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c JnrichtJng vJn orgJni~a
tre<; i' niet aileen een tcch

ni,chc, maar ook een 

morclc JJngclcgenheicL 

Crute organhatre' hcpalcn 1111111cr<; 

<;teed, mccr· hct 'ctho< van de <;amenlc

vJng f)aaronl i-; hczinn1ng op de waJr

dcn die aan de inrichting var1 

organisatrc.., ten grond~lag liggcn dnn

gcnd noodzakcliJk De i\mcrikaan'c 

he<;tuur<;kundige Robert T Colcmhicw

,ki hedt in I W>2 ecn artikel 1 gcpuhli

ccnd dat hinbij behulpzaam kan zip1. 

!-linin bcnoemt hij jomkchmtclijkc: 

waarden chc: cc:n richtinggevcndc: r-ol 

dicnen te <;pclcn bij de be,tunng van 

overhcid,organi,atie<;_ AI, bclangrijk,te 

daarvan wij<;t hrj aan hct 

bcgin<.;c] dat ccn organisJ

tic in <;tcrkc mate nwct ap

pcllcrc:n aan crcativrtcit, 

zcl~<;tandighc:icl en c:igen 

verantwoorcklijkhcid Hct 

moct nrct mogeliik zip1 

van wclkc crrtcrra van goc:d hc<;tuur hct 

punt van optimalc dcccntrali,atic (en 

du, ook ccntrali,aticr moct worden hc

paald. Twcc <;oortc:n waarden ZIJil hicr

hij relevant Ten ccT<;tc i<; cr cen aantal 

hclangrijke hc,tuurlijkc: waardcn al' d

lrucntie, dcmouatic, rTchtmatrghcid 

er1 c:lkctrvitcit Ten twcedc zijn cr 

ovcnvcgingcn \'Jil principil;lc oard. zo

al<; door· Colcmbrew,kr gcnocmd en zo

al, gc't'mplrcecrd ir1 her om welbckcndc 

'uh,idian tci t<;hcgi mel. 

Hoc richtinggcvcnd zip1 dczc waarden 

hij de hepaling van cr:n optimalc mate 

van ckccntra]i...,JtJc" Tocpa')...,ing van de 

hc<;tuurli,kc waardc:n Ierch tot een com

plex hecld 

dat cen lid van de organi

<;atic hct eigcn handelcn 

uihluitcncl rcchtvaardigt 

n1ct vcrwijzing naar de 

door de organi<.;atic opgc

lcgdc morcle orcle De gc

''-hiedeni' hcdt de 
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l'lcidooic:n voor clficii.'nt 

he<;tur11· worden vaak vcr

hondcn met ovcnvcgingcn 

van he,tuurliike <;chaal cr1 

clr·aagkr-acht_. dati<; mec<;tal 

een plcrdooi voor ccntralr

<;Jlrc zoal, hijvoorheeld hiJ 

de ovcrdracht van taken 

en hcvocgdheden van gc

nlccntcn naar rcgro\ Brj 

hct cnterrum democratic 

ZIJil cr zowcl argumcntcn 

drc vcrwijzen naar eer1 op

timalc partrcipatic van de 
bl i jvcmlc, klcmmcndc hetckcn i<; van 

dczc waardc gc:dlu,trccrd. De r-cali<;e

nng van dczc woardc - en van jood'i

chmtclijkc: waarclcn in her algcmccn 

i<; volgcn<; Colcmhicw,ki gediend hij 

ccn optimalc dcccntrali<;atic. 

Ecn hclangriJke vraag i<; aan de hand 

<;taJt<;burgcr al<; van politickc contmlc 

door rcprc<..,entaticvc grcmra. dat kan 

zowcl dcccntrali,atic al<; ccntrali,Jtrc 

hctckcncn 

Rech tmat ighcicl,ovcrwcgi ngen hchhcn 

onder andere hctrckking op de WCJhc

liJkhcid van recht,geli)ke hehandelrng 



e n leiden al snel tot centrali sat ie. Bij de

centra li satie zal er spanning kunnen op

treden met het rechtsgelijkhe ids

beginse l, zoa ls blijkt uit de nieuwe uit

voerings rege ls voo r de Bijstandswet. 

Effectief bestuur impliceert coördinat ie, 

gegeven de a ltijd aa nwez ige externe ef

fecten va n beleidsmaatrege len op de 

ondersche ide n bestuursni veaus; coö rdi 

natie im p li ceert o nvermij de lijk same n

bundelin g van taken en bevoegdheden 

op een hoger niveau in de organ isat ie 

respectievelij k bij een hogere bestuurs

laag. 

Deze toets laat zien dat degene die 

zoekt naar het opt imal e punt van de 

centra li satie geste ld wordt voor moe ilij 

ke dilemma's: de verschill ende op 

zichzei f nastreve nswaardige waarden 

blijken e lkaar te 'bijten '. De afweging 

tusse n de strijdige waarden kan alleen 

maar weer gebeuren aan de hand van 

'hoger gelegen' waa rden . Hi er gaan de 

meer pr inc ipi ë le overwegingen een ro l 

spelen , zoa ls het sociaa l-eth isch begin

se l va n de subsidiarite it. Dit begin se l 

houdt in dat aan gemeenschappe n b in 

ne n de staat en aan afzonderlijke perso

nen zoveel vrijheid moe t worde n 

toegestaan a ls op g rond van het a lge

meen welzijn toe laatbaar is .2 De over

heid heeft vanu it deze waarde gezien 

een b lijvende rol als hoede r va n het al

gemeen belang. Het ple idooi voo r ee n 

so lide overhe id in 'Nieuwe wegen, vas

te waarden' is mede op dit principe ge

baseerd . 

Dit p leidooi is o nder andere re levant 

voo r de - op dit oge nblik posi tief be

oordee lde - vorm in g van zogenaa mde 

bestuurl ijke netwerken. Hierbij worde n 

(voorlop ige) rege ls van het machtsspel 

vas tgelegd in convenanten , dames- e n 

herenakkoorden, kwa l i teitshandvesten 

e n de rgelijke De overhe id k iest hierbij 

ni et een autoritaire , maar een bemidde-
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lende rol. H et is zeke r zo dat deze 

werkw ijze tegemoe t ko mt aa n de wens 

va n optim ale participatie. De keerzijde 

hiervan is echte r dat het vera ntwoorde

lijkheidsbeeld ondoorzichtiger wordt : 

'democratie' in de betekenis va n effec

tieve politieke controle wordt moei lij 

ker real iseerbaar. Coördinat ie b lijft 

noodzakelijk vanwege de externe effec

ten van al le be leidsmaatrege len , die in 

het licht van ee n als 'a lgemee n' gekwali

ficeerd belang moeten worden ve r

zoe nd . Centralisat ie betekent 

concentrat ie va n macht en gezag bij 

(her)kenbare , centra le actoren , met als 

voordeel duide lijkheid waar de vera nt

woorde lijkheid en derhalve de vera nt

woordin gsp licht li gt. " 

Conclusie 
Waarde n van decentraal bes tuur ve rgen 

dus co mpense re nde voorzie nin ge n op 

centraa l niveau , di e coördinatie moge

lijk make n op basis va n jui st die waar

den waarover co nsensus is, of waaraan 

een regerin g, gegeven strij dige vvaar

den , uitdrukkelijk priorite it heeft gege

ven . . Laat d ie regering dan voo ral ook 

helder zij n over haar beleid ten aanzien 

van de inri chting va n het open baar be

stuur en over de uiteindelijke waarden 

waaraa n z ij haar handelen w il toetse n 

e n getoetst w il zien . 

Prof. dr. lvlL Bellieflila li s-Videc 

Noten 
I . R.T. Colembiewskî , O rgrnrizn lion ns rr J\ttornl 

Problem, in : Public Adminislration Review, 

Spring Issue , 1962, pp . 5 1-58. 

2. A. Klink , C/J/'islcu-Delllocrn tir rn Ü i}er/Jeid , Leiden 
199 1, p. ï9. 

fll de cofll/1111 gevel/ de ledm van de redactie ln111 

persooHIJjke opvattiugeu weer. Z1j hopm daarwee 

ee11 a a u zet te gww voor reflectie of debat. 
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