diensten onder het lagere tarief
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te brengen. Dit gaat ten koste van de eenvoud en werkt belastingontduiking in de hand. De overgang
van twee tarieven naar één tarief voorkomt dit.
Een tweede gevaar is het gebruik van verschillende grondslagen voor taksen of heffingen. Dan
ontstaat wederom een complex systeem, dat de beoogde vereenvoudigingswinst te niet doet. Door
bijv. alle bestaande milieuheffingen te bundelen tot één heffing op één grondslag kan enorme
vereenvoudigingswinst worden geboekt. Het geeft de overheden tegelijk de ruimte om de opbrengst
te verdelen over de diverse groene doelen. Bovendien beperkt het de emotionele oppositie van de
burger (consument) dat hij door meerdere verschillende milieuheffingen wordt getroffen, zonder dat
de beoogde effecten voor hem zichtbaar zijn.
Een derde gevaar is het instrumentalisme. Overheden (politici) streven naar een maakbare
samenleving, die telkens weer verandert al naar gelang de politieke samenstelling van de regering.
Zoals in de Ib wetgeving soms tot in de grootste details bepaalde gedragseffecten worden
nagestreefd, zo zal deze neiging ook ontstaan bij de Btw en de milieuheffingen. De overheid zal
gewenst consumentengedrag bevoordelen met een lager tarief, door bijv. het gebruik van
milieuvriendelijke auto’s lager te belasten. Hoe zeer dit nog te verdedigen is, ernstiger wordt het als
deze steun de vorm krijgt van een subsidie voor de fabricage van duurzame producten. Een typisch
voorbeeld hiervan is bijv. de windmolenindustrie die geen dag break-even kan draaien zonder
subsidie (hoe hard het ook waait!). Voorkomen moet worden dat een nieuwe industriepolitiek wordt
ontwikkeld op het drijfzand van subsidies en dat op het groene slagveld ook nog een “subsidy
competition” gaat ontstaan tussen de Europese lidstaten. De wereldwijde drang tot duurzaamheid
zal de echte motor moeten zijn om bedrijven te inspireren (zo niet te dwingen) milieuvriendelijk te
fabriceren.
De bottomline is dat de belastingheffing in de toekomst zo “robuust” mogelijk moet worden. Brede
grondslagen met zo weinig mogelijk aftrekposten, vrijstellingen of tax credits leiden tot zo laag
mogelijke tarieven. Deze robuustheid kan worden bereikt door een geleidelijke verschuiving van
belasting op arbeid naar consumptietaksen, met name de Btw. Dit levert minder risico voor
“eenvoud uitholling”. Best practices in Europese landen en tax competition zullen daarbij de
belangrijkste drivers zijn, subsidy competition daarentegen de grootste dissonant.
In het eindplaatje komt het ideaal van één geharmoniseerd Europees heffingssysteem in het vizier
met een zware rol voor de consumptietaksen. Dit is een droombeeld dat nog een paar generaties
nodig zal hebben om tot volle wasdom te komen!
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Het "vrije" onderwijs
Onderwijs - met inbegrip van wetenschapsbeoefening - is één van de belangrijkste werkvelden van
de overheid, naast bijvoorbeeld gezondheidszorg, openbare orde en mobiliteit. Het werkveld
onderwijs is de laatste tientallen jaren in het bijzonder getroffen door een dwingende opstelling van
de overheid, waarbij steeds nieuwe "visies" werden geïntroduceerd. Deze opstelling heeft geleid tot
een verlamming en degradatie van het gehele stelsel.
Ook hier is gelukkig de wal het schip aan het keren in de vorm van een steeds breder gedragen
overtuiging, dat dit onderwijs moet worden "terug gegeven" aan degenen, die daar praktisch en
dagelijks voor verantwoordelijk zijn. Vrijheid en diversiteit - binnen een kader van heldere
einddoelstellingen - kunnen daarbij hernieuwde inspiratie bieden aan leerlingen en leraren.
In dit hoofdstuk worden daartoe enige suggesties gedaan.
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Donderdagmiddag vanaf drie uur wordt alles anders.....Sijbolt Noorda
Goede ideeën en slimme mensen, geld & tijd genoeg, geen honger of onveiligheid – en toch komt er
niets van terecht.
Hoe komt dat toch?
De ideeën waren niet echt goed, de mensen een beetje dom, het geld was voorlopig nodig voor iets
anders, we hadden hiervoor nog even geen tijd, we hongerden naar een ander succes en
overschatten onze onverschrokkenheid – allemaal vaak een beetje waar.
Maar het is niet het hele verhaal.
Ook als de ideeën echt goed zijn en de mensen werkelijk slim, het geld beschikbaar is et cetera – ook
dan lopen we meestal vast.
Waarom?
Ik ben mijn eigen ervaringen langs gelopen en heb een top drie opgesteld van oorzaken voor de
mislukking van zoveel nuttige, wenselijke veranderingsacties.
Op plaats drie staat ‘te veel’.
De verleiding is groot te veel tegelijk te willen. We maken een strategisch plan voor onze organisatie
en tien tegen een loopt het uit op een lange waslijst van hoofddoelen, doelen en onderdoelen.
Iedere afdeling, elke brainstorm, alle analyses, alles levert iets op dat beter kan en dat gaan we dan
ook doen. Maar het komt niet verder dan het papier van het plan. Want het is veel te veel om echt
aan te pakken, om met vereende krachten merkbaar te veranderen. Wie zevenentwintig
doelstellingen nastreeft, bereikt er geen.
Drie positieve veranderingen zijn meer dan genoeg om zichtbare vooruitgang te boeken, drie
belangrijke opgaven zijn al lastig genoeg om er de nodige energie voor te mobiliseren en drie nieuwe,
gezamenlijke doelstellingen zijn net niet te veel voor een flinke groep mensen.
De tweede belangrijke reden voor veel mislukte veranderingsprojecten is ‘extra’. We blijven doen
wat we gewend zijn te doen, de gewone regels blijven van kracht, maar we doen er ‘gewoon’ iets
extra’s bij voor de verandering. Alsof iedereen een ongebruikte reserve aan tijd en energie
beschikbaar heeft voor de vernieuwing. Alsof het gewone werk al onze tijd en aandacht mag blijven
vragen, inclusief de geldende werkafspraken en gedragsregels. Soms is de vernieuwing, het ‘extra’ zo
aantrekkelijk dat we bereid zijn alles uit de kast te halen. Ik heb niet zelden gezien dat het gelijktijdig
verwaarlozen van het gewone werk dan in hoog tempo zoveel nieuwe problemen creëert dat die
binnen de kortste keren ook het veranderingsproject frustreren.
Kortom, wie iets nieuws echt wil doen, moet eerst zorgen voor een schone lei, genoeg lucht en
ruimte, moet eerst snoeien en omspitten. De tuinmetafoor is sowieso verhelderend: ze dwingt de
vernieuwingsactie als een keten van activiteiten te zien, je kunt niet zomaar ergens beginnen.
Van veranderen komt weinig of niets terecht als we te veel willen, te veel nieuwe dingen en dat
bovenop de dingen die we al doen. Het klinkt vanzelfsprekend maar uit eigen ervaring weet ik hoe
scherp je moet opletten om deze valkuilen te ontwijken, en hoe vaak je deze waarschuwingen moet
herhalen.
Maar dan hebben we de belangrijke hindernis nog niet gehad.
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Aan de Utrechtse universiteit was men al jaren ontevreden over de studieprestaties in de juridische
faculteit. De studenten omdat ze vonden dat ze beter bediend hadden moeten worden, de docenten
omdat ze vonden dat ze overvraagd werden en de bestuurders omdat ze vonden dat die
ontevredenheid een smet was op het blazoen van de universiteit. De bestuurders hadden dan ook al
dikwijls plannen gemaakt ter verbetering. Maar veel beter werd het niet. De klachten bleven.
Totdat de rector van de universiteit ging praten met een groep jonge docenten. ‘Al onze
veranderingsplannen zijn op niets uit gelopen, toch blijven we met z’n allen ervan overtuigd dat het
anders moet en beter kan. Jullie hebben carte blanche om het zelf te proberen.’
Wat er toen gebeurde was mijns inziens de belangrijkste succesfactor bij elke serieuze vernieuwing.
Degenen die de sleutel van het succes in handen hebben, krijgen de vrijheid en het vertrouwen om
de verandering zelf, met veel vrijheid van handelen aan te pakken. Er werd niet weer een
veranderingsplan geparachuteerd door het bevoegd gezag. Men ging niet voor de zoveelste keer
oproepen tot ‘voortaan beter doen’. De gebruikelijke organisatie van het onderwijs en de
traditionele indeling van de studenten werden verlaten. Een heel nieuw model werd geintroduceerd,
precies aansluitend bij de doelstellingen van de vernieuwing. En met succes.
Het gaat mij nu niet om de details. De kern van de zaak is dat de verandering van doel gecombineerd
werd met een veranderde teamsamenstelling, een andere toedeling van verantwoordelijkheden en
een geheel nieuwe werkwijze. Dat is het omgekeerde van hetgeen tot vervelens toe
veranderingsacties frustreert: ze worden opgedragen aan de bestaande organisatie, met dezelfde
verantwoordelijkheden en verantwoordingslijnen, met dezelfde goede oude gedragsregels, onder
dezelfde leiding, in hetzelfde gebouw, met dezelfde mensen. En dan maar denken dat op een
donderdagmiddag vanaf drie uur bij toverslag alles anders wordt.
Dat is naar mijn ervaring oorzaak nummer één van veel mislukte veranderingen: ‘ceteris paribus’. Al
het andere blijft hetzelfde. We gaan het alleen even veel beter doen, gewoon onze prestaties
verbeteren, nieuwe doelen halen.
Deze drie oorzaken (te veel, extra en ceteris paribus) blijken in de praktijk schaalbaar. Of het nu gaat
om een andere werkwijze in de samenwerking van twee collega’s dan wel een hele faculteit of een
heel universitair medisch centrum, ik kan er uren van vertellen. Over de keren dat het lukte (omdat
we de gevaarlijke drie wisten te vermijden) en over de keren dat het mislukte (omdat we weer eens
in de val liepen).
Ik ben ervan overtuigd geraakt dat ook op de schaal van een regio, een land of een groep landen zich
deze mechanismen voordoen respectievelijk gemeden zouden moeten worden als de pest.
Voorbeelden te over.
In Amsterdam wilde men een nieuw stadsdeel vormen om dichter bij de burgers te komen en beter
in behoeften te voorzien, maar toch werden gewoon de regels, de organen en de partijen
gehandhaafd die in de oude situatie voor het vastlopen hadden gezorgd. Toen een groep – nota bene
op verzoek van het stadsbestuur – met een alternatieve werkwijze kwam, was de ondertoon van de
unanieme kritiek van de kant van de gemeenteraad: dat zet de democratie onder spanning. Alsof die
voor eens en altijd vormvast is, en bovendien niet aan haar vermogen tot presteren gemeten moet
worden.
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In Europa willen we al tientallen jaren onderling en ten opzichte van de rest van de planeet de
kwaliteit van het hoger onderwijs verhogen. Jarenlang was er maar één mantra: onderwijs is de
verantwoordelijkheid van de nationale regering, daar dient Brussel te zwijgen. Totdat op een
onbewaakt ogenblik de ministers van onderwijs een ogenschijnlijk onschuldige structuurafspraak
maakten: we zouden voortaan de studie aan de universiteiten evenals die in het Verenigd Koninkrijk
en de rest van de Angelsaksische wereld, in drie fasen indelen: Bachelor, Master en PhD. De afspraak
is negen jaar geleden in Bologna beklonken en heeft nog lang niet overal in Europa tot de beoogde
heldere herstructurering geleid. Maar zoveel is duidelijk, wat binnen de traditionele kaders al
tientallen jaren onmogelijk was gebleken, kwam ineens op gang. En is nog lang niet uitgewerkt, met
effecten die veel verdergaan dan de structuur van de studie.
Ook op de schaal van de Nederlandse samenleving zou een doorbraak van de vaste patronen
(bepaald door de tweedeling overheid/burger, beheerst door politieke partijen, en gestuurd door
stapels wetgeving) ten gunste van twee of drie vernieuwingsacties bijzonder verkwikkend kunnen
werken. Ik ben ongetwijfeld bevooroordeeld, maar ik zie doorslaggevend goede redenen om de hele
onderwijsketen als testcase te nemen. Een overgereguleerde sector, zowel in termen van wetgeving
als van bestuurslagen. Een gebied waarin de verhouding tussen publieke financiering (lees:
belastinggeld) en private bijdragen in graniet lijkt te zijn gebeiteld. Nergens zijn de belangen van
burgers (de oude en de jonge) op zo grote schaal dezelfde. Ik ken geen voorbeeld waar vertrouwen
en reputatie zo invloedrijk zijn. Van onderwijsprestaties is de toekomst van de individuele burger
maar ook die van de samenleving als geheel rechtstreeks afhankelijk. Et cetera, et cetera.
In Den Haag wordt druk over het onderwijs gesproken en besloten (in het kabinet, in het parlement,
in de Sociaal-economische Raad, door vakbonden en werkgevers), maar steevast van een afstand en
in de toonsoort van zorg en aanwijzing. Me dunkt dat er veel voor te zeggen zou zijn wanneer het
onderwijs volgens het patroon van de concentrische cirkels zou worden geactiveerd: met als kern de
burgers (leerlingen en ouders) en de docenten, in de rand eromheen de werkorganisaties, en in de
buitenste cirkel de wetgever ter bescherming van de deugdelijkheid. Geen sturing van de praktijk
door de wet(gevers), maar de wet als omheining van de praktijk. Het werkverband (c.q. de school)
van leerlingen en docenten in het centrum, met de partijen op de ‘arbeidsmarkt’ als meest betrokken
belangstellenden.
Enfin, het is een casus waarvan de uitwerking de maat van deze bijdrage overschrijdt. Dat geldt ook
van de impact ervan, als we in de Nederlandse samenleving de zaken op dit terrein op hun kop
zouden weten te zetten, zou dat zonder twijfel breed uitstralen. Maar dan wel tamelijk rigoreus
aanpakken: als een topprioriteit (niet als een doel onder vele), in plaats van de waslijst plannen en
projecten die we al hebben (niet als een aardig extra), en volgens het vrijstaat-model.
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Mensen maken het verschil – Wiet de Bruijn
Onlangs volgde ik bij De Baak managementcentrum VNO-NCW in Noordwijk een seminar over
onderwijs. Op een gegeven moment werden we ingedeeld in groepen van tien personen, mensen
van binnen en buiten het onderwijs. Binnen 15 minuten moesten we onze visie op onderwijs geven
en de ideale school uittekenen.
Een onmogelijke opdracht, zou je denken – en toch waren we het in minder dan 15 minuten eens. En
dat heeft mij aan het denken gezet. Als een groep mensen met zulke uiteenlopende achtergronden
en zulke verschillende prioriteiten het vrijwel meteen eens is over het doel – hoe moeilijk kan het
dan zijn om het eens te worden over de middelen om dat doel te bereiken?
De groep vond dat de individuele leerling met al zijn talenten centraal moest staan. Natuurlijk moest
de school optimaal gebruik maken van alle ICT-mogelijkheden zoals e-learning (leren op afstand) en
simulatiespelen. Ook wat de leerlingen zouden moeten leren was duidelijk: relevante kennis. Kennis
verandert elke drie jaar - kijk maar eens naar het filmpje ‘Did You Know; Shift Happens’ op YouTube,
voor mij een eyeopener die laat zien hoe snel informatie achterhaald is en hoe snel de
informatietechnologie zich ontwikkelt. Maar de leerlingen moesten ook leren ‘leren’ en zoveel
mogelijk in hun persoonlijke groei worden gestimuleerd.
We wilden ook allemaal een open school: een school die onderdeel is van een maatschappelijk
netwerk, waar niet alleen jonge mensen leren maar ook de volwassenen zoals directeuren, leraren,
ouders en buurtbewoners. De taak van de docent was vooral het begeleiden van de individuele
leerlingen in hun leerproces; idealiter is hij een rolmodel. We waren het er ook over eens dat er niet
één ideale school is, maar dat er vanwege de uniciteit en diversiteit van de mens verschillende
onderwijsconcepten mogelijk moeten zijn.
Kortom: hoe het onderwijs er over pakweg 10 jaar uit moet zien is door vriend en vijand zo
langzamerhand wel uit te tekenen. .
Toch ziet het er niet uit dat het onderwijs zomaar gaat veranderen. Als ondernemer weet ik “dat het
gemakkelijker gezegd dan gedaan is”. En weten we al niet veel langer hoe goede scholen eruit
zouden moeten zien? Na de Mammoetwet is het onderwijs alleen in de structuur drastisch
veranderd, maar zijn de opvattingen over onderwijs niet wezenlijk gewijzigd. Sommigen beweren
zelfs dat het onderwijs in de kern al sinds de industriele revolutie niet echt veranderd is – een
systeem waarin de mens het middel is voor het bereiken van het doel van de organisatie. Dat
systeem trachten we met verouderde regels krampachtig in stand te houden. Neem de 1040urennorm, het aantal klokuren dat een leerling jaarlijks les moet krijgen. Geen kind is gelijk, dus
waarom een dergelijke norm van bovenaf opleggen?
Deze rigiditeit steekt schril af tegen de mate waarin de maatschappij verandert.
Verantwoordelijkheid, authenciteit en waardetoevoeging zijn sleutelbegrippen geworden, zowel voor
werkgevers als werknemers. De nadruk in het nieuwe tijdperk ligt op waarden en niet op regels.
Op dit moment is de school een middel van de overheid om scholing te geven aan jonge mensen. De
docent is een middel voor de school om in de onderwijsleerfabriek geslaagde leerlingen af te leveren.
Met een woud aan regels zorgt de overheid ervoor dat de scholen zo efficient mogelijk produceren.
Echter de motor begint te haperen, het bewustzijn van de mensen verandert, er ontstaat een
verlangen naar eigen verantwoordelijkheid en naar onderwijs dat recht doet aan de kwaliteiten van
jonge mensen.
Al drie jaar geef ik gastlessen op het vmbo, havo en vwo. Als docent krijg je opgelegd wat er
behandeld dient te worden in een semester. Daar dien je een studiewijzer voor te maken. Per les
dien je precies aan te geven wat je als docent behandelt. Tevens volg je het boek dat door de sectie
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economie is uitgekozen. Op deze manier wordt elke manier van creativiteit uitgebannen. Bovendien
dien je stof aan de leerlingen uit te leggen die of volstrekt verouderd is, of irrelevant. Een voortgezet
onderwijs derde klas leerling staat niet te springen om nutteloze BTW sommen te maken terwijl hij
tegelijkertijd in zijn virtuele community leiding geeft aan 15 jonge mensen over de hele wereld. De
jonge mensen van deze tijd zijn tot veel meer in staat dan veel volwassenen denken!
Mijn leerlingen kregen pas lol in het vak economie toen ik uit mijn eigen ervaring ging putten. Ik
vertelde over Boedelbak, het aanhangwagenverhuurbedrijf dat ik op mijn 26ste met mijn neef heb
opgezet. Die verhalen inspireerden de leerlingen en ze kwamen met briljante marketingideeën.
Leerlingen houden van drama, leerde ik – een faillissement vinden ze bijvoorbeeld heerlijk. De Laurus
supermarktcasus die ik had opgesteld was een groot succes. Opeens werd het voor de leerlingen
interessant om een balans te leren lezen en te bedenken of ze al dan niet aandelen in dat bedrijf
zouden kopen.
Beleidsmakers moeten de mens centraal stellen en in het geval van het onderwijs betekent dat dus
de directeuren, docenten, leerlingen en ouders. De overheid moet vertrouwen hebben in hun
creativiteit en verantwoordelijkheidsgevoel in plaats van iedere vrijheid te smoren in van boven
opgelegde regels.
Zo’n fundamentele verandering gaat natuurlijk niet vanzelf. De vraag is hoe het onderwijs in
beweging komt? En wat de rol van de scholen, overheid, politiek en anderen daarbij kan zijn.
Op zich ontbreekt het de meeste mensen binnen het onderwijs niet aan goede wil en is men enorm
betrokken bij de leerlingen. Maar oude machtsbases zullen vast willen houden aan de huidige
situatie. En veranderen is eng.
Toch doen zich in het onderwijsveld ontwikkelingen voor die wijzen op een nieuwe fase. Er zijn
scholen die het heft in eigen hand nemen vanuit zelfvertrouwen. Zo is er de “Noordwijkse school” te
Noordwijk, opgericht door een moeder van vier kinderen. Deze openbare basisschool leert kinderen
in de ochtend lezen, schrijven, rekenen, geschiedenis en aardrijkskunde. En in de middag doen de
leerlingen waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden zoals muziek spelen, tekenen, dansen, etc.
Daarin worden de vakken lezen, rekenen, etc. op een speelse manier ingeweven. De leerlingen
ontwikkelen hun talenten optimaal en ze leren de vakken die ze moeten leren om zich in de
Westerse maatschappij te kunnen begeven.
De school vraagt vooraf van de ouders een commitment in de vorm van een kleine geldelijke
bijdrage. Zowel ouders als leerlingen beloven van te voren om zich voor de school in te zetten. Er is
geen vrijblijvendheid maar betrokkenheid. De sfeer is zo goed op school dat het aantrekken van
leerkrachten gemakkelijk gaat.
Een ander voorbeeld is het Koning Willem I College in Den Bosch, een ROC met maar liefst 13.000
studenten. Je voelt bij binnenkomst op het terrein direct dat het hier klopt. De concierge weet dat ik
een afspraak heb, mensen groeten elkaar er hangt een persoonlijke sfeer.
Deze community-school bewijst dat ook een grote scholengemeenschap aandacht kan hebben voor
de individuele talenten van de leerlingen. Het is duidelijk dat dit ROC zich vooral met zijn studenten
en docenten bezighoudt en veel minder met de regels die in Den Haag worden gesteld.
Een andere hoopgevende ontwikkeling is het ontstaan van publiek-private samenwerkingvormen in
het onderwijs. Er zijn ontwikkelingen gaande die erop wijzen dat scholen in de toekomst onderwijs
gaan inkopen bij particuliere onderwijsinstellingen. Schoevers opleidingen, ons allen wel bekend,
verzorgt management ondersteuningsopleidingen op mbo-niveau. Een goede opleiding met
baangarantie. Er zijn ROC’s die ook zulke opleidingen verzorgen in grotere groepen. Samenwerking
tussen Schoevers en MBO instellingen die ook managementondersteunende opleidingen verzorgen
90

behoren tot de mogelijkheden. Een ander voorbeeld is dat huiswerkbegeleidingsinstituten lessen
overnemen in opdracht van een school, omdat bijvoorbeeld de leraar wiskunde een week ziek is.
Hoe kan de overheid een bijdrage leveren aan de ontwikkelingen in het onderwijs zoals die
hierboven zijn geschetst?
Om te beginnen zal de overheid zelf een flinke omslag moeten maken: Niet langer optreden als
waakhond en verkeersagent, maar onderwijskaders scheppen waarbinnen de mens centraal staat.
De kwaliteit moet niet worden gehandhaafd door een woud van regelgeving, maar door
kwaliteitscontrole achteraf. Inderdaad, dat betekent decentralisatie - de verantwoordelijkheid voor
het onderwijs moet primair bij de scholen liggen.
Maar de overheid kan ook inspireren door goede initiatieven in de schijnwerpers te zetten. Er
werken veel capabele mensen op het departement van Onderwijs die samen over veel kennis
beschikken. Verhuis die experts naar een centraal gelegen kenniscentrum. Zo’n centrum verzamelt
‘best practices’, nodigt inspirerende directeuren en docenten uit en inventariseert de laatste ICTontwikkelingen en leermethodieken.
Tenslotte zou de overheid moeten nadenken over het faciliteren van publiek-private
samenwerkingsvormen.
We zien aan de genoemde initiatieven dat individuele creativiteit niet te stuiten is, en dat er veel
hoopvolle projecten starten ondanks alle tegenwerking. Toch denk ik dat goede voorbeelden alleen
niet voldoende zijn om het onderwijs ingrijpend te hervormen. Daarvoor heeft het onderwijs zijn
eigen kredietcrisis nodig. Volgens de commissie Rinnooy Kan zal driekwart van de leraren in de
komende zeven jaar het onderwijs verlaten en dreigt er een massale uitval van lessen. De
lerarencrisis is in die zin een kans omdat het de overheid met de neus op de feiten zal drukken en het
daadwerkelijk een nieuwe fase voor het onderwijs zal inluiden.
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Weerbaarheid en ontwikkeling, kinderen eerst! – Mariëtte Hamer
Is er dringend behoefte aan een visie op verandering gegeven de ontwikkeling in de samenleving? Die vraag is
snel beantwoord: ja, die behoefte is er. Niet alleen vanwege de ontwikkelingen die in de samenleving gaande
zijn, zoals internationalisering en globalisering. Maar ook omdat het vertrouwen op een “zekere” toekomst
sinds de wederopbouw niet meer zo laag geweest. Dat wordt mede bepaald door het gevoel van veel
Nederlandse burgers dat de overheid - en de politiek als representant daarvan – geen oplossingen biedt voor
de problemen die zij in het dagelijks leven voelen. Dat vertrouwen moet terug. Dat kan alleen als er een
gedeelde visie ontstaat over hoe we omgaan met de veranderingen in de samenleving en hoe we zorgen dat
mensen deze veranderingen mee kunnen maken.
Voor een open samenleving die zich zal blijven transformeren onder de gevolgen van vergrijzing, globalisering
en internationalisering zijn wat mij betreft de weerbaarheid en het ontwikkelingsvermogen van de bevolking
cruciaal. Een beschaafd land herken je aan de aandacht die er naast economie en veiligheid is voor onderwijs,
kunst en cultuur. Daaraan werken is een opdracht van de politiek. En dat werk begint bij de kinderen. Kinderen
eerst!
Waarom hecht ik zoveel waarde aan de weerbaarheid en het ontwikkelingsvermogen van mensen? Omdat in
wezen nog steeds de pyramide van Maslow geldt: mensen gaan pas mee in veranderen als zij in hun
basisbehoeften (eten, wonen, veiligheid) zijn voorzien. Pas als aan de basisbehoeften is voldaan, kunnen
mensen volwaardig participeren en met hun eigen groei bezig zijn. En vervolgens met de groei van de
samenleving als geheel. Als mensen zich niet weerbaar voelen omdat zij niet de capaciteiten hebben om zich
aan te passen aan de veranderende wereld, dan doen ze niet mee. Dan worden ze ontevreden of haken ze af.
De overheid dient mede zorg te dragen voor die weerbaarheid. Vooral door goed onderwijs. Maar bijvoorbeeld
ook doormensen die het niet alleen redden de arbeidsmarkt een steuntje in de rug te geven en door een
sociaal vangnet te bieden voor wie echt niet kan werken. Wanneer de overheid dat niet doet ontstaat er een
grote kloof, een tweedeling tussen have’s en have’s not. Tussen mensen die het alleen wel redden en degene
die dat niet kunnen. De overheid heeft dat versterkt door te eenzijdig de trom van de ‘eigen
verantwoordelijkheid’ te roeren.
Die tweedeling tussen mensen die hier wel en niet goed mee om kunnen gaan groeit in de Nederlandse
samenleving. De spanning neemt onderhuids toe. Er is te veel stille armoede, er zijn te veel schulden, er is te
veel onvrede. En die gaat niet alleen over “te weinig brood op de plank”, maar ook over eenzaamheid, je
onveilig voelen in je wijk, je onbelangrijk voelen in je werk. Naast de toenemende vereenzaming van ouderen,
baart de positie van jongeren in de (grote) steden zorg. Zij lopen rond zonder de nodige structuur in hun leven,
zonder diploma, van tijdelijke baan naar geen baan, als tienermoeder (of met schuldgevoelens als onbekende
tienervader), en soms zonder vaste woonplaats. Leraren kunnen hierover aangrijpend vertellen, zij zien de
jongeren soms onder hun handen wegglijden.
Een dorp voor een kind
Er is een oude uitspraak die zegt “Er is een dorp nodig om een kind op te voeden.” Dat “dorp” bestaat voor
veel kinderen niet meer. Ouders zijn soms gescheiden en/of aan het werk, familie woont ver weg en de sociale
controle op straat is verdwenen. De overheid moet er alles aan doen om kinderen voldoende houvast te geven.
Dat betekent dat er gezocht moet worden naar eigentijdse vormen voor dat zogenaamde “dorp”, aansluitend
bij de behoeften van het kind en dat van de “nieuwe gezinnen”: tweeverdieners of eenoudergezinnen,
Daarvoor zijn nieuwe aangrijpingspunten nodig en twee liggen er erg voor de hand: de kinderopvang en de
school.
De brede buurtschool
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In de Tweede Kamer ligt een initiatiefwetsvoorstel van mijn hand voor wat ik het “speelhuis” heb genoemd.
Het speelhuis is een samenvoeging van de peuterspeelzalen en het kinderdagverblijf. Van oudsher richt de
peuterspeelzaal zich op de ontwikkeling van het kind. Het kinderdagverblijf is er meer voor de opvang. Als je
die functies samenbrengt, ontstaan er meer mogelijkheden. Kinderen kunnen allemaal naar dezelfde plek in de
buurt, leren elkaar spelenderwijs kennen. Daarbij staat hun ontwikkelingsvermogen centraal en worden
achterstanden vroegtijdig aangepakt. Het wetsvoorstel ligt te wachten omdat het Kabinet ook zelf met een
plan wil komen. Dat gun ik ze. Maar de tijd dringt, kinderen kunnen niet wachten.
In sommige wijken gaat men nog een stapje verder en wordt het speelhuis gekoppeld aan de brede
buurtschool. Ook die brede basisschool is meer dan een gewone school. Door de combinatie met
kinderopvang, bibliotheek, consultatiebureau en jeugdzorg neemt de toegankelijkheid toe. De school wordt het
middelpunt in de wijk: leren en recreëren komen bij elkaar. De leerkracht geeft primair les, maar door de
samenwerking met anderen in de school krijgt het kind meer “gezicht”: het wordt meer dan alleen een leerling.
Kinderen kunnen zich op die manier binnen en buiten schooltijd ontwikkelen.
Het beroepsonderwijs in de buurt
Voor veel jongeren is de houvast weggevallen. Er is geen “opvang”, daarvoor zijn ze te oud. Het jeugd- en
jongerenwerk bestaat vaak niet meer. De school is een anoniem instituut. Initiatieven van het VMBO en MBO
om samen in wijken buurtscholen voor beroepsonderwijs neer te zetten, verdienen daarom alle steun. Evenals
de samenwerking met jeugdtheater of sportvoorzieningen. Vroeger was de stelling dat als het met de ouders
goed ging, het met de kinderen ook beter ging. Ik zou die stelling ook willen omkeren. Als het met de kinderen
goed gaat, pakken ouders ook makkelijker hun kansen. Zeker waar we het hebben over ouders met een laag
opleidingsniveau of met beperkte kennis van de Nederlandse taal. Daarom is de huidige inburgeringswet ook
zo’n draak. Door deze wet zijn namelijk veel werkverbanden tussen basisscholen en de opleidingen die de
inburgering verzorgen, mede door de aanbestedingsprocedures, weggevallen. Daarmee wordt precies het
tegenovergestelde bereikt: minder in plaats van meer inburgeraars hebben we te maken met leraren
taalonderwijs die ontslagen thuis zitten.
Samenwerken in plaats van apart
De ontwikkeling die ik schets, waarin kinderopvang, school en beroepsonderwijs samenwerken aan een nieuw
houvast voor kinderen, is geen utopie. Er wordt door veel mensen keihard aan gewerkt. De overheid
belemmert dat proces nog te vaak. Zo kwam er wel een wet voor de voor- en naschoolse opvang (motie Van
Aartsen/Bos), maar bood de overheid onvoldoende investeringsmogelijkheden. Zo loopt ontschotting van
jeugdzorg, onderwijs en centra voor werk en inkomen nog te vaak vast door verstikkende regelgeving.
Het grootste struikelblok om veranderingen te weeg te brengen is het “hokjes denken”. Alles moet in een eigen
regeling, aparte wet, vooraf tot in de puntjes uitgedacht en er mag niets mis gaan. Dat frustreert de praktijk.
Een initiatief zoals het “beroepsonderwijs ontketend” kwam bijvoorbeeld niet tot stand, omdat het niet in de
planning van het Ministerie van Onderwijs paste. De landelijke overheid moet daarom leren loslaten en een
aanpak kiezen die uitgaat van maatwerk en lokale uitvoering. Een aanpak die ook meer initiatief legt bij de
mensen in de praktijk. En een aanpak waarin men ook reflectie toont op het eigen functioneren.
En via die zelfreflectie kom ik bij de politiek. Juist in een snel veranderende wereld waarin mensen onzeker zijn
over de toekomst moet de politiek staan voor de geloofwaardigheid. Met een open oog voor wat er goed en
voor wat er fout gaat in de samenleving.
De kloof overbruggen
Er wordt veel gesproken over de kloof tussen burger en politiek. Die kloof is in zekere zin paradoxaal. Nog nooit
hadden burgers zoveel direct contact met politici als nu. Maar meer dan ooit heerst het gevoel dat niet wordt
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geluisterd. Het kan dus niet anders dan dat het optreden van politici niet aansluit bij de zorgen en
belevingswereld van burgers. De vraag is hoe daarop te reageren.
Het lijkt er op dat het antwoord steeds meer wordt gezocht in stevige uitspraken en spierballentaal, waarbij het
met alle problemen ‘heel snel afgelopen’ moet zijn. Het risico is dat er daardoor een soort ‘on demand’ idee
over politiek ontstaat die in praktijk nooit bevredigend kan zijn. En wat de mensen misschien ook niet helemaal
vertrouwen.
Want de werkelijkheid is dat sommige problemen nooit helemaal opgelost kunnen worden. De ontwikkelingen
gaan zo snel, dat de Nederlandse samenleving zich niet kan isoleren. Daarom is het belangrijk om behalve de
onvrede van mensen te benoemen juist ook te zoeken naar oplossingen. Omensen mee te laten denken over
die oplossingen. Dat kan door burgerfora, maatschappelijke enquêtes en informele raadplegingen. Nu mogen
mensen soms meepraten, maar het resultaat verdwijnt vervolgens in een bureaucratische molen. Dat is dus
dodelijk voor de democratie. En het kan echt anders door bijvoorbeeld wijkbewoners niet alleen met
oplossingen voor hun wijk te laten komen maar ze ook inspraak te geven over de inzet van de middelen.
Ook het parlement kan zijn aanpak verbeteren, eerder en vaker kijken hoe beleid uitpakt. Misschien is het
belangrijkste resultaat van de commissie Dijsselbloem wel dat het onderwijsveld zich weer serieus genomen
voelt. Maar naast terugkijken moet er ook vooruit gedacht. Daar zou een nieuwe parlementaire commissie
“toekomst” zich integraal mee bezig kunnen houden, waardoor ontwikkelingen zoals de vergrijzing of
duurzaamheid niet apart maar in samenhang bezien. En wat zou het interessant zijn als juist de
fractievoorzitters in zo’n commissie zitting nemen.
Conclusie
Een open samenleving functioneert pas goed als haar burgers weerbaar zijn en vertrouwen hebben in de
toekomst. De overheid heeft hierbij een belangrijke rol: die moet daarvoor de randvoorwaarden realiseren. Dat
betekent mensen zowel houvast geven waar ze het nodig hebben als mogelijkheden bieden om vooruit te
komen. Daarbij is vroeg geleerd is oud gedaan. Daarom leg ik de prioriteit bij de kinderen. Zij moeten de kans
krijgen hun toekomst beet te pakken. Ze verdienen het. De samenleving verdient het. Maar met goede
maatregelen alleen redden we het niet: maatregelen zijn pas effectief als mensen vertrouwen hebben in
diegene die ze oplegt. Aan dat vertrouwen is nu meer dan ooit behoeft. Om dat te winnen zullen politici zowel
in woord als in daad burgers aan zich binden.
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Gooi alle rapporten het raam uit! - Margalith Kleijwegt
Jason maakte een gespannen indruk toen ik hem voor het eerst ontmoette. Hij was al drie weken niet op
school geweest omdat hij door de Marokkaanse jongens uit zijn klas werd gepest. Ze scholden hem uit in het
Arabisch, hij wist niet wat hij terug moest zeggen. Jason woonde vlakbij zijn school, het Calvijn met Junior
College in Amsterdam-West. Een vmbo-school met bijna alleen maar zwarte leerlingen.
Jasons spijbelgedrag werd door school opgemerkt. Zijn mentor gaf Jasons absentie door aan de coördinator,
die de leerplichtambtenaar informeerde, die weer contact met de ouders probeerde op te nemen en toen die
niet reageerden werd Jason tot een zogenaamde zorgleerling gebombardeerd en daarom werd hij iedere
maand in een speciaal overleg besproken.
Niet dat Jason daar zelf veel aan had.
Hij was verworden tot een papieren probleem dat via een vastgesteld protocol moest worden opgelost.
Niemand kwam op het idee dat protocol aan zijn laars te lappen, om de jongen, hij was toen veertien, eens
thuis op te zoeken. Om uit te vissen wat er nu eigenlijk aan de hand was. Waaróm Jason niet naar school
kwam, waarom zijn moeder niet op brieven reageerde.
Jasons misère hield niet op nadat hij had besloten zijn geluk op een andere school te proberen. Het ROC
Amsterdam waar hij zich aanmeldde, stuurde hem van het kastje naar de muur. Toen hij eindelijk een passende
school had gevonden - zijn schooltas stond al ingepakt - werd hem door zijn nieuwe school te verstaan gegeven
dat hij beter thuis kon blijven. Gebleken was dat hij zich te laat had aangemeld en dus zou de school dat jaar
geen geld meer voor hem krijgen.
De bureaucratie won het van de zorg om de leerling.
Hoe stroperig en ineffectief overheid en hulpverlening kunnen zijn is de afgelopen jaren steeds dieper tot me
doorgedrongen. Het blijkt allemaal té georganiseerd, té bureaucratisch te zijn, waardoor papier belangrijker
wordt dan de werkelijkheid. Volgens mij moeten beleidsmakers alle onderzoeken het raam uitgooien, we
wéten tenslotte wat de problemen zijn. En het afsluiten van convenanten zou verboden moeten worden, want
wat heb je aan intentieverklaringen als ze niet tot daden leiden?
Een paar jaar geleden, in 2005, schreef ik een boek - “Onzichtbare Ouders - de buurt van Mohammed B.”,
waarin ik verslag deed van mijn gesprekken met ouders van leerlingen van het Calvijn met Junior College. Ik
wilde graag weten hoe ouders van deze zwarte school leefden, hun kinderen opvoedden, of ze zich hier thuis
voelden en wat hun verwachtingen waren van hun leven in Nederland. Ik kwam erachter hoe geïsoleerd veel
gezinnen leven, regelmatig was ik de eerste Nederlander die bij ze over de vloer kwam. Die eigen wereld die
niets met de onze te maken heeft, baarde me grote zorgen. De grote vraag was: hoe doorbreek je die
afzondering? Hoe zorg je ervoor dat ouders wel naar ouderavonden komen en weten wat hun kinderen
buitenshuis uitvoeren?
De aandacht die er voor mijn boek was - vanuit alle politieke richtingen werd ik gevraagd om mijn bevindingen
te komen vertellen - verplichtte. De school was er slecht aan toe en een informeel comité met Geert Mak, Els
Swaab, Felix Rottenberg en de directeur van de school kwam in actie in een poging daar verandering in te
brengen. In de hoop onze ervaringen aan te wenden bij scholen die er net zo slecht aan toe waren. Een
proeftuin moest het worden, niet alleen op onderwijskundig gebied, maar ook bij de begeleiding van
leerlingen. Nooit meer mocht er een Jason-achtige situatie ontstaan. Sterker nog, leraren zouden wat ons
betreft ieder jaar op huisbezoek moeten gaan om de leerling en zijn familie veel beter te leren kennen. Relaties
worden op die manier persoonlijker en dat is juist goed in deze verbureaucratiseerde wereld.
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Scholen, vonden en vinden we allemaal -zeker in buurten als Amsterdam-West - zouden een spil moeten zijn in
het leven van leerlingen en hun ouders. Omdat de school een natuurlijke plek is en niet bedreigend voor
ouders zoals een kantoor van jeugdzorg of de kinderbescherming dat wél is. Jeugdzorg en de
leerplichtambtenaar binnen school laten opereren is veel effectiever, ze hebben immers direct contact met
leerling en leraar, dan wanneer ze in een anoniem gebouw zitten. Vanaf het begin was ook het bedrijfsleven bij
ons initiatief betrokken, onderwijs gaat ons namelijk allemaal aan en maatschappelijk ondernemen is ín. Daar
moesten we gebruik van maken.
Op het moment dat we begonnen, begin 2006, was de situatie van de school deplorabel, de wc’s stonken en
zaten permanent verstopt, er liepen muizen en ratten. Het leek erop alsof de school die het hardst aan
vernieuwing toe was, door het toenmalig bestuur was vergeten. Het Calvijn maakt onderdeel uit van een grote
christelijke koepel, de Amarantis Onderwijsgroep met in totaal ongeveer zevenentwintigduizend leerlingen. Bij
zo’n moloch kun je je wel voorstellen dat de bazen nauwelijks een idee hebben van wat zich op de werkvloer
afspeelt. Helemaal verkeerd natuurlijk, want uiteindelijk gaat het in het onderwijs om de leerlingen.
We stelden ons bij het Calvijn met Junior een mooi gebouw voor met een goede sfeer, uitgekiend onderwijs en
een goede zorgstructuur waarbinnen één persoon duidelijk verantwoordelijk voor een leerling zou zijn, en waar
niemand meer zonder diploma zou vertrekken.
Dat was toch niet teveel gevraagd?
In de zomer van 2006 legde Felix Rottenberg tijdens een sessie in de aula van het Calvijn pijnlijk bloot hoe
slecht de school eraan toe was. In aanwezigheid van meer dan honderd man waaronder het schoolbestuur,
stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch, Sjaak de Graaf van ING Nederland en burgemeester Cohen, probeerde
Rottenberg erachter te komen hoe de school zo in het slop had kunnen raken. Alle partijen wezen naar elkaar,
termen als convenanten, corporatiebelangen en locatieonderzoeken buitelden over elkaar heen. Rottenberg
spaarde niemand. De conclusie was: iedereen had de leerling uit het ook verloren. ‘We hebben het allemaal zo
verrekte ingewikkeld gemaakt’, verzuchtte Cohen.
‘Wat ik hier zie is pure onmacht’, zei Sjaak de Graaf van de ING die middag. En later: ‘Ik zag iedereen daar met
plaatsvervangende schaamte zitten, tot de burgemeester aan toe. Dat zoiets in Nederland kan gebeuren. Die
stroperigheid. Wij zijn de gevangene van het systeem.’
Inmiddels heeft de school een nieuwe directeur, een topmanager die zijn sporen verdiende bij de gemeente
Amsterdam en de Belastingdienst. Hij heeft zichzelf twee jaar gegeven om het Calvijn er bovenop te helpen. En
dat doet hij met verve. De onderwijsinspectie prees het Calvijn tijdens hun laatste bezoek, voorjaar 2008, om
hun ambitieuze plannen.
Vanaf begin dit schooljaar blijven alle eersteklassers tot vier uur ’s middags op school, ze kunnen sporten,
Engels leren, er is een ICT-programma. Alles onder professionele begeleiding. De ABNAmro coacht leerlingen
op individuele basis, werknemers van de ING knappen een aantal lokalen op. Nike neemt de leerlingen mee op
excursie naar hun hoofdkantoor in Hilversum en organiseert sportevenementen.
Ook binnen school is er meer dynamiek, leraren waren na jaren van malaise ongemotiveerd geraakt, ze
geloofden niet meer in een toekomst voor hun school. En alle eerstejaars worden thuis bezocht door hun
mentor.
Het schoolbestuur lijkt blij met de nieuwe directeur, hij is een gouden geep. Hij organiseert fantastisch, heeft
een visie, is niet bang om te handelen. Maar het is niet genoeg, hij kan niet in zijn eentje een nieuwe school
bouwen, of van een uitgeblust docentencorps weer een vitaal team maken.
Als de samenleving het zo belangrijk vindt de achterstanden in de zwarte buurten en op de zwarte scholen, dan
zouden we in het geval van Calvijn, en er zijn nog veel meer voorbeelden, als één man achter die directeur en
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zijn plannen moeten gaan staan. En hem in alle opzichten terwille moeten zijn, hem een nieuw gebouw moeten
geven, ervoor zorgen dat hij een aantal nieuwe, gemotiveerde leerkrachten erbij krijgt.
Hij loopt zich de sloffen uit zijn schoenen om precies dat te doen wat van hem wordt verlangd: van zijn
leerlingen positieve betrokken burgers te maken die geloven in hun toekomst.
De woningcorporatie, de deelraad en het schoolbestuur zouden het een eer moeten vinden om met zo iemand
samen te mogen werken, zijn wensen in te willigen. In plaats daarvan denken de betrokken partijen nog teveel
aan hun eigenbelang.
‘It takes a village to raise a child’, is een oud en waar Afrikaans gezegde, Hillary Clinton blies hem nieuw leven
in. De school als middelpunt van de wijk, het is zo’n praktische en bovendien haalbare manier om buurten uit
het slop te halen. Het lijkt mij fantastisch als de komende tijd veel meer scholen als het Calvijn omgetoverd
toveren tot bloeiende middelpunten voor zowel ouders als leerlingen. Zoals het er nu uitziet is dat precies wat
de gemeente Amsterdam wil. Niet alleen de overheid moet daar een bijdrage aan leveren, de inzet van het
bedrijfsleven is cruciaal. Dit is een goed moment, want maatschappelijk ondernemen is ín.
De ING spant zich sinds het begin van alle veranderingen op een bijzondere manier in voor het Calvijn. De
onderneming verfde lokalen, financierde een voetbalveldje, ze bood leerlingen stages aan, haar Engels
sprekend personeel geeft Engelse les (wat een groot succes is bij de leerlingen). De ABNAMRO coacht
leerlingen en Nike verzorgt sporttoernooien.
De school leert van de bedrijfsmatige aanpak van deze multinationals. Het contact tussen de leerlingen en hun
begeleiders uit het zakenleven liep in het begin wat onwennig, maar inmiddels zijn ze met elkaar vertrouwd.
Alle bureaucratie, de protocollen en rapporten hebben er niet toe geleid dat tot iedereen is doorgedrongen dat
een jongen als Jason ons aller verantwoordelijkheid is. Dat effect heeft het praktisch samenwerken op deze
school inmiddels wel.

97

Recht op het verkeerde doel af - Vincent Icke

Verandering is zo onvermijdelijk dat er weinig meer over te zeggen is dan platitudes. Panta rhei,
nietwaar? En voor de bèta’s is er de Tweede Hoofdwet van de Thermodynamica. Dus gaat het mij
hier niet om verandering als zodanig, maar over het opzettelijk veroorzaken van verandering, en
vooral om de sturing daarvan, zoals ik die meemaak in mijn wetenschappelijke wereld. Bij een
opzettelijk teweeggebrachte verandering zijn van belang: de noodzaak, het doel, en de sturing. Ter
zake van elk van die drie heeft de wetenschap gruwelijk te lijden gekregen, zonder betere motivering
dan een adderkluwen van maatschappelijke misvattingen, eisen, hebberigheid en ongeduld.
Vrijwel geen enkele bedachte en opgelegde verandering van de academische cultuur berust op een
aantoonbare noodzaak. Integendeel: de staat van dienst van de wetenschap is zo sensationeel goed,
dat alleen een groteske variant van een ontevreden kind nog meer zou willen. Als wij octrooi hadden
verkregen op alle voortbrengselen van de zuivere wetenschap, dan was 94% van de industrie ons
schatplichtig. Wie een dergelijk subtiel, zelfsturend en productief instrument bezit, zou zich wel
honderdmaal moeten bedenken alvorens een verandering in het mechanisme voor te stellen.
De ‘noodzaak’ tot verandering blijkt vooral te berusten op politieke wensen en vooroordelen, zoals:
meer afgestudeerden, meer en sneller toepasbare ontdekkingen, meer voor minder geld. Zulke
wensen zijn evenzovele illusies. Er zijn nu eenmaal niet veel mensen die het aan de top van de
kennisladder kunnen bijbenen. Waren dat er veel meer, dan zou die top hoger moeten worden. Wil
je dus meer afgestudeerden, dan kun je in Nederland alleen maar het niveau van de studies verlagen
(en aldus geschiedt). De andere mogelijkheid, namelijk iedere student een studieloon geven dat
evenredig is met de behaalde prestaties, wordt hier te lande niet eens overwogen, hoewel dat nu
juist iedereen gelijke kansen zou geven en zodoende het menselijk potentieel optimaal zou benutten.
In plaats daarvan moeten studenten thans hoe langer hoe meer zelf betalen, zodat zelfs de hele
knappe met een enorme studieschuld worden opgezadeld.
Meer ontdekkingen eisen is absurd. Een houtvester die hogere bomen wil hebben, klimt ook niet in
de top van een eik om daar aan de takken te gaan rukken. Vooruitgang in de wetenschap is een
autonoom en natuurlijk proces van culturele ontwikkeling, enigszins vergelijkbaar met de biologische
evolutie. Het stellen van een doel in de wetenschap is dan ook bijna altijd onzin, en de
tegenwoordige vereiste ‘onderzoeksvoorstellen’ zijn een contradictio in terminis. De roep om
verandering, die deze veeleisendheid begeleidt, klinkt in een taalgebruik afkomstig uit de
Nederlandsche Vereeniging van Huisvrouwen: opschudden, afstoffen, overschilderen, herinrichten.
Of zelfs de taal van de N.V. van Plattelandsvrouwen: wieden, planten en fokken. Dus moet er geknipt,
geschoren en gefokt worden, totdat gezonde en weerbare wolven zijn omgekat tot monstruositeiten
als de bulldog en de chihuahua.
Blijft tenslotte de sturing. De aandrift om maar weer eens wat te veranderen wordt gebruikt om de
wetenschap en het onderwijs in “de gewenste richting” te sturen. Dat is dus iets heel anders dan
vanzelf veranderen, op organische wijze als in de natuur. Nogmaals: het gaat mij hier om de sturing
die verbonden is aan opzettelijke verandering, niet om de onvermijdelijke sturing die is verbonden
aan het uitgeven van schaars geld. Iedereen begrijpt dat niet alles kan, en het zou een schande zijn
als wij meer geld hadden dan goede ideeën. Maar dat is iets anders dan de richting voorschrijven.
Wie zich verzet tegen sturing, dat wil zeggen inhoudelijke bepaling van ons onderzoeksterrein en
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onze onderzoeksmethoden door onbevoegden, wordt verweten dat er te weinig geld is. Maar daar
gaat het helemaal niet over.
Waar het wèl over gaat is zeer eenvoudig dit: ook al wil je sturing, het kan niet. Niet uit onwil, want
wetenschappers zijn zich zeer bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar omdat
de aard van het onderzoek naar het onbekende zich niet laat verenigen met sturing. Om te sturen
moet je een doel hebben, zoals de scheepskapitein een lengte- en een breedtegraad nodig heeft.
Maar aan de top van de kennisladder weten wij zo goed als niets, en het is dus een illusie te denken
dat er in dat terra incognita vuurtorens voor ons branden.
Wetenschappers houden zich bezig met wat er is, van de quarks tot de quasars, van Sanskrit tot
Swahili, met de mens ergens tussenin; hoe meer feiten je ontdekt, hoe meer toepassingen
noodzakelijkerwijs volgen. Maar de alomtegenwoordigheid van de wetenschap maakt haar
onzichtbaar. Ik wil best over zuiver wetenschappelijk onderzoek discussiëren, maar dan moeten mijn
tegenstrevers eerst alles uitdoen wat zij aan de wetenschap te danken hebben. Bril af, vullingen uit je
kiezen, en wil iedereen die ooit antibiotica heeft geslikt nu alstublieft even sterven? Dan is er meteen
plaats voor een tweede Schiphol. Zo goed als niets van al die wetenschap waar onze wereld mee is
opgetuigd is door sturing tot stand gekomen. Die perfect geslepen bril dankt men aan Snellius, die
zich afvroeg waarom het lijkt alsof een takje gebroken is op de plek waar het door het
wateroppervlak steekt. Die penicilline komt van Fleming, die zich ongevraagd afvroeg wat er nou
precies gebeurde in die doorschijnende plekken van zijn bacteriecultures.
Juist die schijnbare almacht van de wetenschap is, naar ik ernstig vrees, de voornaamste drijfveer van
de stuurders. Niet de behoefte om de maatschappij te dienen, maar de behoefte om ook eens een
Formule-1 wagen te besturen. Wat is beter dan Einstein te zijn? Einstein bevelen geven, natuurlijk!
Maar de geest laat zich niet sturen. Marionetten hebben touwtjes aan handen en voeten, maar aan
welk deel van mijn hersens zouden de stuurders hun draden willen bevestigen?
Het is mogelijk dat het mijn lezers is ontgaan dat ik al een jaar of 15 à 20 vecht tegen de bierkaai van
de politieke inmenging in de wetenschap. Quichotterie, misschien. Het verwonderde mij dan ook
niet, enige tijd geleden onderstaande brief te ontvangen.
================
Hooggeleerde heer! Op aanraden van mijn Departement lees ik uw geschriften sedert kort met enige
aandacht. Daarbij is, moet ik zeggen, de schrille en eigengereide toon van uw schrijven ons allengs
meer gaan opvallen. De bevoegde Minister, die van OCW, zou eigenlijk reeds lang geleden hebben
moeten ingrijpen, maar ook ik, als Minister van EZ, kan uw bedenkelijke gedrag niet langer door de
vingers zien, zeker wanneer ik de hernieuwde aandacht voor normen en waarden in onze
maatschappij in aanmerking neem.
Wij zijn voorstanders van eigendom, hetgeen natuurlijk betekent privé-eigendom. Zo kan het u niet
zijn ontgaan dat spoorwegen en telecommunicatie zijn geprivatiseerd. Wat de spoorwegen betreft, is
dat vergelijkbaar met het privatiseren van de bloedsomloop. Stel u de zegeningen voor als uw
lichaam die koene stap zou durven wagen! Uw meervoudig hart- en vaatstelsel zou wellicht enige
dagen ontregeld zijn, maar daarna zouden infarcten u niet meer bedreigen: een inefficiënt hart gaat
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gewoon failliet. Evenzo voor de telecommunicatie, wat zoiets is als het privatiseren van uw
zenuwstelsel. Na enkele weken aanpassingsspasmen zoudt u als herboren zijn.
O, heerlijke liberale wereld, die zulke schepsels voortbrengt! Ten Departemente zijn wij dan ook
bijzonder verheugd over de recente oprichting van de AKKU (de Aegon-KLM-Kluwer-Universiteit),
waar de studenten worden gelokt met goedkoop en goed verzekerd vliegen en studieboeken tegen
kostprijs, maar waar de opbrengsten van de doctoraalbul die investering meer dan compenseren.
U hebt van mijn ambtgenoot van OCW een schrijven ontvangen dat u, blijkens uw uitlatingen in de
media, met het voor u gebruikelijke dédain naast u hebt neergelegd. Omdat het voor de Minister in
het thans nog geldende bestel vrijwel onmogelijk is uw arbeidsovereenkomst eenzijdig op te zeggen,
zijn andere maatregelen geboden. Die zult u verderop in deze brief aantreffen. Terzijde: het is ons
gebleken dat op uw Instituut nogal veel allochtonen werken, in tal van gevallen gesponsord door
buitenlandse fondsen met onduidelijk oogmerk. Onze volgende brief zal hierop nader ingaan.
Het kan zijn dat u uzelf bij Einstein in goed gezelschap waant, maar ik acht het mijn plicht u erop te
wijzen dat u daarmede in de negentiende eeuw vertoeft; ja zelfs, gezien uw herhaald beleden ontzag
voor Huygens en Descartes, in de zeventiende. Doch de meesten van uw collega’s hebben zich al aan
de postmoderne tijd van de eenentwintigste eeuw aangepast; de jongeren onder hen zijn zelfs
speciaal met dat doel benoemd. Met prijzenswaardig gevoel voor realiteit hebben zij hun
ondernemende medewerking verleend aan het oprichten van studierichtingen als daar zijn vrijetijdsen communicatiewetenschappen, aan het stichten van onderzoekscholen (al dan niet ‘top’), en aan
het kanaliseren van de verscheidene geldstromen middels daartoe opgeworpen dammen van papier.
Uw houding, daarentegen, moet worden gekenschetst als quichotterie. U bent een dinosaurus, en
evenals die dieren tot uitsterven gedoemd. U doet wel erg dapper en onafhankelijk, maar het zal
zelfs u niet onbekend zijn dat u zulks doet op kosten van het Rijk.
U schrijft en spreekt laatdunkend over nieuwe studierichtingen, over de opmerkelijke aantallen
studenten die zij aantrekken, en over reclame daarvoor, als ware dit een arbeidsintensieve vorm van
bedrog. Maar was het niet een van de uwen die uw eigen bedrijfstak omschreef als: “Onderwijs is het
werpen van valse paarlen voor echte zwijnen”?
Ik kom ter zake. Uw fulminatiën hebben de Ministerraad doen concluderen dat u ook in de toekomst
zult persisteren in uw weigering uw onderwijs en onderzoek marktconform in te richten. Omdat uw
Universiteit zich evenzeer tegen privatisering blijft verzetten is zij — het zal u bekend zijn — onder
direct toezicht gesteld van de Inspectie voor het Hoger Onderwijs. Het wettelijk kader voor dit
optreden is ontleend aan onze ingreep in moslimscholen.
Dit biedt ons de kans u nolens volens aan te sturen. Aan mijn collega van OCW heb ik aanbevolen —
en ik meen dat hij mijn advies zal volgen — dat u zult worden gesommeerd uw niet-profijtelijke
colleges, zoals die over de Algemene Relativiteitstheorie, de Kosmologie en de Radiatieve
Hydrodynamica, terstond te staken. De tijd die vrijkomt door het afwerpen van die nutteloze last zal
door u worden gebruikt voor het invoeren van een collegereeks in de Astrologie.
Het lijdt geen twijfel dat de astrologie de astronomie verre overtreft in maatschappelijke relevantie.
De grootste dagbladen in ons land schrijven geen woord over wetenschap, maar publiceren wel een
dagelijkse horoscoop. Immers, er is veel vraag naar voorspellingen, maar slechts een enkele
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zonderling verkiest de zekerheid die de wetenschap biedt. Nog onlangs was ik aanwezig bij een
huwelijksvoltrekking in uw eigen stad Leiden, waar de ambtenaar van de burgerlijke stand uitgebreid
inging op de horoscoop van de echtelieden. Wanneer een ambtenaar in functie, als
vertegenwoordiger van de maatschappij, zoiets rustig kan doen, onder grote bijval van de
aanwezigen, dan begrijpt u wel dat u, ondanks uw verongelijkte geschrijf over randfiguren als Lorentz
en Feynman, geen recht hebt, noch aanspraak kan maken, op middelen uit ‘s Rijks kas voor uw
buitenissige ondernemingen.
De Departementale Accreditatie-commissie zal zich over zes weken met u verstaan over de vorm en
de inhoud van de door u te geven colleges in de theoretische astrologie, alsmede flankerende
werkcolleges en practica, onder uw leiding te geven door uw promovendi. Een half jaar nadien zal
diezelfde Commissie haar eerste oordeel over uw vorderingen terzake uitspreken.
Het is mogelijk dat deze ingreep u onrechtvaardig en draconisch toeschijnt. U wijst voortdurend op
maatschappelijke successen uit het verleden, zoals de astronomische navigatie, de
communicatiesatelliet, en de apertuur-synthese. Maar wij zijn vooruitstrevend, en stellen alleen
belang in de toekomst (wat is trouwens apertuur-synthese?)
Mocht u de illusie koesteren ook deze sommering terzijde te kunnen leggen, neem dan het volgende
in overweging. Een voormalige Minister van VWS heeft haar taaie verzet tegen de kwakzalverij nooit
opgegeven, hoewel zij gelukkig niet heeft kunnen voorkomen dat homeopathische middelen uit
verzekeringsgelden worden vergoed. Maar zij is met pensioen, en haar partij — evenals zijzelve het
toonbeeld van redelijkheid — is gedecimeerd. Haar opvolger heeft inmiddels aan uw collega’s van de
medische faculteit instructies doen toekomen over de wederinvoering van het aderlaten. Deze
interessante therapie is geheel in overeenstemming met onze opvattingen over privatisering: als het
niet werkt, dan kan dat uitsluitend daaraan te wijten zijn dat er nog te weinig bloed is afgetapt.
Want de verkiezingen zijn voorbij, en onze nieuwe Regering is gevormd. Het is mijn plicht ervoor te
zorgen dat zulks niet aan uw kosmisch gestemde aandacht zal ontsnappen. En ik zeg u: er is een
frissere, en vooral straffere wind gaan waaien. U beweerde herhaaldelijk dat de tucht van de markt
niets is vergeleken met de tucht van de wetenschap. Welnu, wij zullen zien. Met ingang van heden
zijn wij No more Mr. Nice Guy.
Met verschuldigde hoogachting, [w.g. onleesbaar]
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Kleine veranderingen, grote resultaten – Paul Rutten
In het Nederlandse onderwijs valt nog heel wat te verbeteren, bijvoorbeeld in schooluitval,
lerarentekort, kwaliteit van onderwijs, zorg voor begaafde leerlingen. Maar Nederland lijkt ook
verandermoe. Na de genadeloze afrekening met 20 jaar stelselhervormingen in het Hoger Onderwijs,
en teleurstellingen in andere publieke sectoren is de vraag: wat is de minimale verandering met
maximaal resultaat? De Nationale DenkTank 2007 stelde continue kwaliteitsverbetering als oplossing
voor. Dit is een oplossing die in het zoeken van balans tussen centrale aansturing en lokaal initiatief
onderbelicht blijft.
Dat het loont om deze zaken aan te pakken, blijkt onder meer uit langjarige analyse1 die een
duidelijke relatie laat zien tussen de kwaliteit van het onderwijs en economische welvaart. De
Nationale DenkTank 2007 heeft berekend dat de maatschappelijke kosten van het lerarentekort en
de onderbenutting van capaciteiten van leerlingen alleen al op dit moment 8,5 miljard euro per jaar
bedragen. Dit kan in 2015 oplopen tot 13 miljard euro per jaar als het lerarentekort zoals verwacht
oploopt tot 9,000 (15% van het totaal aantal arbeidsplaatsen) en voortijdige uitval groeit tot 140,000
leerlingen per jaar.
Het onderwijs is echter “stelselwijziging-moe”. Hoe kunnen we maximaal resultaat bereiken met
minimale veranderingen? Het ligt voor de hand om oplossingen te zoeken die het huidige stelsel
effectiever maken. Het meer systematisch en met steeds hogere kwaliteit uitvoeren van de huidige
processen zou volgens de Nationale DenkTank daarom veel aandacht moeten krijgen.
Continue, kleine ingrepen in de kwaliteitcyclus
Het probleem van kwaliteitsverbetering via grootschalige stelselwijzigingen is veelal dat de effecten
pas op langere termijn duidelijk worden. Stelselwijzigingen zijn ook top-down gedreven, waardoor
leraren onvoldoende worden betrokken en gestimuleerd. De ingrepen zijn bovendien duur.
Uit ervaring blijkt echter dat succesvolle kwaliteitsverbeteringen niet het gevlog hoeven zijn van
grootscheepse veranderingen, noch gepaard hoeven gaan met grote budgetten. Het gaat vooral om
versneld invoeren kwaliteitsverbeterende ideeën.
Het versnellen van de kwaliteitscyclus van een systeem legt de nadruk op de invoering van
verbeteringen door te experimenteren op behapbare schaal, door een cultuur te creëren waarin
professionals voordurend worden uitgedaagd en door resultaten te meten en zichtbaar te maken.
Deze methode creëert echte betrokkenheid. Naar ideeën van leraren wordt daadwerkelijk geluisterd.
Er is daardoor in het onderwijs meer ruimte voor ondernemende mensen die ideeën creeren en hier
ook voor worden beloond. Dit maakt het lerarenvak weer aantrekkelijker.
Experimenteren op behapbare schaal
In het bedrijfsleven wordt Toyota gezien als de absolute meester op het gebied van
kwaliteitsverbetering. Het bedrijf groeide van een marginaal Japans autobedrijfje uit tot een
dominante speler in de industrie. Een recent aangenomen academicus vertelt over zijn ervaringen op
zijn eerste werkdag: “Mijn eerste opdracht was het observeren van de productielijn. Ik werd twee
dagen naast een lijn gezet met de vraag of ik verbeteringen kon bedenken. Aan het einde van dag
twee vroeg de opzichter van de lijn of ik ideeën had voor verbeteringen. Ik noemde wat gedachten
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die ik had. Tot mijn grote schrik voerde de opzichter mijn ideeën ter plekke door, en de gevolgen
waren direct zichtbaar. Een dag later wist ik welke van mijn ideeën goed waren en welke slecht.”
De essentie van dit voorbeeld is dat, binnen Toyota, het genereren van (kleine) verbeterideeën en
het meteen implementeren ervan een dagelijkse cyclus is. Het is normaal om elke dag na te denken
over kwaliteitsverbeteringen.
De kwaliteit van scholing vindt vrijwel iedereen belangrijker dan de kwaliteit van een auto. Toch
worden leraren zelden geconfronteerd met de kwaliteit van hun lessen. Schooldirecties hebben vaak
alleen via inspecties toegang tot kwaliteit van hun onderwijs. Maar als het in een autofabriek
normaal is dat de fabrieksmanager vijf keer per week een wandeling langs de productielijn maakt om
verbeteringen te bespreken, waarom zou het dan in het onderwijs niet normaal zijn dat leraren
elkaar met regelmaat observeren en tips uitwisselen?
Het ontbreken van regelmatige feedback en coaching in de publieke sector betekent in de praktijk
dat een effectieve (en goedkope) methode van kwaliteitsverbetering wordt veronachtzaamd.
Kwaliteitsbeoordeling is immers niet iets wat alleen plaatsvindt in een jaarlijks functioneringsgesprek.
Maak gebruik van de passie van professionals
Een focus op de kwaliteitscyclus van een instelling laat de autonomie van de professionals intact. Of
het nu gaat om scholen, ziekenhuizen of lokale overheden: ze zijn allemaal afhankelijk van een
professionele staf die zeer onafhankelijk werkt, waarbij ingrijpen van de centrale overheid door
gebrek aan kennis van de lokale situatie vaak als ineffectief gezien wordt.
Uit internationaal onderzoek2 blijkt dat de kwaliteit van de leraar de doorslaggevende factor is voor
de algehele kwaliteit van het onderwijs. En leraren en schooldirecties hebben in de regel een passie
voor goed onderwijs. Deze combinatie van factoren creëert een uitstekend startpunt voor de
invoering van een focus op de kwaliteitscyclus van het onderwijs. Zoals het Toyota voorbeeld laat
zien, kan het verfrissend werken om mensen zo min mogelijk te beperken bij het implementeren van
ideeën. Als de kwaliteitscyclus kort genoeg is, zal dit leiden tot snelle selectie en betere ervaringen
met verbeteringen.
Een dergelijke ingreep zal bovendien een positief effect hebben op de aantrekkelijkheid van het
lerarenvak. De mogelijkheid om steeds te leren en het vak te verbeteren wordt momenteel
ondergewaardeerd en onderbenut bij het creëren van carrièreperspectieven voor docenten. De
DenkTank pleit er dan ook voor om leraren vaker en meer te laten bijscholen; om ze naast hun lestijd
tijd te laten maken voor kwaliteitsverbetering, door hen bijvoorbeeld simpele administratieve taken
uit handen te nemen, en door ook op de langere termijn deze kwaliteitsverbeteringen tot uiting te
laten komen in nieuwe carrièrepaden voor docenten. Zo’n carrièrepad leidt dan niet
noodzakelijkerwijs tot een managementpositie, maar bijvoorbeeld tot een vakinhoudelijk
specialisme, waar een docent verantwoordelijk wordt voor het bijscholen van anderen in zijn of haar
vak.
Meten en zichtbaar maken van resultaten
Maar deze zelfde houding zou ook moeten leven bij scholen en schoolleiding. Zo zou er op basis van
kwaliteitscriteria een openbare rangorde van scholen moeten komen. Transparantie en het
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vervolgens stemmen met de voeten door ouders zal kwaliteit vanzelf een belangrijkere prioriteit
maken op de agenda van schoolleiding. Om eenzijdige definitie van kwaliteit te voorkomen, lijkt het
logisch om een kwaliteitscriteria te hanteren die gesteund wordt door zowel ouders, scholen en
vakbonden als vakinhoudelijke experts. Daarnaast is het internet tegenwoordig flexibel genoeg voor
ouders om zelf uit onderliggende criteria een rangorde samen te stellen die voor hen relevant is,
daarbij bijvoorbeeld rekening houdend met de Nederlandse diversiteit van bijzondere scholen.
Een goed voorbeeld van hoe dit werkt is te vinden in onder andere New York en Nieuw Zeeland. In
de 5 jaar na de introductie van een rangorde van scholen in New York steeg het aantal leerlingen dat
bij wiskunde goed scoorde 55% naar 77%. In Nieuw Zeeland bleek zelfs dat de huizenprijzen in de
omgeving van hooggeplaatste scholen meer stegen dan in de rest van het land. Een duidelijk
voorbeeld van het vertrouwen in en het belang van transparantie.
Tenslotte
De frequentie van kwaliteitsverbeteringen verhogen is mogelijk door kleine ingrepen op een zo laag
mogelijk niveau en met een zo transparant mogelijke meting van effecten. Het gaat om
overzichtelijke en behapbare veranderingen in bijvoorbeeld de agenda op vergaderingen, de
frequentie en de manier van het helpen van collega’s, het verlichten van de administratieve taken
van leraren door hen ondersteuning te bieden of door meer plaats te geven aan universiteiten of
bedrijfsleven om actuele en inspirerende lesstof aan te dragen. De uitdaging is niet: wat is het beste
onderwijsstelsel? De uitdaging is: hoe genereren we de honderdduizenden kleine ideeën om het
huidige stelsel op de best mogelijke manier uit te voeren?
De DenkTank gelooft sterk dat het geheim van een betere publieke zaak niet ligt in grootse
overheidsprojecten, maar in het bouwen op de passie en ideeën van de miljoenen mensen die in de
publieke sector werken. We nodigen iedereen uit om zelf het initatief te nemen voor het eerste idee
in hun omgeving!
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Onderwijs vraagt persoonlijke band… - Frits van Oostrom
Onderwijs moet terug naar de basis: de persoonlijke relatie tussen docent en student. Laten we om
deze stelling te verkennen eerst eens terug gaan naar de Middeleeuwen en de stichting van
universiteiten, in de twaalfde eeuw.
Creatio ex nihilo
In deze periode maakte Europa op het gebied van kennis en cultuur grote vooruitgang, Het twaalfdeeeuwse Europa bracht, onder andere geïnspireerd door de Arabische wereld grote doorbraken en
innovaties tot stand. Zowel de totstandkoming van belangwekkende literatuur-op-schrift in alle
Europese volkstalen, als de ontplooiing van een geleerde, Latijnse, kenniscultuur in deze periode
lijken hun weerga in de voorafgaande eeuwen niet te kennen. Zij betekenden een ontzagwekkende
sprong voorwaarts, waarvan wij tot op heden profiteren. Een universiteit als Oxford is nog altijd een
baken van hoger onderwijs. Het is uniek en kostbaar dat de universiteit nog steeds bestaat.
Universiteiten lijken als zodanig een creatio ex nihilo, een schepping uit het niets. Recent echter is
deze visie evenwel ten principale bekritiseerd door de Amerikaanse mediëvist Stephen Jaeger.
Hij komt in zijn boek The envy of angels met een radicaal andere visie. Hij reduceert de visie op de
universiteit, het hoger onderwijs, als twaalfde-eeuwse schepping uit het niets in feite tot een
bronnenkwestie. Omdat de wetenschap geen schriftelijke bronnen heeft die een uitvoerige
voorgeschiedenis voor de universiteit documenteren, moest zij wel aannemen dat er daarvoor een
intellectueel niemandsland lag.
Maar dan slaat Jaeger een radicaal afwijkende weg in, in zo verre hij dit gebrek aan elfde-eeuwse
bronnen zo te zeggen niet tot het probleem van de middeleeuwen maakt, maar als ons probleem
beschouwt. Wij hebben voor de reconstructie van dit vroege geestelijk verleden immers alleen maar
geschreven bronnen om staat op te maken, en die zijn er vóór de twaalfde eeuw inderdaad niet.
Maar dat is niet, zo stelt hij, omdat er voor die tijd geen hoogwaardig intellectueel, academisch
onderwijs plaatsvond, maar omdat in dat onderwijs het schrift een te verwaarlozen plaats innam.
Ons beeld van een woestenij gevolgd door de glorie van de universiteit is dus een luchtspiegeling: het
is niet het contrast tussen iets nieuws en een voorafgaand niets, maar tussen iets nieuws en daaraan
vooraf iets wezenlijk anders.
Dan volgt een meeslepend en bij vlagen ontroerend beeld van hoger onderwijs avant la lettre, uit
minuscule en vaak indirecte aanwijzingen bijeengesprokkeld. Dat was nog niet het intellectuele
onderwijs met boeken en collegedictaten dat de universiteit zou kenmerken, maar charismatisch
onderwijs (zoals Jaeger dat noemt), waaraan geen boek te pas kwam. “The teacher is the
curriculum”, zegt Jaeger: diens levend voorbeeld en zijn mondelinge lessen maken de vorming uit.
Het was natuurlijk onderwijs in kleine kring, intens met elkaar verkerend en van gedachten
wisselend. De onderwijsvorm was het gesprek, niet het college en al helemaal niet blokken uit een
boek. Ook ging het niet om training in een bepaalde professie, maar om vorming voor het leven.
Socrates en Jezus

Als zodanig heeft het charismatisch onderwijs oeroude, premiddeleeuwse wortels: beroemde
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leermeesters als Socrates en Jezus zijn er de belichaming van en ook tal van leermeesters uit de
Arabische traditie. Dat hun lessen soms tot ons kunnen spreken, danken wij aan leerlingen, en
leerlingen van die leerlingen, die hun woorden hebben opgetekend en doorgegeven: denk aan Plato
voor Socrates en de evangelisten over Jezus. Maar in de oorspronkelijke context kwam er aan dit
onderwijs geen pen te pas. Jammer genoeg voor ons, die nu alleen maar om een hoekje kunnen
kijken. Maar we hoeven dat niet te doen uit enige zorg over gehalte of betekenis van dit onderwijs –
misschien integendeel wel niet, want voor hetzelfde geld erkent men het als onderwijs in zijn meest
pure vorm: zie eens hoe eeuwenlang de overdracht van technisch kunnen heeft plaatsgevonden
tussen meester en gezel die meeloopt op het werk, en nog natuurlijker: hoe eendjes leren zwemmen
door hun moeder na te doen.
Hoe idyllisch dit beeld van zulk charismatisch onderwijs moge zijn, niet te ontkennen valt dat de
ontwikkeling naar intellectuele pedagogiek, dus onderwijs tussen de boeken, vele zegeningen heeft
gebracht. Kwalitatief is misschien de belangrijkste dat pas toen de inhoud van het onderwijs
voorwerp kon worden van discussie en kritiek buiten de kleine kring. Want laten we wel zijn:
charismatisch onderwijs onttrekt zich aan elke controle van buitenaf. Die exclusieve relatie zorgt ook
voor een enorme afhankelijkheid tussen leraar en leerling. En de grens tussen charismatisch en
sektarisch, tussen leermeester en goeroe, en tussen opvoeding en hersenspoeling kan gemakkelijk
worden overschreden. Wat dat betreft is de ontwikkeling naar intellectuele pedagogiek, gestoeld op
publicaties – die zoals het woord al aangeeft openbaar zijn – ook een grote schrede voorwaarts naar
de democratisering van kennis.
Een digitale windhoos

We danken dus zowel het moderne hoger onderwijs als onze kennissamenleving aan de ontwikkeling
van charismatische naar intellectuele didactiek. Zo bezien hoeven we echt geen nostalgie te voelen
voor die oude vorm van educatie. Toch heeft bij alle expansieve en positieve ontwikkelingen
sedertdien het charismatisch ideaal zijn kracht behouden. Vraag mensen maar eens naar hun
onderwijsherinneringen – tien tegen één dat zij personen zullen noemen die hen wisten te boeien en
nooit een studieboek. Enkele maanden geleden heb ik de leden van de Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen (KNAW) een e-mail gestuurd waarin ik hen vroeg om hun eigen
onderwijsherinneringen met mij te delen. Dat leverde al binnen 24 uur een digitale windhoos aan
reacties op. Binnen een week had meer dan de helft van de honderden KNAW-leden gereageerd.
Ieder op eigen wijze vertolkten zij het grote belang van vroege onderwijservaringen, en van de leraar
in de eerste plaats. Een dank die zeker niet beperkt blijft tot opzichtige één-op-één relaties van het
type hoogleraar chemie die zulke goede herinneringen bewaart aan zijn leraar scheikunde. Minstens
zo talrijk bleken de getuigenissen van de bèta’s die werden geboeid door leraren Geschiedenis en
Nederlands, of door de classicus die toespraken van Cicero opvoerde, of door de leraar Frans die alle
mogelijke Franse kazen meebracht en daar hele exposé's bij hield. Een voorbeeld als het laatste vind
ik tekenend: een dergelijke lesopzet voor Frans kan zowel uitlopen op collectieve gemakzucht als op
een onvergetelijke ervaring. Het is de docent zelf die het verschil maakt.
Ik maak mij sterk dat het ook bij de hedendaagse studentengeneratie nog altijd zo werkt. In Amerika
is het in elk geval nog steeds zo. Enkele jaren geleden verscheen van Richard Light Making the Most
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of College. Students Speak their Minds – een breed onderzoek onder jonge alumni van diverse
Amerikaanse universiteiten naar hun studie-ervaringen, positief en minder positief. Op basis daarvan
komt het boek tot tal van expliciete aanbevelingen voor optimalisering van het studieklimaat. Zo
ongeveer de belangrijkste daarvan heeft juist betrekking op de charismatische dimensie van
opvoeding en onderwijs. “In particular, one remarkably simple suggestion comes up over and over as
students reflect on their own college experience. The suggestion builds on the obvious idea that part
of a great college education depends upon human relationships. One set of such relationships
should, ideally, develop between each student and one or several faculty members” (p. 85).
De afstand is groot en groeiende

Als we even aannemen dat Nederlandse studenten niet compleet verschillen van hun Amerikaanse
counterparts, is er dunkt mij alle reden om deze geluiden ter harte te nemen en ons af te vragen hoe
wij dienaangaande eigenlijk presteren. Mijn indruk hierover is natuurlijk geheel gevormd vanuit de
universiteit, maar ik veronderstel, dat de situatie in andere delen van ons onderwijs niet wezenlijk
anders is
We moeten ons daarbij niet laten bedriegen door het feit dat de omgang zoveel informeler is
geworden. Studenten hoeven niet meer op te staan als hun docent de zaal betreedt, maar daarmee
is de afstand allerminst verkleind. Hoe zou het ook kunnen, bij onze aantallen? In de
bacheloropleiding van Harvard is de staf-studentenratio 1:8 en daarbovenop komt dan nog eens de
interactie die een residential college automatisch met zich mee brengt.
Daarmee vergeleken is de cultuur in het Nederlandse hoger onderwijs veel afstandelijker, ook
letterlijk: veel studenten zijn spoorstudenten. Maar dat komt ook door grootschalige
organisatievormen met enorme regeldruk en formalisering, enorme afrekencultuur op alle niveaus,
met deelverplichtingen en deelcertificaten. Er moet steeds meer gebeuren in steeds minder tijd. Er is
sprake van een enorme versnippering en permanent tijdgebrek.
Ik ben vast iets te somber. We hebben nu gelukkig hoger onderwijs voor velen, en beroepsonderwijs
is uiteraard praktijkgericht, pragmatisch en zakelijk. Het moet goed georganiseerd zijn, met heldere
criteria en ook controleerbaar en niet sentimenteel. Maar ik houd staande dat voor echt geslaagd
onderwijs de persoonlijke wisselwerking tussen docent en student cruciaal blijft. Onderwijs mag
nooit enkel gericht zijn op het klinisch leren van een vak, al was het maar omdat mensen verder
moeten leren kijken dan hun eerste beroepshorizon. Hele volksstammen die ooit opgeleid
werden tot opbouwwerker in een clubhuis gaan vandaag de dag als coach met jasje dasje door het
leven. Het is kortzichtig als we ze uitsluitend zouden opleiden voor één hedendaags specifiek beroep.
De leraar is de methode

Wat dat betreft is het inmiddels weer verketterde competentiegericht leren helemaal geen onzin maar juist die competenties haal je niet uit een boekje plus werkschrift, die moet de docent vóórleven en inspireren. Dus: wel degelijk inzetten op persoonlijk contact, en op meer algemene vorming,
niet alles uit een boekje of een spreadsheet of een studiegids met werkboeken en website en
schriftelijke toetsing. Al dat schriftelijke materiaal en ook het internet kan helderheid helpen
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scheppen en veel extra mogelijkheden bieden, maar het kan nooit onderwijsvervangend zijn.
Kortom: dat adagium van Jaeger voor de elfde eeuw en eerder is in zekere zin nog altijd geldig: The
teacher is the curriculum, of met Poelhekke nu 100 jaar geleden: de leraar is de methode – en zeker
niet andersom, zoals nu de tendens is, waarbij het boek de les dicteert. De afgelopen jaren hebben
we een immense verschriftelijking van het onderwijs doorgemaakt. Nergens ter wereld dicteert het
schoolboek de les zozeer als in Nederland. Nergens zijn ze zo dik, zo duur en zo dwingend. Dat is
goed geweest voor de winsten van de educatieve uitgevers, maar daarmee hebben we eigenlijk de
lessen uitbesteed en het beroep van de docent uitgehold en zeker diens persoonlijke actieradius. En
die van de leerlingen erbij. Én zware verschriftelijking, én minder persoonlijk: van mondelinge naar
schriftelijke tentamens, én van essayvragen naar multiple choice, én voorbereiding via
eindeloze recycling van oude tentamenvragen plus uittreksels.
Maar een land dat voetbalresultaten nog steeds lijnrecht in verband brengt met de coach en diens
chemie met zijn spelers, zou in het onderwijs de persoonlijke dimensie niet zo moeten ontkennen.
Onderwijs blijft in essentie een charismatisch proces. Dat is het perspectief dat ik zou willen
benadrukken, als uitdaging aan het management, dat temidden van alle grootschaligheid en
professionaliteit scherp voor ogen moet houden dat zij managers van mensen zijn en niet van
processen; als uitnodiging aan docenten om zich uit te spreken en zich niet te laten verbleken tot
amanuensis van andermans boek. En ook als aansporing tot de studenten, om open te staan en
zich in te zetten voor interactie met hun docenten. Want het slagen van het onderwijs is een
gezamenlijke verantwoordelijkheid, en heel wat meer dan het recyclen van studieboeken tot
tentamenformulieren.
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De "maatschappelijke actieve" ondernemingen
Het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) heeft een zekere plaats verworven in de
interne en externe presentatie van vele prominente ondernemingen. Het begrip "verantwoord"
voedt daarbij de - overigens doorgaans juiste - suggestie, dat dit een ondernemen is, dat zich
probeert te voegen naar door derden geformuleerde normen.
Geïnspireerd door de vaak positieve reacties van medewerkers heeft het maatschappelijk
verantwoord ondernemen een vlucht genomen, die voorlopig nog niet zijn eindbestemming bereikt
heeft. Het dringt steeds duidelijker door dat ondernemingen een zelfstandige verantwoordelijkheid
zouden moeten nemen - evenals de "betrokken burgers" - voor de maatschappij om hen heen, zowel
in de dimensie van het fysieke als het menselijke milieu. De Publieke Zaak heeft daartoe het begrip
"maatschappelijk actieve" onderneming geïntroduceerd.
Het volgende hoofdstuk geeft enige nadere uitwerking van en argumentatie voor deze ideeën.
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Maatschappelijk actief ondernemen – Ton Spoor
In toenemende mate leggen prominente en visionaire ondernemers hun schuchterheid af en zetten zij
hun ondersteuning van "Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ( MVO )" om in een veel
actievere vorm van maatschappelijke participatie, die we voor het gemak maar "Maatschappelijk
Actief Ondernemen ( MAO )"noemen. In deze visie gedragen ondernemingen zich niet alleen meer als
oppassende, maar vooral toch reactieve, burgers/deelnemers aan deze maatschappij. Zij benutten
hun talenten, krachten en capaciteiten om de zo hoognodige maatschappelijke veranderingen te
bewerkstelligen.
Deze participatie vloeit zowel voort uit een steeds dringender beroep vanuit allerlei maatschappelijke
sectoren, als uit heel goed begrepen eigenbelang. Een maatschappelijk actieve onderneming zal
namelijk door haar beleid in de steeds relevantere strijd om de "share of mind" bij (potentiële)
medewerkers, afnemers, overheden en andere stakeholders een wezenlijke voorsprong veroveren en
daar de vruchten van plukken in de vorm van betere kwalitatieve en kwantitatieve resultaten. Dit
geldt voor de onderneming zelf en voor allen, die daarbij betrokken zijn.
Er zijn twee volstrekt complementaire ontwikkelingen en argumenten, die een actieve betrokkenheid
van ondernemingen bij maatschappelijke ontwikkelingen ondersteunen.
Verwachtingen van de Overheid
Allereerst is er de feitelijke ontwikkeling in het beleid van politiek en overheid om in steeds grotere
mate de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van haar beleid op de schouders van de
ondernemingen te leggen. Begrijpelijkerwijs hebben ondernemingen in het begin hier negatief - of in
ieder geval sterk defensief - op gereageerd. Vaak waren ze niet overtuigd van het nut van het
gekozen beleid, en veelal ook niet ten onrechte, zoals de huidige acties tot omkering van het beleid
uit de jaren zeventig en tachtig onderstrepen.
De vele acties van de zijde van de overheid, geholpen door een kritische pers, en vooral toch ook de
publieke opinie hebben ondernemingen bewuster gemaakt van hun maatschappelijke
verantwoordelijkheden. Dit heeft geresulteerd in vele acties, programma's, gedragscodes en mooie
verslagen met onder meer als resultaat een veel omvattender bescherming van en zorg voor het
milieu en later ook het individu. Onvermijdelijk hebben veel van de maatregelen ook sterk
contraproductieve bijverschijnselen met zich gebracht, bijvoorbeeld in de vorm van een minder
flexibele arbeidsmarkt
Vooralsnog heeft al deze inspanning echter weinig soelaas geboden voor de aanpak van onze
centrale problemen, zoals maatschappelijke samenhang, veiligheid, gezondheidszorg en mobiliteit.
Eén ding is echter zeker - te meer nu er een golf van terugtredende overheid door het politieke debat
waart - namelijk, dat de "stakeholders"rond de onderneming - medewerkers, klanten, overheden steeds meer van de ondernemingen zullen vragen als het gaat om de aanpak van onze centrale
maatschappelijke vraagstukken.
Een verstandige onderneming wacht niet af tot haar weer een nieuwe - niet erg sterk geconcipieerde
- taak op de schouders wordt gelegd. Integendeel: een verstandige ondernemer probeert altijd het
initiatief te houden om daarmee invloed op de richting van de te kiezen oplossingen te kunnen
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hebben. Dat is dus de eerste lijn van logica, die wijst in de richting van Maatschappelijk Actief
Ondernemerschap.
Kansen voor de Onderneming
Er is echter ook een volstrekt complementaire lijn van logica, die argumenteert, dat het juist in het
directe belang van de onderneming is om zich maatschappelijk actief en anticiperend op te stellen.
Markten, of het nu om die voor medewerkers, klanten, toeleveranciers of andere stakeholders rond
de onderneming gaat, worden immers steeds meer beheerst door de gevolgen van de Emotionele
Revolutie. Na de Industriële Revolutie en de Informatie Revolutie, waarvan we ook nu nog de sporen
dagelijks kunnen terug vinden, wordt het ondernemen namelijk in toenemende mate beheerst door
aspecten met een hoge emotionele inhoud.
Niet voor niets worden honderden miljoenen geïnvesteerd in de ontwikkeling van een topmerk als
ING, Nike, Philips, Rabobank of Shell om daarmee de consument voor zich te winnen. Een belangrijk
deel van het marketing budget wordt besteed aan "feel good" associaties, zoals sport sponsoring en
ondersteuning van goede doelen, waarbij elke directe relatie met de productkwaliteiten ontbreekt.
Maar niet alleen de consument is gevoelig voor emotie. In toenemende mate is de kwaliteit van het
werk van personeelsleden afhankelijk van hun emotionele opstelling ten opzichte van de
onderneming in al haar geledingen. Medewerkers worden pas echt dat- mede-werkers - als ze
daartoe emotioneel geïnspireerd worden. Er zijn prachtige voorbeelden van ondernemingen en
organisaties, die aanzienlijk veel meer uit hun medewerkers weten te halen - tot grote tevredenheid
van deze zelf - dan de gemiddelde concurrent.
De vraag naar het maatschappelijke nut van de onderneming - naast de kwaliteit van het product wordt dan ook steeds groter. Veel producten en diensten in een markt met vrijwel perfecte
concurrentie op een mondiale schaal, hebben de neiging - technisch gesproken - commodities te
worden. Dat wil zeggen, dat ze feitelijk zich in prijs/prestatie verhouding niet van de concurrenten
onderscheiden. De emotionele factor wordt dan steeds belangrijker in de keuze, die men maakt om
wel of niet bij de onderneming in dienst te treden, er wel of niet je uiterste best te doen, dan wel het
product of de dienst te kopen.
Niet alleen de - potentiële - medewerker en de consument kijken naar dit maatschappelijke nut,
maar ook de meeste andere stakeholders, waaronder de overheid, hebben sterk die neiging.
Tenslotte is er de voldoening van het inzetten van eigen talenten en kwaliteiten ten behoeve van een
betere maatschappij. Ondernemingen als ING, Philips, Rabobank, Shell, PricewaterhouseCoopers,
TNT en Unilever, die heel specifieke programma's - centraal en/of lokaal -hebben opgezet om hun
kennis en kunde ten dienste van de maatschappij te stellen, hebben daarin al opmerkelijke
resultaten geboekt.
Er zijn veel maatschappelijke terreinen, waarop ondernemingen een nuttige en creatieve inbreng
kunnen hebben en deels dus ook al hebben. Wat te zeggen bijvoorbeeld van gezondheidszorg,
onderwijs, veiligheid, maatschappelijke samenhang, mobiliteit? Allemaal onderwerpen waar een nog
actievere rol van ondernemingen - indien duidelijk getoetst voor hun maatschappelijke integriteit wonderen zou kunnen verrichten.
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Dit pleit zeker niet voor een maatschappij, die door het bedrijfsleven gerund wordt, integendeel,
maar wel voor een maatschappij, die praktisch en verstandig functioneert en maximaal gebruik
maakt van de talenten, faciliteiten en het organisatievermogen, dat vele ondernemingen te bieden
hebben. Onze maatschappij heeft dat heel hard nodig.
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Verantwoord kapitalisme - Jurriaan Kamp
Mensen stellen thuis andere prioriteiten dan op hun werk. Alsof hun huis in een andere wereld staat
dan hun kantoor. Dat is misschien wel één van de merkwaardigste aspecten van de moderne
samenleving. Geen vader zal overwegen gif te storten in zijn achtertuin waar zijn eigen kinderen
dagelijks spelen. Maar op zijn werk is dezelfde man – ja, toch vooral mannen – minder bezorgd over
het lozen van het vuile afvalwater van zijn fabriek in een rivier die langs de tuinen van de vriendjes
van zijn kinderen stroomt. Een andere vader pleit op kantoor voor een reclamecampagne om koffie
drinken onder kinderen te stimuleren: een nieuwe markt, hogere afzet. Het is onwaarschijnlijk dat
dezelfde vader thuis, na tafel, zijn kinderen een extra kopje koffie zal aansmeren in het belang van
een hogere omzet. En dan hebben we het nog niet over het verschil in behandeling van je auto als
die van jezelf of ‘van de zaak’. Ondernemers doen buitenshuis dingen die zij zelf binnenshuis
krankzinnig zouden vinden.
Op de een of andere manier is er een morele kloof ontstaan tussen thuis en werk. Op het werk mag
meer, gelden minder strikte grenzen, dan thuis. En die normvervaging leidt uiteindelijk tot excessen
die soms het nieuws halen – Enron, Bhopal, Worldcom, Exxon Valdez en World Online – maar vaak
ook niet. Het is de juridische structuur van ondernemingen die zulke misstanden uitlokt.
Ondernemingen profiteren van een historisch voorrecht: beperkte aansprakelijkheid. Dat betekent
dat de verantwoordelijkheid van de eigenaren van een bedrijf (de aandeelhouders) nooit verder
strekt dan hun investering. En die opzet geeft ondernemingen de kans om hun
verantwoordelijkheden (en kosten) door te schuiven naar andere delen van de samenleving.
Een voorbeeld: in 1979 bracht de Amerikaanse autofabrikant General Motors een nieuw model, de
Chevrolet Malibu, op de markt, waarbij de brandstoftank ongebruikelijk ver naar achteren was
geplaatst. In de protoypefase werd duidelijk dat daardoor het risico van brand bij een botsing
aanmerkelijk groter werd. General Motors besefte zich dat – zoals later tijdens een rechtszaak bleek
uit een intern memorandum van de autofabrikant. In het memo werd berekend dat het per auto 2,40
dollar zou kosten om de benzinetank veiliger te maken, maar dat het goedkoper zou zijn om
eventuele schadevergoedingen aan slachtoffers te betalen. General Motors deed niets. De rechter in
de rechtszaak waarbij in 1999 een miljarden schadevergoeding werd toegekend aan een vrouw die
met haar kinderen ernstige brandwonden had opgelopen na een ongeluk met een Chevrolet Malibu,
verwoordde het zo: de plaatsing van de benzinetank was bedoeld om ‘de winst te maximaliseren ten
koste van de openbare veiligheid’. Ofwel: de beperkte aansprakelijkheid van General Motors had tot
gevolg dat de onderneming kosten kon afwentelen op de samenleving. De heersende wetgeving liet
een bedrijf –uiteindelijk een groep mensen die gezamenlijk een activiteit ontplooien – tot een
absurde, onmenselijke afweging komen die elk van de betrokkenen in haar of zijn privé leven nooit
straffeloos kan maken.
Een individu dat bewust schade aan een ander toebrengt, loopt het risico in de gevangenis te
belanden. Maar als een onderneming schade veroorzaakt, gebeurt er vrijwel niets. Misschien wordt
het bedrijf veroordeeld tot het betalen van een boete – mogelijk een gigantische boete, die dan vaak
weer wel, oh paradox, fiscaal aftrekbaar is. Misschien krijgt het te kampen met een boycot van
consumenten. Aandeelhouders zullen koersverlies lijden en hun aandelen waarschijnlijk verkopen. En
ook al kunnen commissarissen en directeuren tegenwoordig worden vervolgd voor wanbeleid, in de
praktijk komen zulke procedures zelden voor. Meestal vertrekt de top van een onderneming na een
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debacle simpelweg naar een nieuw bedrijf. De samenleving, het publiek blijft met de schade zitten en
het bedrijf gaat onder een nieuwe leiding gewoon verder met zijn activiteiten.
Verlichte ondernemers hopen dat ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ de schande van zulke
debacles zal uitwissen. Zij hopen dat een moreel reveil deze lelijke uitwassen van het kapitalisme zal
wegnemen. Ofschoon elk initiatief dat het bedrijfsleven tot een grotere mate van
verantwoordelijkheid aanspoort, steun en waardering verdient, kan deze nieuwe trend nooit
werkelijk succesvol worden. Want zoals Milton Friedman, die de Nobelprijs voor economie won, het
ooit heel duidelijk schreef: de enige maatschappelijke verantwoordelijkheid die een onderneming
heeft, is winst maken voor haar aandeelhouders. Ofwel: zolang de beperkte aansprakelijkheid van de
aandeelhouders niet wordt opgeheven, zal een onderneming nooit een volledige maatschappelijke
verantwoordelijkheid dragen.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen verandert weinig aan de principiële doelstelling van een
onderneming om haar aandeelhouders te beschermen tegen de gevolgen van het handelen van die
onderneming.
Binnen de huidige wetgeving is een moreel beroep op fatsoenlijk, verantwoord ondernemen als een
smeekbede aan een tyrannieke vorst. De meeste koningen zullen pas luisteren als zij weten dat zij
hun gezag kunnen kwijtraken. Zo zullen bedrijven pas echt verantwoordelijke spelers in de
samenleving worden, als de spelregels van het economische verkeer worden gewijzigd. De
heropvoeding van het bedrijfsleven kan pas werkelijk beginnen als in de regels van het
ondernemingsrecht verantwoordelijkheden van bedrijven worden opgenomen die verder strekken
dan het verzorgen van winst voor de aandeelhouders. Want het is opmerkelijk dat de geschiedenis
bedrijven heeft gemaakt tot instituten die in de samenleving minder verantwoordelijkheden dragen
dan gewone mensen.
Deze aansprakelijkheidslacune in de moderne economie is een erfenis van de geschiedenis van het
kapitalisme. Tot in de zestiende eeuw waren Chinezen en Arabieren de meest succesvolle handelaren
ter wereld. Ze waren rijker en ze hadden betere schepen dan hun Europese collega’s. Toen Vasco da
Gama in 1497 als eerste Europeaan de Kaap de Goede Hoop rondde, vroegen zijn Afrikaanse
gastheren – die gewend waren grote Chinese handelsschepen op bezoek te krijgen – zich af hoe hij
het had gedurfd om met zulke armzalige bootjes de zee op te gaan. Maar in enkele daaropvolgende
decennia verloren de Chinezen deze voorsprong. Waarom? Omdat in Europa een uiterst effectief
systeem om inkomsten te verwerven, werd uitgevonden: de onderneming. De onderneming, de
vennootschap met aandeelhouders, is zonder twijfel de motor van het moderne kapitalisme. Alle
economische vooruitgang, alle rijkdom en voorspoed, alle uitvindingen zijn tot stand gebracht met
behulp van ondernemingen. Zonder bedrijven reden er geen auto’s, vlogen er geen vliegtuigen en
kwam er geen benzine uit de pomp. De basis van dat succes werd gelegd in de zestiende en
zeventiende eeuw. De eerste multinational in de wereld was de Hollandse Vereenigde Oostindische
Compagnie (VOC) van 1602.
De Hollandse handelaren van die tijd hadden ontdekt dat zij grotere investeringen nodig hadden om
hun risicovolle handelsexpedities naar Azië te financieren. Tot dan waren bedrijven partnerschappen.
Mensen besloten om samen zaken te doen. Ze investeerden gezamenlijk en leidden ook gezamenlijk
hun bedrijf. Directeuren en eigenaren waren dezelfde personen. Dat concept beperkte de omvang
van investeringen: er was een grens aan het aantal partners dat met succes met elkaar kon
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samenwerken. De nieuwe Hollandse vinding was de ontkoppeling van eigendom en management van
de onderneming. Er kwamen aandeelhouders die wel investeerden maar niet mee op zee gingen en
ook geen andere dagelijkse betrokkenheid bij de onderneming hadden. Dankzij die constructie kon
de VOC veel meer geld bij veel meer mensen ophalen voor haar activiteiten.
Er was nog één obstakel. De expedities die de VOC en haar Europese tijdgenoten ondernamen,
waren uiterst riskant, vergelijkbaar in onze tijd met bijvoorbeeld ruimte-expedities. Schepen
vergingen op de lange zeereizen en kwamen dan dus niet terug met hun lucratieve handelswaar.
Ofwel: grote investeringen konden buiten de invloed van de investeerders verloren gaan en – erger
nog – door een storm in de Stille Oceaan of door piraterij konden aansprakelijkheden ontstaan
omdat bijvoorbeeld leveranciers niet konden worden afgelost of de levering aan kopers niet kon
worden volbracht. In die tijd was het gebruikelijk dat schulden werden overgedragen van generatie
tot generatie totdat zij werden afgelost. Dat gegeven vormde een belangrijke beperking voor
investeringen. Aandeelhouders hadden weinig enthousiasme om te investeren in ondernemingen
waarop zij geen invloed hadden en die hen – en hun nazaten – wel schulden konden opleveren. De
oplossing van de VOC luidde: beperkte aansprakelijkheid. Investeerders, aandeelhouders, konden
nooit meer verliezen dan hun inbreng. En dat creatieve en lucratieve systeem van een beperkte kans
op verlies en een onbeperkte kans op winst geldt vandaag nog steeds – met alle gevolgen van dien
voor de rechtvaardigheid in de maatschappij.
Natuurlijk is ook een individu in de praktijk niet onbeperkt aansprakelijk. Want ook al ben je
aansprakelijk, als je het geld niet hebt, kun je niet voor veroorzaakte schade betalen. Vandaar dat
verzekering verplicht is voor bepaalde activiteiten zoals auto rijden. Individuen hebben niettemin de
neiging de sociale en wettelijke regels na te leven, omdat zij ook verwachten dat anderen dat doen.
Iemand die altijd voordringt, roekeloos rijdt in het verkeer en misbruik maakt van de gastvrijheid van
anderen, maakt zichzelf niet geliefd. Hij krijgt te maken met de gevolgen van zijn egoïstische gedrag.
Het lijkt er daarentegen op dat een egoïstisch bedrijf, dat zich vooral richt op winstmaximalisatie en
als gevolg daarvan kosten afwentelt op de samenleving, de normaalste zaak van de wereld is.
In de tijd van de VOC diende dat ‘bedrijfsegoïsme’ een algemeen, publiek belang. De koloniale
plundering werd geacht in het algemene belang van de Hollandse welvaart te zijn – dat dat achteraf
een verwerpelijke visie is, is een ander verhaal. Maar ondernemingen als de VOC werd door de staat
het recht verleend om op de nieuwe manier (met aandeelhouders en beperkte aansprakelijkheid) te
ondernemen als duidelijk was dat zij het publieke belang dienden. Bovendien ging het toen om,
vanuit ons huidige perspectief, beperkte risico’s. De ergste schade was een gezonken of gekaapt
schip en de beperkte aansprakelijkheid van de aandeelhouders betrof financiële schulden.
Tegenwoordig zijn er hele andere belangen in het geding: milieu en volksgezondheid. Bedrijven
bedienen processen die generaties kunnen beïnvloeden. Ondernemingen lozen giftig afval dat in de
voedselketen terechtkomt. Farmaceutische fabrikanten brengen producten op de markt die over
honderd jaar nog gevolgen hebben. Tankers met olie of chemicaliën kunnen natuurgebieden voor
tientallen jaren verwoesten. Kerncentrales en chemische industrie in de buurt van steden. De
onderneming is vandaag in potentie een van de gevaarlijkste vormen van menselijke activiteit.
De lijst van potentiële ongelukken is lang, de verantwoordelijkheden dus groot – oneindig veel groter
dan in de tijd van de VOC – maar de juridische ondernemingsvorm is dezelfde gebleven als in de
zeventiende eeuw.
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Eigenlijk is het zelfs nog makkelijker geworden voor het bedrijfsleven: de voorlieden van de VOC
moesten nog onderhandelen met de staat over de beperking van de aansprakelijkheid van hun
aandeelhouders, de moderne ondernemer stapt simpelweg naar de Kamer van Koophandel en vult
een formulier in. Iedereen kan voor een vast bedrag een NV of een BV oprichten. Er is geen sprake
meer van individuele onderhandelingen met de autoriteiten waarin ook over een tegenprestatie voor
dit recht wordt gesproken. Sterker nog: niemand ervaart, dat hem een recht wordt verleend als hij
een BV opricht.
Door dat automatisme is een onderneming méér geworden dan een groep mensen die gezamenlijk
een activiteit ontplooien. Het is een soort ‘sociale technologie’ geworden met een eigen bestaan. Een
onderneming kan voortbestaan als haar oprichters sterven. Directeuren gaan en komen, hetzelfde
geldt voor werknemers. Via de beurs kan het eigendom van een onderneming diffuus en wijdvertakt
raken. Onderdelen van een bedrijf kunnen worden verkocht. Bedrijven kunnen fuseren. Ondanks al
die veranderingen ‘leeft’ de onderneming door zolang er maar genoegd geld wordt verdiend om de
uitgaven te betalen. Maar die zelfstandige onderneming heeft geen ziel en voelt geen pijn. Als een
onderneming iets of iemand schade toebrengt, kan hij geen spijt tonen en sorry zeggen. De anomalie
is dat een onderneming wél de rechten heeft als een mens, maar niet de plichten.
Vandaar dat ondernemen op deze manier ook lang niet altijd zo vanzelfsprekend is geweest. Het
concept van beperkte aansprakelijkheid werd in de negentiende eeuw nog eerder als zwakte dan als
kracht gezien, omdat de betrokkenheid van de eigenaren minder werd geacht te zijn. In jaren twintig
van de negentiende eeuw zei Sir Robert Peel, toen de rijkste Britse industrieel: ‘Het is onmogelijk om
een fabriek op afstand te besturen tenzij de directeur een belang in het succes van de onderneming
heeft.’
In de nieuwe wereld van Amerika werd de onderneming met beperkte aansprakelijkheid ook eerst
met argusogen bekeken. De structuur werd geaccepteerd voor bijvoorbeeld de aanleg van de
spoorwegen waarmee het algemene belang duidelijk werd gediend, naar niet in algemene zin. De
gouverneur van New Hampshire, Henry Hubbard, zei in 1842 nog stellig: ‘In het verkeer tussen
mensen bestaat een directe verantwoordelijkheid en ook als het kapitaal toeneemt voorbij het
vermogen van enkelingen, blijft de aansprakelijkheid bestaan. Er bestaat geen goed argument tegen
dit uitgangspunt.’ Niettemin besloot het parlement van Massachusetts al in 1830 als eerste dat een
onderneming zich niet bezig hoefde te houden met publieke werken om het privilige van beperkte
aansprakelijkheid te worden verleend. Connecticutt volgde in 1837 en daarna gaat het snel. Abraham
Lincoln waarschuwt nog in een brief uit 1864 dat ‘bedrijven op een troon zijn gehesen en dat een
tijdperk van corruptie zal volgen totdat alle welvaart in de handen van een paar enkelingen is
verzameld en de Republiek is verwoest.’ Sombere woorden, maar wie vandaag de pijnlijke kloof
tussen arm en rijk in de wereld en de enorme negatieve impact van het moderne bedrijfsleven op de
natuur beschouwt, kan achteraf slechts constateren dat Lincoln een visionair was.
Door hebzucht ging het hek van de dam: de onderneming was als winst- en welvaartsmachine te
lucratief. Het is bijna anderhalve eeuw later nauwelijks voorstelbaar hoe de wereld eruit zou hebben
gezien zonder de onderneming met beperkte aansprakelijkheid. Vanzelfsprekend is er ook veel
positieve vooruitgang dankzij ondernemingen bereikt. Toch is de ouderwetse structuur in deze tijd
niet meer houdbaar. Als de invloed van bedrijven op de samenleving en op het dagelijks leven van de
burgers niet beperkt is, kan ook de aansprakelijkheid van de eigenaren niet langer beperkt blijven.
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Hoe zou de wereld eruit zien als aandeelhouders weer persoonlijk aansprakelijk zouden zijn voor het
beleid van de onderneming waarvan zij mede-eigenaar zijn? Opheffing van de beperkte
aansprakelijkheid is een drastische, maar uiterst effectieve stap in de strijd tegen de uitwassen van
het moderne kapitalisme. In dat geval zouden aandeelhouders hun geld zorgvuldig investeren in
ondernemingen. Zij zouden niet alleen kijken naar winstgevendheid van een bedrijf, maar vooral ook
naar de wijze waarop wordt ondernomen. Zij zouden kiezen voor ondernemingen met een goede
staat van dienst op gebied van mens en natuur. En zij zouden ook willen weten wie de andere
aandeelhouders van de onderneming zijn, omdat zij samen met hen een verantwoordelijkheid
zouden dragen.
Aandeelhouders zouden hun beleggingen ook niet meer spreiden over vele verschillende
ondernemingen, maar juist concentreren om aandacht te hebben voor het bedrijf waarvoor zij
verantwoordelijk zijn. Zij zouden betrokken zijn bij de onderneming en over de schouders van het
management mee kijken naar de bedrijfsvoering. Zij zouden willen weten of de onderneming
gebruikmaakte van kinderarbeid. En zij zouden willen weten hoe afvalwater wordt gezuiverd voordat
het wordt geloosd. Opheffing van de beperkte aansprakelijkheid zou aandeelhouders dwingen
verantwoordelijkheid te dragen voor de activiteiten van hun bedrijf. Mensen zouden weer
verantwoordelijk zijn voor mensen. En de onverantwoordelijkheid die gepaard gaat met de huidige
beperking van de aansprakelijkheid zou verdwijnen.
Wie durft dan nog noodzakelijke, grootschalige investeringen met de daarbij horende grote risico’s
aan, zullen critici opwerpen. De vraag is logisch maar de uitdaging minder groot dan hij lijkt. Zeker
voor de grote ondernemingen die ook de grootste invloed hebben op de samenleving valt het effect
van het opheffen van de beperkte aansprakelijkheid mee. Lawrence Mitchell, hoogleraar in de
rechtswetenschap aan de George Washington universiteit in Washington D.C., laat in zijn boek
Corporate Irresponsibility een interessante berekening zien. Hij neemt het voorbeeld van Microsoft
en schrijft (in 2001) dat er ruim vijf miljard (om precies te zijn: 5.355.377.000) aandelen van dat
bedrijf in de handel zijn. Stel dat Microsoft failliet gaat en ook nog eens tien miljard dollar aan
schulden – een enorm bedrag – achterlaat, dan betekent dat dat de aandeelhouders per aandeel
twee dollar moeten bijdragen om de schulden te vereffenen en de schade aan de samenleving weg
te nemen. Mitschell schrijft: ‘Je moet je op zijn minst afvragen of die prijs voor het opheffen van de
beperkte aansprakelijkheid te hoog is als meer verantwoordelijk gedrag in het bedrijfsleven het
gevolg ervan zou zijn.’
Microsoft is een onderneming die veel onrust en financiële schade kan veroorzaken, maar software is
niet direct levensbedreigend. Maar neem een ander voorbeeld: Union Carbide dat door nalatig
onderhoud en falend management in 1984 de giframp in het Indiase Bhopal veroorzaakte waarbij
22.000 dodelijke slachtoffers vielen. Na veel juridisch touwtrekken betaalde Union Carbide in 1989
uiteindelijk 470 miljoen dollar schadevergoeding aan de Indiase regering. Een schijnbedrag gezien de
hoeveelheid mensen die erbij waren betrokken, naast de doden nog minimaal 100.000 gewonden
(Ter vergelijking: de vrouw van de Chevrolet Malibu kreeg voor haar gezin ongeveer een miljard
dollar uitgekeerd). Destijds waren er 155 miljoen aandelen Union Carbide in omloop: de schade
bedroeg dus ongeveer 3 dollar per aandeel. Het is bijna onvoorstelbaar dat de aandeelhouders Union
Carbide sinds 1984 in totaal bijna 25 dollar dividend per aandeel kregen uitgekeerd totdat de
onderneming in 2001 werd overgenomen door Dow Chemical. Al was maar de helft van dat bedrag
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naar Bhopal gegaan, dan zag het leven voor de gewonden en nabestaanden van de giframp er nu
drastisch anders uit.
Zou het drama van Bhopal zich niet hebben voorgedaan als er geen beperkte aansprakelijkheid voor
ondernemingen had gegolden?
Met regels kun je niet alle risico’s uitsluiten. Je kunt ook niet alle auto-ongelukken voorkomen. Regels
zijn ook geen alternatief voor moraliteit en gezond verstand. Maar zoals de introductie van de
beperkte aansprakelijkheid tot onverantwoord en onmenselijk handelen heeft geleid, zo is het
eenvoudig te voorspellen dat de opheffing ervan tot belangrijk meer verantwoordelijk, menselijk en
zorgvuldig gedrag in de maatschappij zal leiden. De wijziging van één regel kan het kapitalisme de
menselijkheid en rechtvaardigheid teruggeven die het nu zo duidelijk ontbeert. Vaders en
directeuren zullen weer dezelfde mensen zijn – en alle achtertuinen even schoon.
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De innovatieparadox - Marjan Oudeman
Nog steeds gaat het goed met Nederland. Of het nu gaat om welvaart en werkgelegenheid of welzijn
en geluksbeleving, ons land scoort relatief hoog. Over het algemeen zijn we tevreden en gelukkig in
Nederland, zo leren de onderzoeken van het Sociaal en Cultureel Planbureau.
Die tevredenheid lijkt sterk een individuele aangelegenheid. Over het collectief zijn Nederlanders
pessimistischer. Velen zien voor onze samenleving bedreigingen opdoemen als falende integratie,
toenemende spanning tussen economie en milieu maar vooral onzekerheid over onze toekomst in
een sterk globaliserende wereld.
Nederland, Europa, de VS kunnen nu nog bogen op stabiliteit en collectieve rijkdom waar de mensen
in BRIC-landen van dromen. Maar het perspectief dat snelgroeiende landen als China, India, Brazilië
de “oude” wereld inhalen, benauwt sommigen.
Klopt dit beeld? Als ik kijk naar een terrein dat mij na aan het hart ligt - innovatie - dan manifesteert
zich hier dezelfde paradox als het Sociaal en Cultureel Planbureau de laatste jaren waarneemt:
individueel tevreden en somber over het collectief.
Binnen maatschappelijke sectoren en zeker in bedrijven wordt innovatie van zowel producten als
processen gezien als wezenlijk voor de gezondheid van de sector of onderneming. Als ik naar mijn
eigen onderneming, Corus, kijk dan zie ik een sterke drive om processen en producten steeds verder
te verbeteren. Geen innovatie om de innovatie maar een door iedereen binnen de onderneming
ervaren uitdaging om met onze producten en processen de samenleving op een hoger plan te zetten.
Innovatie appelleert ook aan een bepaalde trots.
Tegelijkertijd blijkt uit analyses dat Nederland niet voorop loopt in innovatie. Aan de hand van 25
parameters als uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling, uitgaven aan ict, in house innovatie,
beschikbaarheid van durfkapitaal en de snelheid van het ‘vermarkten’ van innovaties heeft de
Europese Commissie de European Innovation Scoreboard 2007 opgesteld. Die laat zien dat Nederland
qua innovatie net boven het gemiddelde van alle onderzochte landen van de Europese Unie zit. Dit
roept de vraag op waarom landen als Zweden, Finland en Denemarken zoveel beter scoren? En,
belangrijker nog, wat leert dit ons en wat doen we hiermee?
Het belang van innovatie is duidelijk. Zonder innovatie uiteindelijk geen gezonde economie. Een
economie blijft gezond als er niet alleen gelijke tred wordt gehouden met de mondiale concurrentie
maar er in de hoofdklasse wordt gepresteerd. Een gezonde economie is bij uitstek ook een publiek
belang, belangrijk voor onze welvaart en ons welzijn.
Om Nederland een vooraanstaande plaats in de wereld te laten innemen en behouden, is slagvaardig
beleid nodig. Immers de wereld verandert razendsnel. Met het oog daarop is in Nederland onder
meer het Innovatieplatform opgericht. Dit platform wil een zichtbare stimulans geven aan het
effectief versnellen van innovatie.
Wetenschappelijk onderzoek en het investeren in kennis zijn belangrijke factoren. Maar uiteindelijk
gaat het ook om toepassen, tijdig toepassen, en om een samenleving en politiek bestel die open
staan voor vernieuwing.
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Nederland, maar ook Europa, missen de dynamiek en het ongebreidelde optimisme dat je in landen
als China en India ervaart. Daar zie en voel je de drang tot verandering en vernieuwing. De
arbeidsparticipatie verloopt in dit deel van de wereld met reuzensprongen. Voor mij is die
ontwikkeling het beste bewijs voor de stelling dat de ontwikkeling van een dynamische economie
onontbeerlijk is voor de emancipatie van mensen. Participeren in een samenleving vol kansen, is de
beste garantie voor zelfontplooiing.
Nederland zou dit elan goed kunnen gebruiken. Het ontbreekt ons echter aan een nieuw en helder
toekomstperspectief. Een samenbindend besef waar we het allemaal voor doen. Ik ben er van
overtuigd dat we ons zelf veel plezier doen door ons voor de vernieuwingsdrang elders in de wereld
meer open te stellen.
De vraag is hoe we onze luiken sneller open kunnen gooien. Het belang van innovatie en de urgentie
om tempo te maken worden weliswaar onderkend maar we lijken nog te vaak gevangen in
discussies. Het innovatiebeleid - ongeacht of dat in de vorm van industriebeleid is, van
technologiestimulering, speerpuntenbeleid of programmaondersteuning - heeft ons derhalve nog
niet gebracht waar we willen zijn. Dat geldt in z’n algemeenheid ook voor Europa, Ondanks
ambitieuze pogingen is het resultaat van grote Europese projecten niet bevredigend.
Kijk naar projecten als Gallileo dat het Europese antwoord moet zijn op het Amerikaanse Global
Positioning System.De Europese Top van Lissabon heeft in 2000 een ambitieuze vernieuwingsagenda
opgeleverd die Europa in 2010 tot de meest concurrerende economie ter wereld moet maken. Met
minder dan twee jaar te gaan tot de ‘deadline’ van 2010 moet worden geconstateerd dat Europa nog
niet die wereldpositie heeft die de regeringsleiders acht jaar geleden in gedachten hadden.
Alle initiatieven ten spijt, hebben we dus nog een weg te gaan. Eén ding is zeker: perspectief bieden
is niet louter een politieke aangelegenheid. Vernieuwingsdrang breng je niet per wetsvoorstel of
Europese richtlijn in een economie. Wel hebben de overheden een belangrijke
voorwaardenscheppende en stimulerende taak. Publieke voorzieningen als goed onderwijs en een
stimulerend fiscaal en sociaal stelsel vormen immers de basis voor innovatie.
Waar moet de vonk voor innovatie verder vandaan komen? Laat ik voor een antwoord op die
essentiële vraag teruggrijpen op de paradox die ik aan het begin van dit artikel al even aanstipte.
Individueel gaat het ons goed maar over het collectief zijn we somber. Die schijnbare tegenstelling in
de geluksbeleving van de Nederlander biedt een aanknopingspunt. Op individueel niveau zien we
veel voorbeelden van creativiteit en de wil om te ontplooien. Ook individuele bedrijven als Corus, die
in een sterk internationaal concurrentieveld opereren, hebben innovatie hoog op hun agenda staan.
De uitdagingen zijn concreet en het perspectief helder.
Op collectief niveau is het perspectief echter minder helder.
Willen we dat de vonk echt overspringt, dan zullen innovatie en vernieuwing een natuurlijk
onderdeel moeten zijn van onze cultuur. In Nederland lopen we echter nog steeds aan tegen muren
van behoudzucht maar ook van cynisme. Waar komen die gevoelens vandaan en hoe slechten we die
muren?
De wens tot behoud van verworvenheden zie ik vaak opgeroepen worden door onzekerheid over de
toekomst. Aan de ene kant is dit niet onlogisch, aan de andere kant is dit ook een gevaar. Immers als
120

één ding zeker is, dan is het wel dat niets zeker is in het leven. Bij angst voor het ongewisse wordt de
verleiding desalniettemin groot om terug te vallen op ‘basiszekerheden’ Daar komt nog eens bij dat
we weliswaar veel plannen zien en oproepen, maar tegelijkertijd niet veel terugzien van de realisatie
ervan. Dit roept op zijn beurt weer cynisme op. Een politiek klimaat met veel regelgeving en
onduidelijk eigenaarschap van eenduidige dossiers helpt hier niet. Integendeel.
De vraag is: hoe creëren we dan ruimte voor innovatie? Hoe bevorderen we een innovatieve cultuur.
Een cultuur met niet alleen ruimte voor vernieuwend denken maar ook vernieuwend doen?
Die ruimte is alleen te creëren als we het belang van innovatie ook echt willen zien. Als we ook weten
waarom en waarvoor we innoveren. En als we vanuit die erkenning van het belang van innovatie de
echte issues willen oppakken. Met een overheid die daar een leidende rol in speelt. Die issues zijn
vooral effectieve regelgeving, met flexibiliteit als belangrijk criterium, een integrale dossieraanpak
met helder en consistent eigenaarschap, bevordering van ondernemerschap en stimulering van
excellentie binnen onderwijs en samenleving.
Een innovatieve cultuur is een groei- en een groepsproces. Dit geldt in een bedrijf en evenzeer in de
samenleving, binnen Nederland. Een cultuur van vernieuwingszin vereist commitment van
sleutelspelers. Voor Nederland in de eerste plaats van regering en politiek.
De kans versnelling aan te brengen ligt in openheid, overdracht en verbreding. R&D opvatten als
relationship & development. Via openheid is ruimte te creëren voor mobilisatie van kennis maar voor
de noodzakelijke toepassing. Want toepassing is essentieel. Hier zit de toegevoegde waarde.
Innovatie om innovatie alleen is betekenisloos. Ik zie ons in ons bedrijf graag met het ontwikkelen
van nieuwe concepten bezig zijn. Maar niet met concepten waar niemand op zit te wachten.
Verschillende sectoren in de Nederlandse economie - met de industrie in een vooraanstaande positie
- zoeken al intensieve samenwerking met onderzoeksinstellingen, universiteiten, hogescholen,
middelbaar onderwijs en basisscholen. Voeling houden met de stand van wetenschap en onderwijs is
essentieel voor kennisintensieve bedrijven. Maar ook omgekeerd. Kruisbestuiving en samenwerking
leiden er immers toe dat kennis haar weg kan vinden naar nieuwe producten en processen.
Er is nog een lange weg te gaan. De industrie moet daarbij beter op de kaart komen als bron en
motor van welvaart, ideeën en technologie. Een herwaardering van de industrie is een absolute
voorwaarde voor de totstandkoming van een kennisintensieve samenleving. Dat lijken platgetreden
paden maar het is de bittere waarheid: innovatie op individuele schaal bloeit maar op macroschaal
heerst nog somberheid. Die innovatieparadox moet worden doorbroken. Alleen dan hebben we in
Nederland uitzicht op een duurzame toekomst.
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Visie op verandering – Bernard Wientjes
Verandering is ondernemers eigen. Zij zijn voortdurend bezig met innovatie, nieuwe producten,
diensten, productiemethoden en combinaties, nieuwe markten en klanten. Ondernemingen willen
zich onderscheiden met unieke competenties en daardoor winst te maken. Dat is de bron van onze
welvaartsgroei.
Verandering in de economie: steeds kosmopolitischer
Onze economie verandert razendsnel. Nederlandse ondernemingen zijn overal ter wereld actief. We
zijn wereldwijd de vijfde investeerder en staan in de top-10 van exporteurs. Tweederde van wat we
doen of maken gaat de grens over. Door Internet en communicatietechnologieën worden afstanden
virtueel. Onze economie wordt, meer dan ooit het geval is geweest, sterk beïnvloed door wat er zich
elders in de wereld afspeelt. Van dit proces van wereldwijde economische verwevenheid –
globalisering - profiteert Nederland. We behoren tot de rijkste landen ter wereld. Vroeger betekende
ouderdom vaak armoede; nu zijn ouderen zijn welvarender dan ooit. De werkloosheid is bijzonder
laag. De leefomstandigheden zijn enorm verbeterd. De meeste Nederlanders zijn dan ook tevreden
met hun eigen leven, zo blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau.
Nederland meer in zichzelf gekeerd
Toch maken veel Nederlanders zich zorgen over de samenleving en de toekomst. De economie wordt
steeds kosmopolitischer, grote delen van de burgers niet. De afgelopen jaren lijkt het alsof we in de
wereld vooral bedreigingen zien: immigratie, uitbesteding aan lage lonen landen, overnames. Alsof
we ons afkeren van de buitenwereld en vooral met onszelf bezig zijn en overhoop liggen. Velen
voelen zich niet meer 'thuis' in een verkleurende samenleving en een steeds meer vervlochten
rakende wereld. Daarom reageren velen naar buiten toe defensief. Maar om te kunnen inspelen op
de kansen en bedreigingen - die zijn er ook - die globalisering ons biedt zullen we bereid moeten zijn
om te blijven veranderen.
Openheid en veranderingsgezinde houding cruciaal
Nederland dankt een groot deel van zijn welvaart aan zijn traditie van openheid èn aan de
veranderingsgezinde houding waarmee we op de kansen en bedreigingen van een open economie
hebben gereageerd. Ook voor de toekomst is die open houding cruciaal om economisch sterk en
welvarend te blijven. Afsluiten van de wereld is geen optie, omdat het bij de huidige
communicatietechnologie gewoon niet meer kan en het bovendien gegarandeerd zou leiden tot
verarming. We kunnen als Nederland veel doen om ervoor te zorgen dat we blijven profiteren van de
globalisering en onze welvaart kunnen blijven verdienen. Dan kunnen we de toekomst met
vertrouwen tegemoet treden. De SER heeft dit in het advies ‘Duurzame globalisering’ nog eens
duidelijk aangetoond.
Rol van de nationale overheid veranderd: ruimte scheppen voor ondernemerschap
De overheid kan echter niet meer de controle uitoefenen op de economie die zij in het verleden had.
Er zijn geen gesloten economieën meer zijn: kapitaal wordt van het ene uiteinde van de wereld naar
het andere uiteinde verplaatst. Productieprocessen zijn steeds meer opgeknipt in onderdelen, zodat
er een mondiale werkverdeling ontstaat. Deze wijzigingen in de economie vergen een andere rol van
de overheid dan vroeger. De WRR heeft dit in 1998 al beschreven in de studie ‘De ondernemende
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samenleving’. De rol die de nationale overheid zich heeft kunnen aanmeten, lag in de behoefte om
de gevolgen van de industriële productie te verzachten, aldus de WRR. De ondernemende
samenleving vraagt echter niet om een afweging tussen overheid en markt maar om een samenspel
tussen deze twee. Als startpunt voor de studie nam de WRR dan ook het zelfstandig
ondernemerschap. Waar veel overheidsinterventie tot doe1 had markten en hun bijwerkingen bij te
buigen, daar vraagt de ondernemende samenleving juist om kaders die een maximale benutting van
ondernemerschap en markten bevorderen. Waar de idealen die ten grondslag lagen aan de
ontwikkeling van overheidsingrijpen in de vorige eeuw juist veroverd moesten worden op de markt
en de economie, kunnen veel van diezelfde idealen nu juist verwezenlijkt kunnen worden in die
markt, binnen die economie. Als voorbeeld noemde de WRR het milieubeleid, waarin pregnant tot
uitdrukking komt hoe de verhouding tussen economie en andere dingen van waarde door de
ondernemende samenleving op zijn kant wordt gezet. Het streven naar een schoner milieu wordt in
toenemende mate georganiseerd in de vorm van economische bedrijvigheid. Er blijkt naast de
mogelijkheid van een tegenstelling tussen 'groen' en 'groei' en de ook we1 veronderstelde 'groei' als
voorwaarde om 'groen' te kunnen betalen, nog een derde mogelijke relatie te ontstaan door de
verandering van de context: 'groen' als factor van 'groei'.
Tempo versus regeldruk
Met deze noodzakelijke verandering van het karakter van overheidsbeleid worstelen we nog steeds.
Het debat verloopt te vaak langs de lijnen van afbraak versus behoud van verworven rechten, milieu
tegenover economie, markt of overheid. We vertrouwen er nog te vaak op dat de overheid alle
problemen in de samenleving kan en moet oplossen via regulering. De regeldruk is daardoor enorm
toegenomen. Globalisering vergt tempo, innovatie- en snel aanpassingsvermogen van
ondernemingen en burgers. De grote hoeveelheid gedetailleerde regels, vergunningen, ge- en
verboden vormt de grootste hindermacht hiervoor, maar bieden vaak valse zekerheid en
bescherming. De (verborgen) kosten van regeldruk zijn hoog: vooral de vertraging die het
veroorzaakt in het ondernemen of de enorm lange tijd die benodigd is voor de totstandkoming van
essentiële infrastructurele voorzieningen. Toch wordt nieuw beleid maken met nieuwe wetten en
regels als politieke daadkracht beschouwd. In plaats daarvan zouden we ons de vraag moeten
stellen: wanneer, bij welke risico's voor de samenleving, moet en kan de overheid worden ingezet en
wat kan in de samenleving vaak veel beter zelf worden opgelost?
Paradigmawisseling vergt bestuurlijke hervorming
Een van de belangrijkste veranderingen die daarom nodig is, is een paradigmawisseling bij de
overheid: van wantrouwen naar vertrouwen. Geef ruimte aan ondernemerschap, benader
ondernemers met vertrouwen, maar bestraf de overtreder van een norm stevig. Concreet betekent
dat een fundamentele herijking van verplichte vergunningstelsels. Vergunningen zijn enkel nodig
voor complexe vraagstukken met een hoge maatschappelijke impact. Verder kunnen
middelvoorschriften vervangen worden door doelnormen. Dit omvat het introduceren van
resultaatsverplichtingen of een systeembenadering in plaats van gedetailleerde voorschriften en een
verbod op regelgeving door toezichthouders. Om deze paradigmawisseling te bereiken zou het
weleens nodig kunnen zijn ook de bestuurlijke inrichting van Nederland onder de loep te nemen, een
weerbarstige materie, waar al veel commissies zich over gebogen hebben – zonder resultaat. De drie
bestuurslagen die we formeel kennen, zitten elkaar vaak in de weg. Ook belasten zij ondernemers
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met veel extra - dubbele – regelgeving. Bovendien kennen we nog vele andere overheidsinstituties
die eigen regelgeving uitvaardigen. Het wordt tijd de overheid zelf fundamenteel te hervormen.
Offensieve strategie overheid
Met een offensieve strategie kan de overheid veel doen om ons land ondernemend, ‘weerbaar’ en
responsief te maken en te houden, zodat we de kansen van de expanderende wereldeconomie
kunnen benutten. De SER beschrijft een overheidsbeleid dat zich richt op het versterken van de
beschikbaarheid en kwaliteit van de productiefactoren, het aanpassingsvermogen van de economie
en van onze comparatieve voordelen en het vestigingsklimaat. Prominent op deze agenda staat
ruimte voor ondernemerschap. Verder bevat deze strategie: versterken van ons innovatievermogen
– ook sociale innovatie, verbetering van de fysieke infrastructuur, transitie van verzorgingsstaat naar
participatiemaatschappij, ondersteunen van de mobiliteit van werknemers en van laaggeschoolden.
Nieuw is dat de SER daarvoor een fundamentele herziening van onze Inkomstenbelasting bepleit,
met de nadruk op lagere tarieven
Ondernemers als change agents
De bijdrage van ondernemers aan de samenleving is die van change agents. Hun innovatie en
creativiteit bezorgt ons welvaartsgroei. Ondernemers staan middenin de samenleving en worden
geconfronteerd met alle positieve en negatieve ontwikkelingen die daar spelen. Omdat zij middenin
de samenleving staan, een sleutelrol hebben in veel veranderingsprocessen, worden zij in
toenemende mate aangesproken op allerlei zaken die feitelijk buiten hun verantwoordelijkheid
liggen. Zij hebben immers direct contact met grote groepen burgers, als hun klanten of werknemers,
waar de overheid en maatschappelijke organisaties dat vaak niet (meer) hebben. Vanzelfsprekend
hebben ondernemers belang bij een gezonde, goed geschoolde en goed geïnformeerde bevolking. In
hoeverre zij dan ook hun werknemers moeten aanspreken op hun overgewicht, laaggeletterdheid
moeten bestrijden of voorlichting moeten geven over hoe om te gaan met geld, moet overgelaten
worden aan individuele bedrijven. Te vaak wordt het als een plicht of verantwoordelijkheid van
ondernemingen gepresenteerd.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen –de zorg voor de maatschappelijke effecten van het
functioneren van de onderneming - behoort vanzelfsprekend tot de core business. Ondernemen
heeft altijd effecten buiten de eigen onderneming. In die zin maken de ‘maatschappelijke’
activiteiten onlosmakelijk deel uit van het ondernemingsbeleid. De SER heeft daarover
behartenswaardige woorden gesproken. De wijze waarop de onderneming haar maatschappelijke rol
interpreteert, maakt onderdeel uit van de keuze van het blikveld van de onderneming.
Ondernemingen maken hierin verschillende keuzen: sommige kiezen voor een brede rolopvatting,
andere juist voor een smalle. Deze keuze is een vrije, maar geen vrijblijvende, want zij is niet zonder
mogelijke gevolgen voor de toekomstige positie van de onderneming. Wetgeving is daarvoor geen
adequaat instrument en kan bovendien contraproductief werken, omdat de verantwoordelijkheid en
het initiatief bij de onderneming worden weggenomen. Een bedrijf is onderhevig aan verschillende
krachten: aan wat moet (vanwege wet- en regelgeving én maatschappelijke verwachtingen), aan wat
hoort (uit persoonlijke overtuiging) en aan wat loont (en dus, bijvoorbeeld door een versterkte
reputatie, het eigenbelang dient). Het is aan de afzonderlijke onderneming om te bepalen hoe zij zich
in dit maatschappelijke krachtenveld precies wil positioneren.
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Door het verdergaande opknippen van bedrijfsprocessen en de verplaatsing daarvan naar andere
landen, is er meer aandacht gekomen voor de ketenverantwoordelijkheid van ondernemingen.
Daarbij gaat het om de vraag in hoeverre ze verantwoordelijk te stellen zijn voor het beleid van hun
toeleveranciers en de toeleveranciers van die toeleveranciers. Door openheid over haar
inspanningen op dit lastige terrein kan een onderneming vertrouwen winnen bij haar stakeholders,
haar reputatie versterken en mensen (klanten, werknemers) aan zich binden. Om het
maatschappelijk verantwoord ondernemen van Nederlandse bedrijven in het buitenland te
bevorderen, komt de SER met een eigen initiatief voor internationaal maatschappelijk verantwoord
ketenbeheer.
Worsteling met integratie legt tekorten van onze verzorgingsstaat bloot
De openheid van de Nederlandse economie heeft positief uitgewerkt voor de Nederlandse welvaart.
Daarom is voortwoekerende onvrede en worsteling met immigratie en integratie en de daarmee
gepaard gaande negatieve houding tegenover Europa en het buitenland zeer zorgelijk.
Eerder schreef ik in reactie op het boek ‘Land van aankomst’ van Paul Scheffer dat immigratie niet
alleen vervreemding, onveiligheid en onbehagen (aan beide kanten) met zich mee brengt, maar ook
zwakke punten in onze samenleving, instituties en cultuur bloot legt. Zo verbindt Scheffer terecht de
problemen rond integratie met algemene gebleken tekorten van onze verzorgingsstaat, met de
onderschatting van de betekenis van een stabiele opvoeding, met de verwaarlozing van de
cultuuroverdracht in ons onderwijs. De antwoorden op de problemen rond integratie liggen dus bij
onszelf. Het belangrijkste element is dat arbeidsdeelname – samen werken op de werkvloer – een
bijdrage levert aan integratie en acceptatie van migranten. Een positieve bijdrage van migranten aan
de economie zal tot een groter draagvlak leiden. Dat gebeurt al op grote schaal, maar er is nog een
grote slag te maken. De afgelopen jaren zijn hervormingen doorgevoerd die werk en niet de uitkering
centraal plaatsen en zo bijdragen aan integratie. Denk ook aan de kwalificatieplicht voor jongeren tot
18 jaar en de leerwerkplicht voor jongeren tot 27 jaar. Zo worden de problemen rond integratie
verbonden met het noodzakelijke hervormingsbeleid, ook met het oog op de vergrijzing. Want om de
gevolgen daarvan op te vangen zullen er meer mensen langer moeten werken. Integratie van
migranten in onze actieve beroepsbevolking is dan belangrijk. Meer mensen langer aan het werk (per
week, jaar, lifetime) vergroot het economische draagvlak en financiert de kosten van de vergrijzing.
Sociale zekerheid gericht op werk en een flexibele arbeidsmarkt dragen daaraan bij. Naast een
gestage vermindering van onze staatsschuld via overschot op de begroting (lagere rentelasten) en
beperking van de groei van de zorgkosten. Ruimere arbeidsmigratie in algemene zin biedt geen
oplossing voor de vergrijzing. Niettemin is het wel nodig dat de houding van Nederland ten aanzien
van arbeidsmigratie verandert: van ‘nee tenzij’, naar ‘ja mits. De arbeidsmarkt voor hoogopgeleide
kenniswerkers is mondiaal. De VS is succesvoller in deze 'strijd om de hersens' dan Europa en
Nederland, terwijl hoogopgeleide buitenlandse werknemers van buiten de EU steeds belangrijker
worden, ook voor de groei van de Nederlandse kenniseconomie en concurrentiepositie. Zij leveren
onze samenleving directe meerwaarde. Arbeidsmigratie binnen de Europese Unie biedt kansen voor
bedrijven om personeel te vinden. De recente uitbreiding en de mogelijkheden van het vrije verkeer
van werknemers voorzien in een behoefte op de Nederlandse arbeidsmarkt. Bedrijven kunnen (vak)mensen vinden voor moeilijk vervulbare vacatures in het onder- en middensegment van de
arbeidsmarkt. Als er geen arbeidsaanbod vanuit de EU beschikbaar is voor dergelijke vacatures zullen
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ook migranten van buiten in aanmerking moeten komen. Zonder onnodige barrières en met een
meerwaarde voor de Nederlandse samenleving.
Slot: Ondernemerschap bron van groei
Een positieve houding tegenover verandering en opstaan voor vernieuwing zijn essentieel om te
kunnen blijven profiteren van de globaliserende economie. Dat we het zo goed hebben is juist te
danken aan veranderingen. Onze welvaart is het gevolg van de creativiteit van ondernemers.
Ondernemers die een drive hebben het steeds beter te doen dan anderen. Die nieuwe producten,
productiemethoden, diensten en markten ontwikkelen, daarmee werkgelegenheid scheppen.
Essentieel is dat de overheid meebeweegt en ruimte schept voor ondernemerschap.
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Vallen en opstaan na Gore – Fokke Obbema
Een vloedgolf aan groene marketing, groene technologie, groen beleid en goede, groene
voornemens vormt al twee jaar het vervolg op de noodkreet die Al Gore, de Amerikaanse expresidentskandidaat, slaakte. In 2006 hield hij met ongekend succes zijn 'ongemakkelijke waarheid'
over klimaatverandering aan de wereldopinie voor. De verhouding tussen mens en natuur diende op
een radicaal andere leest te worden geschoeid en daarvoor was niets minder dan een economische
revolutie nodig - een duurzame, ecologisch verantwoorde manier van produceren en consumeren.
De vraag die zich twee jaar later opdringt, is hoe we er voor staan: zijn de voornaamste actoren
(burgers, bedrijven en overheden) al voldoende van zijn boodschap doordrongen en, beter nog,
ondernemen zij al daadwerkelijk acties? Is een sombere of optimistische visie op zijn plaats?
Wanneer de ontwikkelingen op mondiaal niveau worden bekeken, is voor groot optimisme bepaald
geen aanleiding. Vergaderingen van staatshoofden, in kleiner of groter verband bijeen, maken, als
het gaat om CO2-reductie, telkens een tamelijk machteloze indruk.
Neem de G8-top die deze zomer in Japan bijeenkwam. Die kwam niet verder dan de vrijblijvende
conclusie dat de uitstoot in 2050 moet zijn gehalveerd. Ook de braafste burger moet bij zo'n lege
uitspraak last van scepsis krijgen. Niet alleen hebben regeringen de grootste moeite verder dan vier
jaar vooruit te kijken, laat staan 42 jaar, maar bovendien ontweken de G8-landen het noemen van
een ijkjaar en beantwoording van de kernvraag: hoe dan?
Een half jaar eerder, op de VN-klimaattop in Bali, waren de resultaten al even mager. De VS
wilden niet verder gaan dan een vage kwalificatie (‘diepgaande vermindering’ van CO2-uitstoot),
terwijl landen als India en China hun economische groei niet wilden remmen en alleen tot
'verifieerbare afspraken' bereid waren. Dat was het wel. Van hartverwarmende, wereldomvattende
daadkracht was geen sprake.
In Europa zijn de 27 EU-partners begin 2007 wel bindende doelstellingen voor een overzichtelijker
tijdshorizon overeengekomen (de 20/20/20-doelstelling voor 2020; 20 procent meer alternatieve
energiebronnen; 20 procent minder CO2-uitstoot en 20 procent efficiëntere omgang met energie),
maar ook hier lijkt het afspreken van concrete maatregelen op grote problemen te stuiten.
Gevestigde economische belangen zoals die van de auto- en de energie-intensieve industrie, lobbyen
om hun pijn verzacht te krijgen.
In eigen land heeft de regering het nog ambitieuzere doel van 30 procent CO2-reductie in 2020
omarmd. Mooi natuurlijk. Maar omdat duidelijke keuzes over de vraag 'hoe dan?' niet worden
gemaakt, valt aan de haalbaarheid wederom ernstig te twijfelen. Het adviesbureau Roland Berger
waarschuwde onlangs zelfs hardop: 'Als dit kabinet over drie jaar weg is, is er op het gebied van de
beperking van CO2-uitstoot nauwelijks iets bereikt.'
Terwijl regeringen worstelen, dendert de niet-duurzame wereldeconomie door. De economische
actualiteit mag dan in het teken van de ene na de andere crisis staan (krediet, voedsel, olieprijs),
wereldwijd is de groei nog altijd stevig - bijna 4 procent, aldus het IMF.
Dat gaat met een toenemende energiebehoefte gepaard. Een stijging van de vraag met de helft in
2030 ligt in het verschiet, zo berekende onlangs het internationale energie-instituut IEA, met bovenal
behoefte aan fossiele brandstoffen zoals olie, gas en steenkool. De CO2-uitstoot gaat als gevolg
daarvan met 57 procent toenemen. De economische expansie van China en India neemt daarvan het
leeuwendeel voor zijn rekening.
Kunnen bedrijven en consumenten door gedragsveranderingen wellicht gewicht in de schaal leggen?
De apocalyptische vergezichten van Gore hebben zeker tot een brede bewustwording geleid, zo
tonen enquêtes aan, zowel bij de consument als de ondernemer. Maar ook voor hen geldt dat de
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stap naar concreet handelen nog grotendeels moet worden gezet.
Wat het bedrijfsleven betreft ontbreekt het zeker niet aan groene marketing - van 'klimaatneutrale
printers' via 'schone kolencentrales' tot 'klimaathypotheken'. Maar gaat het om harde cijfers over
CO2-reductie dan blijkt die vooral door de economische groei te worden opgestuwd. Zo zag in
Nederland driekwart van de AEX-bedrijven zijn uitstoot toenemen in het groene hypejaar 2007, alle
mooie intenties ten spijt.
Bij consumenten is die kloof tussen denken en doen al evenzeer waarneembaar. In enquêtes geven
zij als bezorgde burgers graag blijk van hun betrokkenheid bij het klimaatprobleem, maar eenmaal in
de winkel vallen hun afwegingen ten gunste van CO2-spuwers als vlees en vliegreizen uit.
'Milieuvriendelijkheid' blijkt als verkoopargument geen gewicht in de schaal te leggen, zo
observeerde vorig jaar wetenschapper Mark van der Veen die bij zestien Nederlandse bedrijven
onderzoek deed naar consumentengedrag. Zijn conclusie: alleen via strenge wetgeving valt de
aanschaf van milieuvriendelijke producten te stimuleren. Tekenend voorbeeld: Akzo Nobel kon een
nieuwe, milieuvriendelijke verf pas op de markt brengen na aanscherping van de Europese
milieunormen. Zonder dit overheidsingrijpen ging het niet.
In grote lijnen kan twee jaar na Gore voor overheden, bedrijven en burgers dezelfde conclusie
worden getrokken: de bewustwording is er, maar effectieve daden ontbreken nog grotendeels. Dat
kan droevig stemmen, gezien de urgentie van het onderwerp, maar er zijn ook lichtpunten.
Zo is inmiddels duidelijk dat wie dacht dat 'groen' alleen maar de hype van 2006 zou zijn die wel zou
wegebben, ongelijk heeft gekregen. Het onderwerp valt niet meer weg te denken en heeft zich, de
hype voorbij, stevig in het collectieve bewustzijn genesteld, zoals blijkt uit de prominente plek in
beleidsfora en de media.
Duidelijk is voorts dat 'groen' het gehele politieke spectrum raakt. Links mag het dan ooit hebben
geclaimd, inmiddels is het evenzeer een issue van rechts - zie recentelijk de initiatieven van
Democraten en Republikeinen in de VS om gezamenlijk een prijs op CO2-uitstoot te zetten. De
Amerikaanse publicist Thomas Friedman ziet in 'groen' zelfs de basis voor een 'verenigend politiek
project voor de 21ste eeuw'. In zijn essay 'The power of green' riep hij uit: 'Ik wil geen zwarte
president, maar een groene president'.
De gang van zaken in de aloude economische orde levert paradoxaal genoeg ook lichtpunten op. De
explosieve stijging van de olieprijs, gecombineerd met de verwachting dat die op termijn naar 200
dollar per vat kan doorstijgen, doet wonderen voor energiebesparing en innovatiedrang. De
Amerikaanse autofabrikant General Motors is al overgegaan tot sluiting van zijn SUV-fabrieken,
omdat die benzineslurpers bij Amerikanen niet meer gewild zijn. In de luchtvaart is de verwachting
dat het tijdperk van de extreem goedkope vluchten voorbij is. Voor alle industrieën geldt dat
vermindering van energieverbruik essentieel wordt om de bedrijfskosten in de hand te houden.
Voor consumenten gaat dat eveneens op. De olieprijs dwingt gedragsverandering af. Zo werd in
2008 in Nederland minder aan 'recreatief rijden' gedaan - niet vanwege de CO2-uitstoot, maar
domweg vanwege de kosten.
De dure olie geeft verder een geweldige impuls aan een baaierd aan investeringen in alternatieven.
Zonne-energie wordt vanzelf concurrerender en de bereidheid te investeren in nieuwe technologie
neemt met iedere extra oliedollar per vat alleen maar toe. Zo werd in de VS in het afgelopen jaar vijf
miljard dollar aan risicokapitaal opgehaald voor allerlei onderzoek en productontwikkeling op het
vlak van 'clean tech'.
De zoektocht naar alternatieven vindt plaats bij duizenden start-ups, maar ook bij de grootste
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oliemultinationals - Shell investeert sinds kort in algenkweek als bron van biobrandstof, om maar een
voorbeeld te noemen. Technologisch valt er de komende jaren verder wel wat te verwachten van het
zogeheten 'afvangen' van CO2-uitstoot - het parkeren van de broeikasgassen in ondergrondse, lege
gasvelden.
Zo zijn er nog meer positieve ontwikkelingen te noemen. Hun gevaar is hun verblindende werking de sussende gedachte ‘het komt wel goed', ligt bij dit lange termijn-vraagstuk voortdurend op de
loer. Friedman waarschuwt in zijn voornoemde essay zijn Amerikaanse lezers dan ook dat we 'nog
niet eens begonnen zijn de kosten, de inspanningen en de schaal waarop verandering nodig is, onder
ogen te zien om ons land en uiteindelijk de wereld in de komende vijftig jaar een broeikasvrije
infrastructuur te geven.'
Die waarschuwing kunnen Europese regeringen, bedrijven en consumenten zich ook ter harte
nemen. De eersten zullen het voortouw moeten nemen en, veel meer dan tot dusver het geval is, de
fermheid op moeten brengen om offers te vragen. Ook al maken ze zich daarmee impopulair, het is
een vereiste om verantwoorder gedrag van bedrijven én consumenten af te dwingen.
Een belangrijke testcase wordt de introductie van een efficiënt werkend emissiehandelssysteem in
Europa (ETS). Bedrijven gaan dan betalen voor het recht op CO2-uitstoot - en via hen ook de
consumenten, die dat in de prijzen krijgen doorberekend. De consensus onder economen is dat een
dergelijk mechanisme, dat een prijs op het toebrengen van milieuschade stelt, essentieel is in de
strijd tegen broeikasgassen.
Nu al is er flinke tegenwind tegen het systeem dat in 2012 van start moet. Die wordt niet alleen
aangewakkerd door de energie-intensieve industrie (zoals Corus) en de luchtvaartsector die zich als
voornaamste slachtoffers van het ETS zien. Weerstand wordt ook en vooral opgewekt door de
economische tegenspoed, die in westerse landen in het verschiet ligt. Door toedoen van de
kredietcrisis en de oplopende inflatie gaat de komende tijd de spanning zeker verder oplopen tussen
lange termijn-milieudoelstellingen en korte termijn-verwachtingen. Dat vergt nog meer fermheid van
leidinggevende politici.
Die moeten er niet voor terugdeinzen het ETS eerder aan te scherpen dan af te zwakken - een
substantiële CO2-reductie wordt anders onhaalbaar. Bovendien moeten zij aanvullende milieu-eisen
durven stellen, ongeacht een eventuele economische teruggang. Die strengere normen leiden
ongetwijfeld tot gepiep bij bedrijven, maar vormen ook een belangrijke prikkel tot innovatie. De
auto-industrie biedt een mooie illustratie - producenten die anticiperend op strengere milieu-eisen
vooral op kleine, zuinige auto's hebben ingezet, zijn nu aan de winnende hand. Behalve lagere
energiekosten en een verbeterd imago vormt ook de angst voor regelgeving voor bedrijven een goed
motief om iets aan hun CO2-uitstoot te doen. Naast natuurlijk de oprechte zorg van topbestuurders
over de opwarming van de aarde.
Ook bij consumenten dient de betrokkenheid bij de planeet via de portemonnee verder te worden
geprikkeld. Het gevoel 'iets goed te doen' door een milieuvriendelijke aanschaf, wordt dan door
direct voordeel versterkt. Dat dat werkt, blijkt uit het enthousiasme voor milieuvriendelijke auto's,
nu de fiscus de bijtelling heeft verlaagd en een fikse korting op de wegenbelasting geeft.
Alleen: met dit soort douceurtjes redden we het niet. Consumenten blijven nu eenmaal geneigd tot
aanschaf van goedkope producten, ongeacht hun manier van totstandkoming. 'Eigenlijk moeten we
onze manier van leven aanpassen', meent dan ook de Amerikaanse oud-minister van Arbeid, Robert
Reich, auteur van het boek Superkapitalisme. 'Maar er is geen politicus die dat de burgers durft te
vertellen. We maken onszelf liever wijs dat je alles tegelijk kunt hebben: een hoge levensstandaard,
goedkope producten en goede sociale doelen.'
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De conclusie is dan ook dat bestrijding van de CO2-uitstoot iedereen geld gaat kosten: burgers,
bedrijven en overheden. Die boodschap moet veel explicieter worden overgebracht.
Het opmaken van die rekening en de bijbehorende lastenverdeling vergt heel wat meer leiderschap
dan tot dusver is getoond - ferm en subtiel tegelijk. Overheden moeten boosdoeners bestraffen.
Maar zij vormen ook partners in dit gigantische project - hun innovatiedrang dient financieel
te worden gestimuleerd.
Ook jegens consumenten moeten overheden die beide sporen volgen. Langs fiscale weg valt hun
gedrag zowel af te remmen (denk aan hogere wegenbelasting voor benzineslurpers) als te
stimuleren. Dat moet nog veel krachtiger dan nu het geval is. Want alleen ethische overwegingen van
consumenten sorteren per saldo te weinig effect. Alleen via sterke financiële prikkels valt de
vergroening van de economie serieus te versnellen.
In dat spel is het essentieel dat overheden hun geloofwaardigheid behouden. Dat kunnen zij
vergroten door zelf met duurzaam aankoopgedrag de markt te beïnvloeden, maar vooral door het
vermijden van beleidsmissers. Denk aan het enthousiasme voor de eerste generatie biobrandstoffen,
die zowel de oerwoudkap als de honger in de wereld hebben verergerd, met hulp van forse
subsidies. Dat voorbeeld illustreert hoezeer de weg naar een duurzame economie er een van vallen
en opstaan is.
Dat geldt zeker niet alleen voor overheden. Twee jaar na Gore is er zeker wel het een en ander in
gang gezet, maar blijft er vooral veel te wensen over.
Belangrijk in dit stadium is vooral niet bij de pakken neer te gaan zitten, zoals de Amerikaanse lijders
aan 'eco-anxiety' . Dat hypermoderne ziektebeeld treft mensen die niet langer de discrepantie
aankunnen tussen de omvang van het klimaatprobleem en de impact van hun eigen handelen. Zij
willen te veel en vormen daarmee het spiegelbeeld van de sceptici, die onder verwijzing naar de
milieuproblemen in China menen dat hun eigen gedragsveranderingen toch zinloos zijn.
De werkelijkheid is dat ieders gedrag meetelt, hoe bescheiden ook. En dat het dus voor iedereen de
moeite waard is de volgende stap te zetten die op alle niveaus zo moeilijk blijkt - die van
bewustwording naar gedragsverandering.
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De "informerende" media
Wat is de rol van de media? Hebben zij een rol? Of registreren de media slechts wat er gebeurt?
Beïnvloeden de media misschien ook wat er gebeurt? Zijn de media niet onderdeel van de politiek
geworden of is de politiek onderdeel van de media geworden? Hoe sterk beïnvloeden deze partijen
elkaar? Hoe sterk is de zucht naar nieuws, naar wapengekletter; hoe sterk is de zucht naar inzicht en
objectiviteit? Dit zijn alle actuele vragen, die in vele gremia uitentreuren worden bediscussieerd.
Zeker is, dat de media een centrale en cruciale rol in onze samenleving vervullen en dat deze rol
vooral gericht dient te zijn op het informeren van die samenleving. Informeren heeft daarbij een zeer
breder betekenis, variërend van het verschaffen van feitelijke informatie tot het bieden van een
relevant perspectief. Vooral dat laatste vraagt kennis en durf.
In dit afsluitende gedeelte nemen twee journalisten u mee in hun analyse en bieden meteen ook
oplossingen
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Meer dan één waarheid - Thomas Loudon
Het is een wrange waarheid, maar als freelance correspondent in Teheran voor verschillende
internationale media wist ik dat de arrestatie van een lid van de oppositie brood op de plank
betekende. Het regime van de mullahs had weer eens toegeslagen. De barbaarse mannen met
baarden, die ook al eens meer dan 50 van ‘onze’ Amerikanen hadden vastgehouden, hadden nog
maar eens laten zien dat zij niet aan mensenrechten doen. Ik haastte me op dergelijke dagen van het
ene radiogesprek naar het volgende, kreeg soms zelfs ergens op een televisiezender tijd om uit te
leggen wie er nu weer was opgepakt en aan het einde van de dag kon ik nog in verschillende talen
stukjes schrijven voor het internet. Ik heb daar nooit bij stilgestaan. Ik vond - en vind - het terecht
dat dergelijke misdragingen van een regime aan het licht werden gebracht. Het was mijn taak als
journalist om over die praktijken te berichten.
Toen verhuisde ik naar Egypte. Ik zat er nog niet zo gek lang toen president Hosni Mubarak een
aantal studenten liet oppakken omdat ze er een andere politieke mening op na hielden dan hij. Ik zei
onmiddellijk al mijn andere afspraken af, vertelde mijn vrouw dat het laat zou worden die avond en
ik ging aan het werk. Tot mijn stomme verbazing had niemand belangstelling voor het verhaal, dat in
mijn ogen exact hetzelfde was als de arrestaties in Teheran.
Dat het niet zo werd beoordeeld heeft te maken met beeldvorming. Wij zijn er stellig van overtuigd
dat het Iraanse regime vijandig is. Dat onderstrepen we graag in onze berichtgeving. Wij zijn er net zo
stellig van overtuigd dat Mubarak onze bondgenoot is. Hij heeft geen baard, maar draagt een pak, hij
eerbiedigt het vredesverdrag met Israël en praat het Westen netjes naar de mond als wij zeggen dat
democratie in het Midden Oosten moet worden bevorderd.
Het zou buiten onze profielschetsen van Iran vallen om al te veel aandacht te besteden aan het feit
dat Iran jarenlang meer vluchtelingen huisvestte dan welk ander land in de wereld ook. Het zou even
zo goed buiten het gevestigde idee over Egypte vallen om al te nadrukkelijk te suggereren dat
Mubarak een tiranniek heerser is wiens geheime dienst niet veel onderdoet voor die van Iran.
Dit praktijkvoorbeeld schetst een enorm probleem waar de internationale journalistiek - ik heb het
met name over de televisiejournalistiek - mee kampt. Media claimen wel dat ze objectief zijn, maar
ze kunnen dat niet zijn. Redacties sturen de berichtgeving sterk door de nieuwskeuzes die ze maken.
Die keuzes zijn in belangrijke mate gebaseerd op het binnen die redactie heersende beeld over een
land of een gebeurtenis. Het fundament van dat beeld is de sociale, culturele en religieuze
achtergrond van de mensen die het beeld gevormd hebben.
De consequenties zijn groot want uiteindelijk sturen nieuwsmakers het historisch besef van de
nieuwsconsumenten. Dat historisch besef kan op de ene plaats behoorlijk anders worden dan op de
andere, afhankelijk van de informatie die de mensen in de loop van hun leven hebben gekregen. Dit
is zeker waar in een wereld waar videobeelden een steeds belangrijkere bron van informatie worden.
Op een conferentie in Parijs afgelopen najaar werd dit geïllustreerd door Richard Sambrook, de
hoogste baas van BBC Global News. Hij liet daar een compilatie van verhalen zien die allemaal over
hetzelfde onderwerp gingen. Alleen de makers waren anders; ze kwamen uit verschillende landen,
hadden verschillende achtergronden en werkten voor andere nieuwszenders.
Generaal David Petraeus, de Amerikaanse commandant in Irak, had niet lang daarvoor tegenover de
‘House of Representatives Armed Services and Foreign Affairs committee’ verklaard dat Amerika voor
de zomer zijn troepenmacht zou kunnen terug brengen naar ‘pre-surge levels’. Dertigduizend
soldaten zouden volgens hem tegen die tijd naar huis kunnen, zonder dat dat de veiligheidssituatie in
Irak negatief zou beïnvloeden.
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De compilatie toonde hoe zeven verschillende internationale zenders met het nieuws waren
omgegaan. Elke zender had een totaal eigen boodschap, maar alle makers vonden dat ze een
objectieve weergave van de feiten hadden gegeven. De ene zender legde de nadruk op de leden van
het Huis van Afgevaardigden die de notie van Petraeus hadden verworpen, een andere richtte zich
juist op die leden die hem met instemming hadden ontvangen. De ene zender toonde reportages die
moesten aantonen hoezeer de bevolking in Irak zich afkeert tegen het verzet en zich aansluit bij de
Amerikanen. Een andere zender had het juist weer over het Uur-U voor George Bush omdat het
geweld zou escaleren.
Waarschijnlijk vonden alle makers hun eigen versie objectief en waar, en waarschijnlijk vonden ze de
versies van de anderen minder objectief en minder waar.
Geen van de media had de verschillende mogelijkheden om de rapportage van Petraeus te bekijken
bij elkaar gezet. Allemaal hadden ze gekozen voor een focus. Als je gaat kijken naar de achtergrond
van de verschillende media kan je de gekozen focus begrijpen. CNN steunt de lijn van Petraeus, Al
Jazeera vindt dat Petraeus de onveiligheid bagatelliseert, de Iraakse televisie benadrukt dat Irak
steeds veiliger wordt en het eigen leger steeds beter in staat is om de klus zelf te klaren.
Kennelijk - blijkt ook hier weer - is de achtergrond van een journalist en die van het medium waar hij
of zij voor werkt een cruciale factor in de berichtgeving. Daarmee zeg ik niets nieuws, we weten het
al lang, maar we doen er niets mee in de media.
De oplossing nu voor de consument die op zoek is naar verschillende zienswijzen is zappen. Van CNN
naar Al Jazeera, door naar Fox, dan naar de BBC, tussendoor Al Arabiya, even een paar bloggers
scannen op het web en op gezette tijden kijken naar het eigen nationale nieuws. Er zijn veel meer
mensen die die moeite niet doen dan wel.
Om te zorgen dat media niet een bron van onbegrip worden, maar juist van begrip moeten media
journalistiek anders gaan opereren. Het gevoel dat ze hun huiswerk goed gedaan hebben als ze hoor
en wederhoor toegepast hebben is niet genoeg. Ze moeten gaan werken vanuit het besef dat elk
verhaal tot stand komt door selectie, en dat de keuzes die gemaakt worden bij het samenstellen van
een verhaal voortkomen uit de achtergrond van de maker. Media moeten, met andere woorden,
toegeven dat ze niet objectief zijn, hun journalisten laten berichten vanuit hun eigen achtergrond en
die achtergrond kenbaar maken aan het publiek. Dan snapt het publiek waar een verhaal vandaan
komt.
Het internet leent zich hier uitstekend voor. In een uitzending van het Journaal is geen ruimte voor
een profiel van je journalist. Op het web is dat geen probleem. In de normale televisieprogrammering
kan je heel moeilijk verschillende verhalen over één onderwerp laten zien die door journalisten met
verschillende achtergronden zijn gemaakt. Een online platform leent zich daar uitstekend voor.
Omdat het internet veel minder beperkingen heeft in tijd en ruimte kan de nieuwskeuze veel meer
bij de gebruiker gelaten worden. Daardoor kunnen veel meer verhalen daadwerkelijk gemaakt
worden, wat weer een bredere informatievoorziening betekent.
Voor deze ontwikkeling is het gunstig dat steeds meer media van hun vaste correspondenten af
willen. Er ontstaat een pool van uitstekende freelancers die hun verhalen op zo’n online platform
kunnen aanbieden op het moment waarop zij dat relevant vinden. De sturende rol van centrale
redacties kan zo worden ingeperkt.
Er is zeker een markt voor goede berichtgeving, sterker nog, er is een schreeuwende behoefte aan.
Onder druk van de kijkcijfers zijn televisie media elkaar steeds meer gaan volgen. Bovendien zijn ze,
zeker in Nederland, steeds ‘makkelijker’ geworden.
Het onder journalisten veel besproken thema dat de media het gevoel met de straat zijn kwijtgeraakt
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heeft ten onrechte geleid tot een nivellering in de berichtgeving om meer mensen te bereiken. In de
straat lopen steeds meer mensen rond die belangstelling hebben voor diepgravender nieuws. Die
voelen zich door de bestaande televisie media steeds minder serieus genomen.
Met een online platform dat visies verzamelt hoeft de consument niet meer zo veel te zappen. Die
kan naar dat platform gaan wanneer dat uitkomt en binnen het platform uiteenlopende zienswijzen
bekijken. Soms zal het tot verbazing leiden: “o ja? heeft Iran aan 4 miljoen Afghanen onderdak
geboden?” of “staat Mubarak dan toch verder van ons af dan ik dacht!”. Soms zullen kijkers zich
afvragen waarom de journalist het nodig vindt om bijvoorbeeld het sociale gezicht van Hezbollah te
laten zien. Uiteindelijk gaat het er niet om of de kijker het eens is met het inzicht van de journalist,
het gaat er om dat het inzicht er is en dat de kijker kan begrijpen waar het vandaan komt.
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Voor een zinvol publiek debat moet de burger mediawijs zijn - Ben Knapen
De publieke opinie is een rommeltje geworden van bizarre bestanddelen. Om verwarring te
voorkomen moeten mediaorganisaties zich beter onderscheiden naar aard en ernst: triple-A-status
geeft verplichtingen. En de burger moet leren kritisch onderscheid te maken tussen de verschillende
media.
Media en publieke opinie: voor de oppervlakkige beschouwer zal het één pot nat zijn, maar het
tegendeel is het geval. Afgezien van die vermaledijde hyperventilatie die opiniepeiling heet, is er ook
nog zoiets als het verschil tussen publieke opinie en gepubliceerde opinie. Hoe vaak gebeurt het niet
dat de maatschappij vanuit de gepubliceerde opinie één groot tranendal is, terwijl de deelnemers
aan die maatschappij voor zichzelf tevredenheid en zonneschijn zien? Privaat geluk en publiek
ongeluk kunnen hand in hand gaan en het is daarom goed publieke opinie en gepubliceerde opinie
enigszins uit elkaar te houden.
Ook gaat het hier niet om alle publieke opinie, maar om opinies die op enigerlei wijze met de
publieke zaak te maken hebben. De liefdesperikelen van een soapsterretje zullen er veelal buiten
vallen, al heeft het publiek er ongetwijfeld een opinie over. Mijn punt van aandacht betreft media die
zich in dienst achten van de publieke zaak, media die er eerder voor burgers dan voor consumenten
willen zijn. Het zijn die media waarbij kwaliteit te vangen is met termen als accuratesse,
onpartijdigheid, diversiteit van opinies, fairness, redactionele integriteit en onafhankelijkheid.
Media bestaan in wisselwerking: enerzijds weerspiegelen zij wat leeft in de samenleving, anderzijds
drukken zij een stempel op die samenleving. Spiegelung und Prägung zoals de Duitsers het noemen.
Maar hierbij gelden de nodige relativeringen. Niet alleen omdat media wat leeft in een samenleving
regelmatig over het hoofd zien. De opkomst van Pim Fortuyn geldt wat dit betreft in Nederland als
een recente cause célèbre van onoplettendheid. Journalistiek ontdekt maatschappelijk-culturele
onderstromen „pas als zij een duidelijk zichtbare woordvoerder krijgen, tot openlijk conflict binnen
de geïnstitutionaliseerde elite of anderszins tot groot nieuws leiden”, constateerde Wil Tiemeijer in
zijn veel geprezen dissertatie Het geheim van de burger. Pas dan dringt zo’n onderstroom door tot de
collectieve verbeelding.
Maar een tweede relativering geldt ook en die is wezenlijker: de media drukken niet hun eigen
stempel op die werkelijkheid, maar het stempel van de heersende opvattingen. Media hebben
doorgaans zelf de kennis, wijsheid en soevereiniteit niet om een eigen stempel te kunnen drukken.
Het zijn maatschappelijke elites, denkers, bestuurders, dominees en wat dies meer zij, die met hun
interpretaties van de werkelijkheid het beeld bepalen. Zij leveren de ingrediënten, de stempels, die
de media vervolgens verspreiden. Het gebeurt expliciet – via interviews, citaten en wat dies meer zij
– maar oneindig veel vaker impliciet.
Nu mag de pers zich graag op de borst kloppen dat ze juist de elite, de macht, controleert. Dat is ook
zo. Ze doet dat onder meer aan de hand van onthullingen. Die baren opzien, soms meer soms
minder. Maar we moeten dat niet overdrijven. Zoals Den Hollander ooit zo fraai in zijn Démasqué van
de Samenleving heeft beschreven, gaat het meestal om onthullingen die het verschil tussen schijn en
de al dan niet stilzwijgend afgesproken definitie van de werkelijkheid aan de kaak stellen. De
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gangbare visies op de werkelijkheid en op de wereld zijn dus leidend en die gangbare visies worden
niet door de media zelf bepaald.
Een aardige illustratie biedt een artikelenreeks in de NRC over een thema dat decennialang
prominent de gemoederen bezighield: de WAO. Midden jaren tachtig van de vorige eeuw
publiceerde de krant een tamelijk droog, feitelijk relaas in drie afleveringen. Het stond er niet met
zoveel woorden, maar wat je las was dat mensen in de WAO bepaald niet allemaal zo zielig waren,
dat ze het vaak redelijk goed hadden en dat ze vaak niet zo heel arbeidsongeschikt waren. Het effect
van die ‘onthullingen’ was nihil.
Een jaar of tien later deden enkele collega’s ter redactie nog een keer hetzelfde: weer zo’n serie over
de alledaagse werkelijkheid van WAO’ers, met zieken, invaliden, pechvogels, trieste gevallen,
zeurkousen, vrolijke mensen en met profiteurs. En toen: het land was te klein – de toenmalige
premier verklaarde zelfs heel Nederland ziek, de Kamer nam een heerlijk bad in het dampende
ongenoegen en geëist werd actie, harde actie.
In beide gevallen was van onthullingen met allerlei geheimzinnigheid en sensatie geen sprake.
Beschreven werd wat de meeste mensen onder elkaar wel wisten, van de buren, uit de familie. In de
eerste WAO-onthulling bleven het feiten, in de herhaling tien jaar later voegde iemand of iets er
betekenis aan toe. Feiten alleen zijn als een zak – die blijft niet staan als niemand er een betekenis
aan toevoegt, zo zegt een van de figuren uit Pirandello’s Zes personages op zoek naar een auteur. In
de tweede WAO-ronde voegde de spraakmakende gemeente het ingrediënt betekenis toe aan die
zak vol feiten.
Echter, de spraakmakende gemeente, elites en hun instituties zijn op hun retour. En het is mijn
stellige overtuiging dat dit serieuze consequenties heeft voor maatschappelijk verantwoorde media.
Hoe staat het nu met de publieke opinie en de media in dit tijdperk van marketing en geweken
elites? Je kunt zeggen dat media niet langer schatplichtig zijn aan een bepaalde partijpolitieke of
religieuze zaak. Maar waaraan zijn ze dan wel schatplichtig?
Aan de kijkcijfers, aan de oplages, aan het bereik, zo wordt vaak gezegd. Dat is niet helemaal onjuist.
Maar het is een onbevredigend antwoord, omdat het zoveel subtieler ligt. Oplages, kijkcijfers doen
ertoe en mediamensen besteden veel aandacht aan wervende vormen: een pakkende kop, een
swingende trailer. Maar schrijvers en filmers willen toch bovenal zelf gehoord worden, gelezen,
gezien.
Zijn media schatplichtig aan commercie? Dat is zeker het geval bij veel media die niet door de
overheid worden gesubsidieerd. Er moet immers brood op de plank. Maar ook hier geldt dat het
ingewikkelder ligt. Media die zich niet steeds door commercie laten leiden, doen het commercieel
soms goed. Ten eerste willen gebruikers wel extra betalen voor onafhankelijkheid en kwaliteit, en ten
tweede boren redacteuren al doende vaak doelgroepen aan die voor een adverteerder interessant
zijn. Televisiemakers en schrijvende journalisten, zo is mijn ervaring, staan bijna nooit stil bij wat
adverteerders willen. Niet eens zozeer omdat ze er een afkeer van zouden hebben, die mode is al
lang voorbij, maar omdat de preoccupatie geheel en al het eigen werk betreft.
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Commercie is dus een te beperkt antwoord op de vraag waardoor media zich laten leiden.
Een ander gangbaar antwoord luidt dat ze schatplichtig zijn geworden aan hun eigen beroepscode,
aan professionaliteit. Zo is het ook – althans ten dele. Ze zijn geprofessionaliseerd. Er zijn serieuze
opleidingen gekomen, voor zover journalistiek zich althans daartoe leent. En belangrijker misschien
nog: kranten, elektronische mediaorganisaties en programmaredacties hebben redactiestatuten
ontwikkeld en verfijnd. Ze hebben vaak uitgangspunten, beginselen geformuleerd en herijkt. Ze
hebben de laatste twintig jaar geschaafd aan gedragscodes. Bij afwezigheid van andere
maatschappelijke instituties die meekijken, zijn media wat dit betreft op zichzelf, op hun professie,
aangewezen geraakt. Daar is het vaak beter van geworden.
Althans voor sommige media. Maar er is ook een enorme verwarring gekomen. De sector is een
vergaarbak en het begrip media is eigenlijk een onhanteerbaar containerbegrip geworden:
roddelbladen, kookprogramma’s, sponsored magazines, LINDA., zg. kwaliteitskranten, gratis
knipselkrantjes, praatprogramma’s, scheldprogramma’s en de vrije jongens van de weblogs,
YouTube. Het heet allemaal ‘media’, het slingert allemaal beelden en woorden het land in, rijp en
groen. Wat doen al die goede bedoelingen van gedragscodes ertoe wanneer een mens elke dag
bestookt wordt met een diarree aan nieuws- en opwindingsdingetjes en alles overal, zoals dat zo
mooi heet, gaat rondzingen?
Professionaliteit is één antwoord op het vervagen van maatschappelijke, ideologische bakens en van
sturende elites. En het is verleidelijk het daarbij te laten, want zo wordt elk medium een instituut in
its own right. Het is een verleiding die menig journalist of journalistiek bestuurder ook niet kan
weerstaan. Dat is dan ook te mooi om waar te zijn en zo is het ook niet. Want in een elite-zwakke
samenleving dolen maatschappelijk verantwoorde media meer dan ze beseffen dan wel kunnen of
durven toegeven. Hun kompas als intermediair tussen Spiegelung en Prägung beschikt niet meer
over de magnetische velden, over het houvast van heersende visies op de werkelijkheid. Een
schrijvend of filmend individu kan de verantwoordelijkheid, de zelfdiscipline, die bij zoveel
onafhankelijkheid hoort, soms niet aan. Professionalisme alleen geeft nog geen functionerend
kompas.
Daarom is het de hoogste tijd dat media-organisaties zich onderscheiden naar aard en ernst. Wie op
de triple- A- status aanspraak wil maken, moet een bepaald type van professionele spelregels in acht
nemen en moet zich durven onderwerpen aan het oordeel van een mediaraad, die handen en voeten
heeft.
Als er geen elites zijn met daarbij passende én gezaghebbende visies op de werkelijkheid, wat maakt
dan publieke opinie? Anything goes?
Illustratief voor de media in een tijd zonder gezaghebbende elites is de manier waarop internet zich
manifesteert. Internet heeft de publieke opinie iets koortsachtigs gegeven, voor wie daar gevoelig
voor is althans. Hoeveel sites hebben niet die malle dagelijkse enquêtes die van een grote afkeer van
nuance getuigen? U kent ze wel, je kunt aanklikken of je mevrouw a of b de hufter van de dag vindt.
Dat soort ‘maatschappelijk debat’.
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Om misverstanden te voorkomen: internet is ook een dagelijkse verrijking van het leven, of anders
toch zeker van het gemak. Ook in het genre van media die zich bezighouden met de publieke zaak, is
dit het geval. Journalistiek en burgerschap kunnen in het internettijdperk op vruchtbare wijze bij
elkaar komen, constateert Marc Chavannes plausibel en terecht in zijn vooral op Amerikaanse
ervaringen gerichte oratie over iMedia. Maar de omarming van de internetwereld gaat vaak te
kritiekloos. Veel internet is niets anders dan dom gedram en digitaal narcisme.
De acceptatie, ja omarming van dit deel van de internetrevolutie is geschied door een coalitie die
bestaat uit vulgair-marxisten van het egalitarisme en uit hogepriesters van de vrije markt. Ze hebben
elkaar gevonden in een alles-is-gratis, alles-is-van-iedereen cultus en in een orgie van collectief nonconformisme. Internet heeft de publieke ruimte met een saus van hufterigheid overgoten.
Ook de televisie laat dit niet onberoerd. De eindeloos vele televisiestamtafels over publieke zaken
leven van de krachtige uitspraken, van grote woorden, van uitvergrote controverses, van naar
extremen neigende vertekening van de werkelijkheid.
Een andere trend in deze leegte heet civic journalism. Het is een nobel streven, want het wil de
kwaliteit van het publieke leven en het discours verbeteren door vanuit de burger te kijken en te
berichten. Onzinnig is het niet om op deze manier betrokkenheid en verantwoordelijkheid te
organiseren, maar het is geen panacee tegen alle verwarring. Want uiteindelijk willen al die burgers
met hun opvattingen een zekere bedding vinden in maatschappelijke visies die gedeeld worden, en
die zich gezaghebbend manifesteren in strijd met andere visies. Als je niet oplet is civic journalism
verder dan al gauw een net woord voor in-en-uit-gepraat, beginnend met de drie woorden waar
iedere Nederlander graag mee begint, namelijk: ‘Ik vind dat’.
Een paar handreikingen om publieke opinie een context te bieden, zijn er wel. In een samenleving
zonder hiërarchische verbanden van dwingende betekenis bieden mediaboodschappen een majeure
nieuwe arena voor wat Amerikanen noemen the process of self-fashioning. Ze helpen om de eigen
identiteit te definiëren – in politiek, in levensstijl, in kleding, in taalgebruik. Zo vinden sterren en fans
elkaar, kandidaten en kiezers.
Naast self-fashioning is er een ander verschijnsel in de publieke opinievorming: de angst voor
eenzaamheid, het kudde-instinct. Hoewel al een eeuw oud, hebben de inzichten van de Franse
socioloog Emile Durkheim over de gevolgen van het verlies van sociale banden en bindingen, van
ontheemding en van individualisering ons nog een hoop te vertellen. Wie vol vraagtekens staart naar
de begrafenis en terluchtbestelling van André Hazes raad ik aan zijn oude Durkheim nog eens uit de
kast te halen.
Het kudde-instinct kent ieder mens, journalist en niet-journalist gelijkelijk. In de mediawereld
manifesteert het zich alleen eerder, want het wordt permanent in staat van paraatheid gebracht via
de zogenaamde actualiteit. De actualiteit is het rallying moment voor een kudde, het geeft iedereen
een gevoel van gelijktijdigheid, van gedeelde intensiteit en opwinding. Actualiteit biedt een mentale
staat van paraatheid. Die honderden, deels volstrekt overbodige, journalisten op het Binnenhof die
achter een minister aanhollen die net zijn ontslag heeft ingediend. Dat is actualiteit – het is gedeelde
adrenaline.
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Het heeft iets angstaanjagends – dit half getemde dier, genaamd publieke opinie. Maar een
geruststellende gedachte blijft dat wijze mensen er wijs mee om weten te gaan. Ze maken zich
minder druk om de actueelste opiniepeiling dan de hijgende reporter en zijn vraag: hoe nu verder?
Over de toekomst van de media zelf bestaan gevarieerde scenario’s, maar de meeste denkers zijn
enorm somber. Een kwart eeuw geleden zette, inmiddels wijlen, Neil Postman de toon met zijn
zwartgallige bestseller Amusing ourselves to death. Hij zag in een radio- en televisiemaatschappij
amusement en entertainment de overhand krijgen. Dit zou in de hand worden gewerkt door de
commercialisering van mediabedrijven binnen grote internationale ondernemingen – niet gebonden
binnen enigerlei structuur van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Slechts erop gericht zoveel
mogelijk mensen tegelijkertijd in een lamlendige, kritiekloze, a-politieke gemakzucht naar hun zin te
maken. Het gekke is dat Postman natuurlijk groot gelijk heeft gekregen. Als zombies volgen we het
proces van Paris Hilton met haar schoothondje in Los Angeles, zappen naar Idols, Big Brother, De
Gouden Kooi en nog zo wat van die dingen waarin een klein land groot kan zijn. Politici op hun beurt
laten zich in malle poses bij malle programma’s zien of omdat ze bekendheid verwarren met
populariteit en gezag. Of omdat de remparachute van het innerlijk kompas blijkt te zijn beschadigd.
Het is allemaal waar – publieke opinie is een rommeltje van bizarre bestanddelen geworden.
Maar feit is dat maatschappelijk verantwoorde media zijn gebleven. Sommigen hebben schade
geleden, oplages van kranten zijn gekrompen en soms ook weer, zoals van mijn geliefde weekblad
Die Zeit, gestegen zonder in de ‘Postman-fuik’ te zijn gezwommen. Op radio en televisie – en ook op
internet – is er wel degelijk maatschappelijk-publieke ruimte. Er is wel degelijk serieuze behoefte om
de wereld om ons heen te duiden, eraan deel te nemen – aan het publieke debat. NRC Handelsblad
zoekt naar platvorm-neutrale routes. Gedrevenheid en geestdrift daar wijzen in de richting van
succes. Universiteiten zijn ermee bezig, onderzoekers, studenten. De mediagekte wordt misschien
wel steeds gekker, maar we zijn ook veel actiever geworden om ons hardop te bezinnen waar we
met zijn allen mee bezig zijn.
Veel meer dan het algehele en wat generieke cultuurpessimisme met de media als handzame
kapstok, zie ik bij de maatschappelijk geëngageerde media – bij makers en gebruikers – het
fascinerend vraagstuk van het ronddraaiende kompas – het verdwijnen van gezag en elite en het
zoeken naar eigentijdser houvast. We zijn daar nog lang niet uit, maar we herkennen het als
probleem en dus is daar een wereld te winnen.
Media zijn soms dolend, onzeker, doorslaand, richtingloos, populistisch, arrogant of onnadenkend lid
van een kudde. Het maakt ze allesbehalve waardeloos, maar de burger heeft een grotere vaardigheid
nodig om op waarde te schatten wat ze allemaal uitspoken. Om ze – gelijk een goede coach een
voetbalwedstrijd – te kunnen lezen. Te kunnen beoordelen, te kunnen relativeren. De burger die zich
een mening wil vormen, die deelnemer wil zijn in publieke meningsvorming zal dat moeten doen
dankzij de media, maar ook dankzij een kritisch gebruik van die media.
Wie als burger wil functioneren, dient kortom mediawijs te zijn.
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Epiloog
In het voorgaande hebben wij u een caleidoscoop van visies op de toekomst van een grote
verscheidenheid aan denkers gepresenteerd Deze bundel pretendeert echter zeker niet volledig te
zijn, maar heeft wel de ambitie een klaroenstoot te geven aan het publieke debat. Een publiek debat
dat nu, als het al gevoerd wordt, vaak gekenmerkt wordt door verkokering. Ons publieke debat zou
verder moeten gaan dan het verdedigen van individuele belangen en in dienen te gaan op wat ons
bindt: de zoektocht naar een betere maatschappij.
Deze bundel wordt gekenmerkt door betrokkenheid bij de wereld om ons heen, door het besef dat
inspiratie noodzakelijk is om te komen tot vernieuwende ideeën. Respect en bezieling zijn de
basiswaarden voor een nieuwe maatschappijvisie. Respect voor onze medemens. En bezieling in de
vorm van de bereidheid van elke burger om zijn of haar nek uit te steken voor het realiseren van een
maatschappij, die hij/zij voorstaat. Maar ook in de vorm van een overheid, die de werkelijkheid
onder ogen durft te zien en problemen in de kern durft aan te pakken.
Succesvolle samenlevingen lopen het risico vast te lopen in vermeend succes en de bijbehorende
zelfgenoegzaamheid. Deze houding is te voorkomen door het opbouwen van een beweging van
krachtige, ondernemende individuen die Nederland als hun verantwoordelijkheid beschouwen. De
maatschappij immers, dat zijn wij.
Op basis van deze gedachtelijn hebben Mickey Huibregtsen en Pieter Winsemius in 2003 de
Vereniging De Publieke Zaak opgericht. De Publieke Zaak wil als maatschappelijk innovator werken
aan een samenleving gekenmerkt door vitaliteit, effectiviteit, openheid en oog voor de menselijke
maat.
Onze visie hebben we vertaald in een aanpak waarbij De Publieke Zaak zich inzet voor actief
burgerschap aan de ene kant en politiek/bestuurlijke vernieuwing aan de andere kant. Wij trachten
dat te bereiken met kleinschalige initiatieven en met de ontwikkeling van nieuwe denkmodellen.
Actief burgerschap
Ten eerste willen wij zoveel mogelijk Nederlanders inspireren de eigen rol in de samenleving vorm te
geven. We willen vooral zichtbaar maken wat mensen op dit moment al doen om zo anderen te
inspireren en te stimuleren zelf aan de slag te gaan en oplossingen te bieden die binnen eenieders
eigen vermogen liggen. Dit gebeurt onder de noemer van ‘de Slinger’.
Door lokale ‘Slingernetwerken’ te bouwen en specifieke inspiratieprogramma’s voor verschillende
doelgroepen op te zetten en uit te voeren, hopen we een beweging van actief burgerschap in
Nederland op gang te brengen (www.slinger.nu).
"Open” publieke ruimte
Naast actief burgerschap vereist de maatschappij van de toekomst een "open" publieke ruimte,
waarin nieuwe vormen van interactie tussen overheid en burger mogelijk zijn, We willen inzichtelijk
maken wat ons in de samenleving bezig houdt, wat er gebeurt, waar we ons zorgen over maken, en
waar de overheid én alle andere groepen in de samenleving, actie op moeten ondernemen.
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Maar we willen ook nieuwe oplossingen aandragen. Dit doen we op basis van het grootste online
onderzoek van Nederland, 21minuten.nl, debatten, publicaties e.a. Het doel is een permanente
maatschappelijke dialoog op gang te brengen. Dat zijn zowaar geen geringe ambities maar we
worden daarbij gedreven door een diepgeworteld vertrouwen in onze samenleving.
Met De Publieke Zaak en met deze bundel in het bijzonder koesteren we de hoop een bijdrage te
leveren aan een nieuwe dynamiek in de samenleving. Mocht u op een of andere manier een bijdrage
willen leveren aan onze ambities dan bent u van harte welkom. Hoe meer bloemen bloeien, hoe
beter. Mocht u onze hulp willen gebruiken of mocht u ons willen helpen dan horen wij graag van u.
Namens alle leden van De Publieke Zaak,
Barbara Besançon
Algemeen manager
www.publiekezaak.nl
P.O. Box 90351, 1006 BJ, Amsterdam
Tel: +31 (0)20 568 41 79
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Flaptekst
De maatschappelijke ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Willen we die ontwikkelingen
in ons voordeel gebruiken, dan zullen we open moeten staan voor verandering. Een samenleving die
open staat voor vernieuwing vraagt om nieuwe rollen en verantwoordelijkheden van alle
betrokkenen. Dat betekent in de eerste plaats dat burgers voor het oplossen van problemen zich niet
automatisch wenden tot de overheid. Iedereen - van burger tot politicus, van journalist tot
wetenschapper – zal voor zichzelf de vraag moeten beantwoorden hoe onze toekomstige
samenleving eruit zou kunnen zien en welke rol zij daarin moeten spelen.
Deze essaybundel is een brede waaier van ideeën over een ommezwaai in de Nederlandse
maatschappij. Het zijn ideeën van toonaangevende mensen over de kernvragen die het publieke
debat zouden moeten beheersen; vragen als:
* Hoe maatschappelijk betrokken is de burger?
* Hoe selectief en effectief is de overheid?
* Moeten wetenschap en onderwijs vrijer worden?
* Durven bedrijven maatschappelijk actief te worden?
* Nemen de media hun verantwoordelijkheid?
* En wat betekent dit voor de maatschappelijke samenhang?
Deze vragen komen onvoldoende coherent naar voren in de publieke discussie, die zeer verkokerd
wordt gevoerd. Het is tijd voor een herijking van onze gezamenlijke belangen en een hoogwaardig
publiek debat.
Met bijdragen van Frank Ankersmit, Vincent Icke, Frits van Oostrom ,Ad Scheepbouwer, Marghalith
Kleijwegt, Arjo Klamer, Uri Rosenthal, Paul Rutten, Joop Alberda, Bernard Wientjes, Raul Lansink,
Alexander Pechtold, Jos de Beus, Wiet Bruijn, Steven van Eijck, Mickey Huibregtsen, Mariëtte Hamer,
Jurriaan Kamp, Sadik Harchaoui, Ben Knapen, Mickey Huibregtsen, Thomas Loudon, Pieter
Winsemius, Leo Lucassen, Wim Willems, Sijbolt Noorda, Mark Rutte, Fokke Obbema, Marian
Oudeman, Ton Spoor, Willem Stevens, Marjolijn Februari, Steven de Waal, Paul Schnabel en Mabel
van Oranje.
De vereniging De Publieke Zaak – publiekezaak.nl - ijvert voor een nieuwe dynamiek in de
samenleving, gekenmerkt door vitaliteit, effectiviteit, openheid en oog voor de menselijke maat. Een
samenleving die openstaat voor vernieuwing en die in staat is nieuwe structuren te creëren
waarbinnen elk zijn eigen verantwoordelijkheid kan nemen.
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