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Agressie en
afzijdigheid in
het publieke
domein
Welke rol spelen
de publieke
instituties?

De notie van de 'onverantOm het ontstaan van
woordelijke burger' domideze omgangsvormen te
neert al gedurende enkele
verklaren, wijzen beschoudecennia het publieke en
wers vaak op gewijzigde
politieke debat. In de jaren
opvoedingswaarden en opvoedingsstijlen. Cuperus
tachtig gold de burger met
name als onverantwoordeciteert s c P-directeur Paul
lijk waar het ging om het
Schnabel die spreekt van
gcbruik en het misbruik
een gezagscrisis in een savan sociale voorzieningen.
menleving waar mondige
gelijken met elkaar onderIn de loop van de jaren nehandelen. Anderen wijzen
gentig vestigde zich het
beeld van de burger die zich
op het grote vertrouwen in
in het publieke domein zelfcontrole, zelfbeheerRIEN ROUW
van traat tot school - weising en 'emotionele zelfsturing' dat in onze samen nig aantrekt van het belang
leving bestaat, Daardoor
van anderen en van de geDe toestand van het publiek domein is zoraelyk.
moeten mensen zelf uitmameenschap.
Men
eist
Dat is meer en meer een niemandsland aeworden,
'ruimte en respect voor zicb
ken waar de grenzen liggen
waarin buraers niet meer ( durven) optreden teaen
en krijgen vooral jongcren
op, desnoods met geweld
aaressiif rif asociaal aedraa. Ajzijdiaheid en noninterventie zijn de norm aeworden. Rien Rouw is
en daarbij blijven anderen
vee! speelruimte om die
grenzen te ontdekken.
op hun beurt afzijdig aan de
van meninB dat dit aedraa van buraers mede in de
kant staan. Rene Cuperus
hand wordt aewerkt door het huidiae optreden
Vanuit dit gezichtspunt
zegt het als volgt: 'een toevan publieke instanties zoals de politie. Hij stelt
ligt het voor de hand om
naar de opvocdende instinemende agressie maakt
een ander type werkwijze voor.
tuties te wijzen voor oploszich meester van de openbare ruimte. De cocktail van emancipatie, welvaart singen en remedies. En inderdaad, gezinnen en
scbolen hebben in toenemende mate tc maken met
en werkgelegenheid heeft ons geen garantie gelehoog opgeschroefde maatscbappelijke verwachtinverd op humane en beschaafde omgangsvormen in
gen van hun corrigerend vermogen. Verder wordt
het publieke domein''.
vee! heil van het justitiele apparaat verwacht . De
Er zijn in de openbare ruimte omgangsvormen
ontstaan die zich kenmerken door een gebrek aan
roep om meer blauw op straat, is daarbovenop cen
roep om duidelijker en strenger blauw geworden.
'inschikkelijkheid' enerzijds en door afzijdigheid anIn dit artikel concentreer ik mij op de relatie tusderzijds. Een gebrek aan inschikkelijkheid omdat
mensen eerder respect eisen dan geven en zich niet sen bet optreden van publieke instituties en het ontstaan van afzijdigheid in het publieke domein . 1k zal
Iaten corrigeren: 'Je moet voor jezelf opkomen', Afbetogen dat de manier waarop deze instellingen zijn
zijdigheid lijkt hiervan de logische pendant te zijn.
georganiseerd afzijdigheid van burgers min of meer
Het is een deugd geworden om je niet met andermans zaken te bemoeien in de openbare ruimte, ook in de hand werkt. Met andere woorden: een andere
al zijn het zaken die bet daglicht niet kunnen verdrawerkwijze van openbare instellingen kan ertoe bijdragen dat mensen weer worden gestimuleerd om
gen 2 • En als je wei wilt ingrijpen, stuit je niet zelden
verantwoordelijkheid te nemen temidden van hun
op agressicf-onvoorspelbaar gedrag van anderen die
medeburgers.
zich niet Iaten gezeggen .
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Het leae publieke domein
Onlangs beschreef een columniste het volgende
voorval. Haar drieenhalf jaar oude zoontje liet
we ten zelf naar de winkel te willen gaan om een ijsje
te kopen. De moeder speelde het spel mee en
stemde er in toe. Het jongetje vertrok. Omdat hier
geen sprake was van een ontaarde moeder (voor hen
die niet (meer) met jonge kinderen vertrouwd zijn:
met 3,5 jaar mag een kind nog niet aileen op straat),
volgde zij haar zoon op een afstand. Wat haar nu opviel was niet het gedrag van haar zoontje, die wist de
weg prima te vinden; neen, opvallend was dat niemand van het overige winkelende publiek zich ook
maar iets aantrok van het ventje. Rustig en ongestoord ging hij zijn weg.
ledereen herkent dergeUjke situaties, varierend
van tameUjk onschuldig tot meer gevaarUjk. Je verwacht dat iemand iets doet, iets vraagt of ingrijpt,
maar in plaats daarvan houdt iedereen zich afzijdig
en wendt zich af. 'Je bemoeit je niet met andermans
zaken', zo luidt immers de nieuwe gulden regel in
het publieke domein. Jos van der Lans noemde dit
eerder de cultuur van afzijdigheid. Hij illustreerde
die met een ander typerend voorval, dat van zijn
oude moeder die eens met haar fiets stond te worstelen bij een fietsenrek. Ze was nauwelijks bij
machte haar fiets daaruit los te maken, maar een
zonnig terras vol mensen bleef toekijken zonder ook
maar een hand uit te steken3.
Wat valt hieruit nu te concluderen? Mensen bewegen zich zo neutraal mogelijk in het publieke domein; ze gaan geen of nauwelijks (morele) relaties
aan. Mensen spreken elkaar niet op gedrag aan, corrigeren elkaar niet en Iaten zich niet corrigeren, helpen elkaar niet, en respecteren elkaar nauwelijks.
Het lijkt erop dat mensen zich nauwelijks verantwoordelijk voelen voor elkaars lotgevallen, of in
ieder geval niet weten hoe ze die verantwoordelijkheid moeten vormgeven. Als een empty shrine, zo typeerde de Amerikaanse sociaal-ftlosoof Novak het
pubUeke domein4. Leeg, omdat de moraliteit lijkt te
zijn verdwenen. Leeg ook, omdat mensen zich blijkbaar geen eigenaar voelen van dat domein. Het is een
niemandsland waar iedereen, binnen bepaalde grenzen, zijn gang mag gaan. Ieder kan zich territoir
R. Cuperus (1999), Wei goed, maar
niet gek. In: s&.P, s6, nr. 12: 529.
2. J. van der Lans ( 1996), De cultuur
van afzijdigheid. In: s&.P, 53, nr.11:
62o-628.
3. Zie Van der Lans ( 1996)
1.

toeeigenen en wie het eerst komt en het terkst is,
kan de meeste eigendomsrechten doen gelden. Het
publieke domein is als de Amsterdamse vrijmarkt in
de Koninginnenacht.
Hoe komt het dat het publieke domein een niemandsland is geworden? Er zijn verklaringen die
wijzen op de individuaHsering of privatisering van
de moraal. Die heeft tot gevolg dat je in het pubUeke
domein niet spreekt over waarden, omdat die prive
zijn. 'Dat moet iemand toch zelf weten.' Ieder heeft
dus z'n eigen waarden en niemand weet of de ander
dezelfde waarden huldigt. Dat maakt mensen onvoorspelbaar en je wacht dus wei twee keer voor je
ingrijpt.
De pri vatisering van de moraal he eft ook nog een
ander gezicht. s c P-onderzoeker Paul Dekker dcfinieerde de 'morele staat van Nederland' als volgt:
mensen leggen meer nadruk op waarden en minder
op norm en in hun denken over moreel gedragS.
Concrete regels zijn minder richtsnoer voor het
handel en geworden dan de achterliggende waarden.
Voor de onderlinge om gang betekent dat dat het vee!
lastiger is om men sen aan te spreken op hun gedrag,
omdat de grond daarvoor vager is geworden. Daar
komt nog bij dat er lange tijd een groot vertrouwen
heeft bestaan in zelfbehecrsing en zelfsturing, in de
competentie van mensen om zelf keuzes te maken.
lngrijpen en aanspreken is dan al snel betuttelend en
doet geen recht aan die competentie.
Daarnaast zijn er verklaringen die meer uitgaan
van de fysieke kenmerken van het publieke domein.
Twee dominante kenmerken van het hedendaagse
publieke domein zijn anonimiteit en massaliteit 6 . In
de openbare ruimte bewegen mensen en mensenmassa's zich langs elkaar heen, zonder elkaar te kennen en met elkaar in contact te komen . In vee! publieke instellingen, zoals scholen, hecrst de macht
van de grote anonieme getallen. Maarten Hajer
wees in s&.P op het fenomeen van de 'wrijvingsloze'
of 'frictieloze samenleving'. AIs voorbeeld noemde
hij de op stapel staande vormgeving van H s Lstations en hun omgeving. Die omgeving wordt
ingericht volgens 'het ideaal van de business class reizigers in een overstap machine waarin vervoersstromen zo effectief mogelijk worden 'afgewikkeld".

4· M. Novak (1983), The Spirit?{
Democratic Capitalism, Simon and
Schuster, New York.
s. P. Dekker, 'De feiten I Morele
feiten: opvattingen en ontwikkeleingen
in Nederland' in: C. Brinkgreve, R.

Gude en S.'oorda (2oo1), De morele
staat van Nederland, Amsterdam:
Amsterdam University Press I
Salome.
6. R. Boomkens (1996), Deanostmachine, De Balie, Amsterdam.
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den maar op verschillende plaatsen werden ingezet.
De frictieloze samenleving is een vorm van segregaDit hield verband met de bureaucratische planningstie waarin mensen zich bewegen om anderen te verschema's van een grote organisatie. Beide vormen
mijdcn7.
Rene Boomkens meent dat anonimiteit en masvan toezicht zijn onpersoonlijk van aard, wat demosaliteit het gevolg zijn van het moderniseringsproces rele impact van correcties niet ten goede komt.
ln de tweede plaats is er bij politie en justitie
van onze samenleving. Modernisering gaat volgens
sprake van, wat Kees Schuyt heeft aangeduid als,
hem per definitie gepaard met vernietiging. Neem
'systeem -onverschilligheid' 9. Politiekorpsen en juszoicts vitaals als de dagelijkse leefomgeving van
titie-organisaties zijn volgens hem zo georganiseerd
mensen. In de grote steden worden gebouwen en
dat de medewerkers zich
wijken vervangen door
tegenover burgers, slachtnieuwbouw of renovatie.
'je bemoeit je niet met andermans
offers en daders afstandeEn rondom de steden verzaken', zo luidt de nieuwe aulden
lijk en onverschillig opstelrijzen op dit moment
reael in het publieke domein.
len. Schuyt noemt als
nieuwe Vinex-wijken die
vee! van het oorspronkevoorbeeld de geringe belijke landschap vernietigen. De nieuwbouw in de langstelling van de politie voor kleine criminaliteit
en de geringe aangiftebereidheid van het publiek in
binnensteden vernietigt niet alleen de fysieke infrastructuur, maar ook de daarbij behorende sociale reactie daarop. Hij signaleert verder dat veel contacten met burgers, slachtoffers en daders routine-onverbanden. Zo ontstaat een omgeving die van fysieke bijzonderheden is ontdaan en waar je niemand derdelen zijn 'van een bureaucratisch proces waarin
meer kent. Oat berooft mensen van een belangrijke de burger slechts een administratieve eenheid geworden is' ' 0 • Engbersen noemt de omgangsvormen
mogelijkheid om zich te identificeren met hun omdie hierbij horen 'afstandelijk', 'achteloos' en gegeving en zich daarvoor verantwoordelijk te voelen.
makzuchtig' 1 ' . Het gevolg van deze systeem-onverMensen zijn daardoor eerder geneigd zich anoniem
langs elkaar heen te bewegen, zonder elkaar aan te schilligheid is dat medewerkers, clienten en burgers
zich moedeloos en cynisch afwenden van het sysspreken op gedrag, zonder publieke omgangsvorteem. Ze voldoen op een uiterlijke manier aan de relnen te bewaken.
gels en de voorschriften, zonder vee! innerlijke
overtuiging, of ze Iappen de regels aan de laars. Nog
De rol van publieke instituties
een keer in de woorden van Engbersen: pubHeke inWie bewaakt dan de omgangsvormen en morele
stituties zijn 'achteloze' bureaucratieen. ·
grenzen als mensen het zelf niet doen? Burgers verwachten vooral dat publieke organisaties, zoals poliHet ontstaan van de 'achteloze bureaucratie'
tic en justitie, ingrijpen als zich problemen en conKlopt dit beeld van een achteloze bureaucratic en
flicten voordoen in het publieke domein 8 . De vraag
is vervolgens hoe poHtie en justitie ingrijpen en hoe hoe is deze dan eigenHjk ontstaan? Engbersen wees
dit zich verhoudt tot de cultuur van afzijdigheid. Het er eerder op dater in de ontwikkeling van de Nedereerste dat dan opvalt, is dat het toezicht vee! meer landse verzorgingsstaat 'bureaucratic empires' zijn
gegroeid, die meer op zelfbehoud zijn gericht dan
dan vroeger op afstand en met gebruik van techniop emancipatie en integratie. Ik noem drie tendensche hulpmiddelen plaatsvindt. Het beste voorbeeld: de toename van toezicht door camera's. De sen die tot deze bureaucratische koninkrijkjes hebben geleid. De eerste tendens is schaalvergroting. Van
afstand tussen politie en burger wordt verder beonderwijsinstellingen tot politiekorpsen, van zorgpaald door de interne organisatie van de politie.
instellingen tot arbeidsbureaus, allemaal zijn ze op
Hoewel er een kentering gaande is, was het lange
grootschalige wijze gereorganiseerd. De wortels
tijd zo dat agenten niet aan een gebied waren gebon-

d".
7· M. Haj er (2ooo), Waar blijft de
culturele ambitie van de vijfde nota? In:
Socialisme &..Democratic, 57, nr.I: 25 - 29.
8. K. Tester (1997), Moral Culture,
SAGE Publications Ltd., Londen.
9· C.J.M. Schuyt ( 1 995), Teaendraadse
wcrkinaen : socioloaische opstellen over
onvoorziene aevolaen van verzoraina en

verzekerin9, Amsterdam University
Press, Amsterdam.
10. C.J.M. Schuyt (1995), Teaendraadse
werkinaen: socioloaische opstellen over
onvoorziene oevoleen van verzoroino en
verzekerina, Amsterdam University
Press, Amsterdam, p. 132.
1 1. G. Engbersen (2ooo), Hct falend

integratievermogen van publieke
instellingen. In: Socialisme &..Democratie,
S7, nr. 3: I 2 I- I 24.
12. H.P.M . Adriaansens (2ooo),
Vorming tot verantwoord elijkheid. In:
Raad voor Maatschappelijke
Ontwikkeling, Aansprekend buraerschap,
Sdu, Den Haag.
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van de schaalvergroting zijn te vinden in drie nobele
doelstellingen van de verzorgingsstaat: het maatschappelijk streven naar emancipatie en gelijkberechtiging, het economisch streven naar efficiency
en het streven om door professionalisering de kwaliteit van de diensten te verhogen 1 2 • Grote instellingen waren nodig om een massa burgers gelijke rechten te garanderen. Daarbij kwam de van de
industriele massaproductie afgeleide veronderstelling dat grote organisaties tegen dezelfde kosten
meer diensten kunnen leveren. Bovendien maakten
grootschalige organisaties het mogelijk en noodzakelijk om allerlei specialisten en deskundigen vrij te
maken, waardoor niet aileen de productiviteit maar
ook de kwaliteit kon worden verhoogd. Bij wijze van
voorbeeld valt te denken aan specialisten in het primaire proces zoals remedial teachers in het onderwijs, en specialisten in de onderstcuning zoals automatiseringsdeskundigen.
De tweede tendens zou je de cultuur van gelijkheid
kunnen noemen. Die cultuur vereist dat organisaties
iedereen een gelijke behandeling en soms oak gelijke uitkomsten garanderen. Organisaties gebruiken daarvoor bij voorkeur nauwkeurig omschreven
regels en procedures, protocollen en modellen. Zo
ontstaat een homogeen aanbod van diensten, dat
wordt aangeboden aan men sen en in situaties die van
elkaar kunnen verschillen. Het gebruik van procedures, protocollen en dergclijke werd nag versterkt
door de idee dat dergelijke middclen uitermate geschikt zijn om grootschalige organisaties te sturen en
te besturen.
De derde tendens is te betitelen als controledrang.
De voormalig directeur van de Rekenkamer, Leeuw,
beschrijft hoe vanaf het eind van de jaren zeventig
van de vorige eeuw controle, toezicht en evaluatie
enorm zijn toegenomen in de publieke sector. Er
zijn nu vee! meer instanties dan voorheen die zich
met toezicht en controle op publieke diensten bezighouden, er verschijnen meer evaluaties en een verschijnsel als 'effectrapportage' kent tegenwoordig
vele varianten I ] Maar er is niet alleen meer controle, dezc is oak van karakter veranderd. Meer dan
vroeger ligt de nadruk op zogeheten systcemcontrole; de controleur checkt primair of de organisatie
haar administratieve organisatie en interne controle
goed op orde heeft. Hij kijkt vee! minder of niet naar
0

hoe de processen en activiteiten van een organisatie
daadwerkelijk zijn verlopen. Een van de effcctcn van
dezc vorm van controle is cen toename van het aantal administratieve procedures.
Een andere verandering in het karakter van de
controle is de opkomst van zogeheten outputsturing
en -controle. Oat wil zeggen dat organisaties worden gestuurd en afgerekend op basis van bepaalde indicatoren, waarmee een organisatie aangeeft welke
en hoeveel prestaties, diensten en/ of productcn zij
zalleveren. Zo' n indicator is bijvoorbeeld het aantal
proccssen-verbaal dat ecn politiekorps opmaakt.
Publieke instituties en cifzijdisheid
Wat hebben deze drie tcndensen nu te maken met de
onverschilligheid en afzijdigheid in het publieke domein, zowel van burgers als van openbare instanties?
Een antwoord op deze vraag moet twee verbanden
aannemelijk maken. Ten eerste dater een relatie bestaat tussen grootschaligheid, gelijkheid & controledrang en de onverschillige houding van medewerkers van publieke ins tan ties ten opzichte van burgers
in het publiekc domein. Ten tweede dat de afzijdigheid van publieke instanties en hun medewerkers de
afzijdigheid van burgers zelf min of meer tot consequentie heeft.
Laten we onze blik daartoe allereerst richten op
de huidige bureaucratisch georienteerde publieke
instelling. Wat gebeurt er in een grote organisatie
die haar medewerkers voor een belangrijk dee!
stuurt met regels en procedures? Die organisatie
ontneemt, om te beginnen, vee! van de medewerkers de ruimte om hun eigen werk in te richtcn. Ze
kunnen bijvoorbeeld niet aan de wensen van hun
clienten tegemoet komen op de manier die de medewerkers nodig achten. Ze worden ecrder geacht
nauwgezet de voorschriften uit te voeren, metals risico dat de morele betrokkcnheid en de klantvriendclijkheid van medewerkers langzaam verdwijnt.
Daar komt bij dat een grote organisatie meestal
geen duidclijk zichtbare grenzen heeft, fysiek noch
moreel. Dat grenzen ontbrcken, bemoeilijkt de
identificatie van medewerkers met de organisatie en
met de doelstellingen van die organisatie. Het
kweekt eerder onverschill igheid.
Een organisatie die de arbeid in handzame blokken heeft verdeeld, veramlert tevens de manier

13. F.L. Lccuw, (2ooo), Onbcdoelde
neveneffecten van outputsturing,
controle en toezicht. In: RMO,
Aansprekend buraerschap, Sdu, Den Haag.
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waarop medewerkers hun verantwoordelijkheid
patie van burgers lijkt af nemen naarmate de gebeleven. In zo'n organisatie richten de medewermeentegrootte stijgt. Omgekeerd is het vaak zo dat
kers hun morele betrokkenheid op het zo goed
mensen zich jwst op kleine schaal organiseren om
mogelijk uitvoeren van een deeltaak. Dan verandert op te komen voor hun rurecte woonomgeving ' 6 .
morele verantwoordelijkheid voor de doelstellingen Grootschalige en bureaucratische organisaties vervan een organisatie in een technische verantwoorde- groten, ten tweede, de sociale afstand tussen menlijkheid voor een dee] van het totale proces '4. Deze sen, tussen medewerkers en burgers en tussen burmeer techrusche, taakgerichte verantwoordelijk- gers onderling, en bemoeilijken dat mensen zich
heid kan worden versterkt door de controleur.
verantwoordelijk voelen voor elkaar en elkaar
Leeuw signaleert het risico
rechtstreeks aanspreken op
dat medewerkers zkh eergedrag'7.
Kleinschaligheid werkt achterklap en
der rkhten op het halen van
dorpsroddel in de hand. Bovendien
de dwdelijk omschreven
Een andere publieke
je als burger
als client van een
kun
normen en criteria van de
organisatie
controle dan op het zo goed
De vraag is nu of, en hoe, je
organisatie slachtc1Jer worden van uit
mogelijk van dienst zijn van
publieke instituties zo kan
de hand gelopen cifhankelijksburgers's.
organiseren dat ze eraan
heidsrelaties, zoals machtsmisbruik
Regels, procedures en
bijdragen dat de afzijdigcontrolenormen kunnen er
heid in het publieke dodoor een Jrontlinie- werker'.
ook toe leiden dat de ruenmein - zowel van burgers
sten die cen publieke organisatie verleent uniform als van publieke ambtsdragers - afneemt en die mezijn, ongeacht de verschillende omstandigheden dewerkers en burgers juist stimuleert om verantwaarin mensen verkeren. Met een treffende verwijwoordelijkheid te nemen. Ik zou daarvoor een alterzing naar de producten en dienstverlening van een
natieve organisatievorm will en voorstellen. Kort
grotc multinational duidt men die uniformiteit ook gezegd gaat het dan om een organisatie waarin de
wei aan als McDonaldization. Yoor de medewerkers
professionals die dagelijks contact hebben met burvan organisaties betekent een uniform, gestandaar- gers, de zogeheten frontliniewerkers, de ruimte
diseerd aanbod dat zij slechts op een dee! van hun cahebben om de dienstverlening naar eigen goeddunpacitcitcn worden aangesproken, in plaats van op
ken en redelijk inzkht wt te voeren.
hun creativiteit, improvisatievermogcn en hun bijHeteerste kenmerk van zo'n organisatie is datde
zondere talenten. Er bestaat dan een risico op een activiteiten rue burgers direct raken, worden wtgeonvcrschillige om gang met eli en ten.
voerd door kleinschalige eenheden die dichtbij de burLeidt een grootschalig en bureaucratisch insti- gers staan. Het gaat om activiteiten die langduriger
tuut ook tot onverschillige burgers? Oat is goed mo- en diepgaander contact met burgers met zkh meegclijk in de cerste plaats omdat grootschalige instel- brengen. In het geval van de politic zou men kunnen
lingen onoverzkhtelijk zijn, waardoor burgers en denken aan politieteams die zkh heel intensief vaneli en ten gcen scherp beeld kunnen krijgen van defywt 'burgerperspectief' met veel voorkomende crisieke en, daarmee ook, morele grenzen van die inminaliteit, zoals vandalisme en ruefstalletjes, zullen
stcllingen. Wat wei en wat niet mag is vaak onhclder.
bezighouden.
Bovendien bemoeilijkt rue onoverzichtelijkheid dat
Het tweede kenmerk is dater verschil tussen rue
burgers zich kunnen identificeren met een organisa- kleinschalige eenheden mogelijk zou moeten zijn.
tie en zich daarbij betrokken weten.
Oat wil zeggen dat de medewerkers van de eenheEen casu daarvan werd voor de Iokale democraden gcbrwk kunnen maken van hun specifieke kwatic geanalyseerd door Musterd en Ostendorf. Zij
liteiten en dat ze de ruimte moeten hebben om tegetellcn dat de maatschappelijke en politieke particimoet te komen aan de specifieke behocften en
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wensen van de burgers en clienten in 'hun' gebied.
Opnieuw een voorbeeld op het terrein van veiligheid. AIs de bewoners van een bepaalde buurt het
veiliger vinden dat de straatlantaarns Ianger brand en
en op meer plekken worden geplaatst, zou de gemeente daaraan tegemoet kunnen komen. De frontliniewerkers zouden dan, in mijn optiek, de bevoegdheid moeten krijgen om dit soort opdrachten
te verstrekken en te Iaten uitvoeren, zonder dat zij
afhankelijk zijn van bureaucratische vertragingen in
de vorm van te raadplegen afdelingshoofden en directeuren. Andersson noemt dat een 'gedeeltelijke
omkering van de hierarchic'. Die vraagt dat er op
het niveau van die kleinschalige eenheden goed opgeleide, gezaghebbende en betrouwbare mensen
werken 18 •
Het derde kenmerk gaat over de marrier waarop
die kleinschalige eenheden worden aangestuurd en
over de wijze waarop ze zich verantwoorden. Ik zou
willen pleiten voor een sturing en verantwoording
die meer is gebaseerd op vertrouwen. Dat wil zeggen
dat het management niet alleen vertrouwt op allerlei protocollen, formulieren en getallen, maar ook
gebruik maakt van de sociale netwerken en de persoonlijke relaties (het sociaal kapitaal) die er bestaan
binnen een organisatie. In 't Veld heeft eens gepleit
voor een alternatief model van verantwoording, namelijk met behulp van verhalen, verhalen waarin
wordt verteld over hoe de medewerkers met elkaar
en met burgers omgaan en over welke prestaties een
team Ievert 1 9. Dat is een manier van verantwoorden
die rnijns inziens past bij vertrouwen. Andere manieren zouden nog moeten worden uitgedacht 20 .
Als het gaat om vertrouwen tussen burgers en publieke instituties zouden er voor die burgers meer
mogelijkheden moeten komen om het functioneren
van instellingen systematisch te beoordelen, of te
evalueren. Burgers kunnen onder meer betrokken
worden bij de opzet en uitvoering van controles.
'Nieuwe' media zoals internet bieden daarvoor
eveneens een kans.
Ajzijdiaheid doorbroken?
Waarom zou dit type organisatie eraan bijdragen dat
de onverschilligheid en afzijdigheid in het publieke
domein worden doorbroken? De kern van het ant1 9· R.J. in 't Veld et al. ( 1 998),
Bijdraaen tot beleidsvisie junderend
onderwijs. Den Haag. Interne studie.
2o. Vergelijk: F.L. Leeuw, (2ooo),
Onbedoclde neveneffecten van

woord op deze vraag schuilt in het feit dat medewerkers weer directe en volle verantwoordelijkheid
krijgen voor de activiteiten die ze verrichten en voor
de resultaten daarvan. Ze kunnen invloed uitoefenen en sturen, ze staan dichtbij burgers en eli en ten
en ze worden aangesproken op een rijker arsenaal
aan persoonlijke en sociale kwaliteiten 2 1 •
Maar niet alleen de medewerkers, ook burgers
en eli en ten van publieke instituties worden door een
dergelijke organisatie gestimuleerd om verantwoordelijkheid te ncmen.
Er is wei onderzoek gedaan naar de relatie tussen
veiligheid, politie en maatschappij. Daaruit blijktdat
organisatorische factoren als nabijheid, beschikbaarheid, aanwezigheid, bereikbaarheid, bekendheid en
persoonlijke gekendheid cruciaal zijn voor 'sociale
zelfredzaamheid' ofwel het zelf nemen van verantwoordelijkheid 2 2 • Het gaat dan om meer dan organisatorische beschikbaarheid, namelijk om een persoonlijke vertrouwensrelatie tussen burgers en, in
dit geval, politie-agenten. Als burgers vertrouwen
hebben, zullen ze eerder bereid zijn om in te grijpcn
in het publieke domein. AI zullcn er altijd situaties
zijn waarin je je als burger beter ergens buiten kunt
houden, onder meer als er met wapens wordt gezwaaid.
Teaenwerpinaen
Is dit nu een nai:ef pleidooi voor een gelukzalige maar
a! te dure kleinschaligheid? Eindigen we zo niet in
een benepen en controlerende samenleving aIa het
schrikbeeld dat sommigen maken van de Nederlandse maatschappij in de jaren vijftig? Neen. Zo
denk ik ten eerste dat het illusoir is om te menen dat
je schaalvergroting kunt tegenhouden. Een proces
als globalisering zal de wens om grote, soms wereldwijde organisaties te bouwen alleen maar versterken. Maar het aardige is dat juist grote organisaties
schaalvcrkleining goed mogelijk maken. De kleine
eenheden waarvan hierboven sprake is, kunnen voor
allerlei ondersteunende diensten terugvallen op wat
tegenwoordig wei is gaan he ten de back ojJice. Daarin
vinden activiteiten plaats die grote investeringen
en/of specialistische deskundigheid vergen, zoals
automatisering, technologi che vernieuwing maar
ook iets als gezamenlijke inkoop. Dat maakt dat

outputsturing, controle en toczicht. In:
RMO, Aansprekend buraerschap, Sdu, Den
Haag.
2 1. Raad voor Maat chappclijke
Ontwikkeling (2ooo), Aansprekend

buraerschap, Sdu, Den Haag.
22. H. Andersson (2ooo), Profiel en
gezicht Nederlandse politie in de
tockomst. In: RMO, Aansprekend
buraerschap, Sdu, Den Haag, p. 1 34·
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schaalverkleining ook efficient kan worden uitgevoerd.
Met die gelu.kzaligheid kan het, overigens, inderdaad tegenvallen. Kleinschal igheid werkt achterklap
en dorpsroddel in de hand. Bovendien kun je als
burger of als client van een organisatie slachtoffer
worden van uit de hand gel open afhankelijkshcidsrelaties, zoals machtsmisbruik door een 'frontliniewerker'. Yerder kunnen 'ondergeschikte' medewerkers in de vuurlinie terechtkomen, wanneer het
management verantwoordelijkheid naar hen afschuift, bijvoorbeeld als burgers klagen of procederen over de dienstverlening. Maar deze schaduwzijden kunnen tot incidenten beperkt worden door als
management, medewerkers en burgers de communicatie te optimaliseren. Oat klinkt misschien
clichematig, maar als burgers een grotere rol zouden spelen onder meer in het toezicht op publieke
instituties voelen zij zich ook meer verantwoordelijk
voor de prestaties van die instituties. Organisaties
zouden zich dan ook moeten beijveren om zich helder en begrijpelijk tegenover burgers te verantwoorden. Nodig bijvoorbeeld maar eens een panel
van burgers uit voor een gesprek met de politiekorpschef of sociale dienst-directeur over de prestaties van het afgelopen jaar.
Fukuyama noemt een opmerkelijk voorbeeld van
open wederzijdse communicatie uit de marktsector.
Openheid tussen bedrijven onderling kan zo tot uitdrukking komen: de afnemers nemen kennis van de
kosten van de leveranciers en mogen ook commentaar geven op de wijze van produceren 2 3.
Werkt kleinschaligheid ten derde benepenheid
in de hand? Oat is zeker wei mogelijk. Maar het pleidooi voor kleinschaligheid moet men wel lezen
tegen de achtergrond van de pluraliteit in onze samenleving. Die pluraliteit maakt het mogelijk dat de
meeste mensen niet opgesloten zitten in een sociaal
verband maar deel uitmaken van meer verbanden.
De meeste mensen kunnen ook redelijk makkelijk

23. F. Fukuyama ( 1996), Trust. The
Social Virtues and the Creation if
Prosperity. Londen: Penguin Books,

p. 261.
34-·

switchen van de ene kring naar de andere en ontsnappen zo aan al te rigide sociale controle. Die sodale pluraliteit beschermt mensen tegen het risico
van paternalisme dat zeker aan kleinschaligheid
kleeft. lets meer kleinschaligheid kan er echter toe
bijdragen dat we op de schaal tussen rigide sociale
controle en volstrekte onverschilligheid ergens in
het midden terecht komen bij betrokkenheid van
mensen op elkaar zonder betutteling.
Tenslotte
Yolgens velen Ieven we in een 'egalitaire netwerksamenleving' waarin mensen worden aangemoedigd
om ondernemend en initiatiefrijk te zijn 2 4. In die samenleving passen organisaties die medewerkers,
clienten en burgers stimuleren en de ruimte Iaten om
zelf verantwoordelijkheid te nemen en om zelf oplossingen te zoeken. Initiatief, verantwoordelijkheid en
creativiteit rusten op vertrouwen. Publieke instituties kunnen ertoe bijdragen dat burgers het vertrouwen houden dathet publieke domein in goede handen
is. Dan zal blijken dat burgers geen onverschillige en
calcul rende wezens zijn - al zullen er heus wei van
dergelijke burgers bestaan - maar mensen die bereid
zijn om verantwoordelijkheid te nemen en zich te bemoeien met de publieke gang van zaken.
Publieke instituties zullen, met andere woorden,
zich meer dan tot nu toe het geval is moe ten aanpassen aan de gewijzigde verhoudingen van een netwerksamenleving om het vertrouwen xan burgers
en hun medewerkers te behouden. Die gewijzigde
verhoudingen betekenen in ieder geval dat allerlei
hierarchische patronen van sturing en verantwoording niet Ianger vanzelfsprekend zijn. Een verdere
doordenking van nieuwe patronen en organisatievormen is urgent.
RIEN ROUW
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