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'I<etenoml<ering 
is geen l<euze' 

cnv in gesprek 
met Peter Lu ttil< 

Door drs. J. Prij Volgens Peter Lu ttik (oprichting van de St. DOTank, zie 

elders in dit nummer voor een presentatie van uitgangs

punten van deze Stichting) kunnen succesvolle maat

schappelijke ondernemingen een belangrijke bijdrage 
leveren aan de ontketening van de publieke dienstverle

ning. Maar vele maatschappelijke organisaties moeten 
ook zelf ontketend worden. In een zichzelf versterkende 

cyclus van regulering en schaalvergroting zijn zij in feite 

ambtelijke uitvoeringsorganisaties geworden, die zich 

richten op interne behoeften en overheidsvereisten in 

plaats van de wensen van de burger. Een geïnstitutionali

seerde kloof tussen de diverse wensen van de burgers en 

het uniforme aanbod is het gevolg. Ontketening (van de 
overheid) en ketenomkering (met de vraag van burger 

weer als primair uitgangspunt) zijn dan ook het devies. 

Volgens Peter Luttik is ketenomkering geen keuze. Het 
zal hoe dan ook gebeuren, gedreven door de veranderen

de structuur van onze economie en de veranderende ei

sen vanuit de samenleving. Als er geen kwalitatief goede 



publieke dienstverlening is, zullen mensen dat voor zichzelf 
regelen. Erosie van het publieke domein is dan het resultaat. 
De kwaliteit van het publieke domein kan door 'maatschap
pelijke marktvorming' worden gestimuleerd. In de optiek 
van Luttik hebben maatschappelijke ondernemingen net zo 
goed marktwerking nodig als 'normale' bedrijven. Zonder 
concurrentie zullen de aanbieders hun eigen belang uitein
delijk boven dat van de gebruikers van hun diensten stellen. 
Weglopen zal daarbij de ultieme sanctie zijn. Het proces van 
maatschappelijke marktvorming en concurrentie op kwali
teit zal veel tijd, inspiratie en politieke moed vergen. Vooral 
het organiseren van overkoepelende solidariteit is daarbij 
van levensbelang. Een gesprek over de beperking van de 
macro-economische analyse, maatschappelijke marktvor
ming en de organisatie van solidariteit. 

Beperkingen van de macro

economische analyse 

CDV: U heeft al een aantal artikel uit het 

nummer gelezen. Kunt u daar op reageren? 

LUTIlK: "Veel beschouwingen richten zich op 

vraagsturing vanuit een economische invals

hoek. Ook in een aantal bijdragen aan dit 

nummer zie ik dat terug, zoals bijvoorbeeld 

in het artikel van Bovenberg. Hij kijkt aller

eerst naar de effecten van het verleggen van 

financiële stromen. Maar als overheden de 

regie blijven voeren en blijven sturen, dan is 

er nog geen sprake van "ontketening" van 

de publieke sector. 

Luttik gaat uitvoerig op dit punt in. Het pu

blieke debat moet niet alleen gaan over de 

omkering van financieringsstromen van aan

bodkant naar persoonsgerichte budgetten. 

De vraag is: gaat het om transformatie van 

de hiërarchische ketenstructuur richting 

plattere horizontale netwerkstructuren of 

gaat het alleen maar om een herallocatie van 

budgetten en het op een andere manier 

inrichten van de financiële stromen? Luttik 

geeft aan dat zonder het eerste het laatste 

geen effect heeft. Nu is het zo, bijvoorbeeld 

in het voortgezet onderwijs en de zorg, dat 

de ontwikkelingen van toenemende regelge

ving en professionalisering hebben geleid tot 

grote regionale monopolies. Niet zozeer de 

behoefte van de burger, maar een zichzelf 

versterkende bedrijfsdynamiek, is daarbij 

maatgevend geweest. De uitdagende vraag is 

hoe door vormgeving van nieuwe interme

diaire structuren publieke dienstverlening 

op menselijke maat te leveren, terwijl tegelij

kertijd toegankelijkheid en solidariteit 

gewaarborgd worden. Pas dan kan 'vraagstu

ring' echt bijdragen aan de ontketening van 
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de publieke sector. maatschappij' noemt: het ontstaan van de 

netwerksamenleving en dalende transactie-

Fundamentele veranderingen in onze sa- kosten door informatietechnologie, het toe-

menieving en economie door individualise- gankelijk worden van informatie, het wegval-

ring, differentiatie in schaalgrootte (van 10- len van afstand en ruimte als grens. Dit alles 

kaal maatwerk tot globale netwerken), en maakt nieuwere flexibelere vormen van 

dalende transactiekosten door ICf nopen er bestuur en beheer mogelijk. 

volgens Luttik toe opnieuw de politieke vraag 

te stellen naar een adequate organisatie van Uit veel publicaties komt naar voren dat 

de samenleving. vraagsturing gekoppeld aan maatschappelijk 

ondernemerschap een middel kan zijn om 

De publieke taal{ en keten- de zogenaamde 'derde weg' vorm te geven 

oml{ering als noodzaal{ (zie ook Pennekamp, van Leeuwen en de 

Waal in deze bundel, red.). Volgens Luttik 
LUlTIK: "Als we praten over vraagsturing en 

ketenomkering is het essentieel dat we 

opnieuw de vraag stellen: waarom doen we 

de dingen die we doen, wat is de publieke 

taak? En hoe is dat te realiseren, door welke 

intermediaire structuren met hun voor en 

nadelen? Is dat iets dat door de overheid 

afdwingbaar moet zijn of kunnen mensen 

dat zelf? Veel gebeurt op basis van georgani

seerd particulier initiatief. Maar in veel 

gevallen is daarbij de keuzevrijheid voor bur

gers aanzienlijk ingeperkt. Door toenemende 

regulering en schaalvergroting zijn private 

instellingen in feite door overheidsregels 

geketende uitvoeringsorganisaties geworden, 

met weinig zeggenschap over de eigen be

drijfsvoering, iets wat ook Balkenende in zijn 

proefschrift van 1992 al constateerde, name

lijk dat de overheid door haar regelgeving en 

financiering de verstatelijking van private 

organisaties in de hand werkt". 

Volgens Luttik wordt de hele ontwikkeling 

naar ketenomkering en vraagsturing uitein

delijk gedragen door zaken die veel funda

menteler liggen dan politieke wensen. Het 

zijn processen die aangestuurd worden door 

wat hij de 'veranderende bedrading van de 

gaat het hierbij in de kern om ketenomke

ring. 

LUITIK: "Dat is een proces dat zijn wortels 

heeft in het Business Proces Redesign en minder 

te maken heeft met de derde weg-discussie. 

Het gaat om het opnieuw inrichten van 

bedrijfsprocessen, plattere en flexibele orga

nisatiestructuren. Vroeger reisde je 'gewoon' 

met de KLM: met KLM-bussen en KLM-vlieg

tuigen reisde je naar KLM-hotels. Nu is het 

vluchtnummer het enige dat nog te allen 

tijde van KLM is. Sommige vliegtuigen wor

den gefinancierd en gevlogen door derden, 

en soms blijk je ineens met NW te vliegen. 

Een kleding merk als Mexx is alleen nog een 

naam. Alles wordt ingekocht. De vraag is, 

wat heb ik nodig en wat kan ik waar inko

pen?" 

Het bedrijfsleven heeft in de jaren tachtig 

die transitie van bedrijfsprocessen doorge

maakt. Nu is het de beurt aan de maat

schappelijke dienstverlening om zich in die 

richting te ontwikkelen. Een belangrijke stel

ling van Luttik is dat ketenomkering eigen

lijk geen keuze is. De overheid moet mee in 

de beweging die het bedrijfsleven al heeft 



meegemaakt. Burgers accepteren niet meer 

dat kwaliteit in zorg en onderwijs achter 

gaat lopen. Het alternatief is dat mensen het 

autonoom gaan regelen. Uitholling van de 

publieke sector is dan het gevolg. 

CDV: Vraagt de nieuwe economie om een 

nieuwe politiek? 

LUTI1K: "De politiek zal zich opnieuw moeten 

bezinnen waar de maatschappelijke knelpun

ten liggen en hoe die kunnen worden opge

lost. Dat vraagt meer om een nieuw politiek 

debat. In de politiek zal het daarbij steeds 

meer gaan om inspirerende waarden die het 

Peter Luttik 

handelen sturen. Maar ontketening betekent 

dat invulling van die waarden tot nieuwe poli

tieke keuzes moet leiden. Zo geldt voor het 

CDA dat de kernwaarden (waaronder solidari

teit, rentmeesterschap) nog steeds overeind 

staan. Maar de invulling daarvan zal met de 

tijd mee moeten om bruikbaar te blijven." 

CDV: En de rol van DOTank? 

"Pro-actief ondernemerschap, betrokkenheid 

bij de publieke zaak en professionaliteit zijn 

belangrijke waarden voor DOTank Wij zijn een 

stichting met als belangrijkste doelstelling om 

nieuwe architecturen te ontwikkelen ter verbe

tering van de kwaliteit van de publieke dienst

verlening. Een aantal thema's daarbij is: het 

centraal stellen van de gebruiker, het stimulL~ 

ren van nieuwe maatschappelijke marktvor

men, transitiemanagement, het inspireren en 

aanmoedigen tot nieuw publiek debat." 

Over scholen en reisbureaus 
en maatschappelijke markt
vorming 

CDV: Wat bedoelt u met maatschappelijke 

marktvorming? Is dat niet een contradictio in 

terminis? 

LUTIlK: "Marktwerking wordt vaak gelijkge

steld met privaat eigendom, beursgang en 

winst maken. Maar het gaat hier om het levl4 

ren van maatschappelijke kwaliteit en maat

werk naar gebruikers toe. Een goed voor

beeld was de schoolwet van 1918, die het kie

zen tussen verschillende soorten onderwij s 

mogelijk maakte, terwijl de regeling er op 

geen enkele manier op ingericht was 0111 

winst te maken Wel kreeg je daardoor con

currentie tussen scholen. Als de kwaliteit 
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achteruit gaat, dan gaan mensen naar een 

andere school en dat merkje direct in het 

aantal beschikbare fte's (beschikbare arbeids

uren). Het gaat dan om maatschappelijke 

marktvorming, dat heeft dus niets te maken 

met winstgevendheid. Sturing op kosten is 

soms juist fimest voor kwaliteit. Inderdaad: 

Het Nederlandse primair onderwijs was en is 

nog steeds een schoolvoorbeeld van 'concur

rerend' non-profit maatschappelijk onderne

merschap: zeker na de ontzuiling is de keu

zevrijheid in de gemiddelde woonbuurt aan

zienlijk." 

"Wel dreigt schaalvergroting ook hier keuze

mogelijkheden en marktwerking te beper

ken. Scholen zouden dan net als sommige 

beroepsopleidingen en zorginstellingen grote 

dienstverleningsfabrieken kunnen worden 

die vanuit locale of regionale monopolie 

posities nauwelijks nog beïnvloed worden 

door de behoeften van burgers. Dat roept 

dan vanzelf weer meer regelgeving en verde

re schaalvergroting op. Maatschappelijke on

dernemingen hebben even hard marktwer

king nodig als normale bedrijven. De erva

ring is dat zonder concurrentie aanbieders 

hun eigen belang uiteindelijk boven dat van 

de gebruikers van hun diensten gaan stellen. 

Keuzevrijheid is daarbij de ultieme sanctie, 

waarbij minder goede aanbieders ontdekken 

dat andere maatschappelijke organisaties 

meer budget krijgen en daardoor meer din

gen kunnen doen." 

CDV: Hoe hou je die keuzevrijheid dan op peil? 

Waal werkt de implicaties daarvan voor de 

overheid verder uit. Waar je aan zou kunnen 

denken, zijn maatschappen voor on-derwijs: 

een pool met diversiteit aan verschillende 

competenties, een grote club van leraren. De 

school kan de professionalisering op een 

andere manier regelen dan door or-ganisato

rische schaalvergroting via wat ik 'onder

schoolse structuren' noem. Via een stukje 

marktvorming waar we het net over hadden. 

Het inkopen van faciliteiten en diensten kan 

dan gebeuren via een gezamenlijk op te zet

ten coöperatie. Dat maakt van de boven

schoolse manager eenfacilitymanager. De 

buurtschool zelf is dan weer verantwoorde

lijk voor kleinschalige dienstverlening." 

"Neem het beheer van een schoolgebouw. 

Hoeveel van de tijd is het gebouw nu eigen

lijk in gebruik? Van de beschikbare 24 uur 

staat dat het merendeel van de tijd leeg. Zo'n 

85% van de tijd staat de school ongebruikt. 

Het zou goed zijn in die tijd trainingen te 

kunnen verzorgen, of er een kerk bij elkaar 

laten komen. Het schoolgebouw runnen als 

een trefcentrum om zo de school als multi

functioneel centrum te benutten voor de ver

vulling van maatschappelijke behoeften. Zo 

kun je een ziekenhuis ook als een zorgcen

trum inrichten. Daarvoor is ook no-dig dat 

nieuwe vormen van maatschappelijke mark

ten worden ontwikkeld." 

"Een regulier voorbeeld uit het bedrijfsleven 

is een lokaal reisbureau. Dit bureau regelt 

mijn totale vakantie: vliegtuig, bungalow, 

bestemming. Maar koopt daarbij van alles bij 

LurnK: "Allereerst dit. De werkelijk belangrij- anderen in. Het is verantwoordelijk voor de 

ke taak van de overheid is niet het efficiënter levering van het totaalpakket. Dergelijke ma-

laten lopen van markten die er al zijn, maar nieren van slim inkopen kan via allerlei 

het faciliteren van het ontstaan van markten structuren plaatsvinden. In de vorm van 

waar die op dit moment nog niet zijn. De maatschappen,franchise-achtige structuren 



en de ontwikkeling van grote diensten, "mer

ken" vergelijkbaar met AH, Mexx of de 

ANWB, als mensen behoefte hebben aan 

voorspelbare kwaliteitsniveaus op verschil-

LW'IlK: "Precies. Het gaat erom het gesprek 

tussen de verschillende gemeenschappen 

gaande te houden. Dat is ook een belangrijke 

publieke taak. En de vraag hoever wij met 

lende locaties. Veel is nog niet gerealiseerd vraagsturing en ontketening willen gaan en 

om redenen die Balkenende bij zijn promotie wat onze doelen daarbij zijn. Het is aan de 

"verstatelijking van particuliere organisaties" 

noemde, waarbij de overheid pas terug 

treedt om ruimte te geven aan marktmecha

nismen als de financiële nood voldoende 

hoog gestegen is, maar niet "omdat politiek

staatkundige opvattingen dat vereisen" 

Niet onverdeeld zegenrijk 

Volgens Luttik vergroot ontketening en ke

tenomkering de eigen verantwoordelijkheid 

en betrokkenheid. Op zich is dat een belang

rijk gegeven, maar het is niet het enige dat 

telt. Het is natuurlijk ook nog de vraag waar

op die verantwoordelijkheid en betrokken

heid zich richten. Vroeger waren de verban

den waarin mensen leefden min of meer 

vanzelfsprekend en was ook de overkoepelen

de solidariteit ordentelijk geregeld. Nu zijn 

die verbanden ook onderwerp van keuze ge

worden. Dat is een verworvenheid die niet 

alleen maar zegenrijk hoeft te zijn, zo stelt 

Luttik. Een belangrijk gevaar is dat zelfgeko

zen gemeenschappen in zichzelf gekeerd ra

ken. Het extreme voorbeeld zijn gesloten ex

tremistische groepen die het internet ge

bruiken om alleen contact te houden met to

taal gelijkgestemden. Waar geen overkoepe

lend gesprek is, alleen vereenzelviging met 

de eigen beperkte groep. 

CDV: Wanneer we dat beeld naar de stad ver

plaatsen krijgen wij het beeld van wijken die 

door muren van elkaar gescheiden zijn? 

politiek om ten behoeve van het welzijn van 

allen een adequaat speelveld neer te zetten. 

Wanneer dat niet goed geregeld wordt, gaat 

dat ten koste van de publieke zaak." 

Een proces van lange adem 

LumK: "Het is goed dat men zich realiseert 

dat 'ontketening' een zaak van lange adem is 

voor de politiek, de aanbieders van publieke 

diensten en de gebruikers Dat het net als in 

het bedrijfsleven zo'n circa 10 tot 12 jaar zal 

duren. Er zijn daarbij risico's, zoals het orga

niseren van solidariteit en een te be-perkte 

focus op de macro-economische in-valshoek." 

"Een gedeelde en inspirerende lange termijn

visie op de organisatie van de samenleving is 

van belang. Zonder zo'n visie is het gevaar 

van platte privatisering en eenzijdige nadruk 

op kostenreducties aanwezig. Het ge-vaar is 

dat een concept als 'vraagsturing' misbruikt 

wordt om bezuinigingen door te voeren. Na 

een jaar of vier moet dan weer van voren af 

aan begonnen worden. Kostenreducties sec 

brengen de vereiste kwaliteitsimpuis niet tot 

stand. Bedenk wel: Er is slechts één alterna

tiefvoor ketenomkering en het organiseren 

van nieuwe maatschappelijke marktwerking. 

Dat alternatief is de verschraling van het 

publieke domein. En dat zou mij zeer aan 

het hart gaan." 
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