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fordt gecon Revitalisering van hel particulier initiatief in de 
oktober 198 kwartaire sector 

De economische crisis heeft in Nederland diep in
grijpende gevolgen voor organisaties zowel in de 
markt-, de publieke als de 'not for profit' -sector. 

De marktsector wordt geconfronteerd met de 
effecten van een teruglopende vraag en een ver
zwakte concurrentie- en vermogenspositie. Te
gelijkertijd moet een antwoord gegeven worden 
op technologische en sociaal-economische uitda
gingen waarmee men geconfronteerd wordt die 
een fundamenteel beroep doen op nieuwe wijzen 
van denken en handelen. 

Vele organisaties zijn de crisis niet te boven 
gekomen, getuige de veelheid van faillissementen. 
Vele anderen hebben zich vooralsnog weten 
staande te houden onder andere door ingrijpend 
te reorganiseren, wat onder meer tot een aan
zienlijke uitstoot van arbeid leidde. Afgewacht 
moet worden of het 'afbouw-management' een 
voldoende basis zal blijken te zijn voor overleving 
in de toekomst. 

De publieke en de daar nauw mee verbonden 
sector van gesubsidieerde organisaties voelt de 
gevolgen van de crisis doordat op budgetten, sub
sidies en uitkeringen fors is bezuinigd. 

Daarnaast echter worden vele organisaties, zo
wel in de publieke sector als de gesubsidieerde 
sector geconfronteerd met een afnemende maat
schappelijke acceptatie. Een afname die nauw sa
menhangt met de bezinning op de grenzen van 
de verzorgingsstaat, maar ook met de toegeno-

men twijfel over de doeltreffendheid en de doel
matigheid van deze organisaties, alsmede over 
het vermogen en de bereidheid zich aan veran
derende omstandigheden aan te passen. 

De geluiden waar de twijfel wordt geuit over 
de doelmatigheid en de doeltreffendheid zijn on
der meer terug te vinden ten aanzien van de ge: 
zondheids-, de welzijns-, als de onderwijssector. 
De kwàliteit van het functioneren staat daarbij 
ter discussie, alsmede de mate waarin te leveren 
produkten c.q. diensten aansluiten op de vraag 
ernaar. 

De parallel tussen de marktsector en de gesub
sidieerde kwartaire sector is dat beide sectoren 
hun functioneren dienen aan te passen aan een 
drastisch veranderende situatie. Een fundamen
tele koerswijziging lijkt noodzakelijk waarbij het 
terugvallen op beproefde managementtechnie
ken, op een traditioneel beleidsinstrumentarium 
allerminst de aangewezen weg lijkt te zijn. 

In de wijze waarop de markt- en de kwartaire 
sector deze nieuwe uitdaging oppakken, lopen 
beide sectoren sterk uiteen. De marktsector ziet 
de huidige beperkingen als de uitdagingen van 
morgen, als een situatie die nieuwe kansen biedt. 
De gesubsidieerde kwartaire sector daarentegen 
lijkt niet veel verder te komen dan het lamenteren 
over het verloren gegane terrein, over de ingrij
pendheid van de bezuinigingen, over de over
maat aan overheidsregulering. De crisis waarin 
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men is komen te verkeren, leidt bij de particuliere 
organisaties in deze sector tot een zekere verstar
ring in het beleidsdenken, waarbij men zich vast
klampt aan de overheid als belangrijkste tegen
speler. Een tegenspeler die tegelijkertijd verguisd 
en aanbeden wordt, maar waardoor te weinig 
gebruik gemaakt wordt van de eigen potentie aan 
ideeën om nieuwe doelstellingen voor de toe
komst te formuleren. De doelstellingen in deze 
sector hebben een onbeweeglijk karakter gekre
gen, wat tot verzuchting kan leiden. 'Er zijn geen 
mensen meer die weten wat ze doen' (Hijmans, 

I 983). 

I. Het 'nieuwe elan' in de marktsector 

De marktsector is juist wel zoekende naar nieuwe 
wegen om de onzekerheid van de toekomst het 
hoofd te bieden. Bij steeds meer topmanagers 
groeit de opvatting dat het onbestuurbaar wor
den van organisaties niet kan worden opgelost 
door meer en betere planningstechnieken, krach
tige leiders e.d. (Harrison I983, Feltmann, I984, 
p. 35). De complexiteit van onze huidige sociale 
en managementsystemen lijkt daarbij een be
langrijke oorzaak van onzekerheid, stress en ver
warring. Waar deze systemen zelf lijken bij te 
dragen aan de verstarring is er derhalve weinig 
aanleiding om deze systemen en technieken in te 
zetten bij het oplossen van de gerezen problemen. 
'Meer van hetzelfde' biedt onvoldoende perspec
tief daarvoor. 

Er is sprake van een zoeken naar nieuwe visies 
op management en organisatie, naar een nieuwe 
bedrijfsfilosofie die ruimte laat voor individuele 
en organisatorische perfectie alsmede voor indi
viduele voldoening. De Commissie-Wagner heeft 
daar een belangrijke impuls toe gegeven, onder 
andere door onderwerpen uit de taboesfeer te ha
len. Daarbij heeft de Commissie-Wagner haar 

rapporten de opvallende titel meegegeven 'naar 
een nieuwe elan'. In de managementliteratuur 
over bedrijfsorganisaties zijn begrippen als 'flex
ibilisering, revitalisering, turn around manage
ment' een eigen leven gaan leiden. Begrippen 
overigens die inhoudelijk gezien nog weinig in
vulling hebben gekregen, maar vooral tot uit
drukking brengen het zoeken naar beweging, het 
creëren van ruimte voor vernieuwing, het door
breken van verstarring. Het is een zoeken waarin 
nieuwe visies en doelstellingen een centrale be
tekenis hebben en vanuit de kracht die er van 
visie uitgaat menselijke energie doet richten op 
het bereiken van de beoogde doelstellingen. 

In lijn hiermee past de overweldigende belang
stelling voor studies over excellente organisaties, 
leiderschap en de cultuur van organisaties. Een 
belangstelling die zich vooral richt op het vorm
geven van transformatieprocessen, waarbij zoals 
Vansina stelt, centraal staat de visie van wat de 
organisatie kan zijn in haar omgeving en de stra
tegische keuze om deze toekomst te verwezenlij
ken. Visie en keuze geven betekenis aan de col
lectiviteit van het werk en basis voor een nieuwe 
bedrijfscultuur, geëxpliciteerd in waarden en 
overtuigingen waar het bedrijf achter staat. 'De 
betekenis van de organisatie, haar waarden en 
overtuigingen is wellicht het bindmiddel tussen 
de organisatiecomponenten, die het mogelijk 
maakt grenzen te overschrijden en gericht te ver
anderen zonder te veel risico voor respectievelijk 
verlies van zijn eigen identiteit en chaos' (Van

sina, I g84, p. 7). 
De ideeën van de Commissie-Wagner zijn niet 

nieuw. De ideeën van de Stichting Management 
en Arbeid Nieuwe Stijl (Mans) evenmin. De 
ideeën zijn evenmin volkomen. Integendeel er 
zijn op belangrijke punten vraagtekens te zetten. 
De betekenis ervan is evenwel dat zij een 'bewe
ging' op gang zetten, dat zij de ruimte bieden 
nieuwe wegen in te slaan, te experimenteren met 
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nieuwe benaderingen. Het is de confrontatie met 

onzekerheid, niet het uit de weg gaan van onze
kerheden door te zoeken naar pasklare antwoor
den. 

2 . De verstarring in de kwartaire sector 

Hier nu lijkt het fundamentele verschil te liggen 
met de gesubsidieerde kwartaire sector. Van een 
'nieuw elan' lijkt in deze sector nog nauwelijks 
sprake. De bestuurskracht van welzijns-, gezond
heids- en onderwijsinstellingen lijkt primair te 
gaan zitten in het bevechten van en lobbijen bij 
de overheid. Van een duidelijke bereidheid zich 
aan te passen aan een veranderende situatie en 
daarbij nieuwe wegen te zoeken, is nog slechts 
schoorvoetend sprake. 

Het spraakgebruik noemt de organisaties in 
deze sectoren nog steeds 'particulier initiatief. 
Het onderscheid tussen dit particulier initiatief 
met (semi-) overheidsorganisaties lijkt daarbij 
meer van principiële aard te zijn dan praktisch 
(Gevers, 1984, p. 40). 

In de loop der jaren heeft een opvallende mate 
van verstrengeling plaatsgevonden tussen de par
ticuliere organisaties en de overheid. Een ver
strengeling echter die initiatief dodend werkt, die 
heeft geleid tot een machtsvacuüm in de beleids
ontwikkeling waardoor beslissingen om veran
deringen teweeg te brengen nauwelijks meer mo
gelijk zijn. De weinige initiatieven die genomen 
worden, kennen een vroegtijdige dood doordat ze 
smoren in de talrijke organisaties die toetsend, 
corrigerend, adviserend zich ermee bezighouden. 
In de papiermassa gaan initiatieven ten onder. 
Wie initiatieven neemt, moet er een mateloze 
energie in steken, een huid hebben als een olifant 
en een onbegrensd doorzettingsvermogen. 

De strategische beleidsvorming, het inspelen 
door particuliere organisaties op de vrije ruimte 
die de omgeving biedt, hebben deze organisaties 

allang losgelaten. Beleidsmedewerkers houden 
zich primair bezig met het vertalen van over
heidscirculaires in voor de eigen organisatie ge
bruikelijke taal. Beleidsvorming betekent niet an
ders dan het becommentariëren van wat anderen 
uitdenken en niet, wat het zou moeten zijn, het 
vorm geven aan eigen ideeën. 

Het leiderschap is in deze organisaties mede 
door het veelal professionele karakter ervan een 
omstreden zaak, waardoor de ruimte voor het 
denken over wat de organisatie kan en moet zijn 
in haar omgeving ingeperkt wordt. Groepsbelan
gen domineren waardoor een heldere koers waar
in de gewenste resultaten een overstijgend karak
ter krijgen niet tot stand kan komen. 

Het is juist deze verstrengeling tussen overheid 
en particulier initiatief die als een van de belang
rijkste oorzaken beschouwd kan worden van de 
huidige situatie van verstarring. Een verstarring 
die vernieuwing blokkeert en derhalve geen 
ruimte laat voor nieuwe initiatieven. 

De Wolff (1984) wijst erop dat er zich in de 
relatie tussen de overheid en de maatschappelijke 
organisaties allengs een verschuiving heeft voor
gedaan die hij typeert als een verschuiving van 
het neo-corporatistische beleidsmodel naar het 
etatistische beleidsmodel. Het neo-corporatis
tische model domineerde tot ver in de jaren ' 70 
en kenmerkte zich door de 'joint-venture' -ge
dachte bij de beleidsontwikkeling tussen de over
heid en particulier initiatief. Een periode waarin 
de particuliere organisaties een grote hoeveelheid 
macht wisten te ontwikkelen. Van Doorn wijst 
daarop als hij stelt: 'Op het hoogtepunt van de 
verzuiling wordt het feitelijke bestuur van de Ne
derlandse verzorgingsstaat gevormd door dege
nen die de 'koepels' van de verzuilde voorzienin
gen-complexen beheren' (Van Doorn, 1978, p. 
30). De macht van het particulier initiatief ma
nifesteerde zich door de nauwe banden met de 
politiek, de sterke positie in advies- en andere ver-
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tegenwoordigende raden en door een grote ma
teriedeskundigheid. 

Het etatistische beleidsmodel, dat wel als op
volger wordt gezien van het neo-corporatistische, 
houdt in dat de democratische staat de maat
schappij in een bepaalde, gewenste richting kan 
sturen. 'De motor van het overheidsbeleid is de 
overheid zelf, of beter gezegd de uitvoerende 
macht' (De Wolff, rg84, p. 20r). Dit etatistische 
model heeft met name lange tijd het vertrouwen 
genoten van de PVDA, echter ook partijen als het 
CDA en D'66 hebben het impliciet als uitgangs
punt aanvaard voor politieke keuzes. 

De kritiek op dit model, zoals bijvoorbeeld van 
Kalma 'De illusie van de democratische staat 
( r g82) werd binnen PVDA-kringen weggewuifd. 
Het is echter opvallend dat een partij als D'66 
zich weliswaar kritisch opstelt ten opzichte van 
het overheidshandelen, maar zich in haar politie
ke keuzes weinig laat leiden door de wetenschap 
dat er grenzen zijn aan het overheidshandelen. 

Het etatistische beleidsmodel is met name in 
de kwartaire sector een eigen leven gaan leiden 
en model daarvoor staan de departementen van 
Onderwijs en Wetenschappen en Welzijn, Volks
gezondheid en Cultuur. Deze departementen 
hebben zich de laatste twee decennia ontwikkeld 
als de besturingsorganen bij uitstek voor hun res
pectievelijke beleidssectoren. Een besturing die 
zich met name via de planning en de bekostiging 
voltrekt, en waarin de inhoudelijke beleidsbepa
ling van weinig betekenis is. De Wolff geeft aan 
de hand van enkele voorbeelden uit de gezond
heidszorg aan dat het etatistische beleidsmodel 
betekent het loslaten van de samenwerkingsge
dachte tussen overheid en particuliere organisa
ties, waarvoor in de plaats komt de gescheiden 
verantwoordelijkheid. Voorts dat het initiatief 
ligt bij de overheid, waabij de overheid slechts in 
geringe mate afhankelijk is van de particuliere 
organisaties (De Wolff, rg84, p. 215 e.v.). 

De vraag is of deze toegenomen betekenis van 
de sturende rol wel de beoogde effecten heeft te
weeggebracht. De studie 'Planning als Onder
neming' uitgebracht door de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid vond zijn oor
sprong in de constatering dat de enorme uitbrei
ding van de overheidsplannen gedurende de ja
ren '70 allang niet meer de resultaten opleverde 
die men bij zulke inspanningen zou verwachten. 
In dezelfde studie wordt het begrip 'bestuurscen
trisme' gelanceerd. Met dit begrip wordt gedoeld 
op de neiging van bestuursorganisaties om zich
zelfbij de vervulling van hun taak als middelpunt 
te zien, met voorbij gaan aan de maatschappelij
ke, politieke en staatkundige context waarbinnen 
zij opereren. Het gevolg ervan kan zijn dat het 
beleid onvoldoende aansluit bij de maatschap
pelijke realiteit. 

Deze ontwikkeling in de richting van het eta
tistisch beleidsmodel heeft de invloed van de par
ticuliere organisaties sterk aan betekenis doen in
boeten. Geleidelijk aan werden de particuliere 
organisaties meer en meer teruggedrongen tot 
een uitvoerende rol, waarbij de strategische 
koersbepaling de verantwoordelijkheid werd van 
de locale, provinciale en landelijke overheid. De 
particuliere organisaties hebben deze ontwikke
ling met lede ogen aangezien en zich er met hand 
en tand tegen verzet, waarbij men duidelijke 
voorkeur bleef houden voor de veilige 'joint-ven
ture'-constructie; wat immers wel invloed bete
kende, maar geen directe verantwoordelijkheid. 
Een verzet dat relatief weinig effect sorteerde, 
omdat de particuliere organisaties in de verschil
lende sectoren van de kwartaire sector onderling 
te verdeeld waren, men zich krampachtig vast
hield aan het behoud van de status quo met ver
ontachtzaming van de ontwikkelingen die had
den plaatsgevonden en daarmee aan maatschap
pelijk gezag inboette. 

Gevers brengt deze paradoxale situatie kern-
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ach tig onder woorden als hij stelt: 'De onderhan

delende ambtenaar is er, maar mag er niet zijn; 
maatschappelijke instellingen zijn zelfstandig, 
maar ondernemen niets; het parlement vertegen

woordigt maar vertolkt niet; de overheid regelt 
de regelgeving maar de werkelijkheid niet . . . 
( ... ). Druk ik het te huiselijk uit als ik zeg dat de 
plannende overheid burgers aantreft die gepland 
willen worden, maar toch hun gang willen gaan?' 

(Gevers, 1984, p. 41 ). 
Gevers omschrijft hier de kern van het pro

bleem wat maakt dat delen van de kwartaire sec
tor zo'n verstarde indruk wekken. De particuliere 
organisaties zijn in een eenzijdige afhankelijk
heidsrelatie tot de overheid komen te staan. Een 
afhankelijkheidsrelatie die geaccepteerd wordt 
terwille van de bekostiging van de activiteiten, 
zelfs geëist wordt. Tegelijkertijd komt men in een 
verkrampte houding tot diezelfde overheid te 
staan, waarbij eigen initiatief en visie op te ver
wachten ontwikkelingen plaats moet maken voor 
het bevechten van diezelfde overheid daar waar 
de sturing als ongewenste inmenging word t er
varen. Er is sprake van een gesloten systeemden
ken waarbij de gedragingen van de partners in 
het onderhandelingsspel primair zijn afgestemd 
op elkaar. Het gedrag van de een leidt tot reacties 
bij de ander, wat weer leidt tot etc. Een soort: ik 
denk, dat jij denkt, dat ik denk etc. 

De patstelling is nu compleet. De overheid 
wordt in toenemende mate geconfronteerd met 
de grenzen van haar eigen kunnen. De effecten 
van haar beleid zijn, ondanks alle eraan bestede 
energie, beperkt. Zo constateert het Sociaal Cul
tureel Planbureau met betrekking tot het veld 
van gezondheidszorg en maatschappelijke dienst
verlening, daarbij een periode van 10 jaar over
ziende, dat 'het streven naar beheersing en or
dening weliswaar in allerlei beleidsvoornemens. 
gestalte kreeg, maar dat men er tot dusverre niet 
in slaagde hieromtrent tot besluiten te komen en 

tot uitvoering over te gaan' (Sociaal Cultureel 

Planbureau, sociaal en cultureel rapport, 1984, 

p. 19)· 
De oplossing hiervoor wordt gezocht in een 

verbetering van de interne doelmatigheid van het 
overheidsapparaat, maar daarbij wordt voorbij
gegaan aan de vraag of er inderdaad grenzen zijn 
aan de vermogens van de overheid een complexe 
maatschappelijke werkelijkheid te kunnen sturen. 
Deregulering en privatisering zijn twee andere 
opties waarmee men het functioneren van de 
overheid tracht te verbeteren. De toekomst van 
deze heroverweging is nog onduidelijk. Voorals
nog lijkt het erop dat een keuze is gemaakt voor 
beleidsinstrumenten waaraan evenwel een on
duidelijke politieke visie ten grondslag ligt. 

De particuliere organisaties besteden hun be
stuurskracht primair aan het bestrijden van de 
regelgeving vanuit de overheid. Daarmee koes
tert men zich in de illusie van het eigen gelijk, 
zonder de werkelijke bereidheid eigen verant
woordelijkheid te willen dragen. 

Overheid en organisaties zijn daarmee in een 
wederzijdse omklemming gekomen, waarmee het 
zelfregulerend vermogen van de particuliere or
ganisaties tot een minimum gedaald is en waarbij 
het behoud van de status quo, dan wel het be
vorderen van het belang van de eigen werksoort 
uitgangspunt is geworden voor het handelen. 

3. Naar een transformatie van particuliere organisaties 

De Amerikanen Kiefer en Senge gebruiken de 
term 'metanoic organization' om aan te geven 
dat om op de huidige uitdagingen in te kunnen 
spelen een fundamentele 'shift of mind' noodza
kelijk is. De essentie van deze organisatie is dat 
er een verschuiving heeft plaatsgevonden van het 
gezichtspunt waarin mensen gebonden zijn aan 
de feitelijke omstandigheden naar een die hen in 
staat stelt die omstandigheden te creëren die men 
zelf wenst. 
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In de verschillende sectoren van de kwartaire aan belastingverlaging etc. 

sectoren is een 'metanoia' in hoge mate gewenst. 
Daarbij is primair van belang dat de noodzaak 
van het doorbreken van de huidige situatie wordt 

erkend. Juist (h)erkenning van die noodzaak 
schept ruimte voor beweging en creëert daarbij 
zijn eigen mogelijkheden. De koers die men daar
bij moet inslaan is niet van te voren gepland, maar 
wordt wel bepaald door datgene wat men wil 
bereiken. 

De betekenis van onder andere de Commissie
Wagner heeft gelegen in het feit dat zij verstarde 
discussies wist te doorbreken, een perspectief en 
een visie wist over te dragen die mensen verenig
de op een gemeenschappelijk perspectief. Geens
zins is er sprake van een blue print voor de toe
komst, van het bewegwijzeren van de wegen hoe 
de gewenste situatie te bereiken. Een dergelijke 
verwachting is zinloos en werkt verstarrend, in 
die zin dat het geen ruimte laat zich aan te passen 
aan veranderende omstandigheden. 

Het aangeven van concrete oplossingen om ~it 
de impasse situatie te geraken is niet eenvoudig. 
Daarvoor ontbreekt het instrumentarium. De 
primaire drijfkracht moet zijn een heldere visie 
op de verhouding tussen de rol van particuliere 
organisaties en die van de overheid. Daarbij lijkt 
ontvlechting een essentiële voorwaarde. Een der
gelijke visie moet een wervend karakter hebben. 
Een belangrijk element van een dergelijke visie 
is dat gekoerst wordt in het bevorderen van het 
zelf regulerend vermogen van de particuliere or
ganisaties, en waarin de differentiatie van ver
antwoordelijkheden zichtbaar wordt. Het is 
daarbij een verleidelijk spel het daarbij passende 
instrumentarium aan te wijzen, bijvoorbeeld 
meer gebruik te maken van zelfstandige bestuur
organen, de invoering van een beperkt markt-

' mechanisme, de burger meer te laten betalen 
voor zijn eigen voorzieningenniveau gekoppeld 

Het risico van concrete oplossingen is evenwel 
dat de oplossing zelf ter discussie komt te staan, ) 
zonder dat duidelijk is welke beweging, welke 

visie eraan ten grondslag ligt. 
Wie op symposia, vergaderingen, etc. over of 

in de gesubsidieerde sector zijn ofhaar oor te luis
teren legt, moet welhaast tot de conclusie komen 
dat de huidige situatie voor velen uitermate ver
vreemdend werkt. Zij die zich op de arbeids
markt gemakkelijk kunnen bewegen, zoeken een 
uitweg door een functie elders te accepteren. 
Veelal gaat het daarbij om relatief onmisbare 
personen. Het Wetenschappelijk Onderwijs bij- I 

voorbeeld heeft de grootst mogelijke moeite voor 
bepaalde disciplines gekwalificeerde mensen aan 
te trekken. Als reden wordt opgegeven dat elders 
meer verdiend kan worden. Het onderliggende 
motieflijkt daarbij echter meer te zijn de idee dat 
het WO verstard is en te weinig vernieuwings
potentieel heeft. Ook voor andere sectoren geldt 
een soortgelijk beeld. 

De 'vechters' voor vernieuwing trachten via 
vormen van samenwerking binnen sectoren de 
positie van de werksoort of de categorie te ver
sterken, waarbij men evenwel telkens weer stuit 
op het spanningsveld tussen autonomie en we
derzijdse afhankelijkheid. De op basis van samen
werking ontstane landelijke of regionale vereni
gingen zijn vooralsnog niet in staat het zelfrel
gulerend vermogen te versterken, omdat het per
spectief van samenwerking als te beangstigend 
voor de eigen autonomie wordt ervaren. 

Deze korte bijdrage eindigt zonder perspectief 
voor de toekomst, zonder het aangeven van con
crete oplossingsrichtingen. Het ziet ernaar uit dat 
de toekomst voor de kwartaire sector opnieuw 
gecreëerd zal moeten worden. 
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