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'Vraagsturing? 
Dit l<abinet gaat 
hier niet naartoe, 

CDV in gesprek met 
Pieter Winsemius 

Door 

mr. FAM. van den Heuvel 

Nederland, de maatschappij moet minder verticaal en 

meer horizontaal denken. Krachten van onderop zijn 

belangrijk en de mensen bepalen de koers. Meer indivi

dualisering, minder hechten aan vaste structuren, afne

mende loyaliteit zijn de bewegingen die dominant zijn. 

De maatschap als metafoor? Vraagsturing vervangt op 

steeds meer plaatsen de aanbodsturing. Niet eens pri

mair als praktisch iets, maar meer nog als een manier 

van denken. CDV sprak in dat kader met oud-minister 

Pieter Winsemius. 
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Naar een nieuwe maatschap is de titel van 

een lijvig essay dat Pieter Winsemius en 

enkele anderen in 2001 schreven. In deze 

horizonschets geven ze op basis van een 

aantal trends en maatschappelijke ont-

wikkelingen aan hoe de Nederlandse sa-

menieving en de wereld veranderd zijn, 

nog steeds veranderen en zullen verande-

ren. Met als belangrijkste trend de indivi-

dualisering zijn er veel bewegingen waar 

te nemen, die leiden tot 'het nieuwe be-

sturen', 'het nieuwe werken', 'het nieuwe 

ondernemen' en 'het nieuwe consume-

ren'. In de maatschap staat de eindgebrui-

Pieter Winsemius 

ker centraal en vormt 'vrijheid in gebon

denheid' de kern van de maatschap Ne

derland. De maatschap wordt hierbij ge

presenteerd als nieuwe, vernieuwde, orga

nisatievorm, die meer eigentijds is dan be

staande structuren. Waar in de traditione

le opbouw vooral gedacht wordt in verti

cale kolommen en functioneel ingerichte 

ministeries bepleit de Maatschap Neder

land horizontale wisselwerking tussen 

marktpartijen in open netwerken. 

Kolommen zijn te traag. Van de kant van 

de overheid zal de regierol liggen bij het 

Ministerie van Economische Zaken. De 

kersverse minister Heinsbroek kan dus, op 

zijn onconventionele manier, van start. 

Afnemende loyaliteit 

CDV: Kan de maatschap of deze wijze van 

denken een instrument zijn om de maat-

schappelijke sector te ontketenen? 

WINSEMIUS: "Ons verhaal over de maat-

schap past precies in hetgeen er het afge-

lopen jaar allemaal gebeurd is. De indivi-

dualisering geldt duidelijk als de voor-

naamste beweging, als de belangrijkste 

trend in de maatschappij. Natuurlijk zijn 

internationalisering en informatisering 

eveneens belangrijke trends, maar indivi-

dualisering is de sterkste en heeft die 

andere twee tot gevolg of als instrument. 

Mensen kunnen massaal grote wensen, 

eisen stellen. En, de mensen zijn minder 

loyaal. We kennen grofWeg vijf markten 

en overal is sprake van een sterk afnemen

de loyaliteit. De eerste markt is die van de 

'producten en diensten'. Mensen, consu

menten, kijken bij de aanschaf van pro

ducten en diensten steeds naar wat op dat 

moment het meest passend is. Merken- en 

winkeltrouw is er ook niet. Op de arbeids

markt, de tweede markt, zien we hetzelf

de: werknemers zijn minder honkvast. De 

werkgever staat met de pet in de hand en 

bonussen en andere incentives bieden de 
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werknemer de keuze. De derde markt is 

de kapitaalmarkt. De aandelenmarkt kent 

sterke pieken en dalen. Snelle koop en ver

koop wisselen elkaar af. Er zijn forse fluc

tuaties, zelfs in de fondsenmarkt. De men

sen willen dit ook en vreten de beursbe

richten, die nog net na de fileberichten en 

het weerbericht komen. En dan de vierde 

markt: de markt voor buren. Hieronder 

versta ik de mensen met wie je direct con

tact hebt. Mensen zijn minder loyaal. De 

gemeenschappen zijn groter en anonie

mer. Er is meer mobiliteit en mensen in 

de buurt hebben elkaar minder hard 

nodig. Mensen zullen in redelijkheid con

tact zoeken met elkaar. Een wijkagent die 

tussen de mensen zit, is een betere oplos

sing dan zomaar 6000 agenten erbij. Tot 

slot is er de markt voor zingeving. Mensen 

zijn steeds zoekende en zijn niet vast te 

ketenen. Deloyaliteit. Sowieso voelt men 

zich minder aangetrokken tot politieke 

partijen die te log en te ouderwets zijn. 

Ook de NGO's, de single issue-bewegingen 

zijn niet meer het antwoord. Dit komt 

door de opkomst van de single event-bewe

gingen, die zich, zie Seattle, zie Fortuyn, 

onttrekken aan de besluitvorming en spel

regels van de bestuurders. Doordat ze zich 

organiseren voor een single event zijn ze 

ongrijpbaar voor politiek en overheid. 

Fortuyn was een event dat wilde afrekenen 

met de zittende regenten, die te traag ope

reren." 

Ankers, inspiratie 

en bezieling 

Tussen zijn betoog over de maatschap en 

de ontketening van maatschappelijke 

instituten door dwaalt Winsemius africh-

ting de politiek van alledag. Het regeerak

koord is net klaar en het kabinet opbou

wen is in de laatste fase. Hij ziet plussen 

in de het nieuwe programma, zoals de 

ruimte die er is voor instellingen zelf, los 

van de centrale overheid. 

WINSEMIUS: "De individuele CAO zoals die 

steeds vaker gesloten wordt, los van de 

vakbonden is een goede ontwikkeling. 

Verder krijgen we in de zorgsector steeds 

meer eigen verantwoordelijkheden voor 

de instellingen en patiënten: instrumen

ten als het PGB. In het onderwijs komen 

de vouchers op. Op milieugebied wordt ook 

meer zelfregulerend gedacht: C02-emissie

rechtenhandel. Belangrijk hierbij is wel 

dat er duidelijke afspraken en doelen 

gemaakt en gesteld worden." 

In het essay over de Maatschap worden 

eveneens veel ideeën gelanceerd die niet 

eens zo nieuw zijn. Er zijn vaker en er zijn 

nog steeds organisaties van onderop geor

ganiseerd. De coöperatie bijvoorbeeld. 

WINSEMIUS: "Inderdaad niet allemaal even 

nieuw. Wel hebben we een analyse willen 

geven. De coöperatie, wat je zegt, is van 

onderop georganiseerd en heeft kenmer

ken van de maatschap, maar is toch 

anders. Wanneer ik naar de Rabobank 

kijk, dan zie ik dat ze sterk doorgroeit in 

ledenaantal. Bijna één miljoen leden. Is 

dat nodig? Het is goed dat de Rabobank 

haar coöperatieve structuur serieus 

neemt, maar waarom doet ze dit? Je moet 

niet alle klanten lid willen maken. Dat is 

ook niet nodig. Dat moet geen doel zijn. 

Of je moet op grote schaalloyaliteitspro

gramma's voor leden organiseren. Maar 



dat is anders dan het hebben van leden 

die als een soort ankers nodig zijn en, in 

dit geval, de bank op koers houden. Een 

individueel Rabobank-lid kan toch uitein

delijk geen wezenlijke invloed hebben op 

centraal niveau. Zo heeft een politieke 

partij ook niet veel leden nodig. Wel vol

doende om niet af te drijven. Ik vergelijk 

het met de Vereniging voor 

Natuurmonumenten waarvan ik voorzit

ter ben geweest. We hebben hier 970.000 

leden, maar er is maar een zeer klein aan-

tal actief: 3500. Meer hoeft ook niet om op 

koers te blijven. Inderdaad, dan is er eer

der sprake van een maatschap waarin de 

schien ook niet in 44 pagina's. Te veel 

pragmatisme, maar ook het oplossen van 

de files en de wachtlijsten in de zorg lukt 

ze niet. Je moet haalbare doelstellingen 

nemen. En dan terug naar de maatschap. 

De maatschap moet gedreven worden 

door inspiratie en vertrouwen. Er moet 

een vonk zijn. Wisselwerking tussen de 

partners. Die inspiratie, wisselwerking en 

het vertrouwen moeten individuen afhou

den van plat consumentisme." 

Afvinl<gedrag en waan 

van de dag 

partners de koers bepalen dan van een In zijn essay over de maatschap geven 

vereniging waar alle leden meesturen." Winsemius c.s. aan dat grote bedrijven 

minder passend zijn in zijn toekomstvisie 

Het afnemende ledental van politieke par- van de maatschap. Ze zouden te log zijn. 

tijen ziet Winsemius dus niet als pro-

bleem. Het past ook in de overheersende CDV: Is dat zo? Want grote ondernemin

trend die hij noemde: individualisering en gen die nieuwe ontwikkelingen overne-

afnemende loyaliteit. Ook de LPF met een men en goed inzetten in hun bedrijf heb-

zeer gering ledenaantal en Fortuyn als tij- ben juist het beste van twee werelden. 

delijk evenement passen in dat beeld. 

Voor politieke partijen in de regering is 

het dan een hele taak om de juiste koers 

te varen en de mensen mee te krijgen. We 

dwalen weer af naar het regeerakkoord. 

WINSEMIUS: "Ondernemingen, grote bedrij

ven, zullen zich als een maatschap moe

ten organiseren. Dan kunnen ze met de 

tijd en de trend mee. Zie de eerder 

genoemde markten van disloyaliteit op 

WINSEMIUS: "Ondanks de plussen die ik kapitaal-, arbeids- en productenmarkten. 

noemde, is het regeerakkoord grijs. Een Overigens geldt voor grote bedrijven de 

ander woord heb ik er niet voor. Over de vraag hoe hun maatschappelijke verant-

milieu paragraaf is al veel gezegd. Deze is woordelijkheid ligt. Aan wie zijn ze ver-

afWezig. De partijen waren het er aller- antwoording schuldig? Van wie hebben ze 

eerst snel over eens dat dit een staatsse- een mandaat? Grote bedrijven zijn met 

cretariaat moest worden. Verkeerd. Ook name eenvoudig en goed af te rekenen 

richting ontwikkelingssamenwerking wanneer ze direct contact hebben met de 

(geen minister, maar staatssecretaris) gaat consument. Een recent onderzoek van 

een verkeerd signaal uit. Ik mis de inspira- DHV toont aan dat bedrijven die consu-

tie en de bezieling. Bezieling kan mis- mentenproducten verkopen beter luiste-
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ren naar kritiek van maatschappelijke 

organisaties dan de ondernemingen die 

alleen bedrijven als klant hebben. Of, con

creter gezegd, Shell stopte met de Brent 

Spar, en Heineken verliet Birma. IHC, toe

leverancier voor andere bedrijven, bleef in 

Birma. Als er met de voeten gestemd kan 

worden, binden bedrijven in. Overigens 

kunnen we meer vragen stellen bij de legi

timatievraag. Wie heeft de NGO's, die die 

acties bij bovengenoemde gebeurtenissen 

voerden, gelegitimeerd? Bij 

Natuurmonumenten heb ik mij niet gele

gitimeerd gevoeld namens de leden te 

het bestuur van een maatschappelijke or

ganisatie praten om later te kunnen zeg

gen dat ze deze groepen geraadpleegd 

hebben. Zelf heb ik me diverse keren on

derwerp van zo'n 'afVinkritueel' zien zijn. 

Dat is geen betrokkenheid. Politieke par

tijen moeten mensen raadplegen bij 

vraagstukken als Schiphol. de WAO. Dan 

gaat men slim om met het middenveld. 

Politieke partijen moeten meer acties 

ondernemen en single event-gericht zijn." 

Naar de schroothoop 

kunnen spreken, ook niet tijdens het CDV: En dan terug naar de vraagsturing. 

IJburg-referendum. Ik heb ze niet allemaal Hoe gaat het kabinet Balkenende hiermee 

gesproken en de leden hadden me daar- om? 

voor ook niet gelegitimeerd. Leden moe-

ten niet massaal een organisatie als 

Natuurmonumenten van links naar rechts 

kunnen sturen. Het zou ook moeilijk 

vorm te geven zijn in de praktijk. Het is 

daarom beter dat een bestuur de koers 

uitzet en leden met hun voeten stemmen. 

Ze haken dan af wanneer de voorstellen 

hen niet aanstaan. Dat besturen er goed 

aan doen om zo goed mogelijk te horen 

wat hun achterbannen vinden, spreekt 

voor zich. Datzelfde geldt voor een politie

ke partij. Wanneer de leden iedere dag 

zouden kunnen bepalen wat de koers is, 

wordt de partij een speelbal. Het CDA is 

een maatschap met stemmen. In een 

maatschap heb je andere mechanismen 

dan in een organisatie die puur door 

stemmen bepaald wordt. De maatschap is 

een vehikel om de vluchtigheid van de 

waan van de dag eruit te halen. Wel moe

ten politieke partijen natuurlijk mensen 

betrekken bij maatschappelijke issues. Dat 

is beter dan wanneer ministers enkel met 

WINSF.MIUS: "Dit kabinet gaat hier niet 

naartoe. Men is te bang voor het verlies 

aan sturing. Men kiest voor zekerheid. 

Helaas, dan ook te veel centralisme. Ook 

eist vraagsturing een aantal randvoor

waarden, waarvan het de vraag is of deze 

er zijn. Allereerst moet er perfecte infor

matie zijn. In de zorgsector is dat al heel 

lastig. Is het ziekenhuis of de huisarts 

die je het aardigst ontvangt de winnaar 

bij vraagsturing? Is deze dan ook de 

beste? Voorts dient er een soort van 

evenwicht vraag-aanbod te zijn. Dat is nu 

een fictie op de meeste terreinen. Tot 

slot dient er een sterk vertrouwen te zijn 

in de aanbieder. Bij zaken betreffende 

het (semi-)pu-blieke terrein zijn dat vaak 

bestuurders. Het is dan de vraag of dit 

vertrouwen er altijd is. Overigens vind ik 

ook dat politici aan het stuur moeten 

blijven. Dat is het enige mechanisme dat 

werkt. Het bedrijfsleven en de NGO's zijn 

wel partners. Belangrijke. Overigens 



moeten de bestuurders, de ministers, wel 

hun rol kennen. We moeten af van de 

informele economie waarin de rijken 

zaken geregeld kunnen krijgen, omdat 

het formele circuit niet werkt." 

CDV: Tot slot, heeft u nog een opinie over 

de nieuwe ministersploeg die aantreedt? 

WINSEMIUS: "Ministers die zeggen 'ik heb 

dit en dit besloten' kunnen naar de 

schroothoop. Ministers die zeggen dat de 

witte boorden ten dienste staan van de 

blauwe boorden zullen de winnaars zijn. 

De oorspronkelijke betekenis van minister 

is dienaar." 
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