
s& d  7 / 8  |  20 0 5

36

Over de auteurs  Annelies Huygen en Walter Ligthart 
zijn respectievelijk econoom en bestuurskundige bij 
Twynstra Gudde
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Vroeger komt nooit  
meer terug

annelies huygen & walter ligthart 

Er is in Nederland een levendige discussie 
gaande over de rol en positie van professionals. 
Op de televisie en in de kranten krijgen zij de 
volle aandacht. De vpro verzorgde een thema-
avond op de televisie over professionals in de 
zorg. In nrc Handelsblad woedt, naar aanleiding 
van een artikel van Ad Verbrugge, een hevige 
discussie over de vraag of de (proces-)manager 
de natuurlijke vijand is van de professional. In 
het zomernummer van Christen Democratische 
Verkenningen nemen auteurs als Geert Mak en 
Dorien Pessers eveneens stelling ten gunste van 
de ‘frontwerkers’ van de verzorgingsstaat. Maar 
het is de wrr, die met het vorig jaar verschenen 
rapport Bewijzen van goede dienstverlening de pro-
blematiek gezaghebbend, grondig en goed gedo-
cumenteerd op de agenda heeft gezet. 
 De probleemstelling van het rapport is breed: 
het analyseert ‘problemen rond de kwaliteit, 
toegankelijkheid en doelmatigheid van de 
maatschappelijke dienstverlening’. Daarvoor be-
kijken de auteurs vijf sectoren: zorg, onderwijs, 
welzijn, woningbouw en de arbeidsbureaus. Ze 
onderscheiden drie logica’s ¬ die van de institu-
ties, van de vraag en van het aanbod ¬ en onder-
zoeken de spanning tussen die drie. Een centrale 
stelling in het rapport is dat het huidige toezicht 
zorgt voor stagnatie en middelmaat. Het denken 
op dit terrein zou moeten veranderen. In plaats 

van verantwoordelijkheden van elkaar te schei-
den en ieder partje een functie te geven, met 
bijbehorende verantwoordingsstromen, dient 
er meer samenhang te komen. Er moet minder 
‘afgerekend’ en meer van elkaar geleerd worden.
 Bewijzen van goede dienstverlening biedt een 
breed overzicht van de maatschappelijke dienst-
verlening in al haar facetten en van het functio-
neren van de professionals daarbinnen. Vanuit 
allerlei invalshoeken worden de instellingen 
belicht. Geschiedenis, achtergronden, hun plaats 
in de samenleving, recente ontwikkelingen als 
marktwerking en vraagsturing ¬ ze komen al-
lemaal aan bod. De inhoud laat zich lezen als een 
zoektocht naar machten, krachten en de omgang 
met complexiteit in de maatschappelijke dienst-
verlening. Die complexiteit is ruim voorhanden. 
Niets blijkt eenduidig, alles is ingewikkeld. Het 
bestel is ‘gemengd’: beleid en uitvoering worden 
niet centraal ingevuld maar door velerlei geor-
ganiseerde belanghebbenden. De instellingen 
zijn geen overheidsorganisaties en ook geen 
marktpartijen, maar hebben vaak een hybride 
karakter. 
 Het brede, beschrijvende karakter van het 
rapport heeft overigens ook wel nadelen. Het 
analysekader heeft meer weg van een invalshoek 
dan van een echte onderzoeksmethode en de 
stellingen die worden betrokken, zoals over het 
disfunctioneren van het toezicht, volgen niet 
direct uit de analyse (schaalvergroting, bezui-
nigingen en een toegenomen mondigheid van 
de burger zorgen immers ook voor problemen). 
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Het beschrijvende karakter helpt de grote po-
pulariteit van het rapport in beleidskringen te 
verklaren. Ieder vindt er wel iets van zijn of haar 
gading in. Het rapport wordt dan ook met grote 
regelmaat geciteerd, of het nu over maatschap-
pelijke dienstverlening gaat of over andere 
instellingen als zelfstandige bestuursorganen of 
verzelfstandigde diensten zoals het Rotterdamse 
Havenbedrijf. 

een overmaat aan toezicht

De auteurs betrekken, zoals gezegd, de stelling 
dat de huidige vorm van controle stagnatie be-
werkstelligt. Ze wordt aannemelijk gemaakt met 
een mooie beschrijving van de wirwar aan toe-
zichtsarrangementen en het gebrek aan samen-
hang daartussen. Het rapport laat verschillende 
fora van toezicht en verantwoording de revue 
passeren, waaronder: het intern toezicht door 
bovengeschikten en raden van toezicht (gover-
nance); de externe toezichthouders, waaronder 
verschillende inspecties; de peers en de visitaties 
bij professionals; het zogenaamde ‘horizontale 
toezicht’ door organisaties van klanten en cliën-
ten; het toezicht van de Algemene Rekenkamer 
en van het publiek via de media en politiek. 
 Hoofdstuk 7 beschrijft hoe iedere keer weer 
nieuw toezicht wordt gestapeld op bestaand 
toezicht. Na een incident wordt meteen een 
nieuwe variant bedacht om herhaling te voor-
komen. Het lijkt wel een Pavlov-reactie. Gaat er 
iets grondig verkeerd in het bedrijfsleven, zoals 
onlangs bij Ahold en Shell? De code Tabaksblat is 
de oplossing. Vervolgens gaat iedereen ook aan 
de gang met nieuwe codes voor de publieke sec-
tor. Zijn marktwerking en horizontaal toezicht 
in de mode? Dan komen er nieuwe documenten 
en verantwoordingsstromen ten behoeve van de 
klanten en hun vertegenwoordigers. De zoge-
naamde toezichtsarrangementen kennen aldus 
een intrinsieke groei: meer afspraken, meer re-
gels, meer afstemming. En de regeltoren wordt 
steeds hoger.
 Een andere vorm van stagnatie, beschreven 
in het rapport, betreft de zogenaamde ‘boedel-

scheiding’. In de jaren negentig is, onder de vlag 
van de transparantie, geprobeerd om een syste-
matische scheiding van verantwoordelijkheden 
aan te brengen. Iedereen weet dan precies wat 
zijn taak is en kan daarop afgerekend worden. Zo 
werd beleid gescheiden van uitvoering, controle 
gescheiden van advisering, de overheid geschei-
den van de markt. In dat kader mogen toezicht-
houdende organen, zoals een inspectie of een 
raad van toezicht, niet meer adviseren, want dat 
zou impliceren dat zij hun eigen adviezen moe-
ten beoordelen. Het scheiden van verantwoorde-
lijkheden veroorzaakt volgens het rapport echter 
een vorm van geïnstitutionaliseerd wantrouwen 
tussen overheden, burgers, instellingen en pro-
fessionals en leidt tot een eenzijdige nadruk op 
regelen, disciplineren, controleren en afrekenen. 
Toezicht loopt zo tegen zijn eigen grenzen op.

 Afrekenen is verbonden met outputsturing, 
een methode van toezicht die nu in zwang is. 
Het rapport geeft een overzicht van de voor- en 
nadelen. Niemand is tegen verantwoording, 
maar een belangrijk nadeel is dat bij outputstu-
ring cijfers over prestaties centraal staan en dat 
daarmee het middel tot doel wordt verheven. 
De fixatie op cijfers belemmert inhoudelijke 
discussies over de keuzen en de waarden van 
de instellingen. Deze instrumentalisering van 
het toezicht leidt volgens het rapport tot ken-
nisvernietiging en tot een dictatuur van de mid-
delmaat. Het pleit daarom voor een verandering 
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Het lerende toezicht dat de wrr 
wil introduceren, heeft veel-
belovende en stimulerende 
kanten. Maar in het openbaar 
bestuur is de behoefte om te leren, 
zacht gezegd, niet overal even 
sterk ontwikkeld
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van perspectief. De nadruk op outputsturing en 
kwantitatieve methoden moet wijken voor een 
benadering waarin prestatiemeting meer ge-
richt is op het proces en waarin de verschillende 
betrokkenen van elkaar leren. 
 Het systeem van checks and balances dat de 
wrr, in het kader van het lerende toezicht, wil 
introduceren, heeft veelbelovende en stimule-
rende kanten. Tegelijkertijd staat het ¬ helaas 
¬ ver af van de praktijk van het openbaar be-
stuur. De behoefte om te leren is, op zijn zachtst 
gezegd, niet overal even sterk ontwikkeld. Ver-
eist zijn geduld, vakmanschap en de mogelijk-
heid om te kunnen leren van eigen fouten. En 
dat spoort niet met het huidige, door de media 
beïnvloede politieke klimaat. Wie fouten maakt 
wordt bestraft, is nu de boodschap. Een ander 
probleem is dat het lerende toezicht dat de wrr 
voorstelt, toch weer gestapeld zal worden op 
het toezichtsinstrumentarium dat er al is. Wie 
de overmaat aan arrangementen bestudeert 
kent nog maar één verlangen: kan het minder? 
Kunnen we niet saneren? Is het niet mogelijk 
om arrangementen te bouwen op basis van ver-
trouwen? 
 In een vervolgonderzoek zou een precieze 
analyse moeten worden gemaakt van de doelen, 
de noodzaak en de bijpassende vormen van 
toezicht. Essentieel daarbij is de vraag of gede-
tailleerd toezicht noodzakelijk is, of dat toezicht 
op grote lijnen voldoende is. Voorts zou een ver-
band aangebracht moeten worden tussen de ver-
schillende vormen van toezicht: door de inspec-
ties, de raden van toezicht, de afnemers, de peers, 
de visiterende commissies, de Rekenkamer en 
vele anderen. Minder en beperkter toezicht: dat 
zou het uitgangspunt moeten zijn.

klagen alleen helpt niet

De aandacht in het wrr-rapport voor de gebre-
ken van het toezicht in de maatschappelijke 
dienstverlening staat niet los van de beroeps-
groep waar het de schrijvers eigenlijk om te 
doen is: de professionals, van arts tot arbeids-
consulent, in de publieke sector. Die profes-

sionals zien zich van twee kanten bestookt. Aan 
de ene kant krijgen ze steeds meer last van de 
meetindustrie, de overvloed aan toezicht met 
bijbehorende verantwoordingsverplichtingen 
die de Haagse arena over hen uitstort. 
 Aan de andere kant zien zij op de werkvloer 
mondige klanten verschijnen, die snel en goed 

bediend willen worden. Daartussen moeten zij 
manoeuvreren. Het gevoel ontstaat dat zij hun 
beroep niet meer goed kunnen uitoefenen. Veel 
daarvan is juist; het wrr-rapport brengt dat 
goed in kaart. Maar vaak wordt in de discussie 
ook een beeld opgeroepen dat discutabel is: dat 
van vakmensen die geheel en al vermalen wor-
den tussen institutie, politiek en burger; die een 
speelbal van grotere krachten zijn geworden. 
Maar zouden juist professionals niet in staat 
moeten zijn om verantwoordelijkheid te nemen 
voor hun eigen daden en eigen handelen? Zou-
den ze niet moeten proberen om geen speelbal 
meer te zijn, maar een sturende kracht in maat-
schappelijke vernieuwing?
 Klagen alleen helpt dan niet meer, handelen 
wel. Hoe komt het dat zakelijke dienstverleners 
(de management-consultants, procesmanagers 
en interim-managers) anticiperen op budget-
taire krimp en kritiek op hun presteren be-
schouwen als een prikkel om het beter te gaan 
doen? Blijven de gesubsidieerde professionals 
zich koesteren in een comfort zone of nemen ze 
hun lot in eigen hand? Natuurlijk, het zit niet in 
de aard van professionals om zich ook diepgaand 
bezig te houden met organisatorische aspecten 
van hun werkomgeving. In de moderne samen-

Klagen helpt niet, handelen wel. 
Blijven de gesubsidieerde profes-
sionals zich koesteren in een 
comfort zone of nemen ze hun  
lot in eigen hand?
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leving is dat echter wel vereist. Anders worden 
ze inderdaad vermalen. Dat er bij een grote con-
ferentie naar aanleiding van het wrr- rapport 
geen enkele professional aanwezig was, laat zien 
dat hier nog veel te winnen valt.
  Wat dat betreft dwalen bij de discussie naar 
aanleiding van het rapport de gedachten soms 
af naar de prachtige Franse film Être et avoir. Die 
gaat over een schoolmeester in een Frans dorp, 
de professional op zijn best. Hij woont boven de 
school. Met hart en ziel wijdt hij zich aan de der-
tien leerlingen die de school rijk is. Ongehinderd 
door prestatie-indicatoren, toezichthouders, 
procesmanagers of visitatiecommissies haalt hij 
het beste uit zijn leerlingen en zichzelf. Dit is een 
prachtig, maar nostalgisch beeld. Het past bij de 
dokter, de notaris en de dominee of pastoor die 
vroeger in onze gemeenschappen de dienst uit-
maakten. Dat heeft veel goeds gebracht, maar er 
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waren ook nadelen. Niet alle professionals waren 
even goed. De cliënten waren onmondig en ac-
cepteerden alles. Dat leidde ook tot misstanden. 
Niemand die er dan iets aan deed. 
 Als gevolg van schaalvergroting, verzakelij-
king, toegenomen specialisatie en van tal van 
andere ontwikkelingen is het verband waarbin-
nen de professionals werkzaam zijn, veranderd. 
Ze werden ingelijfd in grote systemen, waardoor 
veel meer onderlinge afstemming noodzakelijk 
werd. Dat de nieuwe constellatie onbevredigend 
uitpakt voor de professional, is zonneklaar. Dat 
het zo zichtbaar is gemaakt, is het grote belang 
van het wrr-rapport. Maar in de discussie moe-
ten we wel een stap verder zetten. Vroeger komt 
nooit meer terug. De uitdaging is om een nieuw 
evenwicht te vinden, waarbij de professional 
voldoende ruimte heeft, maar toch onderdeel 
vormt van een groter geheel. 


