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‘De behartiging van de publieke zaak is niet een
kwestie van nieuwe sturingsmodellen. Het is
bovenal een zaak van burgers, politici en bureau-
craten die het lef hebben om controversiële oor-
delen te vellen. Dat is de wraak van de publieke
zaak. De behartiging van de publieke zaak kan
niet zonder de politiek waarin velen het geloof
verloren hebben. Het is echter wel een ander
soort politiek en een die zich afspeelt op andere
fora.’

Aldus de journalist en columnist Pieter Hil-
horst in zijn boek De wraak van de publieke zaak,
dat De Balie in Amsterdam eind vorig jaar publi-
ceerde. Het verscheen tegelijk met De verplaat-
sing van de democratie, geschreven door de jour-
nalisten Jelle van der Meer en Marcel Ham en
eveneens uitgegeven door De Balie. In beide
boeken staat de vraag centraal, wat verzelfstan-
diging, privatisering en decentralisatie, kortom:
het ‘op afstand plaatsen’ van de overheid, zoal
hebben opgeleverd; en in hoeverre burgers en
maatschappelijke organisaties een rol kunnen
spelen bij het waarborgen van het publieke be-

lang. In de woorden van Van der Meer en Ham:
‘als je de uitvoering van de publieke dienst ver-
plaatst, moet je dan niet ook het democratisch
toezicht mee verplaatsen? En als dat kan, is de-
centralisatie en privatisering dan niet een verbe-
tering omdat zeggenschap op die manier dichter
bij de burger komt?’ 

Het zijn beide leesbare en lezenswaardige pu-
blikaties. De auteurs hebben de moeite geno-
men om zich in de details van het overheidsbe-
leid op uiteenlopende terreinen te verdiepen.
Ze hebben doelstellingen en uitkomsten verge-
leken; dilemma’s en tegenstrijdigheden opge-
spoord; verbanden gelegd tussen wat zich in de
ene en in de andere sector afspeelt. Ook de rich-
ting die de schrijvers uit willen, is een discussie
waard. Voorbij het overmatig geloof in de dwang
van de overheid en in de tucht van de markt, pro-
beren ze de hervorming van de publieke sector
te verbinden met het streven naar vernieuwing
van de democratie, met als trefwoorden: ‘bot-
tom-up’, onafhankelijk en decentraal toezicht,
betrokkenheid van burgers en ‘civil society’ bij
de uitvoering van het beleid. Ik voel me, zeg ik er
bij, ook sterk verwant met de gekozen benade-
ring, als mede-auteur van ‘De verplaatsing van
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de politiek’ (wbs, 1995), waarnaar de door Van
der Meer en Ham gekozen titel expliciet ver-
wijst.

angst voor vrijheid

De twee boeken zijn overigens bepaald niet
identiek. Van der Meer en Ham onderzoeken de
ontwikkeling van het beleid in een viertal secto-
ren (onderwijs, volkshuisvesting, landbouw en
media); zetten vraagtekens bij gangbare beleids-
opvattingen (zoals het streven om beleidsvor-
ming en beleidsuitvoering streng te scheiden; of
om decentralisatie met rigide resultaatsver-
plichtingen te combineren); en komen met een
aantal praktische voorstellen (van grotere be-
trokkenheid van huurdersorganisaties bij het
beleid van woningcorporaties tot een nauwer
contact tussen ouders en onderwijsinspectie).
Macht moet op tegenmacht botsen, zo redene-
ren ze¬ ook al hebben de betrokken groepen
lang niet altijd het algemeen belang voor ogen,
en al moeten we de bereidheid van burgers om
te participeren niet overschatten. 

‘De wraak van de publieke zaak’ gaat in de-
zelfde richting, maar is diepgravender en ambi-
tieuzer van opzet. Pieter Hilhorst combineert
journalistiek onderzoek op terreinen als onder-
wijs, sociale zekerheid en voedselveiligheid met
meer theoretische beschouwingen. Hij laat de
zwakheden zien van een aantal moderne stu-
ringsconcepties (marktwerking, de bedrijfsma-
tige overheid, de responsieve overheid) en wijst
op hun gezamenlijke onvermogen om uitvoe-
ringsproblemen het hoofd te bieden; om de
dilemma’s serieus te nemen waarmee men op
‘street level’ wordt geconfronteerd. En passant
veegt hij de vloer aan met degenen die, uit heim-
wee naar een overzichtelijker samenleving,
voorgoed afscheid van het ’gedogen’ willen ne-
men. Als men zich aan de regels houdt ‘loopt de
machine niet soepel, maar juist vast’.

Over heel veel beleidsdoelstellingen zijn we
het volgens hem in Nederland wel eens. Het gaat
erom, eindelijk ‘greep te krijgen op al die instel-
lingen die beweren alleen maar uit te voeren wat

we willen’; om ruimte te maken ‘voor het demo-
cratiseren van de uitvoering’ Hilhorst komt met
vergelijkbare voorstellen als die van Van der
Meer en Ham, maar is wat radicaler ¬ bijvoor-
beeld in zijn pleidooi voor (door het lot aange-
wezen) beleidsjury’s; en wat uitgesprokener in
zijn voorkeur om de individuele burger tot sub-
ject in plaats van object van overheidsbeleid te
maken (bv. door toekenning van vouchers en
persoonsgebonden budgetten). Hij spreekt van
de ‘angst voor (de) vrijheid’ van de burger, die
beleidsmakend Nederland overvalt wanneer er
in dit opzicht belangrijke beslissingen moeten
worden genomen. 

Een mooi voorbeeld van Hilhorst’s benade-
ring is zijn analyse van het beleid met betrek-
king tot uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat be-
leid, zo stelt hij, wordt gekenmerkt door een
‘geïnstitutionaliseerde dubbele moraal’. Wie uit-
geprocedeerd is moet het land verlaten, maar het
wordt geheel aan de betrokkene zelf overgelaten
om daadwerkelijk te vertrekken. Hilhorst ver-
klaart hoe het zo gekomen is, maar is scherp in
zijn eindoordeel: de overheid ‘gooit de handdoek
in de ring’ en ontloopt haar verantwoordelijk-
heid. Het zou anders kunnen, bijvoorbeeld door
een actief terugkeerbeleid, inclusief grotere aan-
dacht voor de wensen en belangen van de afge-
wezen asielzoekers zelf. Geef ze de mogelijkheid
om hier hun schulden af te lossen; of biedt ze,
met het oog op hun terugkeer, een onderne-
merscursus aan.

Empowerment van afgewezen asielzoekers:
het is een onorthodoxe, maar interessante ge-
dachte. Maar helaas, zo constateert hij zelf, onbe-
spreekbaar in een land dat liever krampachtig
vasthoudt aan een moedeloos en letterlijk: on-
verantwoordelijk beleid op dit terrein.

Er valt veel te genieten in beide boeken, maar ik
heb ook kritiek, die ik hier in drie punten
samenvat. Ik vind, in de eerste plaats, de aan-
dacht voor de uitvoering van het beleid in beide
boeken wel op z’n plaats, maar heb moeite met
de zware lading die in het bijzonder Hilhorst aan
die keuze meegeeft. ‘Politiek is achteruitzien’
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schrijft hij een paar keer, mede in reactie op de
opvatting die bijvoorbeeld Frits Bolkestein van
politiek heeft, namelijk die van een effeciënte
probleemoplosser. Nee, aldus Hilhorst, we moe-
ten ons niet op de input-zijde van het beleid,
maar op de output-zijde richten; het beleid dur-
ven evalueren en bijstellen; weer contrôle krij-
gen over de beleidsmachine die we ‘te vaak als
een losgeslagen onbestuurde grasmaaier over
het gazon en door de planten zien razen’.

Dat is mooi geformuleerd, maar ik ben het er
hartgrondig mee oneens. Politiek gaat over veel
meer dan over het gazon en de planten in de
weelderige, goed aangelegde tuin die Nederland
is. Alleen al het voorbeeld van het asielbeleid
maakt duidelijk dat politiek nooit tot ‘achteruit-
zien’ kan en mag worden beperkt; dat ‘vooruit-
zien’ (in termen van wat ons te wachten staat;
welke uitgangspunten we hebben en welke in-
stituties we nodig hebben) geboden blijft. Ge-
zien de toestand in de wereld zal dat vooruitzien
ook eerder belangrijker dan minder belangrijker
worden. En reken maar dat ¬ anders dan Hil-
horst suggereert ¬ er over de aard en de ernst
van de problemen en over de oplossingen die ge-
kozen moeten worden, sterk uiteenlopende op-
vattingen zullen blijken te bestaan. 

Hij veronderstelt bovendien ten onrechte dat
uitvoeringspolitiek, de worsteling met de onbe-
doelde gevolgen van het beleid, het enige alter-
natief vormt voor de inderdaad nogal technocra-
tische interpretatie van Bolkestein, die van de
politiek als besluitvormingsmachine. De ont-
werp-functie van de politiek, zo schreven we in
1995 in ‘De verplaatsing van de politiek’, blijft
belangrijk. ‘De politiek dient, vanuit concurre-
rende visies op het algemeen belang, belangrijke
maatschappelijke problemen te identificeren en
op de maatschappelijke agenda te plaatsen. Ver-
volgens is het ook haar taak de oplossing van
deze problemen tot medeverantwoordelijkheid
te maken van andere maatschappelijke actoren.
Aldus ligt de rol van de politiek voor een aan-
zienlijk deel in het identificeren van problemen,
het aangeven van doelen en het stellen van gren-
zen ¬ minstens zozeer als in het zelf ingrijpen.’

Met andere woorden: ‘vooruitkijken’ is niet het-
zelfde als technocratisch bestuur.

Een tweede bezwaar betreft de vooronderstel-
ling in beide boeken dat het debat over de orga-
nisatie van de publieke dienstverlening een
nieuwe fase is ingegaan. Na het geloof in de stu-
rende overheid resp. in de zegeningen van de
markt, zou het er nu om gaan, markt, overheid
en burgerparticipatie zo goed mogelijk te com-
bineren. Niet de vraag wie wat moet doen staat
de komende tijd centraal, maar de vraag hoe het
gedaan moet worden. Daar zit veel in, maar ik
proef toch een onderschatting van de noodzaak
om die ‘wat’-vraag te blijven stellen; om te bepa-
len wat we als private, particuliere taken en acti-
viteiten beschouwen, en wat we tot de publieke
sector rekenen. Dat heeft bijvoorbeeld gevolgen
voor de toepasbaarheid van begrippen als consu-
mentensoeveiniteit en keuzevrijheid van de
burger. Basisonderwijs en sociale zekerheid, bij-
voorbeeld, zijn publieke goederen, die niet op
dezelfde manier benaderd kunnen worden als
doorsnee-consumptiegoederen. 

Individuele keuzevrijheid heeft in die ‘secto-
ren’ niet hetzelfde gewicht als in de marktsector,
omdat ze gecombineerd moet worden met (en
deels beperkt wordt) door andere waarden zoals
solidariteit en gelijkheid; en omdat afhankelijk-
heid in het onderwijs en de gezondheidszorg
facts of life zijn. Mijn stelling zou zijn dat de rol-
len van consument en burger vaak (en ook in
beide boeken) te weinig uit elkaar worden ge-
houden ¬ en dat er wat dat betreft ook een scha-
duwzijde zit aan de door Hilhorst verdedigde
persoongebonden budgetten, vouchers en ‘rug-
zakjes’. Een schaduwzijde, omdat publieke goe-
deren zo al gauw in de sfeer van de particuliere
consumptie getrokken worden en de collectieve
verantwoordelijkheid voor (de kwaliteit van) het
aanbod naar de achtergrond verdwijnt.

In de derde plaats ¬ en niet helemaal los van het
voorgaande¬ valt de geringe aandacht op die in
beide boeken wordt besteed aan de professionals
in de publieke sector; dat wil zeggen aan dege-
nen die in het onderwijs, de gezondheidszorg en
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andere vormen van publieke dienstverlening de
hoofdrol spelen in wat in het jargon ‘het pri-
maire proces’ genoemd wordt. Een grotere auto-
nomie voor de instellingen, zo is de redenering,
leidt in de praktijk tot meer macht voor mana-
gers in de zorg, voor schoolbestuurders en cor-
poratiedirecteuren. De oplossing wordt vervol-
gens gezocht in het organiseren van tegenmacht
van en voor ouders, huurders, patiënten en ge-
bruikers. Maar waar zijn de leraren gebleven?
Waar zijn de dokters, de verpleegsters en de ver-
plegers?

Ze komen in beide boeken hooguit in bijzin-
nen ter sprake¬ totdat Pieter Hilhorst, aan het
eind van zijn hoofdstuk over onderwijspolitiek,
plotseling losbarst in een loflied op de leraar en
op het genoemde primaire proces. Het ‘hervin-
den van de beroepseer’ van docenten is ineens
het belangrijkste dat er in onderwijsland te doen
valt. ‘Dat is het sociale kapitaal waarmee gewerkt
moet worden. Dus moet veel meer vanuit de
leerkrachten worden gewerkt. Dat is het betere
human resource management Vraag hen hoe zij
hun werk en daarmee hun prestaties kunnen
optimaliseren. Dat is pas werken van onderop.’

Ik vind dat op z’n minst wat onevenwichtig,
en vermoed een verband met de wel erg sterke
nadruk op het burgerschapsperspectief in beide
boeken. Daar tegenover zou ik het perspectief
van de professionals (er daarmee bedoel ik dus
niet de managers en de bestuurders) veel
zwaarder aan willen zetten. Dat is niet alleen om

heel praktische redenen van belang, gegeven het
groeiende tekort aan personeel in onderwijs en
zorg, het werpt ook een ander licht op (ik beperk
me hier tot het onderwijs):
> de autonomie van scholen en de zeggenschap

van ouders (zijn daar vanuit het perspectief
van een hooggekwalificeerd docentenkorps
geen grenzen aan gesteld?);

> vergaande vormen van prestatiebeloning
(passen die wel in het onderwijs?);

> de opleiding van docenten (een vergeten
onderwerp in het onderwijsdebat).

En tenslotte: van een grotere aandacht voor de
professionals is het een kleine stap naar een al
evenzeer verwaarloosd onderwerp: de vraag
naar de functie en de inhoud van het onderwijs
(en alle pedagogische en ethische kwesties die
daarbij horen); de vraag wat ‘goed onderwijs
voor allen’ in deze tijd zou moeten betekenen. 

Meer aandacht voor de waarde van professio-
nele autonomie in het onderwijs; relativering
van het primaat van de politiek én van de consu-
ment ¬ en hoe zich dat verhoudt tot het streven
naar meer zeggenschap voor burgers en naar
meer ‘countervailing power’ in de publieke sec-
tor: daarover zou, naar aanleiding van deze twee
stimulerende publicaties, eens een serieus debat
gevoerd moeten worden.
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