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NAAR EEN INSPIRERENDE BESTUURSSTIJL 

INLEIDING 

Op 9 januari 1988 organiseerde de Stichting Wetenschappelijk Bureau D66 
een studiedag onder de titel 'Naar een inspirerende bestuursstijl'. Dit 
werd ingegeven door twee gebeurtenissen. In de eerste plaats werd het 
onderwerp aangegeven door de conferentie 'De toekomst van de 
verzorgingsstaat' (waarvan het verslag onder de titel 
'Individualisering kan heel goed samen' door de SWB D66 werd 
gepubliceerd). Op deze conferentie werden twee stappen als essentieel 
beschouwd voor het bereiken van een bevredigende opstelling van de 
overheid in de samenleving. In de eerste plaats zou aan de burgers 
basiszekerheid geboden moeten worden, aan ieder zou het signaal moeten 
worden gegeven dat niemand in onze samenleving uit de boot zou hoeven 
of mogen vallen. De uitwerking daarvan zal elders plaats vinden. In de 
tweede plaats werd aangegeven dat de overheid zich ook op een andere 
manier tot de samenleving zou moeten verhouden door een andere 
bestuursstijl te ontwikkelen. Deze bestuursstijl werd omschreven als 
het signaleren en stimuleren van nieuwe ontwikkelingen in de 
samenleving, of het optreden van de overheid als change agent, een 
technische term die in grote lijnen hetzelfde betekent. De deelnemers 
aan de conferentie 'De toekomst van de verzorgingsstaat' vonden het 
noodzakelijk dat deze begrippen nader werden uitgewerkt. 

Een tweede aanleiding voor het organiseren van de studiedag was, dat de 
stichting werd benaderd door Rob Land, organisatie-adviseur bij de 
rijksoverheid, met een geschrift dat hij onder meer aan de Stichting 
Wetenscnappelijk Bureau D66 aanbood, waarin zijn ideeen over een 
inspirerende overheid vervat waren. De gedachten van Rob Land kwamen zo 
sterk in de richting van de uitwerking van de principes aangegeven op 
de conferentie 'De toekomst van de verzorgingsstaat', dat besloten werd 
de bespreking van beide met elkaar te combineren. 

De studiedag 'Naar een inspirerende bestuursstijl' werd op uitnodiging 
bijgewoond door een zeventiental personen van binnen en buiten D66, te 
weten Bart Botman, Hanneke Gelderblom, Maarten van Gils, Erik van der 
Hoeven, Hans Jeekel, Jacob Kohnstamm, Rob Land, Jan de Lange, Jan 
Mulder, Floris  Plate,  Jan Pool, Irma van Scheijndel, M. Spaanderman, 
Machteld Versnel, Lyda Verstegen, Wim Vrijhoef, en Hans van Zijst. De 
laatste had het voorzitterschap van de dag, terwijl Maarten van Gils 
(vanuit de kring van deelnemers aan de conferentie 'De toekomst van de 
verzorgingsstaat') en Rob Land inleidingen hielden. Na een plenaire 
discussie werden in de middag twee 'cases' besproken, namelijk de 
overheidssteun aan het bedrijfsleven, en de bouw. Na rapportage werd 
een samenvattend en concluderend betoog verzorgd door Jan Pool. 

Dit verslag bevat de tekst van de inleiding van Maarten van Gils, het 
geschrift van Rob Land, en een samenvatting van de discussie. Ik hoop 
dat het zijn weg zal weten te vinden naar hen binnen en buiten D66 die 
verder willen denken over de opstelling van de overheid in de 
samenleving. 

Erik van der Hoeven 
directeur SWB D66 



SCHUIVENDE PARADIGMA'S, SCHRIJNENDE TAFERELEN 

Prof. Dr. M.R. van Gils 

Een metafoor die misschien aardig op onze huidige situatie van toepas-
sing is, gaat over een eiland ergens in zee. De bevolking woont al 
jaren op dat eiland. Het is altijd mooi weer daar, dus het is een hele 
simpele economie, maar toch, de omstandigheden gaan wat achteruit en 
er zijn mensen die over de zee kijken en zeggen: "daar verderop is 
nieuw land, zouden we niet naar dat nieuwe land toe moeten gaan, daar 
is het vast veel beter dan hier". 

Maar ja, men had verleerd hoe je moest zwemmen. Want vroeger ging het 
altijd goed op dat eiland, dus je hoefde niet te leren zwemmen en 
zeilen was ongetwijfeld vroeger ook wel bekend geweest, maar ook dat 
was men verleerd. Zo nu en dan was er wel iemand die zich het zwemmen 
weer meester wist te maken en dat was dan tegelijkertijd een leermees-
ter. Een van die eilandbewoners ging naar de leermeester toe en zei: 
"Ik heb begrepen dat u kunt zwemmen. Kunt u het mij ook leren, want ik 
wil wel naar de overkant. ik ben bereid om naar de overkant te gaan 
zwemmen, naar een ander eiland waar het ongetwijfeld beter is dan 
hier, want hier gaat het toch eigenlijk steeds minder". "Zeker", zei 
die instructeur, "dat wil ik je best leren, dan gaan we maar eens even 
oefenen". "Maar", zei toen die eilandbewoner, "ik wilde wel mijn krat 
met aardappelen meenemen". "Ja, maar je kunt niet zwemmen met een krat 
aardappelen op je rug, dan zink je als een baksteen". "Hoe kan ik nu 
naar de overkant gaan zonder mijn krat aardappelen; ik weet niet of ze 
daar wel voldoende voedsel hebben, dus ik moet wel mijn krat met 
aardappelen meenemen." "Ja, maar dan kun je er donder op zeggen dat je 
gaat verzuipen". "Wat ben jij een verdomde slechte instructeur", was 
het antwoord van die eilandbewoner, "dat je me niet eens kan leren 
zwemmen met een krat aardappelen op mijn rug. ik ga niet verder met 
jou in zee. Dan kan ik beter hier blijven, of ik zoek een instructeur 
op die wel kans ziet me te leren zwemmen met een krat aardappelen op 
de rug." 

Voor instructeur kunt u natuurlijk ook organisatieadviseur lezen. 
Dat zit natuurlijk een beetje in het verhaal van verschuivende para-
digma's, waarbij je in feite tegelijkertijd zit met de krat aardappe-
len van je eigen verleden - of dat nou de jaren zeventig of de jaren 
zestig zijn - terwijl je tegelijkertijd met het latente gevoel zit dat 
de maatschappij geweldig in beweging is gekomen. Dat gevoel deel ik 
volledig. Wij zitten midden in een periode van een verschuiving van 
een industrrele economie naar service-economie of informatie-economie, 
een verschuiving met een aantal grondige, diepgaande consequenties. 
Onze beelden of paradigma 's van besturen, van managen, van organi-
seren, die wij in de afgelopen periode hebben ontwikkeld, zijn in hoge 
mate afgestemd op de industrile economie. Tegelijkertijd, terwijl we 
midden in die toch vrij diffuse overgang zitten naar een service-
economie of een informatie-economie, begint geleidelijk het gevoel 
boven tafel te komen, dat deze beelden niet voldoende zullen zijn om 
een antwoord te geven op datgene wat gaat komen, datgene wat een 
service-economie gaat vragen. 

We moeten daarbij niet blijven binnen de grenzen van dit fantastische 
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lanc, gigantisch groot, desalniettemin, steeds sterker internationaal 
verbonden, met name op economisch en technologisch terrein, met verre-
gaande consequenties voor iedereen, ook voor iemand die in Lutjeweer 
woont, of in Zuidbroek, of in Brurnmen. Als we erin slagen om in 1992 
de grenzen werkelijk open te krijgen, en ik hoop dat het lukt, dan zal 
dat immense consequenties hebben, ook voor onze nationale economie. De 
eisen die dat zal stellen aan allen die betrokken zijn bij deze samen-
leving, maakt dat we tegelijkertijd in heel andere termen moeten gaan 
denken, en dat is in feite de gigantische uitdaging. Een uitdaging 
waarin begrippen als tijd, massa en ruimte een volstrekt andere inhoud 
kunnen krijgen. Maar tegelijkertijd zitten we vast aan die beelden van 
het verleden, beelden die afgestemd zijn op, wat ik zou willen noemen 
het geloof in de maakbaarheid van de samenleving. 

Iets onaardiger gezegd: het dominante paradigma waarin wij func-
tioneren is het beheersingsparadigma. Wij willen activiteiten beheer-
sen, en beheersing is in feite het niet toelaten van onzekerheid. 
Onzekerheid als zodanig als een verkeerd begrip - natuurlijk weet 
iedereen dat er onzekerheid is, maar dan moet je die onzekerheid 
reduceren. Wat Rob Land eigenlijk naar voren brengt is: accepteer die 
onzekerheid als een essentieel uitgangspunt. Dat is iets wezenlijk 
anders dan wat nu gebeurt. Er vindt een verschuiving plaats waarin die 
beheersbaarheid in toenemende mate onmogelijk wordt - desalniettemin, 
omdat die onmogelijk wordt, willen we vanuit die beheersbaarheid dat 
proces beter kunnen beheersen, dus we dereguleren, maar tegelijkertijd 
moeten we, omdat deregulering een geweldig stuk onzekerheid met zich 
mee brengt, meer regels kunnen stellen, indicatoren ontwikkelen om te 
zorgen dat we toch wel precies weten waar we zitten. 

De periode waarin we op het ogenblik zitten zou je als volgt kunnen 
karakteriseren: het is een periode van beweging, het is een periode 
waarin ambiguteit een grote rol speelt, het is een paradoxale periode 
en het is een periode van toenemende diversiteit. Waar het dan op 
uitkomt voor mij, is het accepteren van die onzekerheid, het accepte-
ren dat onzekerheid een fundamenteel element is om die beweging te 
kunnen manifesteren, "om mee te kunnen gaan met die onderstroom", 
zoals Rob het ook genoemd heeft. 

Om onzekerheid te kunnen accepteren, moet je ook mensen een redelijke 
mate van veiligheid kunnen bieden. Dat is het omgaan met tegenstellin-
gen: waar onzekerheid, ambiguteit, paradoxale situaties een essentie 
zijn van het bestaan, moet je tegelijkertijd - wil je acceptatie 
krijgen - ook een redelijke mate van veiligheid kunnen bieden. Daarvan 
is men zich onvoldoende bewust, en je ziet dan ook in toenemende mate 
een gevoel van onrust links en rechts optreden. Een geweldig gevoel 
van onrust omdat we in feite bezig zijn met het scheppen van een 
toekomst terwijl we bij god nog niet weten hoe die toekomst er ber-
haupt uit zal zien. Scheppen wij die toekomst op basis van de instru-
menten van het verleden, dan is het enige wat wij doen het extra-
poleren van het verleden naar de toekomst, terwijl de vraag nu juist 
speelt, of er niet sprake is van een vrij fundamenteel breukvlak 
waardoor je niet meer mag extrapoleren vanuit dat verleden. 

Wij gaan het beter doen, maar gaan we het inderdaad anders doen? ik 
heb daarvoor een ander beeld: schep je eigen toekomst. Laten we ons 
als D66ers de vraag stellen: waar zouden wij over drie jaar met D66 



eigenlijk willen zijn? Welke visie hebben wij als we praten over D66? 
Zo'n beeld is een globaal beeld, dat je nooit zult bereiken, want elke 
visie verschuift in de tijd (wat een Engelsman heeft genoemd: het 
denken in voltooid toekomende tijd). Je schept je beeld: daar wil ik 
zijn, en wat is er voor nodig - bijvoorbeeld voor D66 - om daar te 
komen. Daarmee probeer je als het ware de band met het verleden te 
doorbreken door uit te gaan van de toekomst en niet dat verleden te 
extrapoleren. Het begrip strategie is wat dat betreft ook uiterst 
misleidend, omdat veel strategiebepaling vaak een extrapolatie van het 
verleden is (je ziet zelfs in de organisatie-literatuur overigens dat 
begrip strategie al geleidelijk aan een steeds andere inhoud krijgen). 

Het denken in de voltooid toekomende tijd is ook de vraag die existen-
tieel is als Ik geacht wordt jonge mensen op te leiden in de leeftijd 
van achttien tot drieentwintig jaar, mensen die over tien, vijften 
jaar leidinggevende posities in de samenleving moeten gaan vervullen. 
Ik heb daarbij de beschikking over een fantastisch instrumentarium 
vanuit het verleden. Maar wat geven wij hen eigenlijk voor de toekomst 
mee? Dat vind ik een cruciale vraag. Is dat alleen de ervaring van het 
verleden, die we goed hebben ontwikkeld, of moeten wij zelf ook naar 
een doorbraak toe? 

Hoe moeilijk dat is blijkt bijvoorbeeld uit het rapport Schuivende 
Panelen, want de commissie-Pronk blijft in een analytische benadering 
steken - hoewel dat ook juist het aardige is van het rapport - terwijl 
er in de politiek wel keuzes moeten worden gemaakt. Wat Ik nog boeien-
der vind is de gigantische worsteling die de PvdA doormaakt om inder-
daad die breuk met het verleden te kunnen maken. Dat zal ze nog jaren 
kosten, maar je ziet telkens hoe ongelooflijk moeilijk het is, af-
scheid te nemen van wat je gecreerd hebt om een nieuwe weg in te 
gaan. 

Dat geldt ook voor DEE. DEE heeft jarenlang geleefd op het begrip Het 
Redelijk Alternatief, en dat is natuurlijk volstrekt ontoereikend in 
de discussie die wij hier nu met elkaar vandaag zullen voeren, want 
het redelijk alternatief is altijd ten opzichte van iets anders. Dat 
zegt dus niet zoveel. De essentile vraag komt naar voren: wat heb je 
te bieden in deze tijd met zijn onderstroom van ongerustheid, zoeken, 
en het gevoel dat er is veel gaande is? Dan kun je niet meer praten in 
termen van een alternatief, maar je kunt alleen je eigen bod op tafel 
leggen. 

Ik vroeg me trouwens af waarom praten wij hier over een inspirerende 
overheid, of waarom praten wij niet over een inspirerende politiek. In 
mijn ogen is de politiek van nu volstrekt niet inspirerend, en meedei-
nend met wat er met de overheid gebeurt - overigens wil ik niet onaar-
dig zijn naar allen die zich in het politieke kanaal bewegen - zodat 
het spanningsveld van de dagelijkse routine en datgene waar je naar 
toe wilt gaan gigantisch groot is geworden. 

Terug naar het verhaal van Rob Land: hij heeft zijn verhaal de titel 
meegegeven Naar een inspirerende overheid - echt minder en beter'. 
Voor mij is het nog de vraag waarom minder noodzakelijk zou zijn. Voor 
mij is met betrekking tot de overheid de basisvraag: wie en wat is nu 
de centrale overheid - ik laat de gemeenten en provincies nu maar even 
buiten beschouwing - wat is eigenlijk de essentie ervan. Voordat we 
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herhaupt beginnen te denken in termen van structuren of zelfbeheer of 
hoe het allemaal moge heten, moet je je afvragen - en dat is eigenlijk 
de politieke vraag - wat is de kern van een centrale overheid? Die 
vraag is onbespreekbaar, en dat is zeer opvallend. 

Dit is ook de meest moeilijke vraag - het is overigens een vraag die 
in het bedrijfsleven natuurlijk ook nadrukkelijk op het ogenblik 
speelt. Wie en wat is Philips nu eigenlijk? Wat is de kern van je 
activiteiten? We doen ongelofelijk veel, maar waar ontlenen wij ons 
bestaansrecht eigenlijk aan? De neiging bestaat om in vastgelopen 
situaties te gaan herstructureren, te reorganiseren naar zelfbeheer. 
Experimenteel zal dat hier en daar aardig kunnen lopen, maar ook 
zelfbeheer gaat ten gronde aan de beheersingsfilosofie, wanneer de 
vraag naar de kern, de identiteit, wie en wat je bent, waar je eigen-
lijk naartoe wilt, niet boven tafel komt. De kernvraag is voor mij de 
identiteitsvraag en die identiteitsvraag wordt tot nog toe zeer weinig 
gesteld. 

Wij kunnen tot ons genoegen constateren dat men al ruim tien jaar 
bezig is met allerlei commissies om tot een herstructurering van de 
overheid over te gaan. Het is alleen verbazingwekkend dat daar althans 
in mijn ogen buitengewoon weinig uit is gekomen. Het is ook verbazing-
wekkend dat de enige methode van herstructurering die werkt die van de 
botte bijl is, doodgewoon via simpele bezuinigingen - Ik kan daar 
Lubbers nog niet eens ongelijk in geven, alhoewel het de meest slechte 
methode is. Van Dijk schijnt daar een voortreffelijke ambtenaar voor 
te zijn om dat uit te voeren. Bovenaan de trap beginnen, want je moet 
natuurlijk ook wel de topposities hier en daar eens even aanspreken, 
en dat gaat op een Vrij harde wijze, maar daar gaat dan ook geen 
greintje inspiratie meer van uit. Elke simpele bezuiniging houdt zo 
het risico in, het kind met het badwater weg te gooien. Hoe kun je 
loyaliteit van ambtenaren verwachten als je ze enerzijds toeroept dat 
ze eruit gegooid worden, en anderzijds dat ze wel moeten meewerken - 
wanneer je geen perspectief te bieden hebt? 

De discussie over een inspirerende overheid is voor mij daarom ook een 
discussie over het perspectief. Waar willen wij naartoe, waar liggen 
de kerntaken, zijn we bereid die kerntaken op te pakken? Vanuit zon 
perspectief kunnen organisaties in beweging kunnen komen. Organisaties 
komen niet in beweging als er geen perspectief is. Ieder vraagt zich 
dan af: doe ik het dan fout, heb ik het dan altijd fout gedaan, waarom 
moet ik nu ineens? Ook voor bedrijven geldt dat reorganisaties misluk-
ken waar het perspectief ontbreekt. Nu kun je zon perspectief niet 
zomaar even ontwikkelen daar ligt een taak voor de politiek, en we 
leven in een pluriforme samenleving met verschillende visies op dat 
probleem. Toch is het werken aan dat perspectief een basisvoorwaar-
de om te komen tot een inspirerende overheid. Of zon overheid minder 
zal zijn, laat ik in het midden, maar ik denk wel dat zij beter zal 
zijn. 

In dat perspectief moeten we ervoor waken, weer te vervallen in de 
beheersingsfilosofie die in mijn ogen nog steeds uitermate dominant 
is. ik kom die beheersingsfilosofie op tal van terreinen tegen in de 
vorm van gigantische plannenmakerij. Voorbeelden zijn voor mij de HBO-
fusie, de manier waarop er met de universiteiten wordt omgesprongen, 
de manier waarop de sociale werkvoorziening wordt aangepakt - en er 
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zijn er nog veel meer.  Nit  dat de universiteiten zo goed zijn, en ook 
niet er in het HBO niets hoeft te gebeuren, maar vanuit deze filosofie 
is het het beheersen extern, via een uitgekiend systeem van planning, 
dat in het jargon tegenwoordig communicatieve planning heet. (Het 
jargon is de grootste boosdoener die er is. Het communicatieve element 
in deze planning is: wij plannen samen met U; maar ondertussen vertel-
len we natuurlijk wel wat er uit moet komen. Taalgebruik is soms zo 
uitermate verhullend en ontnuchterend.) Grote plannenmakerij, fantas-
tische modellen, het verbruikt allemaal ongelofelijk veel menselijke 
energie. ik ben enige tijd betrokken geweest bij de herstructurering 
van de landelijke koepels op het terrein van de welzijns- en de 
gezondheidszorg. Die herstructurering loopt al meer dan tien jaar en 
als ik denk aan de hoeveelheid energie die daar in is gaan zitten, aan 
het aantal mensen dat heeft moeten werken aan zaken die niets met de 
kern van hun taak te maken hadden, dan vraag ik me af of deze planma-
tige aanpak van complexe herstructurering niet ten dode opgeschreven 
is, en of hij niet eerder verlammend, politiserend werkt, dan dat hij 
energie en ruimte schept. Toch zijn grote modellen nog steeds buiten-
gewoon sterk aanwezig in het hart van de planning. 

Tegelijkertijd - en dat is ook een uitkomst uit de conferentie "De 
toekomst van de verzorgingsstaat" - juist daar waar zich onzekerheid 
voordoet in een samenleving die zich kenmerkt door individualisering, 
moet er een zeker gelijkheidsbeginsel gehandhaafd worden. Dat betekent 
vaak dat wanneer iemand ergens uit de boot valt, wanneer zich ergens 
onzekerheden voordoen, daarop wordt ingespeeld vanuit de krampachtige 
poging om de zaak te beheersen. 

Nu roepen wij natuurlijk al langer, "sturen op hoofdlijnen", of "een 
garantie voor de basisvoorzieningen". Het is voor mij niet helemaal 
duidelijk wat sturen op hoofdlijnen is. Het is mij ook niet helemaal 
duidelijk wat decentralisatie eigenlijk inhoudt. ik wil een voorbeeld 
aanhalen waarbij ik momenteel betrokken ben. De Graaf is bezig met 
budgetfinanciering voor de sociale werkvoorziening. Laten we nu eer-
lijk met elkaar zijn en zeggen dat deze samenleving voor de zwakkeren 
in de samenleving niet meer dan zoveel geld over heeft. En omdat er 
klaarblijkelijk meer vraag is naar die voorzieningen dan we kunnen 
betalen, moeten we grenzen gaan trekken. Daarom moeten de sociale 
werkvoorzieningen op een budget worden gezet. 

De praktijk is anders. Steeds wordt er naar criteria gezocht waarom 
herstellingsoorden gesloten moeten worden, er geld de ene kant uit-
gaat, daar weer wordt afgehaald, daar ineens op een budget gewerkt 
moet worden,  etc..  Maar de ratio achter de keuzes is natuurlik 
buitengewoon gering en ik denk doodgewoon: deze samenleving heeft niet 
meer het geld dat we in het verleden konden besteden en moet dus op 
die punten bezuinigen. De riedel die er dan omheen komt van budget-
financiering, maar met decentralisatie en deregulering, behoort tot de 
moderne ficties. ik zie de rijksoverheid op dit moment tal van crite-
ria ontwikkelen om te meten of de doelstellingen van de sociale werk-
voorzieningen gerealiseerd worden, en dus zullen er weer maatstaven 
komen waaraan al die organisaties moeten gaan voldoen. Ik zie de VNG 

de borst nat maken in een fantastisch spel tussen de rijksoverheid en 
de VNG zelf over de vraag wie de zwarte piet krijgt als het financieel 
wat mis dreigt te gaan. De VNG roept dat zij de bestuurders zijn van 
de centrale werkvoorzieningen, en dus zeg Ik, heb nou eens een keer 
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het lef om inderdaad een stuk autonomie bij die instellingen zelf neer 
te leggen, met uiteraard een verantwoording over waar je mee bezig 
bent, en met het risico dat het hier en daar wel eens mis zou kunnen 
gaan. Accepteer dat het mis kan gaan, maar zie ook dat dan juist 
topprestaties geleverd kunnen worden eerder dan wanneer het allemaal 
weer in een platvloersheid terecht komt. 

Naar mijn mening kunnen wij ons de basisfilosofie van de beheers-
baarheid niet meer permitteren, niet alleen in de overheid maar ook in 
andere sectoren. Rob Land spreekt over een veranderend paradigma, en 
hij sluit daarbij nauw aan bij een stroming die ik in verschillende 
landen tegenkom, en die ook theoretisch ineens geweldig de kop begint 
op te steken. Hij heeft Prigogine aangehaald die stelt dat orde uit 
chaos ontstaat; dat betekent voor Ons: heb het lef, buiten het even-
wicht te gaan staan, probeer niet telkens naar dat evenwicht terug te 
keren, want het evenwicht is in feite de status  quo.  Het evenwicht 
wordt te vaak als norm gezien. Heb het lef om er buiten te gaan staan, 
want juist buiten dat evenwicht ontwikkel je creativiteit. Dat kan 
weliswaar leiden tot verlies, tot doodgaan, doodgaan van een organisa-
tie in dit verband, maar het stimuleert de beweging - dat vraagt 
alleen wel het accepteren van die onzekerheid. De identiteitsvraag 
speelt daarbij voor mij een buitengewoon belangrijke rol, en dat is de 
moeilijkst op te pakken vraag. 

Wie en wat is eigenlijk D66, anno 1988, waar staat D66 voor? Praat je 
over de overheid, dan praat je ook over D66. Er was mij gevraagd, aan 
te sluiten hij de conferentie "De toekomst van de verzorgingsstaat - 
en ik heb daar onmiddellijk een aantal elementen van mezelf aan toege-
voegd, mede geinspireerd door het verhaal van Rob Land, omdat hij 
modelmatig een aantal fundamentele verschuivingen aangeeft. Verschui-
vingen die ik overigens nadrukkelijk merk bij de studenten, die ik in 
de zaal heb zitten. Wat zoekt de nieuwe generatie? Er is geen hond 
meer bij ons die als hij afstudeert, bij de overheid wil werken. Dat 
verandert wel met een paar jaar - de arbeidsmarkt kan daarin ook een 
rol spelen - maar het beeld dat de overheid oproept is een ongeinspi-
reerd beeld. Er is bijvoorbeeld weinig animo om in de gezondheidszorg-
sector te gaan werken. Natuurlijk komen daar mensen terecht, maar het 
beeld dat afkomt op de studenten is een beeld van verstarring, terwijl 
- overigens met grote verschillen - de marktsector beweging uit-
straalt, een uitdaging te durven aangaan, en dat trekt jonge mensen op 
een bijzonder sterke manier aan. 

Ik meen dat het bijzonder belangrijk is dat wij de jonge generatie een 
antwoord hebben te bieden op de uitdaging die daar ligt. Die uitdaging 
is terug te vinden in het rapport van Rob Land, en ook in de conferen-
tie "De toekomst van de verzorgingsstaat". Daar was een zeer gemleerd 
gezelschap, maar het fascinerende was een gemeenschappelijk onderlig-
gend gevoel dat het begrip verzorgingsstaat een lege huis was, en 
altijd geweest is, doordat we het feilen van de industrile sector 
opgevuld hebben met tal van garanties. We hebben daarmee een stuk 
dynamiek uit de samenleving gehaald en we zullen moeten zoeken naar 
nieuwe vormen. Als u naar de verslagen kijkt dan ziet u ook wat 
verschillen tussen de groepen, maar het onderliggende beeld lijkt mij 
helder. 

Waar wij toen natuurlijk mee worstelden, en waar met name de politici 



ongelofelijk mee worstelen, is het maken van de vertaalslag: wat 
betekent dat antwoord op die uitdaging nu in het concrete handelen van 
alledag als je gedeputeerde bent, of als je in de Eerste Kamer of in 
de Tweede Kamer zit, of in het hoofdbestuur van D66, de programma-
commissie. Hoe vertaal je dat als het ware in het element van alledag. 

Dat antwoord kan ik niet geven, dat antwoord kan alleen geboren worden 
vanuit de wil van een ieder hier aanwezig om zich aan die vertaling te 
zetten, en die vertaling kan mijns inziens alleen plaatsvinden wanneer 
er een zekere gemeenschappelijkheid bestaat, over de vraag of we die 
kant uit willen gaan, en wat dat betekent. Daar ligt voor mij de 
uitdaging, en Ik denk dat dat ook de aanzet is geweest die geleverd is 
vanuit die conferentie. Ik hoop dat die aanzet inderdaad leidt tot die 
bewustwording, die wil om dat te gaan manifesteren. 
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Al.  

NAAR EEN INSPIRERENDE OVERHEID: CHT MINDER EN BETER 
ir. R.F. Land* 

DEEL A. ORIËNTATIE OP "MINDER EN BETER" 

Inleiding: "Minder en beter" is meer dan een reorganisatie! 

In Nederland werd de ombuiging van de groei van het overheidsbud-
get ingezet door het eerste Kabinet Van Agt. 
Het eerste kabinet Lubbers voegde daar aan toe de afslanking van 
de overheidsorganisatie. Opvallend fenomeen in deze afslanking is 
de steeds terugkerende slogan 'minder en beter', of varianten 
daarop die op hetzelfde neerkomen. Nationaal en internationaal 
galmt sinds een aantal jaren dit streven naar 'minder en beter' 
door overheidsgebouwen, conferentieoorden, media én huiskamers. 
'Minder en beter' appeleert binnen de overheid aan gemengde ge-
voelens. Met name het 'minder' stuit op weerstand en verdringt 
het 'beter' 
Nu de verzorgingsstaat niet haalbaar en eigenlijk ook niet wense-
lijk blijkt te zijn, is aan de orde wat dan wel de taakstelling 
van de overheid wordt. 
Het nieuwe perspectief van de terugtredende overheid is nog 
steeds onduidelijk. Door een territoriumverdedigende houding 
wordt het zicht op de taakstelling na het terugtreden ontnomen. 
Het transformatieproces staat nog in het teken van het willen 
vasthouden aan de vorige fase. Dit terwijl het nieuwe perspectief 
mij en vele anderen meer aantrekt. 
Een goede en stimulerende motivering van het terugtreden van de 
overheid en meer eigen verantwoordelijkheid in de samenleving ben 
ik nog niet tegen gekomen. Wat is eigenlijk de context van het 
'minder en beter' proces? 
In deze beschouwing probeer ik twee fundamentele vragen te beant-
woorden: 

- Welk maatschappelijk ontwikkelingsproces is de aanleiding tot 
het huidige paradoxale streven naar "minder en beter" in de 
overheid?, en 

- Wat kan dit proces voor de ontwikkeling van de overheid bete-
kenen (vice versa), hoe kan de overheid weer inspirerend wor-
den? 

Na een oriëntatie op "minder en beter" in deel A, staat de beant-
woording van deze vragen centraal in respectievelijk deel B en 
deel C. 

Anders gezegd, na een aantal impressies vervolg ik met mijn visie 
op het grote maatschappelijke ontwikkelingsproces dat gaande is, 
en sluit af met mijn visie op verandering van de overheid naar 
'echt minder en beter' 

* De auteur heeft ervaring als intern organisatie-adviseur in de 
rijksdienst op departementaal en interdepartementaal niveau 
("reorganisatie rijksdienst") en werkte daarvoor bij een ge-
meente. 
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De benadering is met name geïnspireerd door drie veranderkundige 
stron.ngen, te weten het moderne transformatiedenken, de psycho-
anavse en de humanistische psychologie. 
Erva. uitgaande dat een inspirerende overheid niet op afstande-
lijk;- wijze tot stand komt, gebruik ik een persoonlijke en stel-
lende schrijfstijl. 
De verandering van de positie van de overheid zie ik als een es-
sentieel deel van een collectief psychisch veranderingsproces. 
Deze benadering staat Vrij ver af van dominante bestuurskundige 
stromingen. De aansluiting op nieuwe politieke ideologieën, met 
name wat betreft de terugtredende en zakelijker opererende over-
heid, is er wél. ik probeer in feite een aanzet te geven tot 
nieuwe 'overheidstheorie'. 
De inhoudelijke rode draad is in het kort als volgt. 
Het maatschappelijke ontwikkelingsproces is in een overgangsfase 
aangeland. Gemotiveerd wordt waarom in deze fase de overheid als 
normatieve autoriteit niet langer voldoet en waarom in toenemende 
mate een functioneel en flexibel interveniërende overheid nodig 
is. 
De maatschappelijke complexiteit neemt zodanig toe, dat maat-
schappelijke 'procesbeheersing' door de overheid steeds minder 
mogelijk is. 
Mensen en organisaties kunnen en moeten steeds meer zelf verant-
woordelijkheid dragen. 
Het huidige 'zorg'-instrumentarium van de overheid creëert echter 
veel onnodige afhankelijkheid. Het dient vereenvoudigd te worden 
tot het bieden van gemakkelijk te verkrijgen basiszekerheid voor 
iedereen. Binnen dit vangnet zal het instrumentarium juist pri-
mair gericht dienen te worden op het steunen van initiatieven in 
de maatschappij. Aan de orde is de omslag van remmende solidari-
teit naar inspirerende solidariteit. 
In de nieuwe fase staat zelf zin geven en zelfmanagement cen-
traal, ook wat betreft de overheid. Zingeving aan wat de overheid 
doet is de sleutel tot het realiseren van "minder en beter". 
Minder en beter in de overheid is in feite een zingevingspro-
ces. 
Zingeving door de overheid betekent dat de eenzijdige machtsrela-
ties hoognodig tweezijdig dienen te worden. De machtigen in de 
overheid worden als personen aangesproken op de zin die zij geven 
aan hun (machts-)relaties naar buiten, naar de maatschappij, en 
naar binnen, naar de mensen in de organisatie. in de praktijk 
stagneert dit zingevingsproces echter. Bij verandering van over-
heidsorganisaties worden de structuur en de systemen nog steeds 
voorop gesteld ten koste van aandacht voor het menselijk functio-
neren. Het besef dat eigen verantwoordelijkheid en menselijke in-
spiratie in de vorige fase ondergeschikt waren aan bureaucra-
tische 'top-down' beheersing door en in de overheid verklaart 
veel van de stagnatie en geeft gelijk de richting aan naar de 
volgende fase. 

A2. Collectief onbehagen over en in de overheid 

Collectieve gevoelens en meningen verwijzen naar collectieve pro-
cessen. Als Maurice de Hond de resultaten van een opiniepeiling 
over een politiek onderwerp presenteert, intrigeert het mij dat 
bijna altijd de trends in verschillende delen van het land de-
zelfde richting op wijzen. Wanneer in de verkiezingsuitslag het 
CDA groter wordt en de VVD kleiner, gebeurt dat zowel in Den Haag 
als in Hoogezand-Sappemeer. 
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Dit fenomeen is alleen te verklaren uit collectieve processen die 
het niveau van het individu te boven gaan. De statistie ver- 
klaart daarbij alleen de buitenkant van zo'n proces. Daarachter 
ligt een wereld waar ik dieper op in wil gaan. 
Stelt U zich voor dat Maurice de Hond nu de resultaten van een 
enquête bekend zou maken met de volgende vragen: 
- Vindt U de overheid inspirerend? 
- Wat vindt U van het streven naar een minder grote en beter 

werkende overheid: 
- is het nodig? 
- kan het? 
- zal het lukken? 

De enquêteresultaten zouden zijn gespecificeerd naar twee groe-
pen, te weten een representatieve steekproef onder de Nederlandse 
bevolking en onder ambtenaren. 
Te verwachten is dat in beide groepen de volgende antwoorden hoog 
scoren, respectievelijk nee, ja, zou moeten kunnen, en nauwe-
lijks. 
Als dit zo is dan vinden wij dus collectief dat het anders zou 
moeten maar we verwachten dat het er niet echt van zal komen. 
Collectief willen we iets veranderen, maar collectief doen we het 
niet. Na tien jaar overheidsdienst weet ik dat dit niet alleen 
speelt in Hoogezand-Sapperneer, maar zeker ook, en misschien nog 
wel meer in ambtelijk Den Haag. 

A3. Schakelen tussen een individueel en een collectief veranderings-
proces 

Als organisatieadviseur bij de overheid adviseer ik over verande-
ringsprocessen in overheidsorganisaties. Als persoon bevind ik 
mij tegelijkertijd zelf in een veranderingsproces waarin ik gead-
viseerd word. 
Dagelijks schakel ik tussen het collectieve proces en mijn indi-
viduele proces en ik weet inmiddels zeker dat beide processen 
veel met elkaar te maken hebben. Beide processen hebben een psy-
chische inhoud, dus ook het collectieve proces. Op beide niveaus 
gaat het er vooral om los te komen van vervreemding en toe te ko-
men aan de potentieel aanwezige mogelijkheden in de relatie tus-
sen jezelf en de snel veranderende wereld om je heen, onze col-
lectieve wereld, het collectieve niveau. 
In feite accepteer ik eigenlijk niet dat het individuele verande-
ringsproces wel mogelijk blijkt te zijn en het collectieve proces 
niet. Bovendien zal een echt minder grote en beter werkende over-
heid vervolgens helpen bij het realiseren van individuele groei 
buiten en binnen de overheid. Het werkt immers vervreemdend om te 
merken dat je als burger en als ambtenaar vaak niet door "de 
overheid" wordt aangesproken op je capaciteiten en een volwassen 
bijdrage, maar je gedrukt voelt in afhankelijk en systeembeves-
tigend gedrag. 

Schakelen tussen psychische verandering op het individuele niveau 
en het collectieve niveau betekent ook het vertalen van succes-
volle kennis over het individuele niveau (therapeutenkennis) naar 
kennis over het minder ontgonnen collectieve niveau. De laatste 
jaren kom ik dergelijke kennis over het collectieve psychische 
niveau steeds meer tegen en zoals zal blijken ben ik ook zelf 
hiermee aan de slag gegaan. 
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Maar voor daarop in te gaan eerst een paar voorbeelden van scha-
kelen tussen het collectieve en individuele niveau ten aanzien 
van minder en beter in de overheid. 
Velen beleven het proces op het collectieve niveau als een col-
lectieve "ver van mijn bedshow" in plaats van een inspirerend 
menselijk veranderingsproces. 
De collectieve energie zit eerder in weerstand tegen verandering 
dan in bevorderen van verandering. 
Hoe kan de ontwikkeling naar "minder en beter" plaatsvinden als 
niet de zin van de uit z'n krachten gegroeide overheidsorganisa-
tie centraal staat? In de praktijk ontaardt "minder en beter" 
meestal in vastlopende discussies op kruideniersniveau: "mag het 
een onsje minder zijn?". De meeste tijd wordt besteed aan bij-
zaken, de hoofdzaken zijn dan allang weggedefinieerd. In de af-
slanking van de rijksdienst staat voorop dat er niet echt iets 
mag veranderen, dus geen taken afstoten, geen gedwongen ont-
slagen,  etc.  

De nieuwe kleren van de keizer -------------- 

Kort geleden hoorde ik een topmanager in Den Haag tegen zijn 
kader zeggen dat het sprookje "de nieuwe kleren van de keizer" 
ook in zijn organisatie nuttig was. 
Eerst vertelde hij in het kort het sprookje. 
Vervolgens leverde hij zelf de vertaling naar zijn Organisatie: 
- de laatste tientallen jaren groeiden de taken van de organisa-

tie en de organsatie zelf ook; de belangengroepen om de Orga-
nisatie heen en wijzelf vonden dit nodig; toen echter keerde 
het tij, vooral financiële rekenmeesters zeiden dat het minder 
en beter moest; de belangengroepen vonden van niet en wij ver-
dedigden ons tegen de kritiek van de rekenmeesters; maar de 
laatste tijd zien wij dat er eigenlijk weinig politieke pro-
blemen zijn als er een paar miljard van onze begroting afgaan, 
en dat er forse beroering ontstaat als blijkt dat wij ons werk 
niet goed doen; is dat zo omdat de bewoners in ons land er net 
zo over denken? 
de moraal is dat wij onder druk van rekenmeesters en gesteund 
door de belangengroepen onszelf niet groter en belangrijker 
moeten vinden dan we werkelijk zijn, maar wel ons werk beter 
moeten doen. Anders worden wij, net als de keizer in het 
sprookje, straks ook uitgelachen. 

Overal in de overheid gaat er veel energie zitten in het tumult 
rond "minder en beter" en steeds als de stofwolken zijn opge-
trokken lijkt het resultaat op "meer van het zelfde". Je voelt je 
als het kind in het sprookje dat maar steeds die kleren niet 
ziet en wel al die drukke adviseurs en de rest van de hofhou-
ding. En jij maar roepen en die keizer maar flaneren en niets 
horen ......... 
Op het individuele niveau is zoiets alleen bij echte narcisten 
voor te stellen maar op het collectieve niveau is die vervreem-
ding eigenlijk gewoon. 
De metafoor van de keizer in het sprookje, als symbool van de 
overheid die streeft naar "minder en beter", gaat nog verder. 
Stelt u zich voor dat deze keizer zich in zijn midlife-crisis be-
vindt. 
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In plaats van na z'n midlife crisis een toekomst als narcist met 
grootheidswaan tegemoet te gaan, realiseert hij zich op een goede 
dag welke taak hij voor zijn land heeft. Hij ziet de beperkte mo-
gelijkheden die hij in zijn leven heeft om echt iets zinvols te 
doen. 
Lijkt dit niet precies op de overheid die niet meer gelooft in de 
maakbaarheid van de samenlevening door haarzelf, maar wel in een 
nuttige bijdrage aan de ontwikkeling van de mensen en organisa-
ties in het land? 
Minder en beter krijgt dan op collectief niveau het karakter van 
meer volwassen gedrag en minder afhankelijkheid, met name ten op-
zichte van de overheid. 
Deze verschuiving in taakopvatting van de overheid is een uiting 
van het collectieve proces van individuele verandering in de 
richting van het minder vanzelfsprekend aanvaarden van autoriteit 
en meer zelf leiding geven. Leiding geven aan je eigen leven en 
ook aan organisaties. 

A4. De scheiding tussen politiek bestuur en ambtelijk management 
blokkeert écht minder en beter 

De formele scheiding tussen politiek bestuur en ambtelijk manage-
ment is in de praktijk een centrale oorzaak voor collectieve ver-
vreemding in overheidsorganisaties, die het streven naar "minder 
en beter" blokkeert.* 
Uit deze scheiding in het leiding geven komt veel ambtelijk ver-
zet voort tegen het politieke streven naar "minder", omdat het 
ambtelijke management formeel niet (mede) verantwoordelijk is 
voor het extern gerichte bestuur. Hierdoor ontstaat verzelfstan-
diging van interne doelen o.a. het consolideren en uitbouwen van 
interne machtsposities. 
Andersom voelt het politieke bestuur zich niet echt verantwoorde-
lijk voor het interne management met als gevolg politieke ver-
waarlozing van het ambtelijk streven naar "beter", waardoor het 
"beter" vaak niet van de grond komt. 
Op het collectieve niveau van een overheidsorganisatie werkt de 
scheiding zodanig dat veel ambtenaren weten dat het merendeel van 
hun energie geen bijdrage levert aan de externe taak van de over-
heid, maar blijft steken in interne processen die daar ver van 
afstaan (papierwinkels, verbaal geweld, enz.). 
Vertaald naar het individuele niveau zou dat betekenen dat je een 
groot deel van je energie ziet vervliegen in drukdoenerij zonder 
bevredigend resultaat. In de ogen van een willekeurige buiten-
staander functioneert zo iemand niet goed. 
Het intern en extern gerichte management is weliswaar niet for-
meel gescheiden in zo'n persoon, maar wel slecht op elkaar afge-
stemd. 
Echt minder en beter kan in mijn ogen dan ook alleen door veran-
dering van de in de praktijk gegroeide scheiding tussen extern en 
intern leiding geven in de overheid. 

* In de Engelse televisieserie "Yes (prime-)minister" wordt het 
effect van de formele scheiding tussen politiek bestuur en 
ambtelijk management uitgebeeld; het tragi-komische karikatuur 
benadert soms de werkelijkheid wel erg dicht. 
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Lichtpunten op gemeentelijk niveau 

Op gemeentelijk niveau zijn er momenteel veranderingen zichtbaar 
in de goede richting. Bijvoorbeeld in de gemeente 
's-Hertogenbosch1 ) waar het ambtelijk management wordt aange-
sproken op een eigen bestuurlijke visie en het politiek bestuur 
zich mede verantwoordelijk voelt voor de kwaliteit van het ambte-
lijk management. 
Vanzelfsprekend neemt het politieke bestuur zelf de belangrijke 
politieke beslissingen en verwacht ze dat deze vervolgens loyaal 
door de ambtelijke Organisatie worden uitgevoerd. 
Het verschil met het traditionele model zit in het stimuleren van 
volwassen ambtelijk gedrag: 

Ambtelijke beleidsadviseurs nemen maatschappelijke ontwikke-
lingen waar en geven een ambtelijke visie op benodigde hoofd-
lijnen van bestuurlijke besluitvorming en actie; na confronta-
tie met de visie van het politieke bestuur beslist de poli-
tiek. 

- Politieke bestuurders bemoeien zich met de hoofdlijnen van het 
interne management, zij zien erop toe dat de interne Organisa-
tie een volwassen bijdrage levert aan de externe taak en spre-
ken het ambtelijk management daarop aan. 

Men staat elkaar toe (althans streeft er naar) een volwassen aan-
deel te nemen in de gehele leidinggevende taak, met in achtname 
van de formele eigen verantwoordelijkheid. De politieke verant-
woordelijkheid is immers niet formeel te delegeren, zodat het 
ambtelijk management wat betreft de extern bestuurlijke taak be-
perkt blijft tot advisering. 
Maar dat ontslaat de adviseur niet van de verantwoordelijkheid 
voor de kwaliteit van zijn advies. Die kwaliteit wordt bepaald 
door de potentiële bijdrage aan de bestuurlijke taakvervulling. 
Dus niet door de bevestiging van de mening van je politieke 
baas. De echte klanten van de overheid zitten immers buiten de 
organisatie. De klant en de baas moeten niet worden verward. 

Vergelij!5Ing_~n.et particuliere organisaties 

Vergelijking met het leidinggeven aan particuliere organisaties 
maakt duidelijk dat daar de integratie van het externe en het in-
terne deel van het leiding geven een voorwaarde voor succes is, 
evenals de externe definiëring van de klant. 2) 
De oorzaak van het verschil is gelegen in het verschil in posi-
ties in de maatschappij. Het politieke bestuur gedraagt zich als 
"spelleiding" in het maatschappelijke "spel" waarin bedrijfslei-
ding de rol van "speler" vervult. 
Zonder integratie van extern en intern gericht management kan een 
bedrijf het tengevolge van concurrerende spelers niet ver 
brengen. 
De politieke "spelleiding" zelf echter is monopolist en heeft de 
zorg voor het interne management gedelegeerd. Dat is al een oude 
traditie uit de tijd van koningen en keizers. 

PS. De ontwikkeling van de overheid als"maatschappelijk spelleider"  
stagneert 

De wijze waarop koningen en keizers vorm gaven aan hun rol van 
maatschappelijk "spelleider" heeft de ontwikkeling van die extern 
gerichte rol beïnvloed. 
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Zij gingen ervan uit dat zij zelf het maatschappelijk spel konden 
en moesten beheersen. 
Zowel in de verzorgingsstaat als in de totalitaire staat preten-
deert de spelleiding nog steeds dat ze het spel beheerst. 
In dit licht bezien is het streven naar een spelleiding die zich 
beperkt tot het bevorderen van volwassen gedrag van de spelers 
relatief nieuw. Wat mij betreft is "echt minder en beter" het 
etiket op dit streven. 
Het collectieve veranderingsproces waarvan dit streven een uiting 
is, staat zoals gezegd centraal in deel B. 
In dit proces liggen de blokkades binnen de overheid in de van-
zelfsprekendheden in de wijze waarop aan overheidsorganisaties 
wordt leiding gegeven (vgl. met de gemeente 's-Hertogenbosch).  
De vervreemdende werking van de scheiding tussen politiek bestuur 
en ambtelijk management komt tot uiting in het volgende rijtje 
van dominante ambtelijke gewoonten: 

- een beleidsambtenaar is loyaal ten opzichte van zijn bestuur-
der, in plaats van de externe klant; 

- een ambtelijke manager is verantwoordelijk voor de interne 
organisatie, los van de externe opgave; 

- een uitvoerend ambtenaar in direct contact met de klant voert 
slechts uit, kritiek op beleid en regelgeving komt niet door; 

- een interne organisatie-adviseur is loyaal aan het ambtelijk 
management. 

Inderdaad, alle hiërarchische terugkoppelingsrelaties werken dan 
niet goed in dit top-down "U vraagt en wij draaien" model. 
Tussen overheid en burger staan een aantal gewoonten die herdefi-
niëring behoeven door het politiek bestuur en het ambtelijk mana-
gement. Op dit moment is dit soort herdefiniëring nog maar be-
perkt zichtbaar: zelfbeheer, klantgericht werken, deregulering, 
intern ondernemerschap,  etc.  zijn nog maar nauwelijks doorgedron-
gen tot de politieke en ambtelijke machtscentra! 
D.ár liggen de belemmeringen voor volwassen ambtelijk gedrag. 
De genoemde nieuwe ontwikkelingen gaan uit van eigen verantwoor-
delijkheid en het van daaruit constructief omgaan met tegenstel-
lingen. 
Dit zijn echter precies de kenmerken die ontbreken in het wezen 
van de bureaucratie, die uitgaat van functionarissen, regels en 
andere instrumentele dingen in plaats van mensen. 
Het is heel begrijpelijk dat een Organisatie die als instrument 
functioneert, problemen heeft met het introduceren van mensge-
richte organisatievormen. 

Tot slot van deze oriëntatie constateer ik dat er wel nieuwe po-
litieke ideologieën over de rol van de overheid ontstaan, maar 
dat de werkwijze van het politieke bestuur zelf sinds Thorbecke 
nog niet wezenlijk is veranderd. 
Ook in de politiek is het nog "meer van het zelfde" (o.a. nieuwe  
"fact finding"  in de behandeling van de rijksbegroting). De 
nieuwe politieke ideologieën zweren de verzorgingsstaat af en 
stellen de eigen verantwoordelijkheid voorop (bijvoorbeeld het 
CDA-streven naar een zorgzame of verantwoordelijke samenleving), 
maar de realisatie van dat streven staat nog in de kinderschoenen 
en staat haaks op het functioneren van de overheid tot nu toe. 
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Ik denk dat de politieke en ambtelijke leiding nog te weinig oog 
heeft voor de psychische inhoud van het collectieve veranderings-
proces dat gaande is. Men heeft dus ook weinig oog voor de beno-
digde verandering in de wijze van leidinggeven gericht op het be-
vorderen van volwassen gedrag. 
Men is wel bezig met minder en beter, maar werkt teveel vanuit 
een rationele en instrumentele benadering, terwijl de echte vra-
gen liggen op het terrein van menselijke zingeving en vervreem-
ding. Het accent ligt te eenzijdig op 'minder', een visie op 
'beter' ontbreekt (nog). 
Niet voor niets zeggen de wereldbollen in de NRC over econoom 
Lubbers: "je hoopt dat de verbeelding niet echt aan de macht 
komt!" 

Eén van de beste bestuurders van Nederland kan met recht worden 
verweten dat hij het accent teveel legt op de boekhouding, het 
financieel gezond maken vanuit een oude ondernemersvisie op ge-
zondheid. Maar wat is de bijdrage aan een gezonde psychische ont-
wikkeling op collectief niveau? Hoe gebruiken wij collectief de 
technologische ontwikkeling in ons voordeel, en beheersen wij de 
nadelen? Tot nu toe blijft het nog te veel bij bezuinigingen en 
algemene oproepen aan de bevolking om in mindere mate een beroep 
te doen op de overheid*. 
Wat betreft de intern gerichte taak van de regering als werkgever 
stelde de commissie Albeda terecht dat dit kabinet deze taak ver-
waarloost. De overheidsorganisatie wordt verziekt als ze primair 
wordt gebruikt als sociaal-economisch middel om zo veel mogelijk 
mensen aan het werk te houden tegen een relatief laag loon. 

Er liggen vele collectieve keuzen tegen vervreemding en voor 
duurzame groei van mensen die op de bestuurders hebben gestemd. 
Een voorbeeld dat een heel eind in de goede richting ging, gaf 
ex-minister Winsemius. "Winsemuis" inspireerde vele ambtenaren 
tot volwassen gedrag en gaf het milieubeleid glans. Naar eigen 
zeggen zat hij in het kabinet als vertegenwoordiger van de rest 
van Nederland (in tegenstelling tot het politieke circuit)! De 
sleutel in zijn optreden als minister was "echte communicatie". 
Terwijl de managementfilosofie die hij verwoordde rationeel van 
aard is (o.a. de beleidsievencyclus), heeft hij zeker ook de 
vaardigheden van een inspirerend leider! Geen wonder dat volgens 
Winsetaius dezelfde ambtenaren verrassend goed zijn, die volgens 
minister Van Dijk juist lui zijn. 
Met goed leiderschap krijgt 'minder en beter' een inhoud die ook 
ambtenaren inspireert! 
Inspirerend leiderschap is de motor voor transformatie van de 
overheidsorganisatie naar een inspirerende cultuur en structuur, 
met inspirerende resultaten. Deze motor wordt gevoed door de dy-
namiek van de maatschappelijke ontwikkelingen en de potentiële 
energie die daarin zit. 

* Het is opvallend dat in het "minder en beter"-beleid onder 
leiding van Lubbers juist in de benadering van het bedrijfs-
leven een omslag heeft plaatsgevonden, d.w.z. van het steunen 
van noodleidende bedrijven (o.a. RSV) naar het steunen van 
initiatieven van bedrijven in strategische sectoren. Het ver-
talen van een ondernemersvisie naar een stimulerende visie op 
ondernemen op het collectieve niveau is dus wél mogelijk.  
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Een goed inzicht in het grote maatschappelijke proces waarvan 
"minder en beter" een actuele uiting is, ontstaat door vanaf een 
forse afstand dit proces te bestuderen. 
Het is typerend voor deze tijd, dat juist nu het inzicht in dit 
"grote proces" waarin iedereen deelnemer is, met sprongen toe-
neemt. 

Uit de nieuwe inzichten blijkt steeds duidelijker dat het proces 
zijn eigen door niet-menselijke krachten bepaalde wetmatigheden 
kent. Tevens blijkt dat het proces weliswaar niet door de mens 
beheerst kan worden, maar wel in toenemende mate positief of ne-
gatief kan worden beïnvloed. 
Positieve ontwikkeling noemen we tegenwoordig in het 
'veranderaarsjargon' transformatie, negatieve ontwikkeling 
heet regressie .* 
Overheden spelen in die beïnvloeding een belangrijke rol. 
In mijn procesmodel komt het paradoxale streven naar "minder en 
beter" naar voren als een ingrijpende crisis van de overheid die 
deel uitmaakt van een ontwikkelingscrisis in het grote proces. 
Als de overheid het grote proces positief wil beïnvloeden is in-
zicht in dat proces essentieel. 
Het criterium voor het succes van de bijdrage aan dat inzicht is 
de mate waarin de gebruiker het model zinvol vindt, en niet het 
wetenschappelijke bewijs van de algemene geldigheid. 
Het procesmodel wordt in vier stappen opgebouwd. Begonnen wordt 
met een algemeen 'rompmodel' voor verandering van open systemen. 
In dit rompmodel wordt eerst een statisch model voor menselijke 
systemen geplaatst. Dit statische model wordt vervolgens dyna-
misch gemaakt. Daarna wordt afgesloten met het aangeven van twee 
ontwikkelingsrichtingen, gezonde transformatie en ongezonde re-
gressie. Terwijl in de eerste drie stappen primair uitgegaan 
wordt van gezonde ontwikkeling, wordt in de vierde stap ook na-
drukkelijk op vormen van verzieking ingegaan. 

B 1. Open systemen in verandering 

Het rompI del**  

Vertrekpunt van het procesmodel is de constatering dat bij nadere 
beschouwing alles voortdurend in beweging blijkt te zijn. 
Deze beweging vindt plaats in vormen, of nauwkeuriger gezegd, in 
gehelen, bestaande uit geordende onderling verbonden delen die 
samen een eenheid vormen. Zo'n vorm noemen we een systeem. 
Er zijn open en gesloten systemen. 

* Transformatie en regressie worden op de volgende pagina's toe- 
gelicht 

** Volgens de theorie van Prigogine 3) 
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Oe: systemen nemen een voortdurend toenemende hoeveelheid ener-
gis (inclusief informatie en materie) op uit hun omgeving, trans-
formeren* deze naar een andere kwaliteit, liefst met toegevoegde 
waarde, en geven de energie vervolgens weer terug aan de omge-
ving. De complexiteit van de structuur neemt daarbij voortdurend 
toe. 
In gesloten systemen vindt geen 
gesloten systemen, bijvoorbeeld 
verder buiten beschouwing. 

transformatie plaats. ik laat de 
een blok hout of een stuk Steen, 

Open systemen handhaven hun vorm, hun structuur, door een voort-
durende consumptie van energie. Ze zijn levend, bijvoorbeeld een 
zaadje, een plant, een dier, een mens, maar ook een als eenheid 
functionerende groep van mensen zoals een Organisatie of een 
land. 

Het blijkt dat ieder open systeem zich in fasen ontwikkelt vol-
gens het volgende model: 

Cornplexitejt. 
energie 

I 
transformatie instabiel  

- 

stabiel 

t 

instabiel 
-- 

'\' i')': 
stabiel regressie 

—4 tijd 

Schema 1: ontwikkeling van een open systeem 

In een stabiele fase bewegen de delen van het systeem binnen de 
orde, de structuur, van het systeem als geheel. Binnen die orde 
vindt de transformatie van energie plaats. 
Echter, omdat het energieniveau en de benodigde transformatie 
steeds toeneemt, komt de structuur steeds meer onder druk te 
staan. De structuur breekt op een aantal plaatsen, de orde wordt 
daar te veel verstoord, en er ontstaat een instabiele situatie, 
een crisis. Uit de crisis ontstaat vervolgens een nieuwe 
complexere structuur die wel in staat is tot transformatie op een 
hoger energieniveau. 

* Het begrip transformatie heeft in het 'jargon' twee betekenis-
sen, namelijk positieve sprongsgewijze verandering in open 
systemen naar een hoger energie-/complexiteitniveau (zie sche-
ma 1), bijvoorbeeld van rups naar vlinder, en het omzetten van 
energie zoals dat voortdurend plaatsvindt in ieder open sys-
teem; ik gebruik beide betekenissen en doel bij systeemver-
andering op de eerste betekenis, conform het gebruik in het 
jargon' 
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He systeem wordt weer stabiel en gaat steeds efficiënter func-
tionel-en, totdat de spanning in de structuur weer toeneemt, enz., 
enz. 
Kenmerk van een crisis is dat de nieuwe structuur zich op een 
niet te beheersen wijze vormt. Tijdens de crisis zijn er systema-
tische bewegingen die de oude structuur niet toeliet maar nu wel 
moet toestaan. De toestand kenmerkt zich door paradoxale tenden-
sen, bijvoorbeeld "minder en beter" in plaats van "meer van het-
zelfde" in de stabiele fase. 
Het is in een crisis echter ook mogelijk dat het systeem er niet 
in slaagt tot een nieuwe rijkere structuur te komen maar terug-
valt naar een lager complexiteitsniveau of desintegreert. Dit is 
regressie en doet zich voor als het systeem niet rijk genoeg is 
aan mogelijkheden om een complexere structuur toe te laten. 
De geboorte als extreme transformatie uit bestaande open systemen 
en de dood als extreme regressie markeren het begin en bet eind 
van het leven van open systemen. Tijdens dit leven "sterven" oude 
structuren af en ontstaan nieuwe. Regressie is dus een natuurlijk 
proces dat zowel een zinvol en positief als een zinloos, negatief 
verloop kan hebben. Fysiek wordt ieder open systeem een dood en 
gesloten systeem. Al tijdens het leven is echter zichtbaar dat 
dit voor de menselijke psyche, de "geest", niet behoeft te gelden 
varierend tussen wijs en Vrij worden of verstarren. 
Op psychisch niveau is er keuzevrijheid tussen transformatie en 
regressie. 

Menselijke systemen in verandering: het ropmodel krijgt een 
psychische inhoud* 

Menselijke systemen zijn open systemen met een psychische in-
houd. Ze zijn daarom van een hogere orde (o.a. complexer) dan an-
dere open systemen. 
Ieder menselijk systeem (mens, Organisatie, land,  etc.)  heeft in 
principe drie psychische functies: 

- een onderbewust deel met de behoeftenstructuur 
- een bovenbewust deel met de normatieve structuur 
- een bewust deel met het systeemmanagement dat beslissingen 

neemt. 

Als het systeem zelfstandig functioneert, is het management ver-
antwoordelijk en draagt het zorg voor het in stand houden Van de 
energiebalans met de omgeving. 

* Gebaseerd op de theorieën van met name Freud,  Jung,  Assagioli 
en Bion 4) 
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Schema 2: psychische functies van een menselijk systeem 

Het is een typisch menselijk vermogen om bewust energie te trans-
formeren in het systeem. Een menselijk systeem kan zowel bewust 
zelf normen en behoeften* veranderen als bewuste beslissingen ne-
men binnen de normatieve en behoeftenstructuar. Een dier heeft 
die mogelijkheid niet of nauwelijks en leert niet bewust van zijn 
ervaringen. 

Binnen de behoeftenstructuur wordt energie getransformeerd in het 
onderbewuste, de intern gemotiveerde psychische vraagfunctie. Het 
bevat natuurlijke psychische behoeften en vermogens die zijn ge-
evolueerd uit dierlijke behoeften aan fysieke veiligheid en emo-
tionele verzorging. 
Binnen de normatieve structuur wordt energie getransformeerd in 
het bovenbewuste. Dit is de normatieve gedragsreguleringsfunctie 
die wordt ontwikkeld tijdens het leven van het systeem in inter-
aktie met de externe normen (de cultuur). In het bovenbewuste be-
vinden zich creatieve vermogens zoals het creëren van idealen en 
schoonheid. 
Het management van het systeem bevindt zich in het bewuste cen-
trurn en staat via de zintuigen in contact met het hier en nu van 
de externe en interne realiteit. Het geeft leiding aan de trans-
formatie als geheel en staat voortdurend in verbinding met het 
boven- en onderbewuste. Het gebruikt de vermogens in beide delen 
binnen de structuur en kan, zoals gezegd, de structuur veranderen 
en de vermogens ontwikkelen. 
Management binnen de structuur noemen we operationeel management 
en vindt vooral plaats in stabiele fasen. Management dat gericht 
is op verandering is strategisch management, en is nodig in 
nieuwe situaties, met name in instabiele fasen. 
Het management beschikt zelf over vermogens die te maken hebben 
met het richten van aandacht, van de wil. Het management kan be-
slissen en neemt aktie. 
Goed crisismanagement veronderstelt ontwikkelde strategische 
managementvermogens. Dit betekent enerzijds het systeem kunnen 
losmaken van conservatieve krachten uit verouderde structuren en 
anderzijds het met een open visie bevorderen van de nieuwe com-
plexere structuur. Deze vermogens vragen het aandurven van ver-
antwoordelijkheid zonder de pretentie het proces met z'n conflic-
ten te beheersen. 

* Behoeften kunnen onder andere worden gesublimeerd van asociaal 
gedrag naar sociaal gedrag, bijvoorbeeld op het gebied van  sex.  



Tot nu toe is gesproken over open systemen en menselijke systemen 
in het algemeen. De beschikbare kennis over de menselijke psyche 
is echter primair gericht op het individuele niveau en is daarom 
een verbijzondering van de kennis van menselijke systemen en open 
systemen in het algemeen. 
De psychische functies van ieder menselijk systeem hebben globaal 
corresponderende namen gekregen op verschillende systeemniveaus: 

individueel niveau collectieve niveaus 

bovenbewust deel "super ego", geweten, collectief bovenbewuste 
met normatieve interne autoriteit met de cultuur, maat- 
structuur schappelijke autoriteit  

bewust deel met management, bestuur, 
managementfunctie leiding, gezag, overheid 

onderbewust deel 
met behoeften 
structuur 

"id", ''es" collectief onderbe-
wuste 

Schema 3: algemene en specifieke psychische functies 

De onderlinge relaties tussen menselijke systemen worden in hoge 
mate bepaald door de psychische inhoud van die relaties. Deze wor-
den begrensd door de collectieve psychische structuur (behoeften 
en normen) . Hiërarchische relaties worden primair begrensd door de 
collectieve normatieve structuur van het hogere systeemniveau. 
Vanuit het individu gezien maakt een mens deel uit van de volgende 
soorten grotere menselijke systemen: 

Overheden 

gezin 

, 

andere 
familie organisaties 

mens 

Schema 4: menselijke systeernriiveaus in soorten 

Vanuit de mens gezien zijn dit hiërarchies hogere systeemniveaus 
met een eigen psyche dat leiding geeft aan/macht uitoefent over 
jou. Het is ook mogelijk dat je zelf leiding geeft op een hoger 
systeemniveau. 
De overheid neemt een bijzondere positie in, omdat de overheid zo-
wel de psychische functie van management (inclusief normstelling/ 
bewaking) in de samenleving-als-systeem vervult en zelf een Orga-
nisatie is. 
De kerk als "geestelijke overheid" neemt net zo'n dubbele positie 
in, ze is normsteller/bewaker voor haar leden en is ook zelf een 
(netwerk van) organisatie(s). 

* Nauwkeuriger geformuleerd functioneert de overheid als een men-
selijk systeem dat is opgebouwd uit een netwerk van meer of 
minder zelfstandig functionerende subsystemen (directoraten-
generaal, bestuurlijke niveaus,  etc.).  Het netwerk wordt geleid 
door de regering. Boven het nationale niveau zijn er suprana-
tionale niveaus. 
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B2. Het ontwikkelingsproces van menselijke open systemen 

Binnen het rompmodel van open systemen is er niet alleen sprake 
van een biologisch evolutieproces*, maar in menselijke systemen 
eveneens van een psychisch evolutieproces. 
Net als in de biologische evolutie doorloopt ieder menselijk sys-
teem na z'n ontstaan dezelfde psychische fasen (soms nog slechts 
rudimentair), als het fenomeen menselijk systeem sinds het ont-
staan van de mens. 
In de procesbeschrijving beperk ik mij tot de ontwikkeling van de 
menselijke psyche in het algemeen, ervan uitgaande dat deze be-
schrijving algemeen geldig is (holistisch), en dus ook in concrete 
menselijke systemen die nu bestaan op ieder niveau. 
In het psychische evolutieproces van menselijke systemen onder-
scheid ik**  drie fasen: 

- de magische fase 
- de identiteitontwikkelingsfase 
- de functionele fase. 

In elke fase ontwikkelt zich een nieuwe psychische functie en evo-
lueren bestaande psychische functies met bijbehorende vermogens 
naar een hoger energie- en complexiteitniveau. Iedere fase kent 
zijn eigen vormen van transformatie en regressie. 
Ook, en dat is essentieel voor de rol van de overheid, verandert 
de relatie tussen de mens en externe machten. Deze relatie ver-
andert van volledige afhankelijkheid van externe machten in de ma-
gische fase tot de macht tot zelfbepaling en collectieve zingeving 
aan externe machten in de functionele fase. Het is een individu-
aliseringsproces met toenemende spreiding van macht en bijbehoren-
de, meer informele, tweezijdig bepaalde relaties. De toenemende 
maatschappelijke complexiteit is steeds meer een door mensen ge-
creëerde complexiteit. Dit proces veronderstelt een toenemend 
psychisch bewustzijn (versus "ich  babe  es nicht gewust"). 
De overgangen tussen de fasen zijn psychische ontwikkelings-
crises. 
Momenteel bevindt het evolutieproces zich met name in de rijke 
westerse landen in de overgangscrisis tussen de identiteitontwik-
kelingsfase en de functionele fase. Voor de overheid is "minder 
en beter" het etiket op deze crisis (zie ook deel C). 
De drie fasen zien er als volgt uit. 

In de magische fase werd de mens volledig overheerst door "hoge-
re" externe machten (goden, natuur, d.w.z. "bovenmenselijke" or-
denende krachten). 

* De gangbare term 'evolutieproces', gekoppeld aan de evolutie-
theorie van Charles Darwin, is eigenlijk verouderd omdat nieuwe 
theorie (o.a. transformatietheorie) dezelfde processen beter 
verklaart; de term transformatieproces is hier meer op zijn 
plaats maar minder herkenbaar. 

** Gebaseerd op de theorieën van met name Van Peursen,  Neuman,  en 
Maslov 5); 
deze fasenindeling lijkt samen te vallen met de eerste drie van 
de vier levensfasen van de mens, namelijk de oprichtings-, de 
inrichtings-, de zingevings- en de samentrekkingsfase; in de 
collectieve psychische ontwikkeling zou dit betekenen dat na de 
functionele fase (zingeving) nog een fase in het verschiet 
ligt. 
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De mensen waren &n geheel met het grotere geheel, ze schreven hun 
identiteit toe aan de hogere machten. 
Het onderbewuste met de behoeftenstructuur was in deze fase de 
dominante psychische functie die in hoge mate het handelen van 
menselijke systemen bepaalde. 
De behoeftenstructuur bestond primair uit fysieke zekerheidsbe-
hoeften. De energie was immers voortdurend gericht op het bevre-
digen van die behoeften. 
Menselijke machten werden beschouwd als vertegenwoordigers van de 
hogere machten en aan hen werden goede en slechte magische krach-
ten toe geschreven. Machtsmisbruik had de vorm van zwarte magie en 
leidde tot vervreemding. 
De psychische relaties (hierarchisch en horizontaal) tussen de 
menselijke systemen waren beperkt tot het "primitieve" niveau van 
de systemen zelf. 
Deze toestand was tot het einde van de middeleeuwen dominant in 
Europa. 

In de identiteitontwikkelingsfase was er voldoende fysieke zeker-
heid om afstand te kunnen nemen van de externe "hogere machten' 
door ontwikkeling van ratio en techniek. 
In dit psychische scheidingsproces probeerde de mens de hogere ex-
terne machten te begrijpen en te manipuleren. Hierdoor ontwikkelde 
zich een eigen identiteit, een eigen standpunt van waaruit de ho-
gere machten hun almacht verloren en de menselijke greep op de om-
standigheden toenam. 
Het was een exploratiefase waarin tengevolge van toenemende com-
plexiteit en energieniveau de normatieve structuur en vermogens in 
het bovenbewuste werden ontwikkeld, met name in de linker hersen-
helft. 
Het bovenbewuste werd in deze fase de dominante psychische func-
tie. 
Door externe machten (kerk en staat) werd de normatieve structuur 
van de collectieve identiteiten vorm gegeven en werden de psychi-
sche relaties tussen menselijke systemen in hoge mate bepaald. Er 
ontstond een formele scheiding tussen kerk (goddelijke macht) en 
staat (wereldlijke macht), De "hogere" macht verloor daarmee een 
stuk van zijn almacht ten koste van menselijke macht. 
Binnen de normatieve structuur, de door kerk en staat autoritair 
opgelegde ethische ruimte, ontwikkelden mensen hun eigen 
normatieve structuur en hun eigen identiteit. Daarbij was een 
invloedrijke rol weggelegd voor de economisch machtigen, die ook 
veel invloed hadden op kerk en staat. De normen konden stimulerend 
zijn maar ook liefdeloze dogma's, die vervreemdden van de eigen 
behoeften. In deze fase nam machtsmisbruik met name de vorm van 
dogmatisme aan, leidend tot een negatief scheidingsproces. 
In de menselijke psyche onstond een splitsing tussen de behoeften 
in het onderbewuste en de normen in het bovenbewuste. Het 
onderscheid tussen goed en kwaad betekende onderdrukking van 
"slechte" behoeften. In het onbewuste leidden deze een eigen 
leven, bijvoorbeeld door projectie op anderen die vervolgens wer-
den bestreden (vijanden, zondebokken,  etc.).  
De behoeftenstructuur evolueerde naar het niveau van de identi-
teitontwikkelingsbehoeften, die zich uitten in het leveren van 
(o.a. technische) prestaties en het ontvangen van goedkeuring en 
liefde. Men bleef daardoor wel afhankelijk van externe machten. 
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In wezen was dit een optimistische fase. De menselijke mogelijk-
heden tot greep op de omstandigheden werden steeds hoger inge-
schan, de maakbaarheid van de samenleving nam steeds verder toe 
(dacht men)*.  In werkelijkheid was de keuzevrijheid voor veruit de 
meeste mensen nog zeer beperkt. 

In de functionele fase verschuift het accent van externe macht 
(normstelling en handhaving) naar interne macht. Externe macht be-
hoeft legitimatie van lagere systeemniveaus. Het bewuste manage-
ment wordt nu de dominante psychische functie. 
Het management van een menselijk systeem geeft primair zelf lei-
ding aan en heeft zelf macht over het eigen systeem. Zelfmanage-
ment en zelforganisatie zijn centrale begrippen. Zelfstandigheid 
en eigen verantwoordelijkheid zijn kernkwaliteiten. 
De relaties van het systeem met zijn omgeving en de interne rela-
ties staan in deze fase centraal. Het management is zelf verant-
woordelijk voor het energietransformatieproces en dus voor het 
functioneren van die relaties. 
Het doorslaggevend criterium voor het bepalen of een relatie al 
dan niet goed functioneert is niet meer het voldoen aan algemene 
normen, maar de zingeving aan die relatie door het management zelf 
en door het management van het systeem waarmee de relatie wordt 
onderhouden. Zingeving van relaties wordt tweezijdig bepaald. Dit 
geldt ook voor hiërarchische machtsrelaties. 
Collectieve identiteiten worden steeds minder extern bepaald door 
kerk en staat en steeds meer van binnen uit vormgegeven door de 
leden van een collectief als zij dat willen. 
De afspiegeling van de steeds toenemende maatschappelijke pluri-
formiteit in een inmiddels onafzienbaar aantal door kerk en staat 
afgebakende maatschappelijke hokjes maakt duidelijk dat kerk en 
staat de collectieve identiteit steeds minder kunnen bepalen. Wat 
is immers de collectieve identiteit van een maatschappij met rand-
groepjongeren, bijstandsmoeders, langdurige minima, Ijezuspeoplel, 
enz. enz. 
Individualisering op elk systeemnivo betekent dat je steeds meer 
zelf bepaald waar je lid van bent en wat dat betekent. Door kerk 
en staat bepaalde identiteitshokjes verliezen steeds meer hun zin, 
het worden rudimenten uit de identiteitsontwikkelingsfase die nog 
slechts recht geven op een woud aan subsidies (staat) of imma-
teriële voordelen (kerk). 
Evolutie naar de funcionele fase is noodzakelijk geworden, omdat 
de complexiteit en het energieniveau zodanig zijn toegenomen dat 
de psychische structuur van de identiteitontwikkelingsfase onder 
te hoge druk is komen te staan. Externe sturingsmogelijkheden zijn 
te beperkt. Menselijke systemen kunnen alleen verder transformeren 
door een toenemende mate van zelfmanagement. 
Deze evolutie kan plaatsvinden omdat de macht van de mens over de 
omstandigheden ten gevolge van toegenomen kennis en techniek sterk 
is gegroeid. 

* Volgens  Bell  6) is de moderne geïndustrialiseerde maatschappij 
een produkt van twee typen mensen, de 'econoom' en de 
'ingenieur', met rationaliteit en efficiency als hoogste waar-
den en materiële groei als uitgangspunt. Achter deze twee typen 
zie ik nog drie normstellende figuren staan ni. de politieke 
autoriteit, de dominee/pastoor, en de rationele wetenschapper. 
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Tegelijkertijd echter zijn de door de mens gecreëerde maatschappe-
lijke structuren (organisaties en netwerken) en technische hulp-
middelen zo in complexiteit toegenomen, dat ze in toenemende mate 
een vervreemdende werking hebben van collectieve psychische be-
hoeften. 
De functionele fase is een integratieproces. De identiteit van 
menselijke systemen in deze fase is zover ontwikkeld, dat ze in 
staat zijn zichzelf vanuit een geïntegreerd management te leiden. 
Ze kunnen vervreemding van eigen behoeften tegen gaan op ieder 
systeemniveau en moeten dit ook steeds meer zelf doen. Menselijke 
systemen nemen zelf de volle verantwoordelijkheid voor hun ge-
drag. De identificatie met de "goede" normen en autoritaire ge-
zagsdragers volstaat niet langer. 
Door aanvaarding van de konsekwenties van het eigen gedrag wordt 
ook het "slechte" bewust geintegreerd. 
De afhankelijkheid van externe machten en hun absolute normen 
slaat om in het zich op eigen initiatief verbinden aan andere sys-
temen en hun normen, inclusief hogere systeemniveaus, waaronder 
ook religieuze en wetenschappelijke stromingen c.q. organisaties. 
Machtsuitoefening door de overheid blijft noodzakelijk en krijgt 
steeds meer het karakter van het namens het collectieve niveau be-
geleiden van de ontwikkeling van steeds complexere systemen op la-
gere niveaus. Machtsuitoefening is gericht op het collectief bepa-
len van de ethische ruimte en daarbinnen op het stimuleren van 
ontwikkeling. 
Machtsmisbruik neemt in deze fase vooral de vorm aan van preoccu-
patie met het organiseren als doel op zich zonder zingeving en in-
tegratie. 
Na de ontwikkeling van de (onder)scheidende vermogens in de linker 
hersenhelft in de vorige fase worden in deze fase met name de in-
tegratieve vermogens in de rechter hersenhelft ontwikkeld. 
Waar in de vorige fase de ratio domineerde, staan in deze fase de 
managementvermogens centraal*.  Het is niet toevallig dat de ont-
wikkeling van de rechter hersenhelft, geassocieerd met vrouwelijke 
kwaliteiten en de emancipatie van de vrouw tegelijkertijd plaats-
vinden. De machtsverdeling tussen het mannelijke en het vrouwe-
lijke wordt in evenwicht gebracht, zowel in de psyche als in de 
maatschappij. 
In de functionele fase wordt de behoeftenstructuur uitgebreid met 
de behoefte aan zelfrealisatie. Zelfrealisatie is zelf zin geven, 
variërend tussen het maken van dagelijkse keuzen en het opzoeken 
en beleven van "kosmische" piekervaringen. 
De normatieve structuur (de ethische ruimte) en de vermogens tot 
zintuigelijke beleving en creativiteit in het bovenbewuste worden 
nu primair zelf bepaald en ontwikkeld. De eigen idealen, bele-
vingswereld en creativiteit staan centraal. 
In deze fase wordt het bewuste management met de bijbehorende ver-
mogens ontwikkeld, waarbij het accent verschuift van operationeel 
management naar strategisch management. Verandering wordt nor-
maal. 

* Uitgedrukt in dominante typen mensen signaleer ik in de functio-
nele fase een opkomst van 'de managementontwikkelaars' in de 
breedste zin (dus inclusief therapeut én informatiedeskundige) 
ter verhoging van de kwaliteit van het functioneren van systemen 
op alle niveau's; de drie achtergrondfiguren zullen minder nor-
men opleggen en meer systemen begeleiden/steunen in hun ontwik-
keling. 
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spreiding van 
macht en toename 
• tijd 
complexi 

• energie 

"top-down" 
in  

"bot turn-up" 

D psyctische relaties tussen menselijke systemen worden in hoge 
mate situationeel bepaald door het betrokken management. Zinvol 
gedrag wordt beantwoord met zinvol gedrag. Zinloos destructief ge-
drag wordt zonodig beantwoord door destructief gedrag ter bescher-
ming van het eigen systeem. De neiging van systemen om interne 
problematiek af te wentelen op de omgeving stuit op steeds krach-
tiger reakties uit de omgeving. Daarom noodzaakt de relatie met de 
omgeving in toenemende mate tot goed intern systeemmanagement. 
In menselijke systemen wordt aan de collectieve normatieve struc-
tuur (de cultuur) collectief zin gegeven, het hiërarchisch opleg-
gen neemt af. Juist daarom worden cultuur en cultuurverandering in 
organisaties steeds belangrijker en worden organisatiestructuur en 
-systemen steeds meer volgend. 
Waar in beide eerdere fasen het uitoefenen van externe macht was 
voorbehouden aan een gesloten "kaste" (de "hogere" macht op aar-
de), worden deze machtsposities nu steeds meer bereikbaar voor 
iedereen die wil en kan. 

Schematisch ziet het evolutiemodel van psychische machtsrelaties 
er als volgt uit: 

1. "hogere" externe macht 
magische fase 

2.= "menselijke" externe 
macht 
ident ite itontvikke-
lingsfase 

I 

3• "menselijke" interne 
macht 
functionele fase 

Schema 5: evolutie van psychische machtsrelaties van hiërarchische 
piramide (top-down) naar wederkerige kring (top-down en 
bot turn-up) 
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B3.  

Het evolutieproces van de psychische functies levert het volgende 
beeld. 

magische fase ----t identiteitontwikkelingsfase —b functionele 
fase 

boven- omgeving normen normen 

::::::Ns 

 mana!ment iek{ 

 

z
fy
ek
s
erh

e
e 

e;tet1 
onder- teitont- zelf- 
bewuste wikkeling realisatie 

E= + E=++ 
M=-- 

nog niet ontwikkeld 

Schema 6: de evolutie van de psychische functies 

Aan het onderbewuste werd eerst het bovenbewuste toegevoegd en 
vervolgens het bewuste management. 
Het energieniveau (E) neemt daarbij toe. De balans dient steeds in 
evenwicht te zijn. 
De machtsbalans (M) tussen intern en extern management komt steeds 
meer in evenwicht. 

Transformatie en regressie: gezond en ongezond 

Van gezond naar ongezond, vice versa en wat is gezond? 

Aan de psychische functies wordt tijdens het leven van een mense-
lijk systeem een inhoud gegeven die energietransformatie kan be-
vorderen of belemmeren. 
Frustrerende ervaringen van het systeem (en dus ook van het sys-
teemmanagement) die niet goed zijn verwerkt, leiden tot belemme-
ringen. Verwerkingsprocessen blijven dan steken in verdringing en 
schijnoplossingen (vluchtgedrag), die deel gaan uitmaken van het 
onder- en bovenbewuste. In toekomstige situaties (met name ver-
gelijkbare situaties) kan de energie niet optimaal meer worden ge-
transformeerd. 
Naarmate het bovenbewuste en het onderbewuste meer geremd zijn 
zullen de managementvermogens zelf ook zwakker zijn ontwikkeld en 
is de interne communicatie met het management meer verstoord. 
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Gevolg is dat het management minder in staat is tot het leiding 
geven aan het systeem als geheel en de energiebalans met de omge-
ving in gevaar kan komen. 
Niet goed verwerken van crisissituaties leidt dus tot verzwakking 
van het systeem. Het systeem wordt kwetsbaarder, met name in 
nieuwe crisissituaties. Het systeem wordt zodoende steeds ongezon-
der. In plaats van transformatie vindt regressie plaats. Ten ge-
volge van deze regressie wordt een zinvolle relatie met de externe 
realiteit in het heden belemmerd. Als deze regressie ernstige vor-
men aanneemt, is er een therapeut voor nodig om het systeem vrij 
te maken van haar preoccupaties met het verleden en de relatie met 
het heden te herstellen. 
Eenmaal structureel psychisch ongezond komt een menselijk systeem 
niet gemakkelijk terug in een psychisch gezonde toestand. In een 
stabiele fase is er op zich meer ruimte, maar is de noodzaak min-
der acuut, terwijl in een ontwikkelingscrisis het tegenovergestel-
de geldt. 
Wanneer een gezond systeem in een psychische groeicrisis terecht 
komt, zal het tijdelijk veel energie nodig hebben voor het vinden 
van een passende structuur en het ontwikkelen van passende vermo-
gens. Iedere psychische groeicrisis kost immers energie, hetgeen 
zich onder andere manifesteert in pijn omdat de structuur wordt 
geforceerd. 
Psychisch ongezonde systemen gebruiken echter meer interne ener-
gie, lijden meer pijn en herstellen minder gemakkelijk. 

Alvorens op de huidige mate van gezondheid van menselijke systemen 
in het algemeen en de overheid in het bijzonder in te gaan, dient 
duidelijk te zijn hoe gezonde systemen er eigenlijk uitzien. 
De beschrijvingen van excellente menselijke systemen op indivi-
dueel en op collectief niveau tonen de volgende overeenkomstige 
kenmerken. 

Intern: - de beschikbare vermogens zijn in hoge mate gemobili-
seerd, er is sprake van onbelemmerde energietransfor-
matie; 

- er is sprake van identificatie met het systeem. 

Extern: - de transformatieve arbeid is gelijkgericht op en effec-
tief in transacties met de omgeving. 

Deze succeskenmerken zijn met name toepasbaar in een stabiele 
psychische fase. In instabiele ontwikkelingsfasen is energie 
nodig voor het veranderingsproces zodat minder energie-'output' 
overblijft. 

Psychisch ongezonde open menselijke systemen zijn niet open 

Ongezonde "open" menselijke systemen gedragen zich gedurende een 
langere periode "raar" in de ogen van een waarnemer buiten het 
systeem. 
Ze spelen het steeds weer klaar hun relatie met de buitenwereld te 
verzieken. De kwaliteit van de communicatie met de buitenwereld is 
structureel onvoldoende, transacties zijn onbevredigend. De kwali-
teit van de interne communicatie is eveneens problematisch. 
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sy5t w)rd gedreven door interne angst die gezonde trans-
met de omgeving belemmert. De directe relatie tussen actie 

vui buiten en actie vanuit het systeem is zoek omdat het systeem 
r.vtijwillig kiest voor ineffectief gedrag. Psychische blokkades 

in het gedrag van menselijke systemen hebben de werking van een 
vicieuze cirkel waar het systeem zelf niet uit kan komen. Het 
systeem sluit zich daardoor af van zijn omgeving. In therapie 
wordt geprobeerd de cirkel te doorbreken. 
In schema 7*  is een palet van de mogelijkheden tot verzieking van 
menselijke systemen, met achtergronden, weergegeven. 
Systemen die steeds dergelijke typen gedrag vertonen zonder dat 
daar directe aanleiding toe is, belemmeren gezond leidersgedrag. 
Dezonde systemen willen en kunnen immers zelf wel zinvolle inter-
ikrie met de omgeving realiseren.  

NN ziekte-angst tot actie gewenste consequentie benodigde 
beeld verlies van leider groepsgedrag leider  

t pe 

pararctde gevecht/ verdedigen sterk?/ wantrouwen/  eye  opener 
vijand vechten agressief meevechten? versterkend 

dramatisch Liefde/ scoren/ sterk?/ eriergiever- teambuilder 
afhankelijk voeding consumeren verzorgend  spilling/  

exploitatie 

utopisch toekomst voor- visionair onderzoek/ verzorgende 
bereiden discussie realist 

depressief toekomst apathie -- apathie energieke 
doemdenken optimist 

dwangmatig greep controleren -- rituelen bevrijder 

schizofreen afstand tot afstand -- vullen integrator 
slechte houden vaccum 
wereld 

Schema 7: typologie van psychisch ongezonde menselijke systemen 

De eerste drie typen vragen om een "grote leider" die echter niet 
mag slagen omdat het systeem niet op zinvolle interactie met z'n 
omgeving is gericht en de leider dus niet aan de verwachtingen 
kin voldoen. Het tweede drietal typen systemen roept zelf onbe-
wust zwak leidersgedrag op, want wie wil bewust een leider die 
apatisch is, niemand vertrouwd of bezig is met afstandhouden? 

* Met name gebaseerd op de ideeën van Kets de Vries 8 
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Vanzelfsprekend ligt er tussen psychisch gestoord en psychisch 
gezond een continuUm aan mogelijkheden en bevinden vele systemen 
(individuen, organisaties) zich ergens tussen beide polen. 
Organisaties of delen daarvan kunnen door hun taakstelling ten-
deren naar één van de typen. Zo tendeert de politie naar dwang-
matigheid (orde handhaven), het leger naar paranoïde (verdedigen/ 
vechten) en de kerk naar utopisme (de verlossing) en dwangmatig-
heid (dogmatisme). 
De overheid als geheel tendeert in de identiteitontwikkelingsfase 
naar dwangmatigheid (beheersing van de maatschappelijke ontwikke-
ling). 
Beleidseenheden tenderen naar utopisme ('wishfulthinking') en 
uitvoerende eenheden naar dwangmatigheid (greep op beleidsreali-
satie) 
In mijn werk bij de overheid zie ik steeds weer de ongezonde com-
binatie van te dwangmatig opererende ambtelijke topleiding met te 
dramatisch  middle-management. Steeds nieuwe sterke mannen moeten 
de inefficiënte  middle-management koninkrijkjes "in de klauw" 
krijgen. In plaats van tranformatie naar een beter management 
wordt het  middle-management nog afhankelijker van de top en ver-
vreemdt de top nog verder van de organisatie. 
Voor delen van de overheid zijn psychische afwijkingen dus het 
mogelijke gevolg van functionele specialisatie. Voor de overheid 
als geheel geldt evenwel dat de algemene leiding verantwoordelijk 
is voor de gezondheid van het overheidssysteem als geheel. Func-
tionele afwijkingen daarbinnen mogen de algehele gezondheid niet 
bedreigen. 

Transformatie en regressie toegespitst op de overgang van de 
identiteitontwikkelingsfase naar de functionele fase 

In de overgang van de identiteitontwikkelingsfase naar de func-
tionele fase worden achter vrijwel alle zekerheden vraagtekens 
gezet. Men kan de overgang herkennen in opmerkingen als "vroeger 
was het allemaal veel eenvoudiger en vanzelfsprekender, toen 
hoefde je veel minder te kiezen" en "er zijn veel minder zekerhe-
den om je aan vast gehouden", of het minder gangbaar worden van 
het antwoord "dat hoort zo" bij een willekeurige vraag. 
Maar ook hoor je "je hebt nu veel meer mogelijkheden en je bent 
er zelf verantwoordelijk voor of je ze gebruikt". 
Traditioneel begint verandering bij vrije geesten ("de elite") en 
vindt daarna zijn doorwerking in de rest van het systeem en ande-
re systemen. Zelf zin geven is tot nu toe het voorrecht geweest 
van mensen die niet gepreoccupeerd waren met het vullen van hun 
buik of met ego-bevestiging. Deze mensen behoorden meestal tot de 
"kaste" die kerkelijke of wereldlijke macht bezat, of wilden daar 
juist niets mee te maken hebben (anarchisten). 
Nieuw echter in deze tijd is de collectieve noodzaak tot zinge-
ving, omdat de veranderingen steeds sneller gaan en het wegvallen 
van collectieve zekerheden snel kan leiden tot collectieve reg-
ressie. Consumentisme en materialisme zijn immers potentiële be-
dreigingen van de energiebalans van maatschappelijke systemen. 
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Individuele zingeving wordt ook in de lagere sociale groepen 
noodzaak als psychisch houvast in een tijd waarin veel in bewe-
ging is en het steeds moeilijker wordt je daarvoor af te slui-
ten. In het informatietijdperk is het beschikken over informatie 
geen probleem meer, maar de menselijke zingeving daaraan des te 
meer. Op het individuele niveau is de verschuiving van externe 
naar interne macht voorwaarde voor zingeving. 

Ook op het systeemniveau van organisaties maakt een forse ver-
schuiving van externe naar interne macht zelfmanagement en daar-
door zingeving mogelijk*.  Organisaties transformeren van bureau-
cratische instrumenten van externe machten naar vormen die zijn 
gebaseerd op interne menselijke verantwoordelijkheid en capaci-
teiten. 
In particuliere organisaties is de verschuiving duidelijk zicht-
baar ). Het topmanagement en de experts nemen in toenemende 
mate de macht over van de (veelal externe) kapitaalverschaffers. 

De nieuwe interne machthebbers worden in toenemende mate aange-
sproken op sociaal verantwoordelijk gedrag, naast het behalen van 
financiële resultaten. De externe en interne relaties worden 
steeds zichtbaarder, verzieking valt meer op en wordt steeds min-
der geaccepteerd. De media en actiegroepen spelen daarbij een be-
langrijke rol. 
Verschuiving van externe naar interne macht betekent voor de 
overheid een feitelijke verschuiving van politieke macht naar de 
maatschappij (naar buiten, o.a. via bestuurlijke decentralisatie) 
en naar het topmanagement en de experts in de ambtelijke Organi-
satie (naar binnen). 
De formele politieke macht blijft wel, maar de uitoefening wordt 
in toenemende mate beïnvloed door de maatschappij en de ambtelij-
ke Organisatie. De eenzijdige macht van een kleine groep (in 
Nederland met name het "Haagse circuit" met achterban) over velen 
krijgt meer het karakter van machtsrelaties waaraan door alle be-
trokkenen zin kan worden gegeven. 
De rol van "uitvoerend" ambtelijk apparaat ten behoeve van de Po-
litiek als externe opdrachtgever verandert in positieve zin naar 
mate de ambtelijke macht beter wordt geintegreerd met de poli-
tieke macht (a la es-Hertogenbosch).  Juist door de ambtelijke 
macht te erkennen en aan te spreken op maatschappelijke zingeving 
is het mogelijk om tot een nieuw elan in overheidsorganisaties te 
komen. 

* Mintzberg 9) citeert Solzhenitsyn: .......een maatschappij met 
geen andere maatstaf dan de wettelijke maatstaf is mensonwaar-
dig .....Een maatschappij die gebaseerd is op de letter van 
de wet en nooit hoger reikt, maakt nauwelijks gebruik van de 
menselijke mogelijkheden ....." Vervolgens schrijft hij: "Wij 
moeten een langdurige trend naar bureaucratische onpersoon-
lijkheid en utilitaire instelling omkeren - naar het wegdruk-
ken uit onze organisaties van idealen, overtuigingen, emoties 
en beleving van missie en zin. Solzhenitsyn heeft het natuur-
lijke eindpunt van die trend meegemaakt. Wij bewegen ons in 
dezelfde richting, gedreven door bureaucratie - ongeacht of 
het in de private of in de publieke sector is. De snelheid van 
die trend wordt alleen vertraagd door sociale verantwoorde-
lijkheid. Maar sociale verantwoordelijkheid kan de trend ook 
omkeren." 
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Het lijkt er op alsof in het kapitalistische bedrijfsleven meer 
vorderingen met de zingeving zijn gemaakt dan in de overheid. 
Met name vanaf de zeventiger jaren hebben veel ondernemingen aan 
zingeving gewerkt, daartoe gedwongen ten behoeve ven hun overle-
ven. 

Basisvragen als "wat is onze missie", "wat willen onze klanten 
eigenlijk", "wat zijn essentiële waarden in ons bedrijf" en "wat 
inspireert de leiding en de medewerkers" staan centraal. Als het 
er in deze fase omgaat wat echt belangrijk is, worden dit soort 
vragen beantwoord. 
In de overheid, waar directe overleving niet aan de orde is, en 
de interne ambtelijke macht (nog) onvoldoende wordt erkend en ge-
bruikt, worden zingevingsvragen wel gesteld maar meestal niet 
echt beantwoord. De dreiging is er wel maar men gaat ervan uit 
dat de bui steeds weer over trekt, waarna de paraplu weer kan 
worden opgeborgen. 
Een collega poneerde tijdens een bijeenkomst voor overheidsmana-
gers de volgende stelling: "de reden waarom de overheid niet vol-
doet aan het beeld van excellente (zeer gezonde) organisaties is, 
dat er voor een monopolist geen dwingende noodzaak is om excel-
lent te zijn, met andere woorden het hoeft niet en dus gebeurt 
het niet". 
De overheid zou het zich dus kunnen veroorloven om minder goed te 
functioneren. 

In de functionele fase past echter geen dysfunctionerende over-
heid**. Het streven naar minder en beter getuigt van een toe-
nemende druk op de overheid tot meer functioneel gedrag. 
De monopoliepositie in de identiteitontwikkelingsfase heeft er 
toe geleid dat de uitgangspositie van de overheid in de huidige 
ontwikkelingscrisis psychisch verre van gezond is. Er zijn weinig 
excellente overheidsorganisaties, integendeel de typologie voor 
ongezondheid biedt vaak meer aanknopingspunten. 
Dit betekent dat de overheid een langdurig en pijnlijk veran-
deringsproces te wachten staat met mogelijke transformatie in de 
gezondere delen en een stevige kans op regressie in de rest. 

* De bedreigde maatschappelijke overleving is wl staatszorg, 
maar tevens de garantie voor het overleven van het staatsappa-
raat in vredestijd. 

** Net zo min als andere blokkerende normatieve instanties pas-
sen; overheid, kerk en wetenschap kunnen worden ervaren als 
een normatieve Bermudadriehoek waar te veel maatschappelijke 
energie in verdwijnt; de vormgevers en bewakers van de collec-
tieve normatieve structuur uit de identiteitontwikkelingsfase 
verzetten zich haast collectief tegen transformatie van hun 
eigen posities naar de functionele fase. 
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Dit laatste geldt ook voor de psychisch minder gezonde en dus 
meer afhankelijke menselijke systemen binnen het overheidsterri-
torium. Voor deze systemen wordt het steeds meer een eigen ver-
antwoordelijkheid om gezond en onafhankelijk te worden. De over-
heid kan de therapie wel steunen, maar niet de afhankelijkheids-
relatie continueren. De "therapeutbehoefte" op ieder systeem-
niveau is dan ook nog nooit zo hoog geweest als nu, evenals de 
aandacht voor management en met name het menselijke aspekt daar-
van. 

Het bovenstaande moge duidelijk maken dat vaak veel te gemakke-
lijk wordt uitgegaan van transformatie in menselijke systemen in 
het algemeen en van overheidsorganisaties in het bijzonder. Het 
gemak waarmee verbaal getransformeerd wordt en cultuuromslagen 
plaatsvinden staat ver af van de praktijk. Ook op het individuele 
niveau verloopt de zelfrealisatie voor velen minder snel dan ge-
wenst. 
Wat mij betreft hebben de begrippen transformatie en zelfrealisa-
tie een te eenzijdig optimistische lading gekregen: niet zeuren 
over je verleden of andere excuses om niet te veranderen, kies je 
eigen toekomst,  "the sky  is  the  limit". Vroeger waren de omstan-
digheden de baas over jou en nu ben je zelf de baas. 
Gemakkelijk wordt vergeten dat je je zelf niet zomaar vrij van je 
eigen verleden kunt maken (zoals de baron van Münchausen, die 
zichzelf aan zijn haren uit het moeras trok). In werkelijkheid is 
het een proces waarin het management de confrontatie met de eigen 
potenties en blokkeringen voortdurend opzoekt en in positieve 
actie probeert om te zetten. 
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DEEL C: VERANDERING VAN DE OVERHEID NAAR "ECHT MINDER EN BETERE 

Voor verandering naar "echt minder en beter" is een nieuwe bena-
dering noodzakelijk. In dit deel C komen daartoe achtereenvolgens 
aan de orde een nieuw bestuurlijk paradigma, een visie op concre-
tisering in nieuwe interventievormen, de benodigde politieke wil, 
een nieuw managementparadigma, en een visie op de veranderkundige 
dimensies. 

C 1 • Naar een nieuw bestuurlijk paradigma: van verzorgingsstaat naar 
interveniërende staat 

Van normatieve beheersing naar functionele interventie -------------------- 
In essentie leidt het procesmodel in deel B tot de conclusie dat 
de taakopvatting van de overheid zal moeten veranderen van maat-
schappelijk probleemoplosser naar maatschappelijk begeleider bij 
het zelf problemen oplossen door menselijke systemen in de maat-
schappij. 
Hoe sneller het overheidsinstrumentarium daarop wordt gericht, 
hoe sneller "minder en beter" in de functionele fase wordt gerea-
liseerd. 
Afbouwen van onnodig afhankelijk makende instrumenten geeft zin 
aan het streven naar minder overheid. Het streven naar een betere 
overheid krijgt zin bij het opbouwen van een beperkt instrumen-
tarium dat helpt bij het zelf laten oplossen van problemen. 
Achter bovenstaande visie bevindt zich de bestuurlijke paradigma-
verschuiving die past bij de huidige overgangsfase in het 'grote' 
proces. 
Het dominante bestuurlijk paradigma in de identiteitontwikke-
lingsfase was: 

De overheid als normatieve autoriteit die het maatschappelijk 
ontwikkelingsproces beheerst ten behoeve van transformatie. 

De maatschappij had behoefte aan normatief leiderschap en een be-
perkte vrije gedragsruimte. Binnen de normatieve structuur lag 
het accent op operationeel management (procesbeheersing). 
Het ideaal in deze fase was de verzorgingsstaat waarin de over-
heid er voor zorgde dat iedereen zich optimaal kon ontwikkelen. 
Naarmate deze fase vorderde en de welvaart toenam, ging "vadertje 
staat" steeds meer "moederen". 
Maar het kind moest toch een keer volwassen worden. 

In de overgangsfase werden de afhankelijkheidsrelaties tussen 
menselijke systemen en de externe machten steeds meer een collec-
tief probleem dat transformatie belemmerde. Enerzijds controleer-
den de externe machten steeds minder de collectieve identiteits-
ontwikkeling. Menselijke systemen gingen steeds meer hun eigen 
gang. Anderzijds hebben de toenemende collectieve behoeften ge-
leid tot gigantische groei van de overheid. De collectieve las-
ten* van de verzorgingsstaat belemmerden steeds meer de collec-
tieve transformatie. 

* Citaat van CDA-fractieleider De Vries als voorbeeld: "... 85 
procent van alle woningen in Nederland wordt gesubsidieerd. 
Dat kan nooit de bedoeling zijn geweest" (Trouw, 12/6/1 86) 
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Ho autoritaire beheersingsparadigma ging noodzakelijkerwijs 
steeds meer knellen. Beheersing werd met name in deze eeuw steeds 
moeilijker en de angst om de greep op het proces te verliezen nam 
steeds verder toe. 
In termen van psychische ongezondheid kreeg het overheidsbestuur 
een steeds dwangmatiger "meer van hetzelfde" karakter. 
De overheid als geheel vervreemdde zich daardoor steeds verder 
van de maatschappij, die zelf ook in toenemende mate crisisver-
schijnselen ging vertonen. 
Naarmate het gebouw van de verzorgingsstaat hoger werd veranderde 
het beheersingsprobleem wel van uiterlijk en intensiteit, maar 
niet van essentie. In moeilijke tijden vertoonde de overheid 
Kafka-achtige trekken van vervreemding. In betere tijden leek het 
overheidsgezicht meer op het karikatuur van de vriendelijke, maar 
van kast naar muur sturende ambtenaar "Van Puthoven" 10). Vaak 
was het gezicht klant/mensonvriendelijk. 
De overheid kreeg steeds meer last van haar eigen voortdurend 
uitdijende normatieve structuur, wat leidde tot het tot nu toe 
nog weinig succesvolle streven naar deregulering. 
De ontwikkeling naar een steeds krachtiger overheid ten behoeve 
van een steeds krachtiger maatschappij werd in de praktijk een 
ontwikkeling naar een steeds loggere bureaucratie ten koste van 
steeds meer onnodig afhankelijke menselijke systemen. 

Hoewel bovenstaand beeld nog vers in het geheugen ligt, wordt het 
inmiddels ook in toenemende mate duidelijk dat het "schip van 
staat" door de wal wordt gekeerd. 
Bet beheersingsparadigma wordt geleidelijk los gelaten en er ont-
staat onder het etiket "minder en beter" een nieuw dominerend 
bestuurlijk paradigma dat past bij de functionele fase: 

de overheid als flexibel management dat functioneel in het maat-
schappelijk ontwikkelingsproces intervenieert ten behoeve van 
transformatie: de interveniërende staat. 

Kijken vanuit dit paradigma geeft het volgende beeld. 
De maatschappij heeft behoefte aan een ruime vrije gedragsruimte, 
waarin de overheid situationeel intervenieert (strategisch 
management, procesbegeleiding). Menselijke systemen binnen het 
overheidsterritorium zijn zelf procesverantwoordelijk. De spel-
begeleiding beperkt zich zoveel mogelijk tot situationeel inter-
veniëren in het maatschappelijk spel tussen volwassen spelers. 
Spelbederf wordt namens het collectief gericht bestreden. 
Het accent wordt verlegd van het krachtig maken van de overheid 
naar het krachtig maken van de menselijke systemen binnen het 
overheidsterritorium. Alleen daardoor kan in de functionele fase 
de energiebalans van het collectieve systeem met z'n omgeving in 
evenwicht blijven. 
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Vergelijken we de verzorgingsstaat met het ouderwetse ziekenhuis 
dar patiënten verzorgt tot ze zijn genezen, dan is de interven-
tiërende staat het moderne ziekenhuis dat patiënten zo snel moge-
lijk uit het ziekenhuis en op eigen benen probeert te krijgen. 
Het nieuwe bestuurlijke paradigma veronderstelt een nieuw zelf-
beeld van de overheid en, complementair daaraan, van menselijke 
systemen die een beroep doen op de overheid. Deze zelfbeelden 
werken alleen als ze een positieve lading hebben. Dit betekent 
dat men tot het inzicht komt dat "minder en beter" meer is dan 
het gevolg van bezuinigingen. 
In een positief zelfbeeld hoort globale overeenstemming over de 
kenmerken van een positieve interventie. 
In de functionele fase zal een positieve interventie worden ge-
kenmerkt door: 
- het selectief steunen van constructieve initiatieven van mense-
lijke systemen die zelf beter willen functioneren en 

- het selectief belemmeren van extern gerichte destructieve ini-
tiatieven. 

Kortom tussen overheid en maatschappij ontstaat (ideaal-typisch) 
een volwassen wederkerige relatie die een wederzijdse betrokken-
heid veronderstelt. Terugkoppeling ter bevestiging van de zin van 
de interventie is nu essentieel. 
In de verzorgingsstaat daarentegen lag het initiatief tot verbe-
tering primair bij de overheid, remde de overheid vaak construc-
tieve initiatieven in de maatschappij en werden destructieve ini-
tiatieven te veel getolereerd, tenzij ze intern gericht waren 
(onder andere euthanasie en zelfmoord). 
Er is in de functionele fase niet zo zeer sprake van delegatie 
van macht (top-down) als wel van het machtigen van hogere sys-
teemniveaus ten behoeve van collectieve actie  (bottom-up). 
Hierbij is uitgangspunt dat machtiging aan het laagst noodzake-
lijke niveau plaatsvindt, al is dit in toenemende mate een supra 
nationaal niveau  ("the world  as a  global village"  11). 

De interventies van de intervenirende staat 

In Nederland vindt mijn bestuurlijke visie met name aansluiting 
bij twee in opdracht van de regering opgestelde rapporten, 
namelijk "planning als onderneming" van de Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid en "de interveniërende staat" van de 
Commissie Geelhoed. 
Beide rapporten komen erop neer dat de overheid zichzelf niet 
langer moet beschouwen als de bestuurder van de samenleving. 
In "planning als onderneming" wordt deze middelpuntpositie prin-
cipieel los gelaten omdat de overheid die pretentie niet meer kan 
en niet meer moet willen waarmaken (minder pretenties). 



Afnemende zwaarte van interventie 

voor- genor- norm + norm + aanbeve- 
ziening meerde toestem- sanctie  ling, af- 
real i- subsidie ming achteraf spraak, 
seren vooraf informatie 
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Toenemend 
behoefte-
niveau 

1. fysieke 
zekerheid 

2. identiteit-
ontwikkeling  

3. zelf-
realisatie 

1. "da interveniërende staat', opgesteld in het kader van deregule-
ring, wordt het accent pragmatisch gelegd op de inefficiëntie van 
de overheidsinterventies. Het moet en het ken veel efficiënter 
(beter interveniëren). De overheidsinterventies worden ingedeeld in 
zwaarteklassen, dat wil zeggen van overheidsrealisatie (voorzienin-
gen) tot overheidsinformatie. Geconcludeerd wordt dat bij veel in-
terventies de maatschappelijke kosten/batenverhouding negatief is 
en gezocht dient te worden naar lichtere interventies (deregule-

ring). 
Slechts in enkele gevallen is er reden om zwaarder te inter-
veniëren, bijvoorbeeld bij schadeloosstelling van slachtoffers van 
delicten. 
Minder en beter is minder vanzelfsprekend en effectiever en eff i-

cinter interveniëren. 

Concreter zicht op de verandering van de interventies ontstaat door 
het leggen van de relatie tussen soorten overheidsinterventies en 
de collectieve behoeftenniveaus in respectievelijk de verzorgings-
staat en de interveniërende staat.* 

In schema ziet dat er als volgt uit: 

Schema 8: interventieniveaus in de verzorgings- en interveniërende 
staat 

intervent iegebruik verzorgings- 
+++ veel staat 
++ matig 

afnemend 

+ weinig 
o geen 

intervenie-
rende staat 

* Dit is mijn inschatting van de interventieniveaus, ontstaan door 
concrete overheidsactiviteiten globaal in te delen naar behoef-
tenniveau en interventiezwaarte. 



he-na kont naar voren dat naarmate het behoefteniveau roe-
ntont het interventieniveau afneemt. Het realiseren van fysieke 
zekerheid vraagt meer en zwaardere interventies dan het bevorderen 
van zeifrealisatie. Het budget voor het leger is bijv. hoger dan 
het budget voor emancipatiebewegingen. 
In de overgang van verzorgingsstaat naar interveniërende staat ne-
men de overheidsinterventies als geheel zowel in aantal als in 
zwaarte af. Er komt meer ruimte voor zelfrealisatie. De overheids-
bemoeienis met fysieke zekerheid en identiteitsontwikkeling neemt 
af, de overheid wordt minder normatief en betuttelend. 
Tegelijkertijd neemt de bemoeienis in de vorm van collectieve keu-
zen in het kader van zelfrealisatie toe, met name in de vorm van 
normen, afspraken, aanbevelingen en informatie, maar ook door mid-
del van strategische subsidies (bijvoorbeeld voor de ontwikkeling 
van informatietechnologie én informatieverwerkende vermogens). 

Kernachtig samengevat veranderen de functies van de overheid als 
volgt: 

vangnet voor fysieke 
- zekerheid en identiteits- 

ontwikkeling 
Verzorging ethische ruimtebegren- 

zing 
+ (bege)leider van collec- 

tieve zelfrealisatie 
+ stimuleren van strate-

gische ontvikkeling 

verzorgingsstaat interveniërende staat 

Schema 9: veranderende functies van de overheid 

Het veranderingsproces is vergelijkbaar met het zakken van de 
waterspiegel in een bergmeer. 

Initiatief sector 

Garantie sector  

Schema 10: zakkend water in een bergmeer 
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Op het steeds hogere zorgniveau van de verzorgingsstaat (de 
waterspiegel in het bergmeer) werden door algemene interventies 
maatschappelijke problemen "opgelost" en onzichtbaar. Wanneer de 
problemen groter worden en de zorg zakt tot een aanzienlijk lager 
vangnetniveau, komen allerlei maatschappelijke problemen boven 
water. De overheid benadert deze problemen met specifieke inter-
venties vanuit de volgende overwegingen: 

- wil de probleemhebber zijn problemen zelf oplossen? Zo ja, 
- kunnen de problemen zelfstandig worden opgelost? Zo niet, 
- kan de overheid helpen zonder de eigen verantwoordelijkheid en 
inzet over te nemen? 

Door de woorden probleemhebber, problemen en oplossen, te vervan-
gen door initiatiefnemer, initiatieven en realiseren wordt de be-
doeling nog duidelijker, d.w.z. minder "zorg" en meer "zelfrea-
lisatie". In de functionele fase wordt uitgegaan van verantwoor-
delijke individuen op ieder systeemniveau, en democratisch func-
tionerende systemen met gelegitimeerd en bevoegd systeemmanage-
ment. 
Het accent verschuift van minder gedetailleerde en statische al-
gemene interventies (rechten en plichten) naar dynamische speci-
fieke interventies binnen een beperkt en globaal algemeen kader 
van rechten en plichten. 
De specifieke interventies vinden plaats binnen een op het alge-
mene kader gebaseerd "bemoeirecht" van de overheid en zijn ge-
richt op flexibel stimuleren van constructieve initiatieven en 
belemmeren van destructieve initiatieven. 
De zorg blijft beperkt tot het op eenvoudige wijze verstrekken 
van een vangnet voor basiszekerheid. 
De door de overheid zelf beheerde voorzieningen kunnen in hoge 
mate worden geprivatiseerd zonder dat essentiële overheidsinvloed 
onmogelijk wordt. 
Binnen de toegenomen gedragsruimte intervenieert de overheid als 
een daartoe gelegitimeerde strategische gedragstherapeut, op 
zakelijke wijze gewenst gedrag belonend en ongewenst gedrag 
straffend. 
Dit veronderstelt een strategische en gelegitimeerde visie op het 
ontwikkelingsproces. Deze visie omvat ook een visie op het belem-
meren van ongewenste toepassingen van technische mogelijkheden* 

in het kader van de ethische ruimtebegrenzing. De menselijke 
ratio dient met name ook op collectief niveau te worden "gema-
naged". In de functionele fase passen geen afhankelijkheidsrela-
ties en dus ook geen afhankelijkheid van ratio en techniek en de 
deskundige dragers daarvan. Voor de toenemende afhankelijkheid 
van therapeuten geldt hetzelfde. 

* Gedoeld wordt op ontwikkelingen op nucleair gebied, in de 
biochemie, in de informatica ten aanzien van "privacy",  etc.  
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Het benodigde juridische kader kan worden afgeleid van het flexi-
bele systeem in Angelsaksische landen dat vanuit een globaal al-
gemeen kader situationeel wordt bepaald door jurisprudentie. 
Het is alles behalve een "soft" instrumentarium. De hardheid van 
de interventie wordt gerelateerd aan de mate van destructie van 
het "particuliere" initiatief. 

Concretisering van 'echt minder en beter' in een bestuurlijk 
beeld 

Concretisering maakt het gemakkelijker om de verschillen met de 
huidige situatie voor te stellen. Het maakt het ook mogelijk om 
te laten zien dat 'echt minder en beter' vei uitmaakt. En dat 
doet het, want alle overheidsorganisaties de ik van nabij ken 
zouden er totaal anders uitzien*. Concrete vergelijking laat ik 
over aan de lezer. 
Tegelijkertijd is het in de vorm vangen van verandering een 
verenging. Net  zoals er meerdere wegen naar Rome leiden, kan de-
zelfde oplossingsrichting op verschillende manieren worden gerea-
liseerd. Mijn voorstellen kunnen daarom beter worden opgevat als 
'waarom niet?'-ideen dan als blauwdrukken voor de nieuwe over-
heid. Vormdiscussies kunnen immers snel in ongeïnspireerd blauw-
druk denken verzanden. Met dit voorbehoud schets ik in zeer grote 
lijnen het beeld van een overheid die georganiseerd is in drie 
interventiesectoren: 
- de garantiesector 
- de initiatiefsector 
- de c&3rdinatie- en belastingsector. 

In de uitwerking komt naar voren dat deze sectoren zowel in 
structuur, systemen en cultuur onderling sterk van elkaar ver-
schillen. 

De garantiesector 
In deze sector garandeert de overheid het voorzien in primaire 
levensbehoeften op het gebied van fysieke zekerheid, ontwikkeling 
en veiligheid. 
Hiertoe krijgt iedere burger boven de 18 jaar een gelijk basisin-
komen dat voldoende is voor voeding, wonen en vervoer op een 
minimumniveau. Kinderen onder de 18 krijgen het zelfde via een 
toeslag voor de ouders (een lager bedrag). Extra inkomsten kunnen 
in de initiatiefsector worden verdiend. 
Verder krijgt iedere burger een basisontwikkelingsbudget in de 
vorm van vouchers die recht geven op opleiding. De vouchers wor-
den ingeleverd bij de school naar keuze die het bedrag kan ont-
vangen van de overheid. In de initiatiefsector kan het kwali-
teitsniveau van het geboden onderwijs worden bewaakt. 
Ook heeft iedereen recht op een basisniveau van medische hulp en 
verzorging. De hulpverlenende instantie kan de kosten declareren 
bij de overheid. 

* Op rijksnivo gaan er wel plannen in deze richting bijv. van de 
cie's Dekker voor technologie en volksgezondheid en van staats-
secretaris Heerma voor de volkshuisvesting; op gemeentelijk 
niveau geldt dit bijv. voor de gemeente 's-Hertogenbosch.  
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In feite zijn de bovenstaande garanties financiële garanties die 
op eenv3udige wijze te verstrekken zijn door uitkeringsfabrie-
ken. Het uniforme uitkeringsniveau wordt vastgesteld door de lan-
delijke overheid. 
Bij persoonlijke schulden kan geen aanspraak worden gemaakt op 
deze bedragen door schuldeisers. 
Indien in concrete situaties blijkt dat de financiële garantie 
niet voldoende is voor het voorzien in de primaire levensbehoefte 
vanwege lokale omstandigheden, wordt niet op individuele basis 
bijgesubsidieerd vanuit de garantiesector. Concrete situaties 
worden in de initiatiefsector op maat behandeld. 
Alleen als de eigen verantwoordelijkheid echt niet gedragen kan 
worden, met name bij geestelijk en lichamelijk gehandicapten, kan 
de overheid de verantwoordelijkheid overnemen. 
De veiligheid wordt gegarandeerd door een defensieleger (extern) 
en binnenlandse politie. Justitie geeft op centraal niveau alge- 
mene richtlijnen aan de politie en aan de rechtspraak. 

De initiatiefsector 
In de initiatiefsector intervenieert de overheid in het maat-
schappelijk gebeuren door selectief maatschappelijke initiatieven 
te steunen en te belemmeren. In principe is de overheid dus niet 
zelf initiatiefnemer en resultaatverantwoordelijk op de vele 
soorten markten van vraag en aanbod. De overheid kan wel uitnodi-
gen tot initiatief. 
Zorggaranties worden niet gegeven, bijvoorbeeld ook niet voor 
volledige werkgelegenheid. Daarvoor in de plaats kan de overheid 
wel op vele manieren initiatieven steunen, in dit voorbeeld door 
initiatiefsteun op de arbeidsmarkt. 
De initiatiefsector is gestructureerd naar drie invalshoeken:  

profit,  initiatieven van ondernemingen in het kader van econo-
mische ontwikkeling, inclusief technologische ontwikkeling; 
non-profit, initiatieven van individuen en organisaties in het 
kader van individuele en collectieve (culturele) ontwikkeling, 
inclusief gezondheid en vorming en opleiding; 
fysiek milieu, initiatieven die gericht zijn/effect hebben op 
het fysieke milieu, inclusief ruimtelijke voorzieningen (wonen, 
werken, verkeer, recreatie en natuurbehoud). 

Ieder initiatief kan vanuit deze drie invalshoeken worden beoor- 
deeld door de overheid, eventueel gevolgd door aktie. 
Op de drie deelterreinen opereert de overheid bij voorkeur op het 
niveau van het initiatief en de markt waarin het initiatief geno-
men wordt (lokaal, regionaal, nationaal of supranationaal). 
Overheidsinterventies kunnen zijn: 
- tijdelijke financiële bijdrage met resultaateisen aan het ini- 
tiatief, eventueel samen met particuliere sponsors; 

- garantstelling voor een deel van de risico 's; 
- stimuleren van initiatieven door middel van aanbevelingen, in-
formatie en organiseren van samenwerking; 
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- afbakenen van de ruimte waarbinnen initiatieven toelaatbaar 
zijn; 

- ingrijpen wanneer deze grenzen worden overschreden. Dit ingrij-
pen kan o.a. door voor ongewenste initiatieven te laten beta-
len. 

Voor de structuur van de overheidsorganisatie betekent dit: 
- privatisering en verzelfstandiging van voorzieningen en dien-
sten die de overheid nu zelf realiseert, waarbij maatschappe-
lijk vitale voorzieningen en diensten meer of minder worden af-
geschermd van de Vrije markt; soms blijft de overheid opdracht-
gever en wordt de uitvoering uitbesteed (bijv. onderhoud van 
openbaar gebied); 

-veel meer delegeren naar lagere overheidsniveaus, waarbij het 
openbaar bestuur zich zal dienen te organiseren langs de struc-
turele indeling volgens invalshoeken, zodat verticale en hori-
zontale coördinatie vereenvoudigd kan worden; 

In de initiatiefsector wordt niet meer gewerkt met gedetailleerde 
regelingen maar vindt vanuit algemeen geformuleerde kaders speci-
fieke aktie plaats op verschillende niveaus. De algemene beleids-
kaders zullen veelal de vorm hebben van richtingsstragegiëen die 
de gewenste ontwikkeling globaal richting geven en begrenzen. 
Deze richtingstrategiëen dienen herkenbaar te zijn als collec-
tieve waarden in de vorm van beelden en  mottoes,  zoals bijvoor-
beeld in de ruimtelijke ordening de concepten "gebundelde decon-
centratie" of "de compacte stad". 
Hogere overheidsniveaus geven vanuit de algemene kaders hiertoe 
budgetten aan lagere overheden (zoals bijvoorbeeld in het stads-
vernieuwingsfonds). Inhoud geven aan het "bemoeirecht" maakt het 
ook mogelijk in te grijpen bij slecht bestuur op een lager ni-
veau. 

De coördinatie en belastingsector 
Iedere club heeft z'n voorzitter en penningmeester. 
Deze twee coördinerende functies blijven noodzakelijk in de over-
heid en vertegenwoordigen eindverantwoordelijkheden die niet ge-
delegeerd kunnen worden, ook niet bij collegiaal bestuur. De 
voorzitter wordt bijvoorkeur in algemene verkiezingen gekozen. 
Dit lijkt de beste garantie voor inspirerend leiderschap. De pen-
ningmeester ziet toe op de uitgaven en verzorgt de inkomsten, 
vanuit een visie op financieel verantwoord beleid. 
Justitie zal naast haar taak in de garantiesector ook een coör-
dinerende en controlerende taak hebben in de initiatiefsector, 
evenals de politie daarin een uitvoerende taak heeft. Ook zal een 
vorm van coördinatie van het buitenlandse beleid nodig blijven. 
De coördinatie kan tot een minimum beperkt worden door de verant-
woordelijkheden in de geest van het bestuurlijk en het management 
paradigma (zie C2) te verdelen. 
Hoewel de financiële ruimte voor particuliere initiatieven fors 
zal moeten toenemen, blijft een aanzienlijke belastingopbrengst 
ten behoeve van de garantie- en de initiatiefsector noodzakelijk. 
Ik stel voor de belasting vooral te heffen daar waar het inkomen 
verdient wordt, namelijk in de ondernemingen in de profitsector 
en in mindere mate op de inkomsten van non-profitorganisaties. De 
belastingheffing op persoonlijk inkomen kan geheel of grotendeels 
(bijvoorbeeld exclusief extreem hoge inkomens) worden vervangen 
door belasting op het inkomen van organisaties en de verkoop van 
produkten (BTW). 
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Het is van groot belang dat de belasting niet onnodig goede maat-
schappelijke initiatieven belemmerd. Hierop dient gelet te worden 
in de initiatiefsector. 
Organisaties betalen alleen rechtstreeks aan hun werknemers extra 
inkomen en voorzieningen bovenop de financiële basiszekerheid die 
door de staat wordt verstrekt. Hiermee verdwijnt veel van de in-
gewikkeldheid van het huidige belastingsysteem en onduidelijkheid 
over de extra beloning voor produktieve arbeid ten opzichte van 
voor iedereen gegarandeerde sociale zekerheid. 
In hoeverre organisaties de belasting op hun inkomens ook echt 
zullen betalen (in plaats van ontduiking via allerlei construc-
ties) is niet duidelijk. Wel duidelijk is dat hetzelfde nu geldt 
voor individuele belastingbetalers. 
Belastingheffing op initiatieven met maatschappelijke kosten 
(o.a. milieuvervuiling) wordt geregeld in de initiatiefsector en 
komt zoveel mogelijk ten goede aan de initiatiefsteun in het 
eigen deel van die sector. 
Boetes voor strafbare initiatieven worden ook in de toekomst ge-
ind door de politie. 
Zie daar een hopelijk inspirerend beeld van 'echt minder en 
beter' 

Transformatie in politieke hoofdstromen is noodzakelijk: de --------------- 
politieke wil 

Voor transformatie naar een inspirerende overheid met een nieuw 
bestuurlijk paradigma is de politieke wil daartoe onmisbaar. 
Het is opvallend dat de politieke hoofdstromen confessionalisme, 
liberalisme, socialisme en communisme ieder de transformatie 
vooral blokkeren door te dogmatisch vast te houden aan hun eigen 
ideologische inspiratiebronnen. Het is alsof de normatieve struc-
tuur van de ideologieën zelf de transformatie blokkeert.* 
Het confessionalisme, ontstaan in de magische fase, belet veel 
mensen zelf zin te geven aan ethische problemen van deze tijd, 
dit ondanks het recente streven naar een 'verantwoordelijke maat-
schappij'. 
Het liberalisme, ontstaan in de identiteitontwikkelingsfase, met 
name in de maatschappelijke elite, is niet echt geïnteresseerd in 
de stimulering van mensen uit kans-armere groepen; te gemakkelijk 
wordt vanuit een bevoordeelde positie vertrouwd op de "onzicht-
bare hand' die (volgens Adam Smith) de maatschappij vanzelf regu-
leert. 
Het socialisme en het coaunisme, in dezelfde fase ontstaan als 
reactie op uitbuiting, zijn te veel gepreoccupeerd met primaire, 
afhankelijk makende zorgbehoeften en te weinig met stimulerende 
ontwikkeling, ondanks de toenemende zakelijke benadering. 

* Het gebrek aan politieke inspiratie kwam wel heel duidelijk 
naar voren in de NRC van 9 januari 1988: politici van PVDA, CDA 
en VVD schreven de inleiding van elkaars verkiezingsprogramma 
als demonstratie van voorspelbaarheid en saaiheid. Tussen de 
regels door lees je de enge belangen tegenstellingen die achter 
de fraaie slogans schuil gaan; waar blijft de inspirerende 
win/win benadering in de politiek? 
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Confessionele en liberale machtsuitoefening kenmerkt zich door 
top-don-sturing zonder echte behoefte aan legitimatie. 
Het socialisme zoekt de  bottom-up-legitimatie wel, maar heeft 
moeite met top-down-storing van het collectieve systeem als ge-
heel, men kiest te eenzijdig voor "leuke dingen voor de mensen". 
Het utopisch getinte communisme stelt de noodzaak tot legitimatie 
uit tot de klassenstrijd gewonnen is. 
Kortom, de machtsuitoefening in alle hoofdstromen vertoont nog de 
kenmerken van de vorige evolutiefasen. 
Transformatie naar de functionele fase betekent voor deze hoofd-
stromen dat ze hun inspiratie een eigentijdse inhoud geven. 
In de praktijk echter blijkt dat het daarvoor benodigde leider-
schap geremd wordt door de "kool en geit" sparende behoefte een 
zo groot mogelijk electoraat vast te houden. Het streven naar 
macht als doel belemmert een zinvolle machtsuitoefening. Dit uit 
zich ook in het zinloos machtsmisbruik waarmee nieuwe progressie-
ve politieke stromingen worden geblokkeerd. Want conform het pro-
cesbeheersingsparadigma worden alle maatschappelijke problemen 
aan de oppositie toe geschreven en de positieve ontwikkeling 
(bijvoorbeeld economische opleving en minder werkloosheid) aan de 
eigen inspanningen. 
Collectief resultaat is een negatief beeld van "de politiek". 
Opwaardering van dit beeld is alleen mogelijk door leiderschap 
met een inspirerende visie die past in de functionele fase. 
Het is dan ook een goede zaak dat de kiezers in de functionele 
fase steeds vrijer kiezen. De starre functiescheiding tussen de 
confessionele pastoor/dominee, de liberale koopman/ondernemer en 
de socialistische arbeider in de Nederlandse politiek vervaagt. 
Dit is conform de intergratie van de corresponderende drie delen 
van de menselijke psyche door zelfmanagement. 
De politieke achterban is niet meer verzekerd en de druk op vol-
wassen politiek leiderschap neemt toe. 

C2. Naar een nieuw intern managementparadigma voor'minder en beter 

Het dominante managementparadigma in de vorige fase was: 

het ambtelijk apparaat als bureaucratisch instrument van het po-
litieke bestuur 

Voor het oplossen van politieke problemen werd ambtelijke deskun-
digheid en uitvoeringscapaciteit ingezet. De problematiek werd 
meestal opgeknipt in deskundigheden en corresponderende organisa-
torische eenheden. Met name in de zestiger jaren nam de differen-
tiatie toe: eerst was er een eenvoudige indeling, met name in be-
stuurlijk, financieel, technisch, en personeel, vervolgens in 
planologie, automatisering, administratieve organisatie, econo-
mische zaken, enz. 
Al die soorten deskundigen leefden en leven nog steeds binnen 
eigen visies op de werkelijkheid. De onderlinge strijd wordt ge-
woonlijk aangeduid met verkokering en past binnen de ontwikkeling 
van ratio en techniek in het scheidingsproces van de indentiteit-
ontwikkelingsfase. 



De bureaucratie werd in de beleving van de meeste betrokkenen in 
hoge mate extern geprogrammeerd (de opgelegde normatieve struc-
tuur) en was wellicht het best te karaktariseren als een mense-
lijke machine. 

Het nieuwe managementparadigma in de overheid is congruent met 
het zelfmanagementparadigma dat kenmerkend is voor de functionele 
fase, en dus ook met het bestuurlijk paradigma (integratie!). 
In vergelijking met de vorige fase wil dat zeggen minder nadruk 
op fysieke zekerheid (o.a. in de rechtspositie en identiteitont-
wikkeling (met name te slaafse loyaliteit aan de normen van de 
baas)) en meer nadruk op zingeving en zelfrealisatie vanuit eigen 
verantwoordelijkheid binnen ruime bestuurlijke kaders. 
In de garantiesector wordt het managementparadigma een beperkte 
vorm van zelfmanagement: - 

efficiënte en klantgerichte bedrijfsvoering in zelfbeheer. 

Het interne management van de uitkeringsfabrieken wordt aange-
sproken op moderne bedrijfsvoering van gestandariseerde produk-
tieprocessen. ik zie dergelijke eenheden in toenemende mate ont-
staan, bijvoorbeeld de rijkseenheid die belast is met de afhande-
ling van individuele huursubsidies. Deze eenheden zijn zeer ge-
schikt voor zelfbeheer. Juist daar hoor ik een roep om echt zelf-
beheer, namelijk privatisering, omdat men echt bedrijfsmatig wil 
werken. 
De grootste doorbraak in het ambtelijk leven is evenwel aan de 
orde in de initiatiefsector. Om adequaat te kunnen reageren op 
initiatieven in de maatschappij zal de initiatiefsector van de 
overheid de kenmerken van zelfmanagement binnen ruime kaders die-
nen te vertonen. 
Het is immers erg frustrerend om op een willekeurig initiatief te 
horen "sorry het past niet binnen de regeling". Op een geinspi-
reerd genomen initiatief past een geinspireerde reactie en geen 
voorgeprogrammeerd antwoord uit de normatieve structuur. Het pro-
dukt van de overheid in deze sector is dan ook niet meer "voor-
spelbare zekerheid" maar "passende interventie". 
Ik vind het bijzonder boeiend om te zien dat de kennis over de 
Organisatie van zelfmanagement spoort met kennis over het func-
tioneren van de menselijke hersenen.12) 
Kenmerken van menselijke systemen met zelfmanagement blijken te 
zijn: 
- de structuur van de subsystemen is gelijk aan de structuur van 
het gehele systeem (vergelijk een waterdruppel en de zee); sub-
systemen kunnen complete interventies realiseren binnen door 
het systeem globaal afgebakende interventieruimte; 

- de externe relaties en de interne organisatie van het systeem 
dienen de complexiteit van de omgeving waarin wordt geinter-
venieerd te kunnen bevatten; de specialisatie tussen en binnen 
subsystemen is zoals de specialisatie in een goed team, dat wil 
zeggen het teamresultaat staat voorop; 

- het systeem en de subsystemen leren van de eigen ervaringen, ze 
geven zelf zin en leiding aan de ontwikkeling van het eigen 
onder- boven-, en bewuste; hierarchisch hogere systeemniveaus 
actualiseren de interventieruimte van lagere niveaus naar 
behoefte in onderling overleg. 
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In de initiatiefsector wordt de totale sector opgedeld in maat-
schappelijke initiatiefgebieden (binnen de indeling  profit, non-
profit  en ruimtelijk, zie 111.1). In deze initiatiefgebieden 
vindt maatschappelijke interaktie plaats vanuit verschillende 
groepen initiatiefnemers. 
De overheidseenheid die belast is met een specifiek initiatief-
gebied, bijvoorbeeld de provinciale afdeling belast met regionale 
woningmarktinterventïes, dient het functioneren van het initia-
tiefgebied (de woningmarkt) te begeleiden met passende interven-
ties. Deze interventies vinden plaats binnen door het provinciaal 
bestuur vastgestelde prioriteiten in de vorm van globale rich-
tingstrategiëen. Zo'n organisatorische eenheid kan dat alleen 
realiseren als ze functioneert binnen het zelfmanagementparadigma 
en de bijbehorende cultuur, structuur en managementsystemen. 
Passende vormen zijn o.a. contractmanagement bij zelfbeheer en 
verzelfstandigd bestuursdiensten zoals de regionale ontwikke-
lingsmaatschappij. 
De gemeente 's-Hertogenbosch  vertoont in aanzet de kenmerken van 
het paradigma van de initiatiefsector en het bestuurlijk paradig-
ma (zie ook A.4). 
Opvallend in die gemeente is de keuze voor geïntegreerde en dui-
delijke verantwoordelijkheid van het politiek bestuur en ambte-
lijk lijnmanagement. 
Het gehele taakgebied van de gemeente is opgedeeld in een beperkt 
aantal produktvelden die ieder zo compleet mogelijk bestuurd en 
gemanaged worden. In én produktveld zijn beleid, uitvoering en 
beheer zoveel mogelijk geïntegreerd. 
De produktvelden tezamen worden geleid door een collegiaal poli-
tiek bestuur en ambtelijk managementteam. De ondersteunende staf 
is beperkt en heeft primair de functies van intern procesbegelei-
der/adviseur en dienstverlener. De top stuurt gezamenlijk op 
hoofdlijnen en delegeert zoveel mogelijk. 
In de lijnorganisatie wordt de relatie tussen benodigd produkt en 
benodigde middelen duidelijker gelegd, er wordt zakelijker ge-
werkt. 
In gangbare managementtaal komt het zelfmanagementparadigina in de 
initiatiefsector neer op: 

- integratie van leidinggevende taken en verantwoordelijkheden 
in de lijn, inclusief integratie van de politiek bestuurlijke 
en de ambtelijke managementtaak op hoofdlijnen, en delegatie 
daarbinnen naar eenheden met complete taken; 

- zingeving van output en produktie, verzakelijking, stimuleren 
van zelfrealisatie van de medewerkers. 

Dit vergt van de ambtenaren dat ze zich minder opstellen als ano-
nieme inhoudelijk deskundige functionarissen en meer als geïnspi-
reerde en professioneel/relationeel vaardige mensen. 
Voorwaarde is dat de politieke en ambtelijke top de ontwikkeling 
van dergelijke kwaliteiten stimuleert! 
Bij topbenoemingen in de overheid (politiek en ambtelijk) zouden 
het bestuurlijke en het managementparadigma uitgangspunt van de 
selectie moeten zijn. 
Toetsing van de overheidsorganisatie op het bestuurlijke en het 
managementparadigma geeft beslist vele aangrijpingspunten voor 
minder en beter! 
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03. Veranderkundige dimensies van "echt minder en beter" 

Volgens het procesmodel in deel B zal de druk op zingeving en ge-
legitimeerd leiderschap in alle delen van de overheid steeds ver-
der toenemen. liet lijkt op het beeld van een strand waar steeds 
nieuwe golven op rollen en zich terugtrekken, en ondertussen de 
vloed op komt. 
Het nu volgende 7-fasen model* lijkt typerend voor het transfor-
matieproces naar 'minder en beter' en biedt de mogelijkheid om in 
te schatten hoever het proces is gevorderd. 

fase 1: De noodzaak tot verandering wordt aangegeven in 'alterna-
tieve' circuits, buiten de gevestigde hoofdstroom; 

fase 2: De noodzaak tot verandering wordt in de hoofdstroom be-
spreekbaar, maar aan wezenlijke verandering wordt nog 
niet gewerkt (o.a. Cie Vonhoff-rapport over de reorgani-
satie van de rijksdienst); 

fase 3: De noodzaak tot verandering wordt algemeen besproken zon-
der dat er nog veel gebeurt, verandering is ook op top-
niveau echt bespreekbaar; 

fase 4: Het gesprek gaat over in allerlei experimenten, er ont-
staan netwerken van mensen die bezig zijn met veranderen; 
op topniveau wordt steun beleden, maar nog weinig echt 
geinvesteerd (bijvoorbeeld bij zeifbeheerachtige ontwik-
kelingen); 

fase 5: Wanneer de gespreide experimenten elkaar gaan raken ont-
staan hier en daar kritische massa's die stukken van het 
systeem in de hoofdstroom veranderen, de top verandert 
mee (deze fase lijkt in enkele gemeenten, o.a. 
's-Hertogenbosch,  te zijn bereikt); 

fase 6: Deze veranderingen planten zich in hoog tempo voort in 
andere delen van de overheid; 

fase 7: De nieuwe situatie wordt normaal. 

Uitkomst van een door mij uitgevoerde opiniepeiling onder een 
aantal collega's is, dat het proces** zich nu overwegend in fase 
3 bevindt, met aanzetten naar 4 en 5. 
Over het verdere verloop van de crisis is de stemming over het 
algemeen niet erg optimistisch. Er ontstaan wel op vele plaatsen 
informele netwerken, maar de aansluiting bij de politieke en amb-
telijke leiding is er nauwelijks. In de top zijn er nog maar wei-
nig initiatiefcentra voor echte vernieuwing. De informele veran-
deringsdruk roept veel tegenkrachten uit de oude structuur op. 
Men heeft het met name in de top druk met 'minder' en de bijbe-
horende territorium verdediging. Vernieuwing blijft vaak steken 
in verbaal geweld en nieuwe vormen zonder nieuwe inhoud. 
Enige hoop baseer ik op de nieuwe bestuurlijke 'post-verzorgings-
staatvisies' in de politieke partijen. 

* dit model 13) past binnen de algemene transformatietheorie 
waarop met name in Bi beknopt is ingegaan. 

** in beide andere hoeken van de normatieve Bermuda-driehoek, 
d.w.z. kerk en wetenschap, is het transformatieproces ongeveer 
even ver gevorderd volgens dezelfde opiniepeiling; zowel in de 
kerk als in de wetenschap zijn er vele machthebbers die zich 
afzetten tegen de vernieuwing. 
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Het zou een goede zaak zijn als de informele netwerken meer aan-
sluiting zouden zoeken en vinden bij de politieke en ambtelijke 
topcircuits, en bij elkaar*. 

Naarmate de functionele fase vordert zal "de keizer", (zie para-
graaf A.3) volgens het sprookje tenslotte toch zelf voor passende 
kledij moeten zorgen, anders komt hij in de problemen. 
Om de keizer en zijn adviseurs daarbij te helpen volgen hier en-
kele veranderkundige adviezen. 

Vluchten helpt steeds minder 

In mijn beste adviesmomenten voel ik mij als de therapeut die de 
klant geduldig en met succes wijst op vluchtwegen die niet werken 
en helpt bij het vinden van mogelijkheden voor echte verbetering 
die wel werken. 
Vanuit mijn visie op transformatie van de overheid richting "min-
der en beter" zie ik als belangeloos observator de 'keizer' in de 
praktijk echter een eindeloze variatie aan vluchtwegen opzoeken. 
Soms, tijdens zijn beste momenten, wil de keizer wel aan echte 
verbetering werken en laat hij zich in die richting adviseren. 
Maar meestal vraagt hij advies voor het betreden van een vlucht-
weg. 

Als de klant niet wil kan de adviseur hem niet dwingen. Dan 
blijft over advisering bij het oplossen van allerlei interne pro-
blemen die niet wezenlijk bijdragen aan "cht minder en beter". 
Als adviseur zoek ik voor mijn eigen zingeving klanten in de 
overheid op die wel willen werken aan zingeving van hun werk. 
In volgorde van mijn voorkeur betreft die zingeving: 
- de externe taak in de samenleving, 
- de interne organisatie en communicatie. 

De positie van 'de klant' binnen de overheid maakt daarbij veel 
uit. 

Mijn uitgangspunt is "hoe hoger hoe beter", in wezen gaat het om 
de "keizer" zelf. Zolang de politieke en de ambtelijke top vast-
houdt aan het bestuurlijke en managementparadigma van de vorige 
fase zijn de marges voor verandering door lagere ambtenaren 
klein. Toch is het ook in dat geval mogelijk om  'bottom  up' te 
werken aan verhoging van de druk op de top. Advisering kan worden 
gericht op effectieve beinvloeding van de top door lagere  
'angry young  men and  women'  die verandering willen. 
Beleidsambtenaren kunnen wl concrete voorstellen doen voor een 
zinvolle taakstelling op hun terrein (met het risico zelf werk-
loos te worden). Ze kunnen daarbij ook veel beter gebruik maken 
van de externe kennis van uitvoeringsambtenaren. Maar ze blijven 
adviseurs. Alleen de top zelf is verantwoordelijk en bevoegd. 
Als de top niet wil, blijft "minder en beter" een ongeïnspireerd 
gebeuren waarin ambtenaren zich primair zorgen maken over 
"minder" en niemand gelooft in "beter". 
De keuze tussen transformatie of regressie is dus primair aan de 
"keizer" zelf. Iedere keizer die niet wil verschuift zijn pro-
bleem naar de toekomst. Als hij wel wil kan transformatie. 

* Deze ontwikkeling zou goed passen in de 'aquarius samen- 
zwering' 3) gericht op maatschappelijke vernieuwing in het 
algemeen. 
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VeranderinSsMOdel voor transformatie van overheidsorgnisaties 

Voor werken aan zingeving van de overheid hanteer ik het volgende 
veranderingsmodel voor strategisch overheidsrnanagement*14): 

fase 1: Transformatie vanuit strategische managers zelf. 
- Politieke bestuurders en ambtelijke managers realiseren 
zich dat juist zij de macht en de verantwoordelijkheid 
hebben tot transformatie van "hun" overheidsorganisatie 
ten behoeve van zinvolle "externe" taakvervulling. 

fase 2: "Onzen  strategische keuzen in het grote proces. 
- Het strategisch management bezint zich op het "grote" 
transformatieproces waarbinnen de Organisatie zijn taak 
vervult. Wat betekent dat proces ("minder en beter) 
nu voor "onze" taak en welke strategische keuzen worden 
nu van "ons" gevraagd? 
Wat zou de Organisatie volgens "ons" ten behoeve van 
"onze" klanten anders moeten doen? vinden "onze" klan-
ten dat ook? 

fase 3: "Ons" strategisch functioneren 
- Kunnen wij met de huidige wijze van leiding geven de 
transformatie van onze Organisatie realiseren? Hoe wil-
len wij leiding geven in de getransformeerde organisa-
tie? Wat gaan wij doen om dat te leren? 

fase 4: Het transformeren van "onze" organisatie 
- Wat gaan wij als topmanagement doen om iedereen in onze 
Organisatie deel te laten zijn van de transformatie. 

De implementatie van essentiële beslissingen in dit bezinnings-
proces vergt verankering in het dagelijks leven van de Organisa-
tie. Deze verankering lukt alleen bij voldoende  "commitment"  van 
het management. De wil tot veranderen blijkt uit het energiek 
werken aan een duidelijke taakstelling, gesteld tijdens momenten 
van bezinning. 

Transformatieve vormen zijn interactief en integratief 

Transformatieve vormen van verandering naar de functionele fase 
vertonen de kenmerken van die fase. 
Het is essentieel dat het management de omslag niet alleen maakt 
binnen een ivoren toren op de hei, maar ook in interactie met de 
klanten en de mensen in de organisatie. De psychische omslag zelf 
is immers het doorbreken van eenzijdige machtsrelaties en het 
realiseren van zinvolle tweezijdige machtsrelaties met terugkop-
peling. 
Het is mij in de praktijk opgevallen dat wanneer het topmanage-
ment zich bezint over de benodigde transformatie van de Organisa-
tie de keizer zelf, dat wil zeggen de politieke bestuurder(s), op 
een enkele uitzondering na, niet echt meedoet. 

* De vorm van deze publikatie is vanaf fase 2 consistent met dit 
model. 
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beperkt zich meestal tot fase 2 in het veranderingsmodel, het 
afdwingen van pijnlijke "strategische" keuzen (conform de schei-
ding tussen extern en intern-management, zie A4) . Deze keuzen re-
sulteren meestal in een beetje "minder" en niet echt "beter". 
Zonder actieve politieke steun en deelname is de psychische ruim-
te voor de ambtelijke leiding voor transformatie eigenlijk te be-
perkt. Men laat zich dan snel blokkeren door het gevoel dat vele 
aasgieren klaar staan om er met de 'buit' van 'minder en beter' 
vandoor te gaan. 
Een andere gangbare valkuil is, dat de realisatie van echte 
transformatieintenties van de top verzandt in bureaucratie 
(nieuwe vormen zonder inspirerende inhoud), ondanks vele waar-
schuwingssignalen uit de Organisatie. De 'keizer' blijft dan ge-
vangen in zijn gewoonte om selectief te luisteren, ook al is dat 
niet in het belang van realisatie van zijn eigen intenties. 

Met integratieve vormen aan transformatie werken betekent met 
name het gebruiken en ontwikkelen van vermogens in de rechter 
hersenhelft. 
Geen dikke rapporten waarachter jezelf schuil gaat, maar juist 
zeer persoonlijk de essentie van de verandering proberen te pak-
ken te krijgen. De technieken die worden gebruikt zijn op de die-
pere lagen van de psyche gericht. Ze werken vaak met beelden, in-
tultie en creativiteit. De conclusies zijn altijd kernachtig en 
zelden voorspelbaar. 
Het is mij opgevallen hoe snel deze benadering terug valt tot op 
het niveau van algemene tijdloze doelen van beleid en vervolgens 
over gaat in instrumentele uitwerking. Het ambtelijke beleids-
denken is nog te weinig gericht op visie op overheidsinterventies 
in de samenleving. Met name de bijdrage van de eigen overheidsor-
ganisatie en de veranderingen daarin bij 'minder en beter' zijn 
onduidelijk. 

Het helpt om bij een transformatieproces een begeleider(s) in te 
schakelen die het management in staat stelt om zelf nieuwe wegen 
in te slaan en de eigen vermogens daartoe te mobiliseren. Zo'n 
begeleider(s) dient over therapeutische kwaliteiten te beschikken 
als het management psychische blokkades heeft die transformatie 
belemmeren. 

De val van keizer Balie  Selassie  

"Ter lering ende vermaek" adviseer ik tot slot aan betrokkenen 
bij overheidstransformatieprocessen (met name aan 'keizers' en 
hun adviseurs) het boek "de keizer" 15) te lezen. 
In dit boek beschrijft Kapuscinski op indrukwekkende wijze het 
verloop van de ontwikkelingscrisis die in Ethiopië leidde tot de 
val van keizer  Haile Selassie.  Deze keizer demonstreert hoe het 
sprookje "de nieuwe kleren van de keizer" in werkelijkheid kan 
aflopen. 
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Het bestuurlijke systeem van Ethiopië belemmerde transformatie 
van de maatschappij van de magische naar de 
identiteitontwikkelingsfase. In dit systeem nam de keizer zelf 
vrijwel alle staatsbeslissingen, inclusief de rechtspraak. Het 
paradoxale van het systeem was dat de almachtige keizer zelf 
gevangen leek te zitten in het systeem. De keizer bevestigde de 
verwachtingen van de mensen in zijn directe omgeving en in het 
land. Hij werd vereerd als een god en aan hem werden bijzondere 
krachten toegeschreven. Als persoon leek hij zelf, evenals zijn 
voorgangers, weinig moeite met dit systeem te hebben. Hij 
geloofde in zijn taak en in zijn taakvervulling. 
Om zijn positie te kunnen handhaven beschikte de keizer over 
meerdere inlichtingendiensten die hem voortdurend informeerden 
over mogelijke bedreigingen. 
Toch bezweek dit systeem onder de druk van de maatschappelijke 
ontwikkeling. Het kon zich met name niet afsluiten van culturele 
invloeden uit Europa en de V.S. 
Na enkele couppogingen slaagde tenslotte een combinatie van 
krachten uit het leger en de universiteit van de hoofdstad erin 
de keizer te isoleren van het bestuurlijk systeem en zelf het 
vacuüm op te vullen. 
Vervolgens werden zogenaamd 'uit naam van de keizer' besluiten 
genomen en uitgevoerd, die leidden tot ontmanteling van het oude 
systeem en instelling van een nieuw marxistisch getint systeem. 
Nadat de nieuwe machthebbers hiermee voldoende waren gevorderd 
werd de keizer openlijk afgezet. 
Door deze revolutionaire transformatie werd ontwikkeling naar de 
identiteitontwikkelingsfase mogelijk. De weg naar de functionele 
fase lijkt echter nog lang. De overgang van de magische fase naai 
de functionele fase heeft tijd nodig! 
Psychische ontwikkeling doe je niet "even" in een (revolutionair) 
transfor-matieproces. Tijdig beginnen en doorgaan heeft z'n voor-
delen en kan resulteren in een inspirerende overheid! 
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1. Over het organisatïeontwikkelingsproces in de gemeente 
's-Hertogenbosch  zijn artikelen verschenen in het Tijdschrift 
voor Overheidskunde, 1985; auteurs waren  tar.  L.H. Kokhuis, 
drs. L.H. Terpstra en A.H.A. Lensen. 

2. Een conclusie in het artikel Succesvol ondernemen, N. en 0. 
1983/4; auteurs Bakker, cs. 

3. De theorie van Prigogine werd in 1977 bekroond met de Nobel-
prijs voor Chemie; R.W.L. Zuyderhoudt schreef in M. en 0. 
1985 over deze theorie een uitstekend artikel met de titel 
Synergetica; in dit verband verhelderend is ook De aquarius-
samenzwering van  Marilyn Ferguson,  uitgever  Ankh-Hermes, 
Deventer, 1982. 

4. Grondleggers van het inzicht in de menselijke psyche zijn 
voor mij Freud over het onderbewuste en Assegioli over het 
bovenbewuste en de wil, met  Jung  als essentiële tussen-
schakel; met name Bion, De Board en Kets de Vries hebben deze 
kennis vertaald naar het collectieve niveau van groepen en 
organisaties; interessante boeken vind ik  The  Psychoanalysis 
of  organisations,  De Board,  University Printing  House 
Cambridge, 1978 en  The  neurotic  organisation  van 
Kets de Vries/Miller, Jossey-Bass  Publishers,  1984. 

5. De behoeftenhiërarchie van Maslov is van toepassing op het 
individuele niveau; prof. dr. C.A. Van Peursen beschreef in 
zijn boek "Cultuur in stroomversnelling", Elsevier, de ont-
wikkeling van de mensheid in drie fasen conform het drie-
fasenmodel dat ik hanteer; de ontwikkeling van de collectieve 
behoeften volgens van Peursen heeft veel gelijkenis met de 
behoeftenhiërarchie van het individu volgens Maslov; al in 
1948 beschreef  Neuman  (een leerling van  Jung)  in zijn boek 
"Ethiek voor de toekomst" (Lemniscaat) deze drie ontwikke-
lingsfasen vanuit de dieptepsychologie. 

6. Daniel Bell, The corporation and society in de 1970's, the 
public interest, 1971 

7. De kenmerken van excellentie trof ik aan in "Excellente 
Ondernemingen" van Peters en Waterman, Succesvol ondernemen, 
zie noot 2, Excellente ondernemingen als sociale bewegingen, 
J. Soeters, M. en 0. 1985, en Leiderschap en strategie voor 
een nieuwe tijd,  Harrison,  M. en 0., 1983. 

8. Over neurotische organisaties schreven Kets de Vries en 
Miller, zie noot 4. 



9. Henri Mintzberg,  Power  in and  around organisations,  Prentice 
Hall, 1983; 
Mntzberg beschrijft veranderende machtsconstellaties en be-
antwoord de vraag 'wie zou de grote particuliere organisaties 
moeten controleren/besturen?' 

10. Kafka beschreef de sinistere trekken van overheidsbureaucra-
tieën; Van Puthoven was een televisiecreatie van Van Kooten, 
De Bie en Kan. 

11. Een  van de megatrends van J. Naisbitt, Megatrends, Warner 
Books, New York, 1984. 

12. Images of organisation,  hoofdstuk  4 'toward selforganisation; 
organisations AS brains; Gareth Morgan, Sage Publications, 
1986. 

13. Dit fasenmodel voor het transformatieproces naar 'minder en 
beter' is afkomstig van drs. Th. Bout, organisatiepsycholoog 
gevestigd te Amsterdam 

14. Dit model voor strategische ontwikkeling is afkomstig van 
Kees Swarttouw, zelfstandig adviseur te Zeist. 

15. De Keizer, Kapuscinski, copyright Nederlandse vertaling 1984 
In de Knipscheer, Haarlem. 

55 



Paradigmaverandering in de maatschappij met gevolgen voor de 
overheid, vice versa 

zingeving 

identiteitontwikkelingsfase functionele fase 

inspiratie 

negatief: dogmatisme organiseren als doel op zich 

Overheidskenmerken: 

BEHEERSING ) ZELFMANAGEMENT 

machïnemetaf oor 

verzorgingsstaat 

normatieve autoriteit 

instrumentele burocratie 
U vraagt/wij draaien 

externe macht/afhankelijk 
/remmende solidariteit 

rechtszekerheid en 
-gelijkheid voor ieder  

mens/psyche/hersenmetaf oor 

intervenieerende staat met 
minimum zorggarantie 

intervenieerende begeleider 

zelfmanagement binnen ruime 
bestuurlijke kaders 

interne macht/onafhankelijk 
/inspirerende solidariteit 

legitiem bemoeirecht + 
verantwoordingsplicht 

Kenmerken van de ambtelijke Organisatie: 

DINGGERICHT MENSGERICHT 

geprogrammeerd/regels 

proceduregericht 

conflictmijdend 

structuur/systeem 

formeel, afstand 

span of control  

kennisspecialisatie 

eenhoofdig leiderschap  

zeiflerend/ruime grenzen 

resultaatgericht 

tegenstellingen essentieel 

mens/cultuur/netwerk 

informeel/interactie 

span of support 

generalisties/flexibel 

teammanagement 
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NAAR EEN INSPIRERENDE BESTUURSSTIJL 

SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE 

Essentie 

Waar het in de vorige conferentie 'individualisering kan heel goed 
samen' ging over een nieuwe visie (concept) op de rol van de overheid, 
stond nu de daarbij passende bestuursstijl centraal. Op twee niveaus is 
deze stijl besproken, de grondhouding en de concretisering. 
In de concretisering bleek hoe ingrijpend de nieuwe visie is en dat 
realisatie een grondhouding vergt met lef en nieuwe bestuurlijke 
basisprincipes. Politiek leiderschap op die basis is noodzakelijk om 
steun te krijgen voor de concretisering. Juist door de basisprincipes 
te toetsen aan concrete beleidsvelden winnen ze aan helderheid, worden 
ze overdraagbaar en inspirerend. Juist een bestuursstijl die uitgaat 
van inspirerende solidariteit en gebaseerd is op de eigen 
verantwoordelijkheid van het individu, is meer dan een redelijk 
a lternatief.  

Grondhouding, basisprincipes 

De volgende woorden stonden centraal: chaos, individu, samen, 
initiatief, lef, visie. Ze hangen nauw samen. 

Chaos 

De maatschappelijke ontwikkeling kenmerkt zich door toenemende 
complexiteit en dynamiek. Procesbeheersing door de overheid is in 
toenemende mate een illusie. Vanuit beheersoptiek neemt de 
maatschappelijke chaos toe. Vasthouden aan de pretentie tot beheersing 
zal ongetwijfeld leiden tot falend bestuur, overheidskramp,  etc.  
Inspirerender is het om ervan uit te gaan dat individuen en 
organisaties primair zelf orde dienen te scheppen in de 
maatschappelijke dynamiek (=chaos) , en de overheid zich beperkt tot 
actieve procesbegeleiding. Ook voor individuen en organisaties betekent 
dit situationeel management op grond van enkele basisprincipes. 
Verandering wordt gewoon. Op een zeilboot in woelig water moet je 
meebewegen, als je rechtop gaat staan sla je over boord. In ieder leven 
zijn er vele ontwikkelingsfasen waar je - meer dan vroeger - op eigen 
kracht doorheen gaat. Anderen kunnen wel inspireren, maar de 
verantwoordelijkheid ligt bij jezelf. 

Individu, samen 

Individualisering kan heel goed samen, maar niet leunend op elkaar uit 
angst. Samen werkt verstarrend als de individuele inspiratie en het 
gevoel worden verdrongen. Angst is verbonden aan de verstarring van de 
dood, maar in het leven staat juist de individuele inspiratie centraal. 
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Ccmrromissen zijn snel ongeinspireerde uitkomsten. In plaats van de 

win wn benadering is er snel ' stoelgericht ' gedrag (in tegenstelling 

to doelgericht). Gevoel en inspiratie zijn individuele kwaliteiten die 

moet en worden verst erkt /gekoest erd. 

Initiatief, visie, lef en vaardigheid 

Een veranderingsproces is als een zwemtocht naar een nieuw land. Wat 
neem je mee, je goedgetrainde zelf, een forse dosis richtingsgevoel 

lef, of een zak aardappelen op de rug voor de 'overkant'? 
Voor de overheid geldt dat bestuurders en hun adviseurs als zwemmers 
weg naar de toekomst zich van onnodige ballast 
(verzorgingsstaatillusies, vergelijk de zak aardappelen) moeten 
en bovenstaande kwaliteiten ontwikkelen. 

Als je zwemt heb je weinig aan een redelijk alternatief, je moet 
willen, durven, weten en kunnen. 
Op het huidige maatschappelijke en politieke speelveld is D66 te 
toeschouwer in de oppositie. Als je vanuit jezelf het speelveld 
herdefinieert kan het een bestuurlijke zwemtocht worden met een 
inspirerende bestuursstijl. Bestuurlijke initiatieven in die richting 
ondersteunen maatschappelijke initiatieven, bevorderen de zwemlust en 
bestrijden de verstarring en verzieking. 

Confrontatie met de realiteit 

Nu staan centraal de woorden: saai, voorspelbaar, botte bijl, 
goedwillend volgen. 

Saai en voorspelbaar 

De uitstraling van en deelname aan de politiek worden gekenmerkt door 
saai- en voorspelbaarheid. Wat betreft de rol van de overheid is er 
enige politieke onrust die zich uit in over het algemeen reactionaire 
visies. Er is een soort achterwaartse 'back to  the roots'  beweging 
gaande die wel het eigen belang van de eigen achterban toont maar 
weinig elan (zie de confessionele zorgzaamheid en het liberale bestek) 
De socialistische panelen schuiven nog weinig vooruit. En waar blijft 
066? 
De voorspelbaarheid bleek wel heel duidelijk in NRC/Handelsblad van 9-
1-88 toen drie verkiezingsprogramma's werden geschreven door auteurs 
uit concurrerende partijen (RL) . Overigens zit ook in het 
verkiezingsprogramma van D66 te veel 'een zinnetje over alles' en te 
weinig visie. 
De deelnemers aan deze dag vinden dat het politieke functioneren en het 
politiek systeem een aanzienlijk aandeel hebben in de huidige 
maatschappelijke problematiek. De vertegenwoordigende democratie als 
compromiszoekende vergeler is onvoldoende inspiratiebron. 
De wijze van verantwoording zelf moet wellicht op de helling, 
bijvoorbeeld een oppositierol is nu weinig inspirerend. Juist een 
partij als D66 zou weinig last moeten hebben van stoelgerichtheid (bij 
gebrek aan politieke 'stoel'), en haar orientatie op individu en 

en 

op 

on t doer.  

zelf 

veel 



bestuurlijke verantwoording kunnen uitbuiten. 

Botte bijl, goedwillend volgen 

Naast de saaie ideologische discussie is er het overheidshandelen in 
praktijk. Terwijl het huidige bezuinigingsstreven met name voor de 
onderkant van de maatschappij op het visieloze hanteren van de botte 
bijl lijkt, kan dit niet gezegd worden van het streven tot verandering 
van de overheid zelf. Hoewel verandering van complexe organisaties 
alleen onder hoge druk plaats vindt blijken de tot nu toe ingezette 
botte bijlen (grote operaties, bijvoorbeeld afslanking) slechts tot een 
incrementeel resultaat te leiden. Deze bijlen worden met te weinig 
visie gehanteerd en zijn snel te bot. 
Hoe is het eigenlijk om bij het nemen van een particulier initiatief de 

overheid tegen te komen? Een van de deelnemers stelde dat het toch wel 
mogelijk is om vanuit het bedrijfsleven en nonprofitorganisaties 
constructief zaken te doen met de overheid, mits je 'ze' steeds een 
stap voorblijft ..... 
Dit beeld bleef hangen bij de bouwenquete. Blijft het een kwestie van 
goedwillend volgen of wordt het echt inspirerend? Dat het beter moet in 
de overheid staat voor alle deelnemers vast, of dat ook 'minder' 
betekent, met name minder ambtenaren, werd door enkelen betwijfeld. Dat 
laatste ontlokte de uitspraak 'dat minder niet hoeft als die ambtenaren 
maar verboden wordt te werken'. 

Concretisering 

Verstrekkende voorstellen en kruisbestuiving. 
Aan de hand van twee cases werden de resultaten van concretisering 
zichtbaar, de volkshuisvesting en stimulering van het bedrijfsleven. 
De volkshuisvesting is veel meer gereguleerd dan de stimulering van het 
bedrijfsleven. Het wonen was een primaire zorg van de overheid, de 
woningnood is nu echter over. In de stimulering van bet bedrijfsleven 
zijn de laatste tijd bestuurvormen ontwikkeld die inderdaad het 
particuliere initiatief ondersteunen. Vooral interessant was de 
verstrekkendheid van de voorstellen en het algemene gevoel dat ze in 
hoofdlijn zowel zinnig als moeilijk verkoopbaar zijn. Alleen een visie 
waarin deze benadering past en die inspirerend is, geeft de 
mogelijkheid tot acceptatie. Maar zo'n visie biedt mogelijkheden naar 
vrijwel alle terreinen van overheidsbemoeienis. Juist de wisselwerking 
tussen visie en concreet doordenken in meerdere sectoren en met 
belanghebbenden geeft kruisbestuiving voor zowel visie als concreet 
beleid. De aanwezigheid van D66-kaderleden en mensen 'van buiten' was 
stimulerend. 

In de volkshuisvestingscase stond het terugtreden van de overheid 
centraal. 
Een woning is geen meritgood, maar de overheid garandeert wel een 
minimum kwaliteitsniveau. 
Als woningen net zo goed verkrijgbaar zijn als brood is er eigenlijk 
geen speciale taak voor de overheid in de distributie, alleen bij grote 
tekorten gaan de woningen op de bon. Nu is het een overgereguleerde en 
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oveigesubsidieerde sector van overheidsbemoeienis, een ,nachronisme uit 
de wederopbouwtijd. Vervreemdend zijn het geheel aan subsidies en 
belastingen. De relatie tussen subsidie, inkomen en belasting lijkt 
zoek. Subsidie op nieuwbouw valt weg tegen omzetbelasting, 
overdrachtsbelasting bij koop van een bestaande woning remt de 
mobiliteit in de koopvoorraad, hypotheekaftrek bij koopwoningen werkt 
onnodig belastingprogressief, huursubsidie en premiekoop-A werken 
initiatiefremmend aangezien de voordelen van een hoger inkomen 
vervallen. 

Garantie van voorzien in basisbehoeften aan fysieke veiligheid en 
geborgenheid,  etc.  zijn binnenkort vastgelegd in het Bouwbesluit. Als 
dit wordt gegarandeerd dient de distributie zich hierop te richten, 
evenals het handhaven van kwaliteit in de woningvoorraad. Subsidiering 
boven die grens met name in de vorm van huursubsidie en alleen op 
tijdelijke basis als er tekort is op het garantieniveau. Mensen die 
wonen in goedkope woningen in schaarstegebieden en een aanzienlijk 
duurdere en beschikbare woning kunnen betalen, kunnen daartoe worden 
gewongen. Het instrumentarium richt zich vooral op de onderkant van de 
markt. Daarboven, in de initiatiefsector moeten de particuliere 
initiatiefnemers het in het algemeen zelf doen. Wel dient de overheid 
erop toe te zien dat excessen in huren, slecht onderhoud, of koopsommen 
worden bestreden. Sociale verhuurders verzelfstandigen en goed 
management stimuleren. Toezicht op de grondkosten. 
Door de schommelingen van de prijzen op de woningmarkt en andere 
voorspelbare effecten in het leven van deze duurzame producten, 
bijvoorbeeld leegstand, krakers, enzovoort kan het nodig zijn om 
tijdelijk stimulerende maatregelen te treffen gericht op schrijnende 
problemen. Eerst dienen de andere partijen op de markt te worden 
aangesproken bijvoorbeeld in risicofondsen, onder andere van banken. 
Het vangnet van de overheid niet te snel inzetten. Bij verpaupering van 
een buurt is er eerder sprake van menselijke problematiek dan van 
problemen aan de woning, als er initiatieven uit de buurt komen die 
eventueel versterken maar niet de verantwoordelijkheid onnodig 
overnemen, in de praktijk wordt er dan vaak voor de verkeerde doelgroep 
gebouwd, en desintegreert de gemeenschap waar het om begonnen was. 
Zowel huurders als verhuurders dienen gestimuleerd te worden tot goed 
gebruik en beheer van de woning, dit is eerder het bevorderen van de 
relatie tussen beide partijen dan subsidiering, door gebrek aan 
interesse van het belang van de andere partij worden kansen gemist 
(bijvoorbeeld allerlei beperkende voorschriften voor gebruik). 

Stimulering van het bedrijfsleven 

Deze sector is minder gereguleerd, er zijn bestuurlijke constructies 
die meer mogelijkheid bieden tot inspirerend maatwerk op tijdelijke 
basis. 
Evenals bij de volkshuisvesting valt het op dat er een verschuiving 
gaande is van gerichtheid op beheersing van processen naar gerichtheid 
op participanten in die processen en hun verantwoordelijkheid. In deze 
sector is dat evenwel meer ontwikkeld. 
Toch dient de overheid nog als een soort slechtweergarantie waardoor 
risico's bewust op de overheid worden afgewenteld door 



kpitaaIkrachtge participanten (onder andere banken). Pub1ic/prvae 
partnership ma niet zover gaan dat het voortouw van de onderneming bij 
de overheid komt te liggen. Dus de verantwoordelijkheid niet overnemen, 
niet in bestuurlijke constructies te snel tot medeplichtige worden 
gemaakt. 
Het voorwaardenscheppende van de overheid is een vanzelfsprekendheid 
geworden waar op af te dingen valt. Infrastructuur stimuleren is vaak 
beter dan deze zelf t reoliseren, bijvoorbeeld bedrijfsterreinen. Het 
ruirnelijke ordeningsinstrumentarium voor ruimte reservering/zonering 
biedt zekerheden die niet gelijk alle risico's en onnodige kosten voor 
de overheih benoeven op te leveren. 
Het verzelfstandigen van ontwikkelingsoaatschappijen, dat wil zeggen op 
arm'-engte besturen lijkt een goede ontwikkeling, passend binnen het 
nieuwe bestuurlijke paradigma. 
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