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Rolwisselingen en het 
openbaar bestuu:t;" 

Over d'e beweeglijkhe~d van het openbaar bestuur, post
modernism~ en' het belang van nieuwe omgangsvormen 

o oor C e a c i I i a Kroon e n A I I a n· Var k e v i s ser 

R 
uud Voigt was ooit oprichter van 
De Galan en Voigt, een van de 
vooraanstaande organisatiead

viesbureaus. Thans werkt hij alweer ge
ruime tijd als zelfstandig adviseur. De af
gelopen periode was hij betrokken bij bij
voorbeeld de regiovorming in Amsterdam 
en Rotterdam. Voigt heeft met name erva
ring in het aanpakken van politiek gevoe
lige beleidsproblemen en het structureren 
van complexe veranderingsprocessen. In 
zijn benadering gaat hij steeds uit van het 
vergroten van de beweeglijkheid en flexi
biliteit van organisaties. In een recent ar
tikel over 'Beweeglijk lokaal bestuur: 
schreef hij over. de regio-organisaties ROA 
en BGI?: "Als,exponenten Van actuele ont
wikkelingen in het openbaar bestuur, pre
senteren zij een unieke gelegenheid om na 
te denken over de relatie tussen de inhoud 

. De politiek wordt in haar 
pogingen het openbaar bestuur 

te organiseren bijgestaan 
door tal van specialisten. 

Als je na twee jaar terugkwam, zag je een 
hele andere produktielijn. Het intrigeren
de van de huidige wereld is dat het net is 
aisof je in een soort kunstmatige werke
lijkheid opereert, een 'virtual reality'. Het 
is wel een werkelijkheid van en door 
mensen, maar je ziet nooit op een concre
te manier direct waarvóór die mensen 
wàt doen. Het stevige en fysieke is ver
dwenen. 

Ruud Voigt geeft al jarenlang 
adviezen aan coUeges, 

staten fracties, raden en 
departementen. 

Je doelt hiermee waarschijnlijk op de om
schakeling van een industriele naar een 
post-industriële samenleving, waarin de 
intellectuele arbeid centraal is komen te 
staan. Heeft dat consequenties voor jouw 
taak als organisatieadviseur? 

Een gesprek niet een 
organisatieadviseur die 

steeds naar de samenhang 
met de samenleving zoekt. 

• 

van het politiek bestuurlijk handelen en de mogelijke organisato
rische confIguraties". De huidige discussie zou. volgens Voigt 
ruimte bieden om "op een andere manier naar de plaats en onder
linge relatie van de politiek, de· ambtelijke organisatie en de 
maatschappelijke entourage te kijken.". Ons gesprek .begint - hoe 
kan het ook anders - met eeR beeld van deze tijd. 

. . 
R.V.: Ik heb het idee dat de wereld enorm sterk veranderd is, in 
ieder geval voor mijzelf. Ik ben begonnen in 1957 als adviseur en 
toen werkte je uitsluitend voor bedrijven. Al die bedrijven waar ik 
heb gflwerkt zijn zo'n beetje verdwenen in Nederland: de leerin
dustrie, de textielindustrie, de metaalindustrie. Dat was een vol
ledig andere maniér van werken. Je was fysiek, met je hele lijf, in 
de produktie aanwezig en je liep tussen de machines door. Het 
was vaak een hels kabaal. Je maakte analyses en probeerde het 
produktieproces te herstructureren, efficienter en praktischer te 
maken. Je kon ook heel concreet het resultaat van je werk zien. 

Ceacüia Kroon is beleidsrnedewerker bij hel Minisierie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid. AUan Yarkevisser is als welenschappelijk rnedewerker 
verbonden aan hel Welenschappelijk Bureau D66. Beiden zijn lid van de 
redactie van Idee. 
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• RV: Aan de ene kant wel en aan de ande-
re kant helemaal niet. Als je spreekt over 

bestuurlijke vormen of omgangsvormen - organisaties zijn niets 
anders dan een bepaalde manier van omgang met elkaar - dan is 
een goede wisselwerking met wat er in de samenleving aan de 
hand is en de manier waarop die samenleving geordend en ge
stuurd wordt, absoluut noodzakelijk. Openbaar bestuur en 
samenleving zijn voor mij één geheel. 
In sociaal economische zin èn in filosofisch opzicht zitten we nu in 
een periode waarin iedereen het over 'post' heeft. Maar je kunt 
evengoed zeggen dat het om een 'pre-periode' gaat. Of je kunt het 
'transit' noemen, en daarmee. de beweeglijkheid en het toekomst
gerichte benadrukken. Eén van de belangrijke aspecten van de 
huidige' tijd is - en daar worstelen het openbaar bestuur en de po
litiek verschrikkelijk mee - dat er twee ontwikkelingen gaande 
zijn, een bestuurlijke en een politieke. De ene ontwikkeling is dat 
we als het ware met de concepten van de stoommachine in de tijd 
van de computer zijn beland. ,of in meer bestuurlijke termen; we 
zitten in een soort van laat-middeleeuws theocratisch denken dat 
nog steeds common sense is voor de meeste mensen. Tegelijker
tijd heb je die werkelijkheid waar ik het net over had; een werke
lijkheid die steeds virtueler en immateriëler wordt. Ik vind met 
name de keerzijde van die verandering heel belangrijk en dat is 
tevens een van de positieve aspecten ervan: het is net alsof hier-
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door de gewone mens weer zichtbaar wordt. Als ik zie hoe op een 
departement als SoZaWe een reorganisatie wordt uitgevoerd, dan 
gaat zo'n proces eigenlijk heel organisch. Dat gaat zo omdat er 

eeh bepaalde generatie mensen aan werkt, die dat op een voor 
hen vanzelfsprekende manier ter hand neemt. 
Eén van de interessante ontwikkelingen is dus dat er een nieuwe 
generatie mensen is en toestroomt die over de habitus en het cul
turele kapitaal beschikken om op een andere manier met de wer
kelijkheid om te gaan. Mensen die helemaal niet meer gevoelig 
zijn voor de klassieke patronen die in een bureaucratische hiërar
chie vanzelfsprekend zijn. Wellicht heeft D66 daar zowel bestuur
lijk als ambtelijk ook een aandeel in. 

Heb je het nu over moderne ideeën zoals horizontale communicatie 
en netwerken? 

RV: Ik heb het niet zozeer over de ideeën, maar over de mensen 
die ik tegenkom die deze ideeën belichamen. Zij handelen naar 
deze zogenaamde moderne opvattingen: ze zijn niet onder de in
druk dat er een minister is en ze zijn niet aanspreekbaar op de 
bekende machtsmiddelen, zoals de meer traditionele en theocra
tische machtsmiddelen. Daarbij moet je denken aan vormen van 

r belonen en straffen, verdeel- en heersmechanismen. Daar zit dus 

1 

een enorme vernieuwingsmogelijkheid en deze vernieuwing is 
noodzakelijk. Wat is er namelijk aan de hand? 
In de laatste 20 jaar heeft het openbaar bestuur in allerlei dimen
sies haar vanzelfsprekende positie verloren. Ik heb daar de vol. 
gende verklaring voor. De ideologische en sociaal-economische 
concepten waar ik 'zelf nog"mee opgegroeid ben, zijn allemaal ach
terhaald. Geen van deze concepten bleek uiteindelijk nog te wer
ken en die referentiekaders ben je dus kwijt. Je zou kunnen zeg
gen dat er een soort verwarring heerst over hoe de samenleving 
in elkaar zit. Je ziet het een beetje terug in de hedendaagse aan
dacht voor het communitarisme en de voorstellen voor een minis: 
ter voor het gezin. Ik zie dat als pogingen om toch weer ankers te 

,- vinden. Terwijl we ook met ·z'n allen kunnen zeggen dat we het 
r niet weten en er dus ruimte is ontstaan om op zoek te gaan naar 
s andere manieren om een prettige samenleving tot stánd te bren-
s gen. Op een heel lokale 'en basale manier. Dat mag op een of an-
e dere manier niet worden onderkend en daarom komt de politiek . 
. - zo vreemd met zichzelf in de knoop te zitten. 
n Ik vind post-modernisme een raar woord, maar ik sta volledig 

achter de inhoud. Alles kan en alles mag. De grote transcenden-
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tale systemen die vroeger garant stonden voor orde, zekerheid en 
overzichtelijkheid hebben afgedaan, van het socialisme tot het 
humanisme en de christen -democratie. Daardoor wordt je als het 
ware op je eigen verantwoordelijkheid teruggeworpen. 
Het filosofische en theoretische concept van post-modernisme en 
het einde van de Grote Vertellingen à la Lyotard werkf in alles 
door, want het vormgeven van organisaties en politiek bestuur 
gebeurt op basis van mensbeelden. Ideeën over hoe de wereld in 
elkaar zit, wat er goed of fout is. Deze verwarring werkt in het 
openbaar bestuur, op minimaal twee niveaus door; op de positio
nering van de overheid en op hoe we met elkaar omgaah in het 
openbaar bestuur. Het intrigerende is dat het volgens mij' fantas
tische mogelijkheden biedt om tot andere werk- en omgangsvor
men te komen. Tegelijkertijd heb je nog steeds te maken met dat 
laat-middeleeuwse denken en het naijlen van diepgewortelde 
overtuigingen. Je ziet het oude en het nieuwe als in een kolk bij 

5 

een sluis door en over elkaar heen stromen. 
Een goed voorbeeld van de oude hiërarchische voorstelling is de 
positie van de burgemeester. Zo ben ik een keer op een vreemde 

manier een opdracht kwijtgeraakt. Voorafgaand aan een confe
rentie had ik een opstelling voor de tafels en stoelen gemaakt. Als 
conferentieleider was ik aan het hoofd van de tafel gaan zitten. 
De ·burgemeester is toen kwaad weggelopen omdat ik juist dáár 
was gaan zitten. 
Een ander voorbeeld: de stadsdelen in Amsterdam hebben alle
maal nieuwe gemeenteraadskamers gekregen waarvan sommi
gen toch nog vast meubilair en nllcrofoons hebben. Er is geen en
kele beweeglijkheid ingebouwd. Het college zit op een afstandelij
ke plek, het liefst wat hoger, apart van de raad. Dat zijn. archi
tecturale vormen waarvan ik denk dat ze niet meer van deze tijd 
zijn, maar veeleer de uitdrukking zijn van oude theocratische op
vattingen. 

Je zegt dat de verwarring en vernieuwing op twee manieren 
doorwerken. De ene is de positionering van de overheid, de vorm
geving van het publieke belang, en het organiseren daarvan. De 
andere manier behelst dus de culturele dimensie, wat jij noemt 'de 
omgangsvormen'? 

R.V. : Precies maar die twee dingen zitten heel dicht op elkaar. 
Daarom is het zo belangrijk om andere vormen te vinden, want 
door de manier ,waarop je je als overheid positioneert, definieer je 
ook je relatie met het private deel van de samenleving. Je defini
eert elkaars rollen en verantwoordelijkheden en daarmee defini-

Ruuil Voigt voor zijn coUectie mi.niatuurooertuigen 
in zijn werkkamer (fo"to, A. V.) 
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eer je tevens hoe je met elkaar oplossingen denkt te kunnen vin

den. Als je dat op de huidige manier blijft doen, kies je voor een 
wonderlijke manier van definiëren. Veel politici hebben nog 
steeds moeite om buiten de institutionele verbanden op een 
menselijke maat te functioneren. Daarmee bedoel ik gewoon te 
luisteren, met mensen aan de slag te gaan, te kijken hoe je een 
probleem kunt oplossen. Dat je probeert interactief allerlei groe
peringen bij elkaar te halen, met elkaar na gaat denken en pro
beert een slag verder te komen. Waarbij niet onmiddellijk de op
lossing voor morgen klaar moet liggen, maar die van de iets lan- . 
gere termijn. Neem de AOW-problematiek. Daar zou je ook zoiets 
kunnen doen met allerlei mogelijke participanten uit de samen
leving. De politici zouden daaraan gewoon mee kunnen doen. 
Soms lukt dat, maar vaak ook niet en gaat men onmiddellijk van
uit een vooraf bepaald standpunt redeneren, in de trant van: 'Wij 
van de PvdA vinden dat .. .' of 'D66 is van mening dat .. .'. Op zo'n 
moment is men helemaal niet in elkaars bijdrage geïnteresseerd 
en doet men helemaal niet inhoudelijk mee. 
Eén van mijn rollen bij reorganisaties is om via conferentiemodel
len en via allerlei overlegvormen als het ware ruimte te creëren 
voor een andere manier van omgaan met een vraagstuk. Dat men 
wel in staat wordt gesteld de procesdimensie te vatten en on
derscheid te maken tussen de rollen van collega-burger en mee
denker en die van bestuurder en beslisser. 

Maar stelt dat niet tevens andere eisen aan de mensen waar je dat 
mee wilt bereiken, die daar zitten vanuit een bepaalde traditie? In 
hoeverre loop je tegen grenzen aan? 

RV: Ik loop duidelijk tegen grenzen aan maar ik heb tegelijkertijd 
de ervaring en het optimisme dat als je andere vormen aanbiedt, 
er altijd wel mensen zijn die daar op ingaan. Je kan oogsten of 
verliezen. 

Zie je ook een trend dat er op een andere manier mensen gese
lecteerd worden bij de overheid, mensen die zowel intellectueel als 
communicatief op de manier kunnen opereren die jij zojuist 

schetste? 

RV.: Er zijn op alle niveaus en plekken dat soort mensen. Juist 
bij de overheid is veel brede kwaliteit. Maar ik zie het vooral als 
een eigenschap van de nieuwe generatie. De leden van de nieuwe 
generatie hebben andere wortels en zijn in een welvarende ge
meenschap groot geworden. Ik zal een voorbeeld geven aan de 
hand van de ROA-discussie in Amsterdam. Men probeert in de 
regio Amsterdam een alternatief te vinden voor het voorstel van 
Binnenlandse Zaken en de Rotterdamse variant. De ROA-men
sen zijn van alle leeftijden, ze zijn ongeveer 2 jaar geleden be
noemd en hebben stuk voor stuk in de discussies gezegd dat het 
ROA wat hen betreft best opgeheven kan worden. Niet dat 
krampachtige van mijn baan, mijn ROA. Als het ROA niet vol
doet, dan maar weg met het ROA. Ze hebben een andere, meer 
open grondhouding. Je ziet dus een ander type mensen opkomen. 
De overheid moet er wel voor zorgen aantrekkelijk te blijven voor 
jonge mensen: als de overheid teveel in het defensief wordt ge
drongen of als ze te weinig inspeelt op de samenleving, dan kan 
het zijn dat de goede mensen niet bij de overheid terecht komen 
en dat zou heel jammer zijn. Dat risico zie ik wel opdoemen als je 
als overheid niet aanwezig durft te zijn, als je te defensief bent. 
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Zeg je daarmee dat de veranderingen binnen het openbaar 
bestuur, zeg maar de huidige reorganisatie, in gevaar zouden 
kunnen komen als de overheid de aantrekkingskracht op de jonge 

generatie verliest? 

RV: Potentieel wel. En dat koppel ik dus aan het eerdere punt 
dat ik noemde. Ik denk dat het voor de generatie van dertigers 
van nu belangrijk is dat je werkvormen hebt, bestuurlijke orga
nisatievormen, waarbij je met je persoonlijke kwaliteiten goed tot 
je recht kan komen. Die kwaliteiten moeten in de organisatie 
worden versterkt en door de politiek worden beloond. 
Er moet veel meer naar de overheid worden gekeken in termen 
van de verschillende rollen die zij speelt en kan spelen. Dit bete
kent dat je vanuit ~en rollenconcept, in plaats van vanuit een ge
laagd hiërarchisch concept naar het functioneren van het open
baar bestuur kijkt. Op basis van dat uitgangspunt dien je orga
nisatievormen te kiezen in de vorm van tijdelijke arrangementen 
rondom belangrijke inhoudelijke vraagstukken. Dus geen zware 
discussies over het opsplitsen van de provincie. 
Neem bijvoorbeeld de regio's Amsterdam en Rotterdam, de inhou
delijke vraagstukken die daar spelen en kijk hoe vaak mensen el
kaar wel degelijk vinden rondom de VINEX-problematiek, rond
om Schiphol, rondom de Noord-Zuid lijn. Het gaat om het herken
nen van vraagstukken en vervolgens je als overheid - en dan be
doel ik zowel de politiek als de ambtenarij - afvragen wat nou je 
eigen bijdrage zou kunnen zijn en hoe je de bijdragen van ande
ren - bijvoorbeeld van het bedrijfsleven, die vaD. de haven, etc. -
op een goede manier zou kunnen bundelen. Daar flexibel mee om
gaan, met andere woorden in wisselende arrangementen iets voor 
te organiseren. Dan denk je vanuit een procesdimensie. En is er 
ongelooflijk veel mogelijk. Het is een andere manier van kijken: 
.het is aan de ene kant heel bescheiden, maar aan de andere kant 
probeer je heel actief de dingen te stimuleren die je wel de moeite 
waard vindt. Dan kom ik uit op een regisseursrol: op het goede 
moment de mensen rond de tafel halen. Voor het openbaar be
stuur denk ik aan een ander type rollen dan dat men tot nog toe 
gewend is. 
Ik heb heel veel met colleges gewerkt en met ambtelijke toppen 
en dan zie je het soort van overdreven gepreoccupeerdheid met 
het nemen van 'hèt' besluit. Daaromheen is een circus gaande dat 
voor gewone mensen niet meer begrijpelijk en toegankelijk is. 
Maar een besluit is vaak niet meer dan de afronding van een pro
ces. De aandacht voor het proces levert een veel interessanter ge
zichtspunt. Deze aandacht moeten we proberen nog wat te inten
siveren. 

Je zou kunnen zeggen dat je eigenlijk door het inbrengen van de 
elementen van tijdelijkheid en flexibiliteit, het benadrukken van 
de inhoudelijkheid, afstand neemt van de organisatieprincipes 
zoals ze in de bureaucratie gewoon zijn. In je praktijk als orga
nisatieadviseur heb je in feite de uitdijing van het staatsapparaat 

meegemaakt. Deze werd toentertijd specifiek vormgegeven volgens 
de bureaucratische principes, zoals onder meer beschreven door 
Weber. Heb je je rekenschap gegeven van het feit dat voor politici -

in ieder geval formeel - de verantwoordelijkheidsverdeling op die 

manier wel zeer overzichtelijk was? 

RV.: Dat vind ik juist een bedreiging voor de nieuwe ontwikke
lingen omdat het heel goed mogelijk is dat gemakzuchtige politici 
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het veranderingsproces vanuit de door jou geschetste gedachten
gang niet zullen willen stimuleren en dan met name over hèt pri
maat van dé politiek beginnen. Ik zal een voorbeeld geven aan de 
hand van de discussie over het fenomeen van de bestuursraad 
binnen een departement. 
Een departement kun je zien als een taartdoos en in de meeste 
taartdozen zitten drie tot vijf gebakjes en dat zijn de directoraten. 
Deze directoraten zijn verticaal als een piramide georganiseerd. 
Alles mondt uit bij de directeur generaal en deze behoort alles te 
weten. Zo is een afschuwelijk apparaat gegroeid met allerlei ge
laagdheden; de gewone mensen doen het èchte werk en in allerlei 
varianten van stukken gaat het produkt van hun arbeid, infor
matie, via de koker naar boven. Wat de minister uiteindelijk aan 
informatie krijgt, is meestal een flauw aftreksel van wat eerst 
heldere concepten waren. Dè meest interessante informatie wordt 
tijdens het proces uitgezeefd. Zo'n directeur generaal weet dat de 
minister die en die ideeën heeft en de staatssecretaris weer ande
re. Mdelingschefs, directeuren en DG's zijn in feite een soort van 
taal-masseurs. Ze doen niet veel anders dan masseren om uitein
delijk een soort van aangepaste pulp te produceren. Dat is nu al 
enigszins het klassiek model. 
Toen ik met een reorganisatie-opdracht bij OCW, begon is het 
idee ontstaan om de ambtelijke top gezamenlijk verantwoordelijk 
te maken voor de belangrijke vraagstukken van het departement. 
De bedoeling was de kokers af te schaffen en de directies in wis
selende combinaties aan vraagstukken te laten werken. Dat was 
een doorbraak: het fenomeen van de bestuursraad was geboren. 
In het begin werd er alleen maar kwaad van gesproken; het mi
nisterie was 'dom' en 'hoe kan je in zo'n situatie nou DG zijn?'. 

Het hele punt is uiteindelijk hoe je gezamenlijk verantwoordelijk 
kunt worden voor één maatschappelijk veld. Ik zeg overigens niet 
dat je voor alle beleidsterreinen een bestuursraad nodig hebt: die 
moet je alleen maken voor dié taartdozen die beleidsinhoudelijk 
met elkaar te maken hebben en een wezenlijk deel van de samen
leving uitmaken. Onderwijs is vanuit de samenleving gezien één 
vraagstuk en dan kun je het doen. De essentie is dat er een con
sistente samenhang bestaat tussen de samenleving en het orga
nisatiemodel. Het fenomeen bestuursraad is natuurlijk geen pa
nacee, maar ik zie het als een uitdrukking van de kanteling van 
het denken van de verticale piramide naar een open stijl van wer
ken, zowel in het departement als daarbuiten. 

Wat zijn volgens jou de kritieke factoren die doorslaggevend zijn 
voor een succesvolle reorganisatie binnen bijvoorbeeld een departe
ment? 

R.V. : Ik zie een paar variabelen die bepalen of het wel of niet 
lukt. In eerste instantie de betrokkenheid van de bewindsvrouw 
of man. In tweede instantie schuilt in de aard van de proble
matiek van de departementen grote verschillen voor de verande
ringsbereidheid. Bij Onderwijs en Sociale Zaken ligt het veel 
meer voor de hand dan bij Financiën. En ten derde zijn de instel
ling en de houding van de ambtelijke top natuurlijk ook van be
lang. De politieke top is daarin zoals gezegd heel dominant. Maar 
met deze drie succesfactoren kun je niet alles verklaren. 

Je zei eerder dat politici vaak blijven vasthouden aan de oude 
overzichtelijke en formele verdeling van verantwoordelijkheden. 
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Wat is jouw oor
deel over de be
stuurlijke kwali
teit van de poli
tici in het alge
meen? 

R.V: In onze sa
menleving is het 
zo geregeld dat 
je op het mo
ment dat je po
litiek bestuurder 
wordt, je met 
twee rollen te 
maken krijgt. 
Aan de ene kant 
ben je bestuur
der van een 
soms immens 
apparaat en aan 
de andere kant 
ben je en blijf je 
politicus, zij het 

Binnenwerk van het Ministerie van SoZa We 

nu met de macht om eigen doelen te realiseren. Op het terrein 
van de sociale zekerheid zijn de laatste jaren voorbeelden te zien 
geweest van de spanningen die dat op kan leveren. Met name bij 
ambitieuze bewindslieden die - achteraf gezien - verantwoordelijk 
zijn voor nogal beperkte en soms ronduit slechte wetgeving. 
In de politiek komt een aantal mensen boven drijven met een be
hoorlijke bestuurlijke ervaring dan wel affiniteit met bestuurlijke 
kwesties en zij worden goede bestuurders. Dat gaat dwars door 
alle partijen heen. En je hebt mensen die er absoluut geen af
finiteit mee hebben en het nooit zullen krijgen. Zij mogen een 
briljant raadslid zijn of kamerlid, maar ze hebben geen bestuur
lijke feeling en dat kan rampzalig zijn. Daarom moet de ingang 
zijn: hoe kun je een aantal mechanismen inbouwen zodat mensen 
die zulke belangrijke posten krijgen ook op basis van hun be
stuurlijke kwaliteiten gekozen worden. Het is nu een carrière
perspectief: Je begint ergens in de fractie als assistent en zo 
maak je carrière Voor sommigen geeft dat niet, maar voor ande
ren is het rampzalig. 
Ik heb vaak met raden gewerkt om te proberen strategische dis
cussies 'Op gang te brengen over wat men in de stad wil, bijvoor
beeld met de binnenstad. Dan kreeg je in het begin een hoop gela
zer, want de meeste mensen waren razend omdat er geen agenda 
en geen stukken waren. Ze konden dus geen reagerend gedrag 
vertonen. Ze werden geacht te anticiperen, maar daar zijn ze 
meestal niet in getraind. Om dat alsnog te leren moet je mensen 
in situaties brengen waardoor ze gedwongen zijn dit soort dingen 
te doen. 

Heb je het gevoel dat je aan zoveel mensen zulke hoge eisen kunt 
stellen? Je verwacht dat mensen oog hebben voor de procesmatige 
kant en dat ze weten hoe dat te sturen en te regisseren, aan de an
dere kant zijn er grote problemen die om een analytische en inhou
delijke kwaliteiten vragen. Zijn er genoeg mensen om alle departe
menten mee te vullen? 

IDEE - MAART ' 96 



RV.: De charme van het openbaar bestuur is dat je alles kan or
ganiseren wanneer je dat wilt. Al is het maar om de mensen rond 
de tafel te brengen. Inhoudelijke deskundigheid vind ik minder 
belangrijk voor een bestuurder dan die bestuurlijke ofproceskwa
liteit. Omdat bestuurders toch een soort afspiegeling van de sa
menleving zijn, denk ik dat je vooral de kwaliteit zou moeten zoe
ken in het in staat zijn om met de samenleving de moeilijke 
vraagstukken te lijf te gaan. Dan komt de deskundigheid wel 
vanuit een briljante medewerker van het Sociaal Cultureel Plan
burau of een fantastische .onderzoeker bij TNO. Dat kun je orga
niseren. Overigens is de kwaliteit van de nieuwe generatie qua 
onderwijs en levensachtergrond enorm toegenomen. Als je kijkt 
naar nu en dertig jaar geleden, wat zijn er dan nu allemaal wel 
niet voor opleidingen! Dat is fantastisch. Het gemiddelde oplei
dingsniveau van de mensen bij het openbaar bestuur is eerder te 
hoog dan te laag. 

Hoe moeten we ons nu een departement voorstellen dat naar jouw 
ideeën van tijdelijkheid, beweeglijkheid en flexibiliteit is georga
niseerd? 

RV.: Ik zou willen streven naar een open flexibel organisatiemo
del. Waarbij je dezelfde mens in verschillende rollen kunt zien. 
De kern van het departement wordt gevormd door zogenaamde 
inhoudelijke programma's. Daar wordt aan gewerkt met aller
hande mensen uit de samenleving. Dezelfde medewerkers kun
nen aan de andere kant de coördinatie doen van beleidsvelden, 
een deel van hun tijd meedoen met nadenken over of je eigenlijk 
wel wetgevend moet optreden, of misschien met experimenten 
zou moeten werken - wat ik noem 'methodiekontwikkeling' is 
vaak een onderbelicht punt - en verder wordt in vakgroepen bij
gehouden wat het specialistische van de betreffende wetgeving is 
of het sociaal-economisch en het macro-economisch perspectief 
van bepaalde ontwikkelingen. Je moet je het departement dan 
voorstellen als een zaal van 100 mensen die in wisselende combi
naties aan vraagstukken werken en waar de grenzen van het de
partement meer symbolisch zijn dan strikte scheidingen tussen 
binnen en buiten. Het departement moet heel open zijn naar de 
samenleving toe en dan denk ik dat bestuurders en ambtenaren 
van rol moeten kunnen wisselen: je kan de ene keer beslisser zijn 
en de andere keer meedenker en de derde keer weer anders. 
Mensen hoeven dan niet continu hetzelfde te doen. Het moet mo
gelijk zijn dat je bijvoorbeeld een paar jaar politicus bent en dan 
weer ambtenaar en andersom, of een tijd in het bedrijfsleven 
werkzaam bent. Zoals nu in de vorm van stages gebeurt op het 
ministerie van VROM door middel van uitwisselingen tussen 
VROM en bedrijven van de metaal werkgevers, de FME. Dan be
vorder je de mogelijkheden van actieve rolwisselingen en speel je 
ook in op de samenleving. 
Als de samenleving flexibel is, dan dien je ook een flexibele be
stuurlijke organisatievorm te hebben! 

Wat voor ménsbeeld ligt daaraan ten grondslag? 

RV.: Ik ben elke keer weer verbijsterd over waartoe mensen in 
staat zijn. Het hangt er helemaal van af hoe je je eigen kwaliteit 
en die van anderen stimuleert. Ik ga er niet van uit dat iemand 
steeds dezelfde persoon is en blijft. Je definieert met elkaar de 
kwaliteit van mensen en daarom geloof ik dat andere bestuurlij-
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Metafoor van een bestuursdepartement 
Organisatiecriterium: de mens 

: ######### 
. # Thuisbasis # 
: # sociaal en # 
. # administratief # 
: ######### 

x xxxxxxxxx x Coördinatie x 
x beleidsvelden x 
xxxxxxxxxx 

programma's 

E+###*=

E#xx*0 
~+*###y 

. , . . . organisatie departement 

++++++++++ . 
+ Methodiek + . 
+ + 
+ Ontwikkelingen + : 
++++++++++ " 

c::> programma leiders ~ onderhouds capaciteit 

II medewerkers uit het veld 

ke en organisatiemodellen belangrijk zijn omdat je dan ook el
kaar anders ziet en definieert. Dat kan je een positief mensbeeld 
noemen, maar ik zie het als een veel beweeglijker iets. 
Voor het openbaar bestuur houdt dit in dat mensen boven een be
paald niveau altijd in het perspectief van een tijdelijke baan zou
den kunnen werken. Zoals een directeur van een grote overheids
dienst het onlangs definieerde: 'We zijn allemaal leenheren, tijde
lijk verantwoordelijk voor een geleend kapitaal van de samen
leving'. Dat wethouders drie periodes achtereen blijven zitten, is 
buitengewoon slecht voor henzelf en voor de beweeglijkheid van 
het openbaar bestuur. 
Wat mij vooral dwars zit is dat de ambtelijke en bestuurlijke 
drukte zo vaak naar de niet-belangrijke dingen verschuift. Als je 
driekwart van de a~tiviteiten van een departement beschouwt of 
driekwart van een agenda van een gemeenteraad, dan gaat het 
bijna altijd om futiliteiten en deze worden allemaal tot een poli
tiek issue gemaakt. Het trekt vaak de energie en de aandacht 
weg van de echte vraagstukken: hoe gaan we om met het werkge
legenheidsvraagstuk, met de vervoersproblematiek, met de twee
deling in de samenleving? Daar is bijna nooit tijd voor. 
Ik zie in die beweeglijkheid het voordeel dat je ruimte kan maken 
door de gewone dingen op een simpele manier te organiseren en 
niet allemaal tot politiek te verklaren. Je kan je als politicus dan 
richten op de drie of vijf belangrijke problemen. En nu eens niet 
op het niveau van de kaasschaaf-methode en de percentagedis
cussies. 
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Maar creëer je dan als organisatie voor jezelf niet een groot af
breukrisico? Als je de organisatie zo tijdelijk opzet, wordt dan de 
termijn waarop je nog voor je resultaten aanspreekbaar bent niet 
sterk verkort? 

R.V.: Maar je schept ook een enorm winstrisico en nu heb je te 
maken met een sluipend afbreukrisico. Het kan 

over hoe het openbaar bestuur moet functioneren. 

RV.: Die continuïteit is volgens mij inderdaad al verdwenen. Dat 
is recentelijk ook gebleken tijdens de verkiezingen. De bestuurs
kundige' Tops heeft bovendien in zijn proefschrift laten zien dat 
het niets uitmaakt of op lokaal niveau VVD, D66, PvdA of CDA 

aan de macht is. De inhoudelijke ideologische 
nooit erger zijn dan nu. Ik veronderstel inder
daad dat de betrokkenheid van mensen vol
doende zal zijn om - ongeacht de tijdelijkheid 
van de eigen positie - de medeverantwoordelijk
heid voor de langere termijn te nemen. 

Het maakt op 
standpuntbepaling van welke partij dan ook 
blijkt elke keer weer sterk tijd-, persoons- en 
plaatsgebonden. Ik heb de neiging om het sterk 

lokaal niveau te relativeren. 

Je nadruk op beweeglijkheid is interessant, 
maar doet wel de vraag rijzen wie uiteindelijk 
op de consistentie van het beleid wordt beoor
deeld? Wie garandeert de consistentie en hoe zit 
het met de democratische legitimatie van het be
leid? Je zegt dat de ambtenaar door zijn 

niets uit Vind je het grote stedenbeleid een goed voor
beeld van het zich concentreren op een belang
rijk inhoudelijk vraagstuk? wie er aan de 

macht is. RV.: Jazeker, maar de gedachte die er aan ten 
grondslag ligt is nog veel belangrijker, namelijk 
dat men accepteert dat verschillend moet wor
den omgegaan met verschillende delen van de beweeglijkheid zich ook als politicus kan opstel-

len en dat gebeurt in feite nu ook al. Maar het is weer iets anders 
als je dat door een organisatiestructuur zou bevorderen, want de 
ambtenaar wordt niet bij de raad ter verantwoording wordt 
geroepen. Met andere woorden, hoe beoordeel je de beoogde veran
deringen binnen het openbaar bestuur in termen van demo
cratische legitimiteit? 

R.V.: Ik ben het eens met de bewering dat er een spanning met de 
democratische legitimiteit optreedt. Zoals die thans vorm krijgt, 
want ook de vormgeving van legitimiteit is tijdgebonden. Naar 
mijn mening kan je een paar vertrekpunten kiezen om deze span
ning te verminderen. In de eerste plaats kun je vasthouden aan 
de drie bestaande bestuurslagen en dan vind je de legitimiteit in 
de democratische niveaus van gemeente, provincie en rijk. Het 
tweede is dat er door de andere vertaling ruimte ontstaat om je te 
concentreren op de wezenlijke vraagstukken van deze tijd en deze 
aan te pakken. We hebben nu de democratische legitimiteit 
vertaald in termen van gekozen bestuurders. Op het moment dat 
je andere methodieken kiest om mensen te betrekken, bijvoor
beeld door middel van een referendum, zouden de grenzen van de 
legitimiteit wel eens kunnen gaan verschuiven. Je kunt periodiek 
aftappen wat in de samenleving belangrijk is en mede op basis 
daarvan ga je op procesmatige wijze aan de slag. Daarmee kun je 
ook continuïteit en legitimiteit bewerkstelligen. Als ik zeg dat 
mensen niet te lang op dezelfde plek moeten blijven, kunnen ze 
wel degelijk betrokken blijven bij het openbaar bestuur, maar 
met een andere pet op. Continuïteit zit ook in mensen. Strikt ge
nomen heb je nu ook niet zoveel continuïteit en legitimiteit. Het 
is een vraagstuk waarvan je moet aangeven wat voor type vorm
geving je kiest. Ik vind de wisselwerking tussen maatschappij en 
openbaar bestuur en de beweeglijkheid zoveel belangrijker, dat ik 
de continuïteit bij de mensen zelf wil neerleggen. 

Je lijkt te veronderstellen met het centraal stellen van mensen dat 
de samenleving echt is 'ontideologiseerd'. De continuïteit zou na
melijk ook kunnen komen uit het feit dat in een bepaalde gemeente 
al twintig jaar de VVD de scepter zwaait en de VVD heeft bepaal
de ideeën en opvattingen over hoe de overheid zich moet opstellen, 
wat je aan de markt en aan de overheid zou moeten overlaten, en 
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samenleving. Eén van de grote bedreigingen voor het openbaar 
bestuur is de neiging tot uniformiteit. Er is één keer een stads
provinciemodel en dan moet het voortaan ook zo. Wat voor Am
sterdam moet gelden, moet ook voor Groningen gelden. Dit 
gezegd hebbende is er ook kritiek op het grote stedenbeleid moge
lijk. In het kader van de regionalisering van vraagstukken zou je 
kunnen zeggen dat het grote stedenbeleid eigenlijk rand
stadbeleid is, zowel voor wat betreft het verkeer en vervoer, als 
het sociaal-economisch beleid. Definieer het dan ook als zodanig. 
Maar men heeft het grote stedenbeleid genoemd en nu ontstaan 
er spanningen met Pijnacker en Leiden. 
Je moet uitgaan van conceptuele flexibiliteit. Hoe het vraagstuk 
wordt gedefinieerd, is afhankelijk van de politiek. Dat is de kern 
van politieke macht. De criminaliteitsbestrijding is een sterk 
voorbeeld van hoe het niet moet. Maar het grote stedenbeleid is 
in potentie een goed voorbeeld van het aanpakken van acute 
maatschappelijke problemen. Het 'grote stedenbeleid leidt tot een 
nieuwe ordening van beleidsvraagstukken waarbij je gedwongen 
bent om dwars door de grenzen van bestaand beleid heen te gaan. 
Het is een poging tot het formuleren van integraal beleid voor één 
maatschappelijk vraagstuk. In het openbaar bestuur is integra
liteit naast democratische legitimering en bestuurlijke effectivi
teit één van de aspecten die steeds de kop opsteken. Maar inte
graliteit is per vraagstuk anders. In het grote stedenbeleid defini
eer je een ander soort integraliteit dan wanneer je de integraliteit 
weergeeft van een structuurschets ruimtelijke ordening en ver
keer en vervoer. Integraliteit moet je per vraagstuk definiëren. 

Wat me opvalt is dat je de principes die ten grondslag moeten lig
gen aan een organisatie allemaal vrij positief definieert. Daar 
staat tegenover dat tegenwoordig bij organisatiemodellen vaak het 
principe van 'checks and balances' wordt genoemd als groruf:slag. 
Dat is, zeg maar, een negatieve wijze van definiëren. 

RV.: Je moet het denken in checks and balances ook niet cen
traal stellen. Je ziet vaak dat men vanuit de politiek voor het 
openbaar bestuur constructies probeert te maken vanuit alles 
wat er fout kan gaan. Maar als je dat doet, krijg je juist weer de 
risicovermijdende bureaucratische bouwwerken van Weber . • 
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