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De overheid

is geen bedrijf!
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Over de
scheidslijn
tussen publiek
en pri vaat

Het is al vele malen vastgemarkt, het private bedrijf
en de private ondernemer.
steld, en het wordt keer op
keer bekrachtigd: sinds
In wezen wordt hierdoor het aloude ondervele jaren waait er een
scheid tussen de publieke
nieuwe wind door overen private sector teniet geheidsland - de wind van
'marktdenken', 'bedrijfsdaan, ten koste van de pumatigheid', 'rueuwe zakeblieke sector, en wel op
twee manieren. In termen
Lijkheid', 'new public management', 'publiek ondervan structuur vindt een vernemerschap'. De overheid
schuiving plaats van publiek
naar privaat: publieke orgamoet 'meer doen met minMIRKO NOORDEGRAAF
der'. In feite poogt men het
nen moeten zo veel mogeAls universitair docent verbonden
onderscheid tussen de pulijk omgevormd worden
aan het Centrum voor Publiek Manaaement
tot private bedrijven. Er
blieke en private sector on(c P M) en de OpleidinB Bestuurskunde
gedaan te maken, en wel
moet zo veel mogelijk gevan de EUR.
door zoveel mogelijk in de
privatiseerd worden, en als
Tevens
lid
van
de
PvdA -werkaroep Overheid
dat op grenzen stuit, dan
richting van de markt en de
2000+ in de aemeente Rotterdam.
moet er verzelfstandigd
private sector te waaien,
worden. In .termen van culten koste van de publieke
sector. In het onderstaande
tuur vindt een beweging
plaats van privaat naar pu wordt het publiek-private
onderscheid verdedcigd en de wind van bedrijfsmabliek: ook met geprivatiseerde en niet of nauwelijks
tigheid bekritiseerd. Noties als de 'bedrijfsmatige verzelfstandigde organisaties moeten zoveel mogeoverheid' zijn te grof en te generiek: we hebben te lijk als private 'bedrijven' gaan opereren. De ambtenaar is een gewone werknemer geworden en de
maken met een misplaatste vergelijking en een misplaatste generalisatie. Dergelijke noties zijn ook ambtelijk leidinggevende een' manager'. Zij moeten
presteren, er moet worden afgerekend, er dienen
gevaarlijk, aangezien ze de publieke aard van pumissies geformuleerd te worden, en er dient strateblieke dienstverlening miskennen; er is sprake van
gisch gepland te worden.
een misplaatste oriëntatie. De markt ofhet'bedrijfsmatige' als dominante oriëntatie Leidt tot het 'failliet' van de overheid, net nu we deze zo hard nodcig Tot op zekere hoogte is dit alles begrijpelijk.
hebben.
Immers, sinds de oliecrises van de jaren zeventig
zien Westerse overheden zich gesteld voor een situDat er in de afgelopen twee decennia het nodige atie van fmanciële schaarste: de financiële bomen
veranderd is, in en rondom de publieke sector, dat reiken niet langer tot in de hemel en er is het besef
behoeft geen betoog meer. Het taalgebruik is niet dat er zuinig met collectieve middelen moet worden
langer dat van het openbaar bestuur, de ambtenaar,
omgesprongen. Tegelijkertijd wordt er van diezelfde
de politieke ideologie, gelijkheid, legitimiteit, bet overheden steeds meer verwacht en geëist. De burpublieke of algemeen belang, maar dat van bedrijfsger wijst naar de overheid als het gaat om de toenemende criminaliteit ('zinloos geweld'), de verloematigheid, management, ondernemerschap, efficiency, effectiviteit, outputs, kosten, contracten. De dering van de openbare ruimte, de groeiende kloof
oriëntatie die daarin besloten ligt is die van de tussen arm en rijk, en de overheid wordt een belang-
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rijke rol toegedicht in de regulering van euthanasie
en genetische manipulaties.
Omdat belastingverhoging lastig is in tijden van
financiële schaarste en vele taken niet echt afgestoten
kunnen worden, vanwege de ernst van maatschappelijke problemen, lijkt één weg te resteren: er moet
'meer met minder' worden eedaan. Beschikbare of minder middelen moeten zuiniger en met meer toegevoegde waarde worden ingezet. De 'economy, efficiency & effectiveness' van overheidshandelen dient
verhoogd te worden, door een grotere nadruk op
management, bedrijfsvoering, produkten, 'value for
money', kosten en outputs. Omdat private bedrijven
volgens de economische theorie door de markt als
het ware in een permanente schaarstesituatie worden geplaatst en gestimuleerd worden om voortdurend een maximale winst tegen minimale kosten
te maken, is het niet onbegrijpelijk dat overheden vol
verwachting bedrijfsmatige principes overnemen
teneinde meer met minder te' produceren'.
Te ar?J, te aeneriek, te aevaarlijk

Deze oriëntatie op het bedrijfsleven wordt hoofdzakelijk in academische kringen scherp bekritiseerd. 1
Ik wil de kritiek toespitsen op drie kernproblemen:
de oriëntatie is te grof, te generiek, en te gevaarlijk
om nog langer als welhaast universele leidraad gebruikt te worden.
In de eerste plaats is er het probleem van de misplaatste vergelijking . 'De overheid', zoals de rijksoverheid of een gemeente, wordt gespiegeld aan' een bedrijf': de rijksoverheid of een gemeente moet dan
zoveel mogelijk als een samenhangende organisatie
worden ingericht en gerund. Terwijl een reële vergelijking in termen van sectoren plaats zou moeten
vinden: de overheid moet als publieke sector vergeleken worden met de private sector, en bestaat dus op
zijn minst uit een veelheid van individuele bedrijven. In die zin is het kader te grof.
In de tweede plaats is er het probleem van de misplaatste generalisatie. 'Alles' moet ondernemend en
bedrijfsmatig, en daarmee is het 'niets' meer. Bedrijfsprincipes worden als universele labels op de
gehele overheid van toepassing verklaard. Daarmee
is het te generiek en verliest het zijn conceptuele
1 • Zie bijvoorbeeld J. Jacobs, Systems if
Survival, London, 1992; C. Pollitt,
Manaaerialism and the Pub/ie Services,
Oxford, 1993; WJ .M. Kickert (red.),
Verander inoen in oroanisatie en
manoaement bij de rijksoverheid, Samsom,

scherpte. Aan de ene kant wordt uit het oog verloren
waar dergelijke principes wel degelijk een toegevoegde waarde hebben.ln concrete gevallen kan het
immers best zo zijn dat de burger de vruchten plukt
van bedrijfsmatig opererende publieke organen.Aan
de andere kant wordt daardoor een onnodige eenzijdigheid gepropageerd: vanuit de veronderstelling
dat (financiële) schaarste van collectieve middelen
het probleem is, wordt uit het oog verloren dat de
hedendaagse samenleving ook op andere manieren
veranderd is; zo hebben we niet alleen oliecrises
doorgemaakt, maar ook processen van ontzuiling,
individualisering en informatisering.
In de derde plaats is er het probleem van de misplaatste oriè"ntatie. Bedrijfsprincipes zijn te gevaarlijk
om als ideaalbeeld gepropageerd te worden, omdat
het de publieke aard van overheidshandelen miskent: zoals verderop wordt betoogd onderscheidt de
publieke sector zich van de private sector doordat
deze niet staat voor het individuele, maar voor het
boven-individuele. Naarmate de overheid zich meer
als bedrijf presenteert, en naarmate betrokkenen
daar echt in gaan geloven, zal ook daar de oriëntatie
op het individuele de boventoon gaan voeren, en dan
is het aloude onderscheid tussen een publieke en private sfeer echt teniet gedaan - dan kunnen we met
recht en rede spreken van het failliet van de overheid, om in bedrijfstermen te blijven. Gedacht kan
worden aan de vermeende kloof tussen politiek en
burger. Als er al sprake is van een kloof, dan wordt
die in ieder geval niet verkleind wanneer de overheid
zich van bedrijfsprincipes bedient om de indruk van
slagvaardigheid te wekken. Integendeel - dan wordt
de kloof onoverbrugbaar: als ook de burger gaat geloven dat hij of zij met een 'normaal' bedrijf te
maken heeft, dan ben je de burger helemaal kwijt.
Dan hoef je geen enkele boven-individuele inspanning of betrokkenheid bij de publieke zaak te verwachten, net zo min als dat de burger zich betrokken
voelt bij een tandpastafabriek, graanhandel of autobandenproducent.
'Anders doen'

Wanneer de analyse verbreed wordt, en naast fmanciële schaarste ook anderssoortige maatschappelijke
1993; A.B. Ringeling, Het imaao van
de overheid, VUGA, 1993;
M. Noordegraaf et al. (red.),
De ambtenaar als publiek ondernemer,
Bussum, 199s; M. Moore, Creatine
Pub/ie Value, Cambridge, 1996 .
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1
veranderingen in beschouwing worden genomen,
dan wordt duideHjk dat 'meer met minder doen' niet
voldoende is. Door ontzuiling, individualisering en
informatisering is overheidsoptreden immers vooral een kwestie van 'anders doen' geworden. Burgers
zijn allengs minder gevoelig geworden voor hoger
gezag, en moderne technologieën trekken zich weinig aan van staatsgrenzen. Of, in academische termen, de politiek heeft zich verplaatst, vàn Parlementaire instanties náár bedrijven, (internationale)
bureaucratieën, adviesorganen en . wat dies meer
zij, 2 het tijdperk van de grote ideologieën is ten
einde,3 en het 'algemeen belang' is een fictie geworden. Dat betekent dat de exclusieve aanspraak van de
overheid op 'inhoud' terrein heeft verloren: de overheid kan niet langer, vanuit een verticale positie
'boven' de samenleving bepalen wat goed is voor de
samenleving en er van uitgaan dat de uitvoering van
politieke ideeën conform politieke wilsbepaling
verloopt. Noodgedwongen zal ze zich moeten aanpassen aan de 'onderhandelingshuishouding' die de
plaats heeft ingenomen van de 'bevelshuishouding' :4 wat goed is voor de samenleving is omstreden, en wanneer beslissingen zijn geformaliseerd,
dan mag worden verwacht dat de oorspronkelijke
ideeën tijdens de uitvoering de nodige aanpassingen
ondergaan. Moderne burgers laten zich niet zonder
meer voorschrijven wat ze moeten doen. Gecombineerd met observaties omtrent de onmogelijkheid
om greep te houden op grensoverschrijdende informatisering en virtualisering, heeft het sommigen
ertoe gebracht om zo ongeveer iedere inhoudelijke
sturingsambitie van overheidswege te laten varen. s
Een minder 'radicale' reaktie is de opkomst van noties als netwerkmanagement 6 en procesmanagement: 7 overheden zijn 'regisseurs' geworden die kaders scheppen en condities creëren voor maatschappelijke interactie. Daarmee wordt het belang van
'horizontale' en 'inhoudsloze' sturing tot uitdrukking gebracht.
Dergelijke procesnoties vormen in velerlei opzichten een aantrekkelijker oplossing dan 'meer
doen met minder', niet in de laatste plaats omdat ze
in hoge mate rekening houden met de maatschappeBovens, M. et al., De verplaatsine
van de politiek, w B , Amsterdam,
2.

'99S·

3. Fukuyama, F., Het einde van de
geschiedenis en de laatste mens,
Amsterdam, 1992.
4· waan, A. de, Uitgaansbeperking

lijke veranderingen die er achter schuil gaan. Ook al
hebben ze ingang gevonden in de praktijk van het
openbaar bestuur - 'interactieve beleidsvorming',
'co-productie van beleid'-, toch worden zij niet met
open armen ontvangen, en daar zijn twee plausibele
gronden voor. ( 1 )Voor velen wordt'inhoud' te radicaal overboord gezet, en de implicaties zijn met
name voor politieke actoren onverteerbaar. Voor
ambtenaren is de rolverschuiving, zo zou gesteld
kunnen worden, relatief gering: hun formele klassieke, neutrale rol ondergaat slechts een accentverschuiving, aangezien de oude loyaliteit aan politieke
wilsbepaling verandert in een moderne loyaliteit
aan soepel verlopende maatschappelijke processen.
Voor politici is het echter een wereld van verschil: zij
bevonden zich van oudsher in het centrum van het
politiek-inhoudelijk debat, waarin zij hun overtuigingen over de richting van de samenleving kwijt konden, en nu wordt ook van hen een moderne managementoriëntatie verWacht. ( 2) Ook al is een proceskader lang niet zo 'gevaarlijk' als een bedrijfsmatig
referentiekader, ze hebben wel met elkaar gemeen
dat ze in hoge mate generiek van aard zijn: ook het
proceskader, zo lijkt het, heeft de schijn van universele toepasbaarheid. Als het propageren van een proceskader met die pretentie gepaard gaat, dan kunnen
we van een nieuwe ideologie spreken, net zoals de
nieuwe zakelijkheid oude politieke ideologieën lijkt
te vervangen .
'Publieke ruimte'

Er dient, in plaats hiervan, een oriëntatie gezocht te
worden die de 'publieke' aard van overheidshandelen verdisconteert, en wel door het wezen van het
publiek-private onderscheid nader te verkennen
door de aard van de interactie tussen burger en overheid tot uitgangspunt te verheffen.
Hetdebat over het onderscheid tussen publiek en
privaat wordt al vele eeuwen gevoerd. In vele opzichten is dat debat hoogst verwarrend, maar over
één ding zijn de deelnemers het eens: er is een onderscheid tussen publiek en privaat, en het is belangrijk om dat onderscheid te blijven maken. 8
Zonder op specifieke posities in het debat in te

en uitgaansangst; over de verschuiving
van hevelshuishouding naar onderhandelingshuishouding, De mens is de
mens een zore, Amsterdam, 198 3 l198 21.
S· Bijvoorbeeld P.H.A. Frissen,
De virtuele staat, Schoonhoven, 1996.
6. Kickert, W.J.M. et al. (red.),

ManaainB Complex Networks, London,
1997; E.H. Klijn, Reaels en sturino
in netwerken, Delft, 1996.
7· Bruijn, J.A. de et al., Procesmanaaement, choonhoven, 1998.
8. Een mooi voorbeeld hiervan is te
vinden in J. Jacobs, ibid.
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gaan, en aan alle nuances recht te doen, wil ik het onderscheid tussen publiek en privaat, in termen van
publieke en private 'sector', als volgt inhoud geven.
Ruwweg kan worden gesteld dat de private sector
draait om het individuele en de publieke sector om
het boven-individuele. De dominante logica in deprivate ector is gelegen in de optimalisatie van individueel welzijn (c.q. welvaart) en de daarvoor benodigde produktie voor individuele consumptie, terwijl de logica in de publieke sector gelegen is in het
scheppen van collectieve randvoorwaarden en condities voor individueel welzijn, produktie en consumptie.
Dit abstracte onderscheid kan nader aangescherpt worden door te stellen dat de publieke sector primair een denkbeeldige publieke ruimte afbakent en bewaakt, terwijl de private sector, die zich in
die publieke ruimte bevindt, primair en direkt een
private ruimte bedient. Zolang mensen samenleven in
territoriale nabijheid, kan niet uitgesloten worden
dat het handelen van één individu het handelen van
andere individuen raakt c.q. schaadt. Dat kan in fysieke zin zijn, of in economische zin, of in sociale zin.
Te meer niet, omdat er hoe dan ook sprake zal zijn
van fysieke, sociale en economische schaarste. En
zeker niet naarmate individuen interacties met anderen aangaan en collectiviteiten gaan vormen, teneinde hun individueel welzijn te vergroten. Op dat
moment is er, gegeven schaarste en wederzijdse afhankelijkheid, sociale afstemming of coördinatie
nodig, waarbij conflicterende waarden worden afgewogen. Dan i er sprake van 'politiek', en zodra
apart aangestelde individuen die coördinatie ter
hand nemen, en zodra een stelsel van op formeel-legaal gezag gefundeerde coördinatiemechanismen
geïnstitutionaliseerd raakt, kunnen we spreken van
'openbaar bestuur'. Daar is geen objectieve noodzaak toe, maar wel een maatschappelijke, zeker
omdat schaarste niet enkel een eenzijdig economisch begrip is, maar ook geldt voor bijvoorbeeld
territoriale en sociale verhoudingen, of natuurlijke
hulpbronnen.
Deze abstracte uiteenzetting lijkt een open deur,
maar dat dat niet zo is moge blijken uit de bedrijfsmatige oriëntatie: het taalgebruik, de arrangementen en de technieken die daarin worden gehanteerd
miskennen keer op keer de eigen logica van de publieke sfeer. De nieuwe zakelijkheid tracht de logica
9· Zie recent H. Mintzberg, ' Managing
Government, Governing Management,'

van het direkt bedienen van individueel welzijn, van
de private ruimte, op te leggen aan de publieke sector, terwijl we daar geen publieke sector voor nodig
hebben - daar zijn private bedrijven immers goed
in. Bovenstaande uiteenzetting is nodig om van de
bedrijfsmatige oriëntatie weg te geraken, en om de
stap te maken naar passende oriëntaties voor overheicishandelen die niet generiek zijn, en die de publieke aard van overheidshandelen verdisconteren.
Wanneer publieke organen interacties aangaan met
de burger, dan vindt dat per definitie plaats in de publieke ruimte, maar wat specifieke organen doen in
c.q. met die ruimte verschilt. Laat ik concreter worden.
Vier soorten burgers, vier soorten overheid

Publieke organen leveren en verlenen allerlei diensten, en gaan uiteenlopende interacties aan met individuele burgers of groepen van burgers. Bij verschillende diensten neemt de burger een andere gedaante aan. We kunnen vier van dergelijke gedaanten
onderscheiden:9 de burger als (I) klant, ( 2) burger,
(3) cliënt, en (4) subject. Daaraan liggen twee dimensies ten grondslag: de aard van de geleverde
dienst, en of de relatie tussen burger en overheid
eenzijdig dan wel tweezijdig is. Mijn stelling is dat de
gedaante die de burger aanneemt de dominante
oriëntatie voor publieke dienstverlening dient te bepalen, inclusief het taalgebruik. De overheid kan,
overeenkomstig de vier burgerrollen, omschreven
worden in termen van vier typen overheid: (I) klanten hebben behoefte aan een bedriffsmatige of ondernemende overheid, (2) burgers aan een responsieve
overheid, (3) cliënten aan een prifessionele overheid,
en (4) subjecten aan een integere overheid. Elk van
deze overheden dient goed georganiseerd en gemanaged te worden, bij elk dient de bedrijfsvoering in
orde te zijn, maar het type ergani atie en management, en het type bedrijfsvoering, verschilt, niet in
de laatste plaats in termen van hoe ieder type overheid zich presenteert. De burger- en overheidsrollen zijn samengevat in tabel I .
1.

De burger als klant: bedrijfsmatige. overheid

Wanneer de overheid een min of meer concreet,
identificeerbaar, en in sommige opzichten zelfs
meetbaar 'produkt' levert, dat direkt kan worden afgenomen, en wanneer de relatie min of meer tweeHarvard Business Review, May-June
PP· 75 -83.
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Tabel I. Burgerrollen en overheidsrollen
BURGERROL

1.

Klant

AARD DIENSTVERLENING

OVERHEIDSROL

Directe afname, min of meer 'tweezijdige' relatie:
concreet, 'meetbaar' produkt.
Bijv. ophalen vuilnis, openbaar vervoer, gas, licht,
elektra; in mindere mate ook o.a. uitkeringen,
huursubsidie, afgifte 'simpele' vergunningen.

Bedrijfsmatiae if

ondernemende overheid

Complexe belangenafweging, d.w.z. publieke infrastructuur (fysieke, economische, sociale infrastructuur),
twe zijdige relatie. Bijv. aanleggen weg, herinrichting
straat, parkeerbeleid, milieubeleid, aanpak drugsoverlast,
aanpak zinloos geweld.

Responsieve overheid

3. Cliënt

Professionele dienstverlening, min of meer
eenzijdige relatie.
Bijv. gezondheidszorg, onderwijs, welzijnswerk.

Prifessionele overheid

4· Subject

Politiële en regulatieve diensten, eenzijdige relatie.
Bijv. politie, gevangenissen, leger, regulatieve diensten.

lnt~aere

2.

Buraer

zijdig is, dan -n eemt de burger de gedaante aan van
'klant' of'consument'. Dat lijkt op de gedaante die
wordt aangenomen als de burger produkten afneemt van private bedrijven, al zijn er twee belangrijke verschillen. Allereerst is er in geval van private
bedrijven veelal sprake van een 'echte' tweezijdige
relatie: de klant kan kiezen if hij het produkt afneemt, en bij wie. 10 Ten tweede worden door publieke bedrijven veelal niet alleen diensten geleverd,
maar ook plichten opgelegd, en dienen de diensten
geleverd te worden, niet met het oog op winstmaximalisatie of optimalisatie van de private ruimte,
maar met het oog op de gezondheid en continuïteit
van de publieke ruimte.
De mate waarin publieke produkten identificeerbaar zijn, de mate waarin sprake is van tweezij digheid, en de mate waarin plichten worden opgelegd en de publieke ruimte in het geding is, varieert
per dienst. In sommige gevallen zijn produkten
identificeerbaar, is sprake van tweezijdigheid en spelen publieke belangen slechts op de achtergrond,
zoals: telefonie, gas, elektra, water, openbaar vervoer, groenvoorziening. En dat zijn nu net, niet toevallig, de diensten die als eerste in aanmerking
komen voor uitplaatsing in de markt oftewel privati1 o. Wanneer het bedrijf monopolist is,
dan gaat dit vanzelfsprekend njet op.

overheid

sering, waarbij al dan niet een financiële band tussen
'bedrijf' en overheid blijft bestaan . In andere gevallen zijn produkten minder concreet, is de tweezijdigheid geringer, en zijn publieke belangen groter,
maar is niettemin sprake van 'produktie' en min of
meer direkte afname, zoals bij: het uitbetalen van
uitkeringen, het afgeven van 'simpele' vergunningen, paspoorten, en rijbewijzen.
In termen van de publieke ruimte betekent dit
het volgende: wanneer 'produkten' worden geleverd, dan is de publieke ruimte op een eerder moment door daartoe bevoegde organen gedefinieerd,
afgebakend en ingericht. Er is 'beleid' vastgesteld,
dat moet worden' uitgevoerd', en dat betekent niets
anders dan dat 'als-dan' redeneringen of algoritmen
op papier zijn gesteld: 'als een burger voldoet aan
voorwaarden A en B, dan heeft hij recht op C'. Het
probleem is vaak dat de situatie van burger X niet
goed past op de vooraf gedefinieerde voorwaarden A
en B. Dan hebben we te maken met beleidsvrijheid
van de uitvoerende street-level-bureaucrat of contactambtenaar. 1 1 Bovendien zijn dergelijke algoritmen
niet voor altijd vastgesteld, aangezien zij ieder moment, na signalen, incidenten of crises, herzien kun nen worden.
1 1 _ Lipsky, M.; Street-Level-B ureaucracy,
NewYork, 1980 .
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Wanneer de burger 'klant' is, dan kan de overheidsdienst in velerlei opzichten beschouwd worden als 'bedrijf' of 'onderneming' en min of meer
bedrijfsmatig worden ingericht en aangestuurd, inclusief strakke contracten, produktdefiniëringen,
klachtenprocedures, en wat dies meer zij. Sterker
nog: dat is de enige mogelijkheid om verspilling
van collectieve middelen tegen te gaan. Een pregnant voorbeeld is de aansturing van het Amsterdamse gemeentevervoerbedrijf ( G v B): doordat
die dienst te weinig als bedrijf werd aangestuurd en
te veel als speelbal van politieke onderhandelingen
fungeerde, is een kostenpost van 1 oo miljoen tot een
half miljard ontstaan. Alle betrokkenen wisten
dat het fout ging, maar bij gebrek aan heldere sturings-en verantwoordingsmechanismen, greep niemand in. 12
Van een dienst die klanten bedient kan worden
verwacht dat burgers vlot en vriendelijk worden geholpen, dat ze niet van het kastje naar de muur worden gestuurd, en dat er - binnen randvoorwaarden ondernemend wordt gewerkt. Naarmate de beleid vrijheid groter is, en de algoritmen veranderlijker
zijn, clan moet minder geloof gehecht worden aan
produkt- en outputsturing Het kan ook zijn dat de
dienstclan een 'dubbele bodem' kent: makkelijke gevallen routinematig behandelen volgens bekende algoritmen, en moeilijke gevallen een eigen traject
laten volgen.
De buraer als buraer: responsieve overheid
De burger is lang niet altijd klant van de overheid, en
daarom is een generiek bedrijfskader ongewenst. In
tal van gevallen is de burger immers 'burger', dat wil
zeggen inwoner van een denkbeeldige publieke
ruimte, inclusief een territoriaal begrensd gebied of
fysieke ruimte, een economische ruimte en een sociale ruimte, waarbij de afbakening en inrichting van
de publieke ruimte zelf centraal staat. In allerlei gevallen wordt het immers door wie dan ook wenselijk
geacht om bestaande afbakeningen ter discussie te
stellen, teneinde de private ruimte van henzelf of anderen te optimaliseren, vanuit de constatering dat
hun private ruimte gebreken vertoont, of verbeterd
kan worden. Gegeven fysieke, sociale en economische schaarste worden daarbij belangen van anderen
geschaad, direkt of indirekt, en dan zal de afweging
2.

1 2. Zie A. van der Zwan en
M. N oordegraaf, De optocht van
verantwoordelijken, Bestuurskunde,

van waarden onderwerp van deliberatie worden. De
burger is kortom burger wanneer de overheid van
plan is besluiten te nemen over publieke infrastructuur in de brede zin van het woord, en wanneer complexe belanaencifweainB plaatsheeft. De uitkomst kan
zijn een nieuw algoritme voor publieke dienstverlening (zie boven), maar ook een nieuwe industriepolitiek, milieubeleid, of de aanleg van een weg of
een nieuw vliegveld.
In dit geval is de relatie tussen burger en overheid
'echt' tweezijdig, aangezien complexe belangenafweging nimmer een zaak van 'de' overheid sec is,
zeker niet in hedendaagse omstandigheden, maar
uiteindelijk een zaak van burgers onderling. De
overheid dient responsiif te zijn: zij dient inter-individuele afstemming te faciliteren, niet in de laatste
plaats omdat het probleem en de doelen veelal niet
vaststaan, en omdat draagvlak voor verandering
veelal ontbreekt. De discussie gaat ook over de aard
van de discussie zelf. Vandaar dat hier procesnoties
en inzichten omtrent netwerkmanagement op hun
plaats zijn, inclusief ideeën omtrent verrijking van
beleidsprocessen: 1 3 discussies over de afbakening en
inrichting van de publieke ruimte worden geholpen
als ze niet alleen over de ruimte, maar ook over de
afbakening en inrichting zelf gaan. Een andere probleemdefiniëring leidt immers onomstotelijk tot
andere oplossingen.
Dit is 'politiek' in optima forma, en ook al gaat
inhoudsloos procesmanagement voor velen te ver,
de achterliggende ambitie van het proceskader blijft
waardevol: de overheid, politieke actoren, moeten
zich niet afsluiten van de samenleving, maar juist uitgaan van wat er in die samenleving leeft, en maatschappelijke processen en discussies op gang brengen en gaande houden. Dit heeft weinig met de
oriëntatie van een privaat bedrijf op haar markt te
maken, en zeker niets met de ambities die daar daarachter schuil gaan. De organisatie, het management
en de 'bedrijfsvoering' van een responsieve overheid
kent dan ook haar eigen aard en dynamiek. Omdat in
geval van complexe belangenafweging de uitkomst
onduidelijkis - want inzet van de interactie - verliezen noties als produkt- en outputsturing hun
waarde. De uitbreiding van Schiphol of de aanleg van
een nieuwe luchthaven kan nimmer 'bedrijfsmatig'
worden aangepakt, zoals een privaat bedrijf dat zou
1997, nr 6, pp. 244- 20.
1 3. Teisman, G. J., Complexe
besluitvormina, 's-Gravenhage, 1997.
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doen, en zeker niet door met een select gezelschap
in een kamer te gaan zitten, of door een strakke
(tijds)planning te maken, of door meer 'feiten' te
verzamelen. We hebben in zulke gevallen niet te
maken met onzekerheid, maar met ambiauïteit! 1 4
Feiten spreken niet voor zich, maar krijgen pas betekenis als ze van een betekenisvolle interpretaties
worden voorzien. In geval van ambiguïteit is zo'n in terpretatie afwezig of zijn er strijdige interpretaties
zodat de discussie over betekenis- of zingeving dient
te gaan. Dat impliceert tevens dat het Weberiaanse
onderscheid tussen politiek en ambtenarij haar
waarde verliest: als er sprake is van ambiguïteit, dan
kan de politiek niet aangeven wat er moet gebeuren,
waarna de ambtenarij bepaalt hoe ze het realiseert.
Op dat moment kan de beantwoording van de 'wat'
vraag namelijk ook tot de kerntaak van ambtelijk
handelen worden gerekend. Dat geldt bij uitstek
voor bijvoorbeeld directeuren-generaal of beleidsdirecteuren in departementaal Den Haag.
In managementtermen betekent dit dat niet kan
worden teruggevallen op 'standaard' contractuele
relaties - in tegenstelling tot de contractuele aansturing van bedrijfsmatige diensten. Voor de responsieve overheid leiden incidenten niet af van het
werk- zij zijn het werk!
3. De burser als cliënt: prifessionele overheid

In de derde plaats is de burger in concrete gevallen
cliënt, wanneer hij of zij te maken heeft met professionele dienst- of hulpverlening door professionals
die hun status, kennis en inzicht ontlenen aan de toegang tot en beheersing van een meer of minder vastomlijnd kennisbestand. In het meest pregnante geval
gaat dat gepaard met de afbakening van professionele grenzen in termen van beroepsgroepen en beroepscodes. Het meest duidelijke voorbeeld daarvan is de gezondheidszorg met zijn professionele
speciaHsten. Als de burger cHënt is, dan impliceert
dat dat de relatie tussen burger en publieke dienst
min of meer eenzijdig is: de cliënt is onderworpen
aan het professionele inzicht van de desbetreffende
professional. Die onderwerping is overigens nooit
volledig. In normatieve zin dient de professional altijd gericht te blijven op de mens die schuil gaat achter de wil -loze 'patiënt' waarmee hij geconfronteerd
14. Noordegraaf, M. , Moderne model
managers? Folklore en feiten,
Bestuurswetenschappen, 1998, nr 3,
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s. Zie bijvoorbeeld het laatste deel

wordt. > In empirische zin is de direkte toepassing
van professionele kennis vaak gebrekkig, of omdat
kennis ontbreekt, of omdat strijdige kennis voorhanden is. Dat is reeds het geval in de gezondheidszorg, en zeker in andere professionele domeinen als
het onderwijs en het welzijnswerk.
Net als bij klanten hoeft de aanwezigheid van
cliënten niet te betekenen dat de overheid specifieke
professionele dienstverlening zelf ter hand neemt, al
zijn er op z'n minst vaak budgettaire banden. Zo is
de van oudsher op particulier initiatief gestoelde gezondheidszorg in Nederland in hoge mate verstatelijkt geraakt. 16 ln ieder geval kan gesteld worden dat
als de overheid cliënten bedient, dat zij zich dan als
prifessionele overheid dient te presenteren en te organiseren. Een bedrijfsoriëntatie en bedrijfstaal schieten dan tekort, en kunnen desastreuze gevolgen hebben: in dit geval kan de oriëntatie daadwerkelijk een
kwestie van leven en dood zijn. Een ziekenhuis, bijvoorbeeld, is eenvoudigweg geen bedrijf en zal ook
nooit echt volgens een harde bedrijfslogica ingericht
kunnen worden, omdat er uiteindelijk vraagstukken
van leven en dood samenkomen, inclusief vragen
van 'mens-zijn' en gevoelens van solidariteit. Een
ziekenhuis hoeft geen volledig publieke organisatie
te zijn, maar los van de organisatorische status is het
evident dat de logica van het private bedrijf haaks
staat op de logica die zich in geval :van ziek-zijn manifesteert: ook al draait de zorg op het eerste gezicht
vooral om de optimalisatie van individueel welzijn het beter maken van de individuele patiënt - , in
wezen is hier de' gezondheid' van de publieke ruimte
in het geding. Omdat: ziek worden meestal afhankelijk is van anderen, ziek zijn anderen treft, en beter
worden afhankelijk is van anderen. Om die reden is
het moeilijk te accepteren dat al dan niet medisch ingrijpen enkel onderwerp is van fmancieel -economische afweging en kosten-baten verhoudingen, of dat
sturing, budgettering en verantwoording enkel op
grond van bijvoorbeeld gegevens over aantallen behandelden en doorlooptijden plaatshebben. Vergelijkbare bezwaren kunnen worden ingebracht tegen
ontwikkelingen in andere professionele domeinen,
zoals universiteiten. Het is moeilijk te accepteren
dat univer itair onderzoek enkel een zaak wordt van
rendement, in plaats van, bijvoorbeeld, academisch
1

van H. Kunneman , Van theemuts cultuur
naar walkman eao, 1996.
16. Zie bijvoorbeeld J.M. Boot en
M.H.J.M . Knapen, De Nederlandse
aezondheidszora, Utrecht, 1993.
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debat en het levend houden van ideeën. Universitair
onderwijs is niet enkel en alleen een kwestie van een
goede aansluiting op de arbeidsmarkt, noch van perspectief op goede arbeidsmarktposities (lees: hoog
inkomen).
Ook hier geldt wederom: professionele (publieke) organisaties moeten goed georganiseerd
worden, en de 'bedrijfsvoering', inclusief personele
organisatie en financieel beheer, moet op orde zijn,
maar de aard van organisatie en management is
eigensoortig. Tot op zekere hoogte kunnen quasibedrijfslabels worden gebruikt, zoals 'planning en
control'- en dat kan in hogere mate dan bij de responsieve overheid omdat het 'produktieproces'
vele malen bekender en gestandaardiseerder is; de
ambiguïteit is gering-, maar betrokkenen moeten
er niet echt in gaan geloven, èn het moet intern blijven. Het mag niet de individuele en organisatorische
identiteit gaan bepalen.
4· De burger als subject: integere overheid

Tenslotte is er een tweede, 'echte' eenzijdige relatie
tussen burger en overheid, namelijk daar waar de
burger als' subject' is onderworpen aan overheidsgezag dat door de publieke zwaardmacht die direkt of
indirekt wordt aangewend, aan kracht wint. Hier
draait het bij uitstek om de naleving en overtreding
van plichten, en zijn we ver af van de wereld van concrete diensten en produkten. Voorbeelden zijn: de
politie, het openbaar ministerie, het leger, gevangenissen, en regulatieve diensten. Natuurlijk kan ook
hier de bedrijfstaal op los worden gelaten, en dat gebeurt volop, maar de bedrijfslogica heeft weinig met
de logica van onderwerping van een subject te
maken. Natuurlijk kunnen bekeuringen, processen
verbaal, en dergelijke, tot' produkt' worden bestempeld, en er kan daarop worden afgerekend, maar dit
heeft weinig te maken met de aard en het oogmerk
van de dienstverlening, tegen de achtergrond van de
publieke ruimte waarin de burger subject is. In dat
geval wordt de publieke ruimte namelijk niet afgebakend of (her)ingericht, en wordt ook de private
ruimte niet bediend, teneinde de gezondheid en
continuïteit van de publieke ruimte te waarborgen,
maar worden grenzen binnen en rondom de publieke ruimte beheerd en bewaakt.
In dat geval is de overheid een integere overheid,
of beter, dient de overheid zich als integere overheid
te presenteren en te gedragen. Bij uitstek betekent
dat een overheid die ook zelf eerder afgebakende
grenzen in de publieke ruimte respecteert en niet

overschrijdt, al moeten grensconflicten niet uitgesloten worden. Maar als dergelijke grensconflicten
niet langer in bestaande algoritmen te passen zijn,
dan verandert de gedaante en rol van de overheid:
de overheid wordt dan een responsieve overheid
die delen van de publieke ruimte opnieuw afbakent.
De IRT-enquête is daar een voorbeeld van. Uiteindelijk speelt bij de integere overheid, onder normale
omstandigheden, de actieve verantwoordelijkheid
en het rechtsgevoel van de handelende ambtenaar
een voorname rol: juisthij of zij dient integer te zijn,
want hij of zij is voor de gewone burger het gezicht
van het grensbewakende overheidsapparaat.
Ook hier geldt dat organisatie en managementinzichten niet overbodig zijn. Integendeel. Gegeven
het dienstverlenende karakter van de politie en het
in vele opzichten gestandaardiseerde karakter van
politiewerk is het bijvoorbeeld best mogelijk aansturing meer dan voorheen op grond van resultaat
plaatsvindt, zeker als dat niet enkel op grond van
outputmaatstaven maar ook op basis van outcomeindicaties zoals 'veiligheid' gebeurt. Een goede informatievoorziening is bovendien van groot belang
voor operationeel politiewerk: door op feitelijk
slachtofferschap gebaseerd inzicht in risicoplekken,
-groepen en -tijden, kunnen surveillances en assistenties gerichter verlopen. Maar zodra betrokkenen
gaan geloven dat ze in een gewoon 'bedrijf' werken,
dan zullen gevoelens van integriteit en van betrokkenheid bij de democratische rechtsstaat ver te zoeken zijn. De financieel-economische logica van kosten en baten zalleiden tot een herinterpretatie van
het wezen van de organisatie, omdat - en dat is het
probleem - de taakuitvoering inderdaad in termen
van kosten en baten kan worden beschouwd. Bekeuringen leveren tenslotte geld op. Nu is dit gevaar
over het algemeen, in ieder geval op dit moment,
nog relatief beperkt, omdat de mensen die in integere overheidsorganisaties werken vanuit hun beroepsmatige achtergrond weten wat ze daar doen.
Maar als een nieuwe lichting jonge medewerkers
desbetreffende diensten binnentreedt en met bedrijfstermen wordt opgevoed, dan ontstaan de problemen. Tenzij hen door oudere medewerkers
wordt aangeleerd waar het uiteindelijk om draait.
Als dat laatste ter discussie staat, als gedeelde gevoelens van identiteit van de publieke organisatie ver te
zoeken zijn, dan wordt echter ook die socialisatie
problematisch. Het ministerie van Defensie, zo lijkt
het, verkeert thans in die situatie. Daar is sprake van
een identiteitscrisis. Dan geldt: de overheid dient
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haar rol aan te passen, en responsief te worden.
De pubueke ruimte moet opnieuw afgebakend worden.
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Hierboven is geprobeerd de dominante trend in het
openbaar bestuur - 'meer doen met minder' - te
duiden en een inventarisatie te geven van de mogeüjkheden om daaraan te ontsnappen - 'anders
doen'. Vier wegen staan open: 'simpele' oplossingen
ruc neerkomen op een versterking van 'meer doen
met minder', radicale wegen, door iedere sturingsambitie te laten varen, alternatieve wegen, die neerkomen op horizontale en inhoudsloze procesnoties,
of gedifferentieerde wegen, door het uruversele, generieke karakter van' simpele' en alternatieve wegen
te vermijden, door de 'publieke' aard van overheicishandelen te verrusconteren.
De laatste weg is in het bovenstaande gevolgd, en
dat heeft geresulteerd in een meerzijrug beeld van
'de' overheid - in meerdere oriëntaties die gefundeerd zijn in de aard van pubüeke dienstverlening. ( 1)
De burger als klant heeft behoefte aan een bedrijfs-

matige overheid. ( 2) De burger als burger heeft behoefte aan een responsieve overheid. (3) De burger
als cuënt heeft behoefte aan een professionele overheid. (4) De burger als subject heeft behoefte aan een
integere overheid. De aard van de interactie is leidend
- de oriëntatie en de taal zijn volgend, en niet andersom. In alle gevallen zullen betrokkenen worstelen met vraagstukken van schaarste, maar dit is niet
enkel economische schaarste (geld). Uiteindelijk is
die worsteling een kwestie van identiteit: wat voor pubüeke dienst is dit? Waar staat rut publieke orgaan
voor?Wie ben ik?Waar sta ik voor? Als de antwoorden
daarop in zakeüjke bedrijfstermen worden gegoten,
dan kunnen we het openbaar bestuur wel opdoeken.
Dan komen we automatisch terecht bij de radicale
uitweg waarin het onvermogen om collectief handelen gericht te beïnvloeden wordt verwoord. Maar of
de samenleving daar bij gebaat is, valt te betwijfelen.
Zolang mensen in elkaars nabijheid verkeren, is er
een publieke ruimte, en het is het waard om daar met
z'n allen invulling aan te geven. Weliswaar selectief en
gedifferentieerd, maar verenigd in de strijd tegen een
triomf van het marktdenken.
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