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Een toetsingskader voor 
"Ontketening" van de 
publieke sector 

vernieuwingsprocessen. In een serie 

van bijeenkomsten met trekkers van 

vernieuwingsprocessen in onderwijs, 

mobiliteit, duurzaamheid, veiligheid 

DOTank's 12 stappenplan voor de ontkete- en zorg is daarover stevig gedebat-

ning van de publieke dienstverlening teerd. De resultaten van deze discus-

sie zijn via het internet met een veel 

Van alle kanten worden initiatieven bredere groep gedeeld en op di-verse 

genomen gericht op de kwaliteit van sites gepubliceerd. Zie bijvoorbeeld 

de publieke dienstverlening: vanuit de forumdiscussies op www. 

het CDA over maatschappelijk onder- dotank.nl of www.scienceguide.org 

nemerschap, vanuit het ministerie over ontketening en de nieuwe poli-

van Economische Zaken over sys- tiek. 

teeminnovatie en vanuit de ministe-

ries Volkshuisvesting, Ruimtelijke 

Ordening en Milieubeheer, en Land

bouw, Natuurbeheer en Visserij over 

transities naar duurzaamheid. Er 

ontstaan kenniscentra rond leren, 

vernieuwen en publiek-privaat 

samenwerken. Binnen en buiten de 

overheid worstelen groepjes mensen 

met een nieuw begrippenkader: 

Infodrome en 'Het kabinet on line' 

Nederland Kennisland, XPIN, IMI, 

verschillende kenniscentra (PPS, ICT, 

LNV) en ICES instituten zoals Klict. 

Ook vanuit het DOTank-netwerk 

kwam eind 2001 een groepje bij el-

Wij identificeerden 12 "kenmerken" 

van een succesvolle ontketening en 

noemden dat de "ontketeningstoets"; 

naar analogie van de bekende 12 

stappenprogramma's om van versla

vingen af te komen. Immers, de hui

dige aanbodsturing van de publieke 

sector werkt verslavend, zowel voor 

de beleidsmakers als voor de uitvoer

ders. Beiden worden zo afhankelijk 

van een systeem dat ze dat niet meer 

durven te veranderen; ook als het sys

teem overduidelijk niet meer aan de 

gestelde eisen voldoet. 

kaar om ervaringen te delen over en Twaalf ontketeningsstappen die wel 

te leren van succesvolle en minder in hun onderlinge samenhang moe-

succesvolle pogingen om de publieke ten worden gezien. Het is niet genoeg 

sector te verbeteren. om slechts 1 of 2 elementen van de 

pu-blieke dienstverlening te verande-

DOTank wil een bijdrage leveren door 

de beste ervaringen met vernieuwin

gen van de publieke sector bij elkaar 

te brengen. Dat maakt het mogelijk 

om te komen tot een gezamenlijk 

taalgebruik en begrippenkader voor 

ren: vraagsturing alleen werkt even

min als het enkel verkopen/privatise

ren van publieke monopolies. 

"Horizontalisering" is noodzakelijk. 

Dit vereist aandacht voor (publieke) 

marktontwikkeling, nieuwe dwarsver-
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banden - en de ontwikkeling van 

organisaties op menselijke schaal aan 

de aanbodkant (overheid). Goede 

nieuwe structuren blijven echter 

theorie als er niet voldoende aan

dacht is voor succesvol transitie

management (het veranderingsproces 

zelf is even belangrijk als de nieuwe 

structuur). En zonder een hernieuwd 

gesprek over de gemeenschappelijke 

waarden en normen, die we via 

publieke en maatschappelijke struc

turen willen realiseren, lopen alle 

pogingen tot vernieuwing uiteinde

lijk toch vast en verliezen snel alle 

legi timi tei t. 

Ontketening behoort een zorgvuldig 

proces te zijn; verkeerd aangepakt 

kan ontketening leiden tot partiële 

en daardoor niet effectieve oplossin

gen. Nederland heeft goede scholen 

met toegewijde teams en een hoog

waardige gezondheidszorg. Onder de 

verkeerde druk kan zo'n systeem be

zwijken. Het is echter ook waar dat 

het potentieel van de toegewijde 

onderwijzers en zorgverleners, maar 

deels wordt gebruikt en dat, mits de 

dienstverleners de ruimte krijgen om 

inventief in te spelen op de steeds 

diverse behoeften van onze samenle

ving, een "ontketende dienstverle

ning" veel grotere prestaties kan le

veren. De "ontketeningtoets" kan hel

pen als een "checklist" van items waar 

in een complex vernieuwingstraject 

aandacht aan moet worden geschon

ken. 

Een "Ontketeningstoets" moet blijven 

groeien met de ervaring van nieuwe 

programma's en nieuwe inzichten uit 

verschillende achtergronden en disci

plines. Zo'n begrippenkader is na

tuurlijk nooit "af". Maar een derge

lijk begrippenkader is wel nodig om 

spraakverwarring te voorkomen en 

gesprekken over vernieuwing van de 

publieke sector mogelijk te maken. 

Toetsend aan de bestaande praktijk 

ontwikkelt het zich voortdurend. 

Dit themanummer leidt in ieder ge

val tot een bijstelling op onderdelen 

van de twaalf punten. Bijvoorbeeld 

door het te toetsen aan l.ans Boven

berg's voorwaarden voor succesvolle 

vraagsturing. Of door dl' heldere in

zichten van De Waal over de over

heidsrol bij het goed laten functione

ren van markten en dl' eisen die aan 

de nieuwe organisaties worden ge

steld te gebruiken. Door expliciet 

aandacht te schenken aan gesprekken 

in gemeenschappen als cruciale vorm 

van maatschappelijk debat, zoals 

Klamer benadrukt. Door een duidelij

ker onderscheid te maken tussen pu

blieke en maatschappelijke belangen. 

Door aan te geven dat het bij vraag

sturing niet gaat om een macro-eco

nomische verschuiving van fin,lncie

ringsstromen, maar om nieuwe mi

cro- en mesostructuren waar de ge

bruiker daadwerkelijke keuze in 

krijgt. Maar ook door niet alleen de 

druk van grote maatschappelijkl' in

vesteringen te gebruiken voor ver

nieuwende transities, maar juist ook 

de druk van herstructureringen en 
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besparingen; een aanpak die Bal

kenende al in een proefschrift propa

geerde: "De overheid treedt terug als 

de financiële nood voldoende hoog is 

gestegen, niet omdat politiek-staat

kundige opvattingen dat zouden ver

eisen". Hij gaf trouwens ook aan dat: 

"bij het zoeken naar een nieuwe 

maatschappelijke balans tussen be

slissen, betalen en genieten, aan de 

verantwoordelijkheid van private or

ganisaties en aan het marktmechanis

me een groter gewicht dient te wor

den toegekend dan aan overheidsin

terventie. Een principiële en prakti

sche heroriëntatie op de verzorgings

staat noopt daartoe." (Balkenende, 

Overheidsregelgeving en maatschappelijke 

organisaties, 1992). 

Om het ontketeningsproces te onder

steunen, stellen wij voor een "toet

singscommissie" op te richten. De 

belangrijkste toetredingseis voor de 

commissies zelf is dat leden een bij

drage leveren aan de verdere ontwik

keling van het toetsingskader. De 

toetsingscommissie moet gevraagd en 

ongevraagd vernieu wingsvoorste llen 

aan de hand van het toetsingskader 

kunnen bespreken en evalueren. Doel 

is te komen tot betere voorstellen, 

maar evenzeer om te leren van de 

goede voorstellen en de "Ontkete

ningstoets" steeds verder aan te 

scherpen. 

domein. Door een verdere uitwerking 

van de 12 'kenmerken' in meetbare 

criteria en indicatoren kunnen or

ganisaties voor publieke diensten el

kaar collegiaal daaraan toetsen. De 

initiatiefnemers willen graag mede 

aan de hand van reacties het voor

touw nemen bij die uitwerking. 

De ontwil{kelingstoets 

in kort bestek 

Ontketening van de publieke dienst

verlening kan getoetst worden aan de 

volgende criteria: 

Dienstverleners laten zich sturen 

door de gebruiker aan het begin van 

de keten te plaatsen: 

1. Met maatwerk dat zich richt op de 

behoeften van individuele burgers, in 

plaats van eenvormige minimumop

lossingen vanuit een verdelende 

rech tvaardigheid; 

2. Met een variëteit van oplossingen 

en keuzemogelijkheden daarbij, in 

plaats van verdergaande uniforme

ring en nog meer voorschriften; 

3. Met transparante informatie over 

keuzemogelijkheden, in plaats van de 

problemen van de diensten leverende 

organisa ties af te schermen. 

11 Publieke dienstverlening wordt 

ingerich t naar menselij ke maa t: 

4. Door netwerken van dienstverle

ners te ontwikkelen, die traditionele 

Deze toets leent zich ook voor 'doe- structuren doorsnijden, in plaats van 

het-zelf'-gebruik door dienstverlenen- de traditionele ketens te versterken 

de organisaties in het publieke door steeds verdere schaalvergroting; 
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5. Door nieuwe markten te ontwikke

len waarin een variëteit aan maat

schappelijke partijen en ondernemin

gen publieke doelen verwezenlijken, 

in plaats van eenzijdige aandacht 

voor eigendomsverhoudingen en het 

efficiënter functioneren van bestaan

de markten; 

6. Door mensen werkzaam in de 

publieke diensten te motiveren om 

voortdurend te blijven verbeteren, in 

plaats van hen 'permanente' oplos

singen op te leggen. 

111 Rond grote maatschappelijke her

structureringen worden vanuit ambi

tieuze visies, stap voor stap oplossin

gen ontwikkeld; 

7. Werken met resultaatgerichte leer

processen bij het realiseren van 

maatschappelijke ambities, in plaats 

van bewezen, maar beperkte, oplos

singen te accepteren; 

8. Door de zich daarbij ontwikkelen

de belanghebbenden tot drijvende 

kracht te maken, in plaats van de be

langhebbenden bij de status quo alle 

ruimte te geven; 

9. Opereren van ui t een interna tiona

Ie blikverbreding op oplossingen, in 

plaats van een nationale blikvernau

wing. 

IV Vorming van sterke, doeltreffende 

structuren in de openbare ruimte van 

de samenleving: 

10. Met als basis het opnieuw door

denken van publieke rollen en maat

schappelijke belangen, in plaats van 

een legitimatie ervan vanuit traditie 

en gewoonte; 

11. Stimuleer ontwikkeling van sterke 

vraaggemeenschappen en interve

nieer bij voorkeur door ondersteu

ning van die gemeenschappen, in 

plaats van door verdere ondersteu

ning van aanbieders en hun bescher

m i n gs con s tru c t i es; 

12. Verdiepen en verbreden van 

gesprekken over gemeenschappelijke 

waarden en ambities, in plaats van 

eenzijdige aandacht voor de verde

ling van geldstromen en taken naar 

de uitvoerders van publieke diensten. 

Een ambitieus programma. Maar wil

len wij de kwaliteit van onze samen

leving werkelijk verhogen en de bur

gers blijvend betrekken bij de ontwik

keling van die samenleving, dan zul

len er nieuwe prestaties moeten wor

den neergezet. Ketens van de publie

ke monopolies, die zijn ontworpen 

om ons te voorzien van onderwijs, 

zorg, vervoer, veiligheid en sociale 

zekerheid, moeten worden doorbro

ken. En dat vereist "ontketening" en 

een 'ontketende' publieke dienstver

lening. 
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